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ÚVODNÍ SLOVO  
 
Vážené dámy, vážení pánové,   

dovoluji si Vám představit práci a výsledky společnosti Moravskoslezské Investice a 
Development, a.s. za rok 2021. Ačkoliv byl tento rok opět značně ovlivněn pandemickou 
situací, která měla dopad na některé naše aktivity, pokračovali jsme v započatém trendu z 
předchozích let. Naše společnost si nejen v prioritních oblastech zaměřených na rozvoj 
Moravskoslezského kraje dokázala vybudovat silnou pozici a stala se tak důležitým 
regionálním hráčem, který v daných tématech nastoluje agendu. 

V rámci programu Business Services in Ostrava jsme se nad rámec stávající propagace 
našeho regionu zaměřili na pokračování přímého oslovování potenciálních investorů ze 
severských zemí. Velkou pozornost jsme věnovali také zpracovávání studií proveditelnosti, 
které byly zaměřeny například na využití území za bývalým dolem Barbora nebo realizaci 
technologické a podnikatelské akademie v bývalé budově třídírny uhlí v DOV. V rámci 
programu POHO2030 jsme dosáhli významného pokroku ve spolupráci s našimi partnery. 
V součinnosti se státním podnikem DIAMO pokračujeme v tvorbě strategického plánu 
transformace areálů bývalých dolů. V první polovině roku 2021 byla zpracována také 
Koncepce funkčního využití areálů dolů a Vize rozvoje dolu Gabriela a přilehlého okolí.  
 
Díky částečnému rozvolnění pandemických opatření jsme v roce 2021 mohli opět 
realizovat některé z našich pravidelně pořádaných akcí. Jednalo se například o šestý ročník 
konference Invest MORE, konferenci Brownfieldy jako příležitost nebo nově také první 
pohornický festival s názvem POHO den.  Ke konci roku 2021 jsme po úspěšném schválení 
finálního znění projektu LIFE COALA Evropskou komisí mohli již aktivně zahájit první fázi 
jeho realizace. Díky tomu v naší společnosti vzniklo nové oddělení zaměřené na tento 
rozsáhlý projekt týkající se systémového řešení dopadu klimatických změn. 
 
Co se týká ekonomických ukazatelů, zde je potřeba zmínit následující. Společnost MSID 
dlouhodobě dosahuje zisku. Činnosti zadávané Moravskoslezským krajem v roce 2021 
vykázaly mírně rostoucí tendenci oproti roku 2020. Stále však nedosáhly hodnot z roku 
2019, a to převážně z důvodu celosvětové pandemie COVID-19, kdy některé aktivity 
nebyly Moravskoslezským krajem zadány vůbec a některé zakázky byly ve velké míře 
omezeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Kolárik 
předseda představenstva 
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1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
 Hlavní oblasti působení MSID v roce 2021 

 
1.1.1 Podnikatelské nemovitosti, podpora investičního prostředí  
 
V oblasti podpory investičního prostředí MSID průběžně mapuje a nabízí podnikatelské 
nemovitosti v kraji zájemcům o zasídlení či rozšíření svého stávajícího podnikání. Za tímto 
účelem bylo v roce 2021 aktualizováno celkem 195 a nově identifikováno 43 různých typů 
nemovitostí (brownfields, plochy v průmyslových zónách, rozvojové plochy a kancelářské 
prostory). Pravidelně aktualizovaná databáze těchto nemovitostí je dostupná na webové 
stránce www.invest-msr.com, kde potenciální investoři naleznou také základní přehled 
informací důležitých pro investování v našem kraji.  
 

 

 
Pro zatraktivnění podnikatelských nemovitostí zůstává v nabídce společnosti také 
zpracovávání studií zastavitelnosti území, možnost zpracování samostatných vizualizací 
nemovitostí a tvorba propagačních videí. Takto bylo vytvořeno propagační video pro 
program POHO 2030 s názvem „Čtvero roční POHO“. 
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Všechny tyto aktivity jsou realizovány s cílem vytvořit atraktivní podmínky pro potenciální i 
stávající zaměstnavatele. V roce 2021 využilo služeb MSID celkem 57 investorů, 45 z nich 
byly poskytnuty informace o podnikatelském prostředí v MSK a byla jim vytvořena na míru 
šitá nabídka vybraných nemovitostí. Firma MSID také komunikovala s několika již zasídlenými 
společnostmi s cílem identifikovat jejich investiční bariéry a hledat cesty rozvoje.  
 

 

 

 

 

Vybrané podnikatelské nemovitosti společnost pravidelně prezentuje také na 
mezinárodních veletrzích. Letošní účast na veletrzích investičních příležitostí MIPIM 
v Cannes a EXPO REAL v Mnichově byla z důvodu pandemie onemocnění covid-19 
přesunuta na rok 2022. 
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V rámci propagace regionu započala společnost MSID spolupráci s časopisem Positiv 
Business & Style, kde se podílela na tvorbě obsahu všech vydání roku 2021 v rubrice investoři 
a regiony.  
 
MSID i v roce 2021 pokračovala v projektu Business Services in Ostrava, jehož cílem je 
dostat Ostravu, potažmo kraj, na mapu sektoru podnikových služeb. Projekt Business 
Services in Ostrava svým charakterem naplňuje strategii rozvoje MSK, a to především jeho 
potenciálem vytvářet nová pracovní místa s přidanou hodnotou. 
 
Vedle průběžné propagace Ostravy se společnost MSID zaměřila na pokračování v přímém 
oslovování potenciálních investorů ze severských zemí. Po Finsku a Švédsku následovaly 
firmy z Norska a Dánska. Pro identifikaci vhodných firem byla zakoupena licence nástroje 
Gazelle.ai postaveného na umělé inteligenci. Z několika oslovených firem proběhlo 
individuální jednání s firmami Bleam, BaseN, Enfuce, Bankify, Softrobot nebo Pinmeto,   
 

 
 
Ve spolupráci s Expat Centrem a agenturou MSIC vznikly také specializované internetové 
stránky pro podporu podnikání v MSK  
(Support for your Business - https://www.ostravaexpat.eu/expat/support/). 
 
Společnost rovněž pokračovala ve zpracovávání studií proveditelnosti.  V roce 2021 byly 
zahájeny práce na dvou studiích. První studie byla zaměřena na využití území za bývalým 
dolem Barbora a druhá na realizaci technologické a podnikatelské akademie v bývalé budově 
třídírny uhlí v DOV.  
 
V oblasti brownfieldů MSID navázala na předloňskou analýzu úspěšnosti obcí při žádání o 
dotace, jež vedla k interakci s jednotlivými ministerstvy a iniciaci změn v podmínkách 
dotačních titulů. Výsledkem je výrazné zlepšení úspěšnosti a zisk mnohonásobně vyšších 
finančních prostředků na regeneraci brownfieldů v MSK z dotací.  
 
V daném roce MSID pomáhala při 8 žádostech o dotace a konzultovala 10 záměrů 
regenerace brownfieldů. Současně pokračovala v participaci na celém procesu regenerace 
Služovických kasáren.  
 
Obcím MSID pomáhala také v regionu Osoblažska, kde společně se starosty identifikovala 
jednotlivé konkrétní oblasti možné podpory ze strany MSK, respektive MSID. Výsledkem 
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bylo zpracování dvou Studií příležitostí na revitalizaci zemědělského areálu v obci Hlinka a 
revitalizaci umělé vodní nádrže v obci Vysoká. Společnost následně pokračovala 
v činnostech vedoucích k realizaci jednotlivých projektů. V rámci publicity této aktivity 
vzniklo propagační video.  
 
Všechny zmíněné a další činnosti společnosti v oblasti podpory investičního prostředí jsou 
každoročně podpořeny tematickými semináři, konferencemi a dalšími eventy s cílem 
poskytnout místním podnikatelům a zástupcům obcí informace o aktuálních trendech 
v daných oblastech.  
 
S ohledem na okolnosti týkající se pandemie covid-19, a z toho vyplývajících omezení, se 
některé eventy, stejně jako v roce 2020, přesunuly do online prostředí. Šlo o after-care 
semináře s tématy Moje místo v MSK a Cirkulární odpadové skeny. V rámci after-care služeb 
proběhlo 24 schůzek s regionálními firmami, se kterými bylo probráno podnikatelské 
prostředí v kraji a představeny krajské možnosti podpory. Krom toho probíhala spolupráce s 
obchodními komorami a odbornými asociacemi. 
 
Většina akcí však proběhla standardním způsobem. Byla zrealizována tradiční konference 
Brownfieldy jako příležitost, na kterou navázal také Brownfield trip. Pro všechny municipality 
v MSK byla úspěšně uspořádána tradiční Konference pro starosty měst a obcí, tentokrát 
na téma Spravedlivá transformace a plány a projekty Moravskoslezského kraje.  
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Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se rovněž 
podařilo zorganizovat 2 workshopy pro studenty, kteří provedli diagnostiku staveb a 
navrhovali možnosti znovuvyužití několika brownfieldů v MSK. Také se podařilo úspěšně 
realizovat konferenci Invest MORE s tématem Udržitelný růst, která byla v roce 2020 
z důvodu pandemie covid-19 zrušena.  
 

 
 
Z důvodů pandemie covid-19 byla zrušena účast na veletrzích URBIS SMART CITY FAIR, AM 
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1.1.2 Realizace rozvojového programu POHO2030 
  
Zásadními tématy roku 2021 byla spolupráce na útlumu těžby na Karvinsku, příprava 
projektů a rozpracování koncepcí z oblasti energetiky a využití dolů. Od podpisu memoranda 
v roce 2019 kontinuálně probíhá intenzivní spolupráce se stakeholdery a dalšími partnery za 
účelem hledání nových rozvojových projektů na území pohornické krajiny. Probíhají zejména 
jednání o možnostech využití areálů a rozvojových ploch, integrace projektových záměrů 
stakeholderů, hledání zdrojů financování apod. V návaznosti na Koncepci rozvoje 
pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (MSID, 2019) byla v roce 2021 zpracována Studie 
funkčního využití areálů dolů.  Studie se zaměřila na areály dolů Lazy, ČSA, Darkov, ČSM-
Sever, ČSM-Jih, Staříč II, Staříč III a Frenštát. Hlavním cílem bylo identifikovat limity využití a 
rozvoje areálů. Studie konstatuje podrobněji infrastrukturní napojení, majetkové poměry a v 
návrhové části pak definuje možný směr funkčního využití lokalit. Klíčovými partnery těchto 
projektů jsou obce, MSK a státní podnik DIAMO. Vyhotovení analýzy důlních areálů umožnilo 
spuštění projektu POHO Development s cílem nalezení nových impulzů pro podnikání a 
ekonomický rozvoj na Karvinsku. Jedná se o otevření nabídky pro investory, majitele nápadů, 
podnikatelských záměrů a projektů, zapojit se do programu POHO2030, zejména v oblasti 
moderní zelené energetiky a principů udržitelnosti. Dalším tématem roku 2021 i let 
následujících je využití stávající vlečkové sítě a napojení POHO2030 na Polsko. 
 
Útlum těžby a přeměna hornických lokalit  
V souvislosti s Rozhodnutím vlády ČR č. 949 ze dne 21. září 2020 o postupném útlumu těžby 
černého uhlí na Karvinsku, vstoupila společnost MSID aktivně do jednání a navázání 
spolupráce se státním podnikem DIAMO (dále jen DIAMO). DIAMO postupně převzal lokality 
s ukončenou těžbou od společnosti OKD, a.s. K dopadům útlumu a přípravě společných 
transformačních projektů v pohornických lokalitách aktivně vystupovala pracovní skupina 
hejtmana MSK. Společnost MSID ve spolupráci s DIAMO zpracovala v první polovině roku 
2021 Koncepci funkčního využití areálů dolů a Vizi rozvoje dolu Gabriela a přilehlého okolí. 
Následně DIAMO nechal zpracovat Masterplan lokalit Lazy, ČSA a Darkov, při jehož 
zpracování intenzivně spolupracoval s MSID. Tento materiál byl dokončen na konci roku 
2021 a je postupně projednáván s municipalitami. Generální ředitel DIAMA vyslovil souhlas 
se zpracováním studií proveditelnosti lokalit Gabriela, Lazy, ČSA a Darkov. Souhlasil, aby 
zadavatelem byla MSID a slíbil maximální podporu a spolupráci.  
  
  
Spolupráce s partnery  
Díky spolupráci s partnery jako ČSOB, ImpactHub a další, se podařilo realizovat projekty pro 
zatraktivnění území POHO2030 jak z hlediska volnočasových aktivit, tak podnikatelské 
sféry. Tyto aktivity potvrdily velký zájem o spolupráci při transformaci POHO 2030 a také její 
značný potenciál pro startupy, investory a města při spolupráci na strategických záměrech. 
V roce 2022 bude partnerství dále rozvíjeno, a to již v rámci přípravy konkrétních plánů na 
využití pohornických lokalit (dolů), kde se předpokládá aktivní zapojení většiny zájemců o 
rozvoj daného území. a.  Prioritou budou studie proveditelnosti pro lokality dolů Lazy a ČSA. 
  
Propojení POHO2030  
V průběhu roku 2021 pokračovala příprava projektů zabývajících se dopravním propojením 
pohornické krajiny s okolními městy.  Z investičních záměrů cyklistických tras byly vybrány a 
upřesněny dvě páteřní trasy propojující města Karviná, Orlová a Havířov. Navržené řešení 
bylo předáno Svazu měst a obcí okresu Karviná a zároveň byl projednán se zástupci ITI 
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Ostravsko, jako jeden z možných projektů k financování z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dále probíhala příprava studie proveditelnosti tramvajového spojení 
Ostrava - Orlová - Karviná. Tramvajová trať by měla zlepšit dostupnost veřejné dopravy v 
oblasti pohornické krajiny, zajistit ekologicky udržitelnou mobilitu a bezpečnost dopravy. 
Návrh tramvajové tratě představuje 33 km nové dvoukolejné tramvajové tratě, přímo 
navazující na současnou tramvajovou síť Dopravního podniku Ostrava.  
  
Příroda POHO2030   
V červnu 2021 byla dokončena Studie potenciálu, péče a využití přírodních lokalit v rámci 
POHO2030. Součástí této studie je identifikace 22 ploch s vysokou přírodní hodnotou a 
návrh managementu přírodních hodnot 3 pilotních lokalit - Sušánské rybníky, Castaldonovka 
a plocha bývalé skládky, Tok Mlýnky. Finální, konsenzuální, podoba návrhu managementu 
přírodních hodnot splňuje požadavky stakeholderů (majitelé pozemků, města a obce v 
zájmové oblasti, MSK, AOPK a odborníci z akademické sféry). Studie bude sloužit jako 
podklad pro vznik projektové dokumentace v rámci projektu IP LIFE COALA pro lokalitu 
Sušánské rybníky.   V průběhu roku probíhal pomologický průzkum, který navázal na 
předchozí identifikaci historických zahrad a sadů v oblasti POHO a určil druhovou skladbu 
ovocných stromů. Získaná data byla zveřejněna a budou sloužit k obnově ve spolupráci s 
veřejností.   
  
Strategické projekty  
V souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 949 ze dne 20. září 2020, kterým bylo rozhodnuto o 
postupném útlumu dolů na Karvinsku a převodu majetku na státní podnik DIAMO bylo 
uzavřeno memorandum mezi MSK, MPO, DIAMO a MSID o postupu útlumových prací v 
souladu s rozvojovými i transformačními potřebami MSK, jehož součástí je i deklarace 
spolupráce na přípravě společných projektů. Na základě těchto klíčových dohod byla ze 
strany MSID zahájena v úzké spolupráci s DIAMO příprava klíčových změnových projektů na 
území areálů bývalých dolů. S ohledem na realizovatelnost takových projektů v 
nadcházejícím programovém období Fondu spravedlivé transformace, ve kterém je 
alokován signifikantní objem prostředků k podpoře transformačních projektů, a také s 
ohledem na význam dopadu realizace projektů v území, byly k další přípravě vybrány záměry 
projektů POHO Park Gabriela (bývalý důl Gabriela), Cirkulární park Lazy (bývalý důl Lazy) a 
Industriální park Jan Karel (bývalý důl ČSA). Tyto záměry byly MSID podány v rámci výzvy 
MSK (výzva 31.3.2021) k předložení strategických projektů do vznikajícího Operačního 
programu Spravedlivá transformace (OPST). Mezi strategické projekty byl nakonec 
doporučen POHO Park Gabriela. Ostatní záměry byly zařazeny do kategorie tzv. strategické 
brownfieldy, které by měly být podpořeny v rámci tzv. tematické výzvy OPST pro tyto 
definované lokality. Ke konci roku 2021 byly připraveny zadání pro zpracování 
předprojektové dokumentace ke všem třem zmíněným projektům. 
 
POHO Park Gabriela  
Cílem projektu je revitalizovat areál dolu Gabriela, který je kulturní památkou, je nepřístupný 
veřejnosti a chátrá. Rekonstruovaný areál nabídne prostory pro návštěvnické centrum, 
transformační kancelář, muzeum Staré hornické Karviné, restauraci, prostory pro výstavy a 
koncerty. Nově vybudovaný krajinný park propojí areál s kostelem sv. Petra z Alkantary. 
Vybudována bude dopravní infrastruktura, která propojí areál s okolními městy. Výsledný 
projekt POHO parku bude nejen centrem pohornické krajiny, ale také důstojnou 
připomínkou a propagátorem historického území původního města Karviná a hornického 
života.    
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V průběhu roku byla vytvořena základní vize projektu, která byla představena majitelům 
okolních pozemků, partnerům, zástupcům kraje, městu Karviná, farnosti Karviná Doly a 
Národnímu památkovému ústavu. Následně proběhl dvoudenní expertní workshop 
POHOthon, který podrobil předloženou vizi kritickému pohledu. Na konci roku proběhla 
beseda s veřejností v knihovně města Karviná. Veškeré výstupy budou promítnuty do studie 
proveditelnosti a architektonické studie, které vzniknou v roce 2022.  
 
Cirkulární park Lazy 
Projekt se zabývá přípravou areálu dolu Lazy pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové 
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství, včetně řešení 
modrozelené infrastruktury. Záměr je situován v ploše bývalého dolu Lazy v Orlové o 
rozloze 63 ha, který byl v rámci přípravy OPST zařazen mezi tzv. strategické brownfieldy k 
transformaci. Cílem záměru je příprava plochy po likvidaci bývalého dolu Lazy k realizaci tzv. 
Cirkulárního parku, který nabídne prostor pro segment cirkulární ekonomiky, recyklaci a 
vývoj řešení pro nahrazení jednorázových materiálů a výrobků. Cirkulární park by měl tvořit 
kapacity jak pro výrobu a technologie materiálového zpracování, tak zázemí vývojovým 
kapacitám univerzit, jak z ČR, tak i zahraničí. Kumulací jednotlivých částí procesu do jednoho 
areálu se snižují náklady a vlivy z logistiky a skladování.   
 
Záměr obsahuje realizaci kompletní infrastruktury pro vybudování cirkulárního parku. Jedná 
se především o vybudování páteřních vnitroareálových komunikací, areálového vodovodu a 
kanalizace a rozvodů el. energie. Řešeno bude rovněž dopravní napojení areálu (silniční i 
železniční). Navržena bude rovněž modrozelená infrastruktura zahrnující plochy funkční 
zeleně v areálu a systém hospodaření s dešťovými vodami.  V rámci projektu k podpoře z 
nástrojů JTF nebude řešena investice do hal a zařízení, pouze pro nutné zázemí rozvoje.  
Předprojektová dokumentace záměru Cirkulární park Lazy zahrnující technickou studii a 
studii proveditelnosti bude zpracována v průběhu roku 2022. 
 
Industriální park Jan-Karel 
Projekt se zabývá přípravou areálu dolu ČSA pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové 
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství, včetně řešení 
modrozelené infrastruktury. Záměr je situován na pozemcích státního podniku DIAMO v 
ploše bývalého dolu ČSA v Karviné o rozloze cca 60 ha, který byl v rámci přípravy OPST 
zařazen mezi tzv. strategické brownfieldy k transformaci. Cílem záměru je příprava části 
areálu bývalého dolu k realizaci moderního industriálního parku, který nabídne prostor pro 
segment energetiky, IT a podpory mikropodnikání. Takto bude využita pouze část plochy v 
západní části (19 ha), které se bude podrobně věnovat studie proveditelnosti a technická 
studie. Historické dědictví spojené se zdejší industriální architekturou určuje využití centrální 
části areálu dolu tvořeného historickými budovami a těžní věží. Využití této části areálu bude 
řešeno zatím pouze v rozsahu předběžné studie proveditelnosti. 
 
Záměr obsahuje realizaci kompletní infrastruktury pro vybudování industriálního parku. 
Jedná se především o vybudování páteřních vnitroareálových komunikací, areálového 
vodovodu a kanalizace a rozvodů el. energie. Řešeno bude rovněž dopravní napojení areálu 
(silniční i železniční). Navržena bude také modrozelená infrastruktura zahrnující plochy 
funkční zeleně v areálu a systém hospodaření s dešťovými vodami. V rámci projektu k 
podpoře z nástrojů JTF bude řešena i investice do modulárního systému pro zasídlení 
malých podniků a centra pro sdílené služby. V historické části areálu budou posouzeny 
možnosti dalšího využití. Předprojektová dokumentace záměru Industriální park Jan-Karel 
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zahrnující technickou studii, studii proveditelnosti a předběžnou studii proveditelnosti, bude 
zpracována v průběhu roku 2022. 
 
1.1.3 POHO 2030 Marketing    
V roce 2021 se díky rozvolňování pandemických opatření mohla společnost MSID zaměřit 
v rámci marketingu pro POHO2030 převážně na práci s komunitami v pohornické krajině, 
akce pro veřejnost a zvýšení povědomí o programu v médiích a na sociálních sítích.  
  
Byl spuštěn projekt POHO příležitost, jehož cílem bylo zapojit spolky, neziskové organizace, 
sportovní kluby, aktivní skupiny a jednotlivce do programu POHO2030. Pomocí e-mailu a 
sociálních sítí byly osloveny desítky těchto komunit. S několika z nich se navázalo spojení a 
následně tak byly představeny návrhy spolupráce. Cílem bylo také zmapování aktivit 
jednotlivých komunit v pohornické krajině. Díky tomuto projektu byla navázána spolupráce 
například s iniciativou Lodičky Dokořán, SteelOva a dalšími.   
  
V rámci akcí pro veřejnost bylo zorganizováno několik komentovaných prohlídek o historii, 
přírodních úkazech a hornictví v pohornické krajině. Všechny prohlídky, které byly zajištěny 
registrací byly úspěšně naplněny. Jedna z exkurzí byla zorganizována zvlášť pro partnery, 
stakeholdery a účastníky memoranda. V rámci spolupráce se SteelOva byla uspořádána 
první exkurze po krajině na elektrokolech. Jednalo se o pilotní projekt, do kterého se zapojilo 
18 cyklistů, což bylo nad míru očekávané kapacity. Díky akci s názvem POHOthon, v rámci 
které byly řešeny výstupy strategického projektu POHO Park Gabriela, bylo zorganizováno 
první veřejné projednávání projektu v Karviné. 
 
Jedním z cílů programu POHO2030 je ukazovat potenciál krajiny, proto byl ve spolupráci s 
produkcí festivalu Colours of Ostrava a Meltingpot zorganizován první pohornický festival s 
názvem POHO den v dole Barbora. Festival POHO den byl rozdělený na tři bloky. První z 
bloků byl mimo areál, kde se pořádaly komentování prohlídky. Druhý blok se zaměřil na 
diskuzní fórum Meltingpot na téma historie a budoucnost pohornické krajiny. Debaty se 
zúčastnil například sociolog Ondřej Slach, ekonom Petr Zahradník, nebo ředitel státního 
podniku DIAMO Ludvík Kašpar. Debatu bylo možné shlédnout i v rámci festivalu Meltingpot 
v listopadu 2021 a je součástí archivu Colours University. Třetí blok byl volný program 
v areálu bývalého dolu Barbora, který se skládal z gastro zóny, komunitní zóny a dětské zóny. 
Akce, která trvala celý den, se zúčastnilo přes 1000 návštěvníků.  
  
Dále byla navázána spolupráce s Centrem PANT, se kterým byla následně uspořádaná 
veřejná debata o transformaci Karvinska s návazností na evropskou komisi a na financování 
strategických projektů. Program POHO2030 byl také zapojen do akce s názvem Polské dny. 
Jednalo se o komentované prohlídky historickým autobusem a diskuze se studenty v rámci 
doprovodného programu a Česko-Polské spolupráce.  
  
V rámci programu POHO2030 byla navázaná spolupráce na některých projektech s TV 
Prima. Se zástupci TV Prima bylo nadefinováno několik možností, a to například vybudování 
naučné stezky ve staré Orlové, která bude realizována na jaře 2022. Dále spolupráce s 
regionálními zpravodajci CNN Prima News a uspořádání společného eventu v roce 2022.  
  
V roce 2021 byla pozornost zaměřena především na webovou stránku a komunikaci na 
sociálních sítích POHO2030. Na webových stránkách byl vytvořen nový rozcestník pro 
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klíčové projekty programu, které lepé definují záměry programu v Karvinském regionu. Na 
sociálních sítích probíhala pravidelná komunikace novinek a aktivit programu POHO2030. 
Díky tomu bylo zvýšeno podvědomí sledujících o programu o 130 % (dle následných analýz). 
V návaznosti na začátek druhé etapy programu POHO2030 v roce 2022 byl aktualizován 
grafický a logo manuál programu. 
 
V roce 2021 bylo uspořádáno několik odborných workshopů s cílem vytvořit takové výstupy 
a návrhy, které se dají dále rozvíjet a jsou kvalitně zpracované pro prezentaci směrem 
k veřejnosti a investorům. Jednalo se o workshopy s názvem POHO 3C a Vizuál, které měly 
za cíl s účastníky navrhnout a realizovat první prototypy udržitelného mobiliáře. Vzniklo 
několik návrhů z volného materiálu, který se nachází v pohornické krajině. V návaznosti na 
odborné workshopy byly zrealizovány i některé návrhy mobiliáře ve městě Orlová a také pro 
účely tzv. POHO zóny, která bude prezentována v roce 2022 na festivalech, veletrzích a 
jiných akcích. Z těchto návrhu byl posléze vytvořen tzv. POHO katalog.  
 
V roce 2021 byla také navázána spolupráce s Business Gate v Karviné. V zimním semestru 
byl POHO2030 zapojen do programu Business academy, ve kterém studenti ze Slezské 
univerzity v Karviné zpracovali zadání projektu. Jednalo se o zpracování dotazníkového 
šetření mezi mladými lidmi na Karvinsku ohledně jejich potřeb a návrh zpracování výstupů 
pro POHO2030. 
  
Pro zvýšení povědomí o POHO2030 byly zorganizovány dva specifické workshopy. První byl 
zaměřen na focení v důlních areálech a uskutečnil se ve spolupráci s Institucí tvůrčí 
fotografie a firmou Seepoint. Na základě tohoto workshopu byla vytvořena putovní venkovní 
výstava s názvem “S úctou k těžké práci”. Výstava se konala na podzim v Ostravě, Karviné a 
Opavě. Druhý workshop byl zaměřen na filmovou sféru. Ve spolupráci se Slezskou 
univerzitou se společně se studenty a odbornými lektory vytvořil námět a treatment 
studentského doku-drama. Film nese název “Čundr” a jeho realizace je naplánovaná pro rok 
2022.  
  
Společně se Slezským železničním spolkem, který získal dotaci od Moravskoslezského 
kraje, se zorganizovala každý víkend přes celé léto turistická atrakce vlakem po bývalých 
baňských vlečkách v pohornické krajině. Akce se celkem zúčastnilo přes 1500 návštěvníků.  
  
  
1.1.4 Program Revitalizace MSK   
 Moravskoslezský kraj je prostřednictvím tohoto programu příjemcem prostředků ze 
státního rozpočtu na vypořádání se s následky hornické činnosti a resocializaci území. MSID 
zajišťuje odbornou podporu tohoto programu a koordinuje přípravu dílčích projektů jejich 
nositelů (zejména obcí). Celkem bylo v MSK z tohoto programu rozděleno již cca 12,2 mld. 
Kč, a to převážně na realizaci průmyslových zón a další obnovu území postiženého těžbou.  
  
MSID v roce 2021 pokračovala v komunikaci s nositeli projektů i zástupci MSK, MPO a MF. 
Společně s MPO proběhla revize seznamu schválených projektů, jejíž výsledkem bylo 
vyřazení projektů, které byly již zrealizovány z jiných prostředků, případně již nebyly aktuální. 
Tato revize přinesla celkovou úsporu v alokovaných prostředcích ve výši cca 251 mil. Kč. 
Společnost MSID dále průběžně sledovala připravenost projektů předložených k realizaci a 
společně s MSK navrhovala priority na příští období. Mezi další průběžné činnosti MSID v 
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rámci přípravy projektů pro realizaci z tohoto programu patří příprava podkladů pro zasedání 
Tripartity a RSK, podpora nositelům projektů a konzultace k novým projektům. Závěrem 
roku probíhala intenzivní spolupráce s nositeli projektu a MPO ve věcí přípravy k projednání 
nových projektů na zasedaní meziresortní komise.  
  
  
1.1.5 Příprava projektu LIFE-IP COALA   
Na základě obecné shody o potřebnosti komplexního projektu řešícího dopady klimatické 
změny v MSK bylo rozhodnuto o předložení projektu v rámci výzvy programu LIFE1. Po 
úspěšném podání zjednodušené projektové žádosti v říjnu 2020 a následné výzvě 
Evropské komise k předložení plné projektové žádosti, přikročilo MSID, kterému byla věcná 
příprava žádosti svěřena, k práci na přípravě jejího plného znění. V březnu 2021 byl 
Moravskoslezským krajem předložen integrovaný projekt COALA zaměřený na systémové 
řešení implementace Adaptační strategie MSK a akceleraci adaptačních a mitigačních 
opatření na území MSK. Projekt v první fázi hodnocení uspěl a v červenci 2021 postoupil do 
druhé, tzv. revizní fáze hodnocení a úprav, která probíhala další čtyři měsíce. V listopadu 
2021 bylo Evropskou komisí schváleno finální znění projektu a v prosinci byla 
zastupitelstvem MSK schválena a poté podepsána tzv. Grant Agreement mezi Evropskou 
komisí a MSK. Na základě Grant Agreement budou následně podepsány Dohody o 
partnerství s finančním příspěvkem mezi MSK a jednotlivými projektovými partnery. Do 
projektu je zapojeno vedle MSID dalších 11 partnerů - Ministerstvo životního prostředí ČR, 
DIAMO, Slezské vojvodství (PL), Hlavní institut hornictví Katovice (PL), Karviná, Orlová, 
Havířov, VŠB-TUO Ostrava, Nadace partnerství, Moravskoslezské inovační centrum, 
Moravskoslezské energetické centrum. MSID bude navíc plnit roli koordinátora věcných 
aktivit projektu.  Projekt byl formálně zahájen 1.12.2021, jeho ukončení je naplánováno na 
31.12.2031 a je rozdělen do 4 časových úseků. Věcně je řešení rozčleněno mezi 4 okruhy 
přípravných aktivit, 30 konkrétních implementačních aktivit a dále několik průřezových 
aktivit zahrnujících řízení, monitoring a komunikaci projektu a jeho výstupů. Celkový 
rozpočet projektu činí necelých 16 mil. EUR.    
 

 Finanční výsledky 
MSID realizuje převážnou část činností ve prospěch Moravskoslezského kraje. Jedná se  
o činnosti realizované na základě in-house zadávání Moravskoslezským krajem a dále 
činnosti ve prospěch Moravskoslezského kraje, které jsou financovány zejména z dotačních 
programů EU. 
 
Činnosti zadávané Moravskoslezským krajem v roce 2021vykázaly mírně rostoucí tendenci 
oproti roku 2020, ale stále nedosáhly hodnot z roku 2019, a to převážně z důvodu 
celosvětové pandemie covid-19, kdy některé aktivity nebyly vůbec zadány a některé 
zakázky byly omezeny.  U grafu č. 1 sloupec „ostatní provozní výnosy“ je možné sledovat 
lehký nárůst. Hodnotu tvoří dotace na realizaci projektů. MSID v roce 2021 úspěšně podala 
žádost o dotaci, ze které budou v následujících 10 letech financovány aktivity převážně 
environmentálního zaměření. Ke schválení dotace došlo ke konci roku 2021.  
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Graf č. 1 Výkony společnosti 

 

 
 
 
Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Z důvodu celosvětové pandemie covid-19 
nedosáhly výkony společnosti roku 2019. V roce 2021 nebyly realizovány tradiční významné 
zakázky jakými byly prezentace na mezinárodních veletrzích, které firma v minulých letech 
pravidelně realizovala. Výnosy z finančního majetku byly v roce 2019 výjimečné, jelikož došlo 
k vyplacení dividend společnosti SOM. Tato společnost v roce 2020 vstoupila do likvidace. 
Výnosy z finančního majetku jsou tak nulové stejně jako v dřívějších letech. 
 
 
Graf č. 2 Hospodářský výsledek 
 

 
 
Společnost dlouhodobě dosahuje zisku.   Nižší zisk oproti roku 2020 byl ovlivněn nejen 
menší mírou výnosů, ale převážně zvýšením nákladů, respektive strukturou výnosů a 
nákladů u jednotlivých zakázek zadávaných Moravskoslezským krajem. V tomto roce 
společnost MSID obdržela větší počet zakázek, které vyžadovaly externí odborné posudky 
a souvisely s přípravou strategických projektů na území pohornické krajiny Karvinska.  
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Graf č. 3 Struktura výnosů 
 

 
 
Stejně jako v minulých letech tvoří převážné tržby společnosti zakázky Moravskoslezského 
kraje. Na konci roku 2021 společnost získala dotaci na desetiletý projekt z evropského 
programu LIFE. V roce 2021 se tak již objevují   ostatní provozní výnosy. Z důvodu 
pandemie covid-19 také došlo k propadu tržeb z účastnických poplatků. 
 
 
Graf č. 4 Struktura nákladů 
 

 
 
Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření společnosti do sféry 
služeb.  Mzdové náklady mírně vzrostly oproti roku 2020, což odráží růst cen na pracovním 
trhu. V průběhu roku 2021 pokračoval mírný odliv zaměstnanců. V prosinci roku 2021 došlo 
k navýšení zaměstnanců o 4 nové pracovníky pro dotační projekt LIFE, ale tento nárůst 
v jednom měsíci již výrazně neovlivnil ukazatel přepočteného stavu zaměstnanců a více se 
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projeví až v roce 2022. Přepočtený stav zaměstnanců, v souladu s metodikou, 
nezohledňuje zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti, kteří byli ve velké míře 
zaměstnáni pro potřeby projektu Dopravní koncepce Moravskoslezského kraje.  Mzdové 
náklady na tyto zaměstnance jsou však započteny v celkových mzdových výdajích. 
Vzhledem k růstu mzdové hladiny i přes pandemii v celé ekonomice došlo také k drobnému 
růstu mezd ve společnosti. Zvýšení mzdové hladiny v ekonomice mělo za následek také 
zvýšení ceny služeb a výrobků, jejichž navýšení se projevilo ve výši nákladů. Růst služeb je 
spojen s větším zadáváním externích posudků a studií, které byly v roce 2021 vyžadovány 
v rámci přípravy strategických projektů na území pohornické krajiny na Karvinsku. 
 
 
Graf č. 5 Přepočtený stav zaměstnanců 
 

 
 
 
Graf č. 6 Struktura aktiv 
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Graf č. 7 Struktura pasiv 
 

 
 
Struktura a vývoj aktiv a pasiv jsou zachyceny v grafech č. 6 a 7. Oproti roku 2020 nedochází 
k výraznějším změnám. Došlo ke zvýšení pohledávek, což bylo primárně zapříčiněno 
realizací některých zakázek přesahujících kalendářní rok, jejichž úhrada následovala zkraje 
roku 2022.  
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PŘÍLOHA Č. 1 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

 

 

Sestaveno dne: 
Právní forma úþetní jednotky: 
PĜHGmČt podnikání úþetní jednotky: 
Podpisový záznam: 

31.03.2022 
akciová spoleþnost 
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a Ĝízení 

 

VÝKAZ ZISKģ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ýLENċNÍ (v tisících) 
 v plném rozsahu k Název, sídlo a ,ý ~þHWQt jednotky   

 31.12.2021 Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  
  Na JízdárnČ 7/1245    
  702 00 Ostrava    
 Úþetní období     
 2021 

 

zpracováno v souladu s vyhláškou þ. 500/20 

47673168 
 

02 Sb. 

   

Oznaþ. 
 
 

a 

 
TEXT 

b 

þíslo 

ĜiGku 

c 

Skuteþnost v úþetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

I. Tråby z prodeje výrobkĤ a sluåeb 01 24 963 23 671 
A. Výkonová spoWĜHba �Ĝ� 04 Då 06) 03 7 986 4 184 
A.2. SpotĜeba materiálu a energie 05 1 106 589 
A.3. Sluåby 06 6 880 3 595 
D. Osobní náklady �Ĝ� 10 Då 11) 09 14 387 14 149 
D.1. Mzdové náklady 10 10 499 10 715 
D.2. Náklady na sociální zabezpeþení, zdravotní pojištČní a ostatní náklady �Ĝ� 12 Då 13) 11 3 888 3 434 
D.2.1. Náklady na sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní 12 3 552 3 174 
D.2.2. Ostatní náklady 13 336 260 
E. Úprava a hodnot v provozní oblasti �Ĝ� 15+18+19) 14 592 580 
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku �Ĝ� 16 Då 17) 15 592 580 
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 592 580 

III. Ostatní provozní výnosy �Ĝ� 21 Då 23) 20 378 336 
III.1. Tråby z prodaného dlouhodobého majetku 21 20 5 
III.3. Jiné provozní výnosy 23 358 331 

F. Ostatní provozní náklady �Ĝ� 25 Då 29) 24 -397 -47 
F.3. DanČ a poplatky v provozní oblasti 27 20 36 
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady pĜíštích období 28 -559 -230 
F.5. Jiné provozní náklady 29 142 147 
* Provozní výsledek hospodaĜHní �Ĝ� 01+02-03-07-08-09-14+20-24) 30 2 773 5 141 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy �Ĝ� 40 Då 41) 39 59 66 
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 59 66 
VII. Ostatní finanþní výnosy 46 0 16 

K. Ostatní finanþní náklady 47 15 6 
* Finanþní výsledek hospodaĜení (+/-) �Ĝ� 31-34+35-38+39-42-43+46-47) 48 44 76 
** Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním (+/-) �Ĝ� 30+48) 49 2 817 5 217 
L. 'DĖ z SĜtjmĤ �Ĝ� 51 Då 52) 50 533 947 
L.1. DDĖ z pĜíjmĤ splatná 51 533 947 
L.2. DDĖ z pĜíjmĤ odloåená (+/-) 52 0 0 
** Výsledek hospodaĜení po zdanČní (+/-) �Ĝ� 49-50) 53 2 284 4 270 
*** Výsledek hospodaĜení za úþetní období (+/-) �Ĝ� 53-54) 55 2 284 4 270 
* ýistý obrat za úþHtní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. �Ĝ� 01+02+20+31+35+39+46) 56 25 400 24 089 

 



 

20 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ROZVAHA 

 

31.12.2021 

ROZVAHA (v tisících) 
v plném rozsahu k Název, sídlo a Iý úþHtní jednotky 

 
Úþetní období 
2021 

 

zpracováno v souladu s vyhláškou þ. 500/2002 Sb. 
oznaþ�   a AKTIVA 

 
 

b 

 

Ĝád. 

þ. 

c 

 
 
 

Brutto 
1 

 

BČåné úþetní období 

Korekce 
2 

 
 
 

Netto 
3 

 
 

Minulé úþ.období 
Netto 

4 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Na JízdárnČ 7/1245 
702 00 Ostrava 
 
47673168 

 AKTIVA CELKEM 1 001 45 880 3 849 42 031 39 432 
A.  Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 002 0 0 0 0 
B.  Stálá aktiva 3 003 19 405 3 797 15 608 14 539 
B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 4 004 353 315 38 94 

 B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje 5 005 0 0 0 0 
 B.I.2. Ocenitelná práva 6 006 223 207 16 51 
 B.I.2.1. Software 7 007 223 207 16 51 
 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 8 008 0 0 0 0 
 B.I.3. Goodwill 9 009 0 0 0 0 
 B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 010 130 108 22 43 
 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a 11 011 0 0 0 0 
 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 12 012 0 0 0 0 
 B.I.5.2. Nedokonþený dlouhodobý nehmotný majetek 13 013 0 0 0 0 
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 14 014 12 116 3 482 8 634 8 329 

 B.II.1. Pozemky a stavby 15 015 8 611 1 044 7 567 7 857 
 B.II.1.1. Pozemky 16 016 890 0 890 890 
 B.II.1.2. Stavby 17 017 7 721 1 044 6 677 6 967 
 B.II.2. Hmotné movité vČci a jejich soubory 18 018 2 946 2 438 508 214 
 B.II.3. OcHĖovací rozdíl k nabytému majetku 19 019 0 0 0 0 
 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 020 0 0 0 0 
 B.II.4.1. PČstitelské celky trvalých porosWĤ 21 021 0 0 0 0 
 B.II.4.2. DospČlá zvíĜata a jejich skupiny 22 022 0 0 0 0 
 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 023 0 0 0 0 
 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokonþHný dl. hm. m 24 024 559 0 559 258 
 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 25 025 0 0 0 0 
 B.II.5.2. Nedokonþený dl. hmotný majetek 26 026 559 0 559 258 
B.III.  Dlouhodobý finanþní majetek 27 027 6 936 0 6 936 6 116 
 B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 028 0 0 0 0 
 B.III.2. ZáSĤjþky a úvČry - ovládaná nebo ovládající osob 29 029 0 0 0 0 
 B.III.3. Podíly - podstatný vliv 30 030 6 916 0 6 916 6 096 
 B.III.4. ZáSĤjþky a úvČry - podstatný vliv 31 031 0 0 0 0 
 B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 032 20 0 20 20 
 B.III.6. ZáSĤjþky a úvČry - ostatní 33 033 0 0 0 0 
 B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanþní majetek 34 034 0 0 0 0 
 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanþní majetek 35 035 0 0 0 0 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanþní majete 36 036 0 0 0 0 
C.  ObČåná aktiva 37 037 26 017 52 25 965 24 823 
C.I.  Zásoby 38 038 0 0 0 0 

 C.I.1. Materiál 39 039 0 0 0 0 
 C.I.2. Nedokonþená výroba a polotovary 40 040 0 0 0 0 
 C.I.3. Výrobky a zboåí 41 041 0 0 0 0 
 C.I.3.1. Výrobky 42 042 0 0 0 0 
 C.I.3.2. Zboåí 43 043 0 0 0 0 
 C.I.4. Mladá a ostatní zvtĜata a jejich skupiny 44 044 0 0 0 0 
 C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 045 0 0 0 0 
C.II.  Pohledávky 46 046 1 597 52 1 545 518 

 C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 047 53 52 1 0 
 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahĤ 48 048 52 52 0 0 
 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 049 0 0 0 0 
 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 50 050 0 0 0 0 
 C.II.1.4. Odloåená dDĖová pohledávka 51 051 0 0 0 0 
 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 52 052 1 0 1 0 
 C.II.1.5.1. Pohledávky za spoleþníky 53 053 0 0 0 0 
 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 054 1 0 1 0 
 C.II.1.5.3. Dohadné úþty aktivní 55 055 0 0 0 0 
 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 56 056 0 0 0 0 
 C.II.2. Krátkodobé pohledávky 57 057 1 544 0 1 544 518 
 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahĤ 58 058 0 0 0 22 
 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 059 0 0 0 0 
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C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 6
0 

060 0 0 0 0 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 6
1 

061 1 544 0 1 544 496 

C.II.2.4.1. Pohledávky za spoleþníky 6
2 

062 0 0 0 0 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní 6
3 

063 0 0 0 0 

C.II.2.4.3. Stát – daĖové pohledávky 6
4 

064 706 0 706 317 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 6
5 

065 835 0 835 178 

C.II.2.4.5. Dohadné úþty aktivní 6
6 

066 0 0 0 0 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 6
7 

067 3 0 3 1 

C.II.3. ýDsové rozlišení aktiv 7
8 

068 0 0 0 0 

C.II.3.1. Náklady pĜíštích období 7
9 

069 0 0 0 0 

C.II.3.2. Komplexní náklady pĜtštích období 8
0 

070 0 0 0 0 

C.II.3.3. 3Ĝtjmy pĜtštích období 8
1 

071 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobý finanþní majetek 6
8 

072 0 0 0 0 

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 6
9 

073 0 0 0 0 

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanþní majetek 7
0 

074 0 0 0 0 

C.IV. PenČåní prosWĜedky 7
1 

075 24 420 0 24 420 24 305 

C.IV.1. PHQČåní prosWĜedky v pokladnČ 7
2 

076 88 0 88 106 

C.IV.2. PHQČåní prosWĜedky na úþtech 7
3 

077 24 332 0 24 332 24 199 

D. ýDsové rozlišení aktiv 7
4 

078 458 0 458 70 

D.1. Náklady pĜíštích období 7
5 

079 153 0 153 70 

D.2. Komplexní náklady pĜtštích období 7
6 

080 0 0 0 0 

D.3. 3Ĝtjmy pĜtštích období 7
7 

081 305 0 305 0 
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Oznaþ� a PASIVA 
 

b 

Ĝád. 
þ. 
c 

Stav v bČåném 
úþet. období 

5 

Stav v minulém 
úþet. období 

6 
 PASIVA CELKEM 1 082 42 031 39 432 
A. Vlastní kapitál 2 083 36 056 33 169 
A.I. Základní kapitál 3 084 15 000 15 000 

A.I.1. Základní kapitál 4 085 15 000 15 000 
A.I.2. Vlastní podíly (-) 5 086 0 0 
A.I.3. ZmČQy základního kapitálu 6 087 0 0 

A.II. Áåio a kapitálové fondy 7 088 2 977 2 157 
A.II.1. Áåio 8 089 0 0 
A.II.2. Kapitálové fondy 9 090 2 977 2 157 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 1
0 

091 0 0 

A.II.2.2. OcHĖRvací rozdíly z pĜecHQČní majetku a závazkĤ (+/-) 1
1 

092 2 977 2 157 

A.II.2.3. OcHĖRvací rozdíly z pĜecHQČní pĜL pĜemČQich obchodních kor 1
2 

093 0 0 

A.II.2.4. Rozdíly z pĜemČn obchodních korporací (+/-) 1
3 

094 0 0 

A.II.2.5. Rozdíly z ocHQČQí pĜL pĜemČQách obchodních korporací (+/-) 1
4 

095 0 0 

A.III. Fondy ze zisku 1
5 

096 785 601 

A.III.1. Ostatní rezervní fond 1
6 

097 0 0 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 1
7 

098 785 601 

A.IV. Výsledek hospodaĜení minulých let (+/-) 1
8 

099 15 010 11 141 

A.IV.1. NerozdČlený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 1
9 

100 15 010 11 141 

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaĜení minulých let (+/-) 2
1 

101 0 0 

A.V. Výsledek hospodaĜení bČåného úþetního období (+-) 2
2 

102 2 284 4 270 

A.VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 2
3 

103 0 0 

B. + C. Cizí zdroje 2
4 

104 5 974 6 248 

B. Rezervy 2
5 

105 1 817 2 787 

B.1. Rezerva na dĤchody a podobné závazky 2
6 

106 0 0 

B.2. Rezerva na daĖ z pĜíjmĤ 2
7 

107 536 947 

B.3. Rezervy podle zvláštních právních pĜedpisĤ 2
8 

108 0 0 

B.4. Ostatní rezervy 2
9 

109 1 281 1 840 

C. Závazky 3
0 

110 4 157 3 461 

C.I. Dlouhodobé závazky 3
1 

111 0 0 

C.I.1. Vydané dluhopisy 3
2 

112 0 0 

C.I.1.1. VymČnitelné dluhopisy 3
3 

113 0 0 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 3
4 

114 0 0 

C.I.2. Závazky k úvČrovým instistucím 3
5 

115 0 0 

C.I.3. Dlouhodobé pĜijaté zálohy 3
6 

116 0 0 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahĤ 3
7 

117 0 0 

C.I.5. Dlouhodobé smČQky k úhradČ 3
8 

118 0 0 

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3
9 

119 0 0 

C.I.7. Závazky - podstatný vliv 4
0 

120 0 0 

C.I.8. Odloåený GDĖRvý závazek 4
1 

121 0 0 

C.I.9. Závazky - ostatní 4
2 

122 0 0 

C.I.9.1. Závazky ke spoleþníkĤm 4
3 

123 0 0 

C.I.9.2. Dohadné úþW\ pasivní 4
4 

124 0 0 

C.I.9.3. Jiné závazky 4
5 

125 0 0 

C.II. Krátkodobé závazky 4 126 4 157 3 461 
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6 

C.II.1. Vydané dluhopisy 4
7 

127 0 0 

C.II.1.1. VymČnitelné dluhopisy 4
8 

128 0 0 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 4
9 

129 0 0 

C.II.2. Závazky k úvČrovým instistucím 5
0 

130 0 0 

C.II.3. Krátkodobé pĜijaté zálohy 5
1 

131 1 194 1 007 

C.II.4. Závazky z obchodních vztahĤ 5
2 

132 299 128 

C.II.5. Krátkodobé smČQky k úhradČ 5
3 

133 0 0 

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 5
4 

134 0 0 

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 5
5 

135 0 0 

 
C.II.8. Závazky - ostatní 5

6 
136  

2 664 
 

2 326 

C.II.8.1. Závazky ke spoleþníkĤm 5
7 

137 0 0 

C.II.8.2. Krátkodobé finanþní výpomoci 5
8 

138 0 0 

C.II.8.3. Závazky k zamČstnancĤm 5
9 

139 657 577 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního pojištČQí 6
0 

140 531 356 

C.II.8.5. Stát – GDĖové závazky a dotace 6
1 

141 1 142 1 300 

C.II.8.6. Dohadné úþW\ pasivní 6
2 

142 25 40 

C.II.8.7. Jiné závazky 6
3 

143 309 53 

 
C.III. ýDVové rozlišení pasiv 6

7 
144  

0 
 

0 

C.III.1. Výdaje pĜíštích období 6
8 

145 0 0 

C.III.3. Výnosy pĜíštích období 6
9 

146 0 0 

D. ýDVové rozlišení pasiv 6
4 

147 1 15 

D.1. Výdaje pĜíštích období 6
5 

148 1 15 

D.2. Výnosy pĜíštích období 6
6 

149 0 0 

 
Sestaveno dne:31.3.2022 
Právní forma úþetní jednotky: akciová 
spoleþnost: 
PĜedmČt podnikání úþetní jednotky: 
Podpisový záznam: 
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PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 
 
Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů popisným 
způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Jednotlivé body jsou sestaveny s odkazem na příslušný odstavec § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., který 
stanoví obsah přílohy. 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dále jen „MSID“) je podnikatelským subjektem, který 
dle platných předpisů nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje jsou uvedeny 
v celých tis. Kč. 
 

A) Obecné údaje 

Obchodní firma: Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Změna názvu 
společnosti 

Do 12.4.2018 byl název společnosti: Agentura pro regionální rozvoj a.s. 

Sídlo: Na Jízdárně 7/1245 
 702 00 Ostrava 
IČ: 47673168 
 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl B, vložka 609 
Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku: 13. května 1993 
Ovládající osoba: Moravskoslezský kraj (100% akcií) 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 
Účel podnikání: Společnost je založena za účelem podpory rozvoje regionu 

Moravskoslezského kraje. Svými činnostmi naplňuje roli servisní 
organizace Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti v 
oblastech: 

- regionálního rozvoje, 
- podpory investic, včetně aktivní práce s investory a 

developery, poskytování služeb pro příliv investic do regionu, 
- podpory existujícím investorům a developerům (tzv. 

aftercare), 
- mapování a regenerace brownfields, 
- mapování a podpory při rozvoji podnikatelských nemovitostí 

(pozemky, objekty) obcí a měst 
- přípravy realizace rozvojových projektů, 
- konzultační podpory obcí a měst při přípravě a realizaci jejich 

rozvojových záměrů, 
- propagace a prezentace investičních příležitostí kraje jak v 

ČR, tak v zahraničí. 
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Organizační struktura do 30.11.2021:  
Organizační struktura je tvořena 3 základními odděleními, která zajišťují převážnou část agendy 
MSID. Součástí organizační struktury je podpůrné oddělení back office.  
 

 
 
Organizační struktura od 30.11.2021:  
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Řízení společnosti 
Společnost byla od roku 2015 do 31.12.2020 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle 
valné hromady působil statutární ředitel a správní rada. 
Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 do 31. 12. 2020 

Statutární ředitel Tomáš Kolárik 
 
Složení správní rady společnosti: 

Předseda správní rady: Martin Zuštík 
Člen správní rady: Martin Čajánek 
Člen správní rady: Zdeněk Karásek 
Člen správní rady: Miroslav Svozil 
Člen správní rady: Vladimír Kebo 
Člen správní rady: Daniel Havlík 

 
 
Společnost od 1. 1. 2021 přešla na dualistický způsob řízení, kde vedle valné hromady působí 
tříčlenné představenstvo a dozorčí rada. 
Složení představenstva: 

Předseda představenstva Ing. Tomáš Kolárik 
Místopředseda představenstva Ing. Patrik Hronek 
Člen představenstva Mgr. Petr Birklen 

 
Složení dozorčí rady: 

Předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Karásek 
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jakub Unucka, MBA 
Člen dozorčí rady Jan Krkoška 
Člen dozorčí rady Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 
Člen dozorčí rady Ing. Petr Kajnar 
Člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Dostálová 

 
B) Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách 

         
Informace o aplikaci obecných účetních zásad: 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní 
postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31. 12. 2021.                
 
 
Analytické členění účtů bylo převzato tak, jak bylo používáno v předchozích účetních obdobích. 
 
Účetnictví společnosti je vedeno jako střediskové, případně jsou sledovány náklady na jednotlivé 
projekty. Zákonem č.609/2020 Sb. Byla mimo jiné provedena novela zákona o daních z příjmů. Ruší se 
kategorie nehmotného majetku. U dlouhodobého hmotného majetku se posouvá hranice ze 40 000,- na 
80 000,-Kč. Týká se nově pořízeného majetku. 
 
Způsoby oceňování: 
 

- hmotný majetek:   pořizovacími cenami 
- peněžní prostředky a ceniny:  jejich jmenovitými hodnotami 
- pohledávky při vzniku:   jmenovitou hodnotou 
- závazky při vzniku:  jmenovitou hodnotou 
- finanční majetek:  ekvivalencí 

 
Dlouhodobý hmotný majetek společnost odepisuje pro daňové účely zrychleně (zákon o dani z příjmu). 
Od r. 2009 se v účetní jednotce uplatňují účetní a daňové odpisy shodné. 
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Sledování hmotného a nehmotného majetku se v účetní jednotce řídí vnitřní směrnicí. Hmotný a 
nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 80 tis. Kč 
anebo vyšší, ale s dobou použitelnosti kratší nebo rovnou 1 roku a dlouhodobý hmotný majetek 
s pořizovací cenou do 80 tis. Kč je účtován do nákladů a veden v operativní evidenci. Do nákladů se 
účtuje technické zhodnocení majetku, jehož hodnota v účetním období nepřesáhne 80 tis. Kč. U 
nehmotného majetku nad 80 tis.,- a s dobou použitelnosti delší než 1 rok se uplatňují účetní odpisy. 
 
Dlouhodobý finanční majetek je evidován v pořizovacích cenách, přičemž k rozvahovému dni jsou 
cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem oceněny ekvivalencí. Změna ocenění se 
promítá do změny stavu vlastního kapitálu prostřednictvím položky Oceňovací rozdíl z přecenění 
majetku a závazků. 
 
Zásoby, které jsou povahy kancelářských potřeb, propagačních materiálů a pohonných hmot jsou 
účtovány přímo do spotřeby. 
 
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu bylo postupováno dle denního kurzovního lístku 
České národní banky v případě účtování cestovních výdajů. V případě účtování faktur, přijatých v cizí 
měně, byl pro přepočet použit kurz úhrady bankou. Pohledávky, závazky a cizoměnné zůstatky 
v pokladně a na běžných účtech byly k 31. 12. 2021 přepočteny kurzem České národní banky 
k uvedenému dni. Tyto kurzové rozdíly byly shodně s předpisy zaúčtovány výsledkově. 
 
 
C) Majetkové účasti 

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2021 ekvivalencí. 
Změna ocenění je vykázána ve vlastním kapitálu v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků.  
Majetkové účasti: 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
Sídlo společnosti: Obchodně podnikatelský areál, budova č.p. 316/61, Mošnov, 742 51 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 60792914 

 2021 v tis. Kč 
Podílové cenné papíry a vklady v podniku 
s podstatným vlivem 6. 916 

Výše % podílu na základním kapitálu 45% 
Výše vlastního kapitálu 15 368 
Výsledek hospodaření 2 117 

 
 
 
HRAT, s. r. o. 
Sídlo společnosti: Nádražní 348, 739 61 Třinec  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 64087352 

 2021 v tis. Kč 
Ostatní cenné papíry a vklady 20 
Výše % podílu na základním kapitálu 4,65% 

 
V souvislosti s těmito majetkovými účastmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o 
převodech zisku. 
Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v zahraničí. 
  
D) Závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let 

- Účetní jednotka v roce 2021 neeviduje 
 
 
E) Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 
- Účetní jednotka v roce 2021 neeviduje 
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F) Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem, členy 

statutárních nebo řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým osobám a členům 
těchto orgánů) 

         - v roce 2021 nebyla taková plnění poskytnuta 
 
G) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů 
Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100tis. Kč/položku. 
Struktura výnosů (tis. Kč): 

 2021 
Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 24 734 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. majetku 20 
Tržby z účastnických poplatků (semináře, konference, akce) 17 
Ostatní tržby (partnerství, propagace, ostatní) 212 
Ostatní provozní výnosy  358 
Finanční výnosy 59 

 
Struktura nákladů (tis. Kč): 

 2021 
Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 1 018 
Spotřeba energie 88 
Opravy a udržování 88 
Cestovné 133 
Služby (nájem, provoz, akce, propagace, atd.) 6 586 
Osobní náklady 14 387 
Ostatní náklady (repre, ostatní, daně, pojištění, fin.nákl., kurzové ztráty) 223 
Odpisy dlouhodobého majetku 592 

 
H) Celková výše závazkových vztahů 
Pohledávky 1 

a) V aktivech společnosti jsou evidovány krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
v celkové výši 52 tis. Kč, k nimž jsou vytvořeny opravné položky ve výši 52 tis. Kč.  

b) Společnost neeviduje v roce 2021 žádné pohledávky k podnikům ve skupině. Veškeré 
pohledávky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny. 

c) Žádná pohledávka není kryta zástavním právem ani jištěna jiným způsobem. Společnost 
neeviduje pohledávky neuvedené v rozvaze. 

 
Závazky  

a) Společnost eviduje ke konci roku závazky z obchodního styku ve výši 288 tis. Kč, ke dni 
20.1.2022 jsou všechny tyto závazky uhrazeny. 

b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině. 
c) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky neuvedené 

v rozvaze. 
d) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti: 
              Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

e) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: 
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

f) Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů:  
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky. 
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I) Zaměstnanci 
 

 2020 2021 
Přepočtený stav 18 17 

 
 
Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 

 2020 2021 
Osobní náklady  14 149 14 387 
Celkové mzdové náklady 
včetně odměny členům orgánů 

10 715 10 499 

Zákonné pojištění 3 174 3 552 
Zákonné sociální náklady 260 308 

 
 
J) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 
Odložená daň – připadá v úvahu z tvorby rezervy, ale byla by to pohledávka, nebudeme o ní 
účtovat. 
 
Opravné položky a rezervy 
 
K 31.12. 2021 byla vytvořena rezerva ve výši 1 281  tis. Kč na obnovu majetku a techniky. V roce 
2021 došlo k rozpuštění ostatních nedaňových rezerv ve výši 559 tis.Kč. , rezervy na daň z příjmů ve 
výši 947 tis. Kč. 
Rovněž došlo k vytvoření rezervy na daň z příjmu ve výši 536 tis. Kč 
 
 
 
 
 
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 

 Rok 2020 Rok 2020 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2021 Rok 2021 
Druh majetku Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Samostatné movité 
věci, soubory 1.058 948 111       1 058 1 014 44 

Dopravní prostředky 1.347 1.244 103 1 888 1 424 464 
Software 224 173 51 224         207 17 
Stavby-budova 7.721 754 6.967 7 721 1 044 6 677 
Pozemky 890 0 890 890 0 890 
Dlouhodobý hmotný 
majetek pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

92 0 92          92 0            92   

 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: MSID, a. s. nemá sjednány 
smlouvy o finančním pronájmu. DHM není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem. 
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Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč): 
Druh majetku   

Počáteční 
stav k 1. 
1. 2020 

 
Přírůstky 

 
Úbytky 

 
Konečný 

stav 
k 31.12. 

2020 

 
Počáteční 
stav k 1. 
1. 2021 

 
Přírůstky 

 
Úbytky 

 
Konečný stav 
k 31.12. 2021 

DNM (nehmotný) 392 0 169 223 223 0 0 223 
Stavby 7.721 0 0 7.721 7.721 0 0 7 721 
Sam. Movité věci 2.530 108 232 2.406 2 406 541 0 2 947 
Pozemky 890 0 0 890 890 0 0 890 
Finanční majetek 6.622  506 6116 6 116 819 0 6 915 
Ostatní 
dlouhodobý 
majetek 

130 0 0 130 130         0 0 130 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

383 0 291 92 92 0 0 92 

 
Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci (tis. Kč): 

Druh majetku 2020 2021 
Drobný hmotný majetek 3.602            4 076 

 

Drobný nehmotný majetek 370 530 
 
Přijaté dotace 
V  březnu 2021 byl Moravskoslezským krajem předložen integrovaný projekt COALA zaměřený na 
systémové řešení implementace Adaptační strategie MSK a akceleraci adaptačních a mitigačních 
opatření na území  MSK. V listopadu 2021 bylo Evropskou komisí schváleno finální znění projektu a v 
prosinci zastupitelstvem MSK schválena a poté podepsána tzv. Grant Agreement mezi Evropskou 
komisí a MSK. Na základě Grant Agreement budou následně podepsány Dohody o partnerství s 
finančním příspěvkem mezi MSK a jednotlivými projektovými partnery. 
Do projektu je zapojeno vedle MSID dalších 11 partnerů - Ministerstvo životního prostředí ČR, 
DIAMO, Slezské vojvodství (PL), Hlavní institut hornictví Katovice (PL), Karviná, Orlová, 
Havířov,  TUO VŠB Ostrava, Nadace partnerství, Moravskoslezské inovační centrum, 
Moravskoslezské energetické centrum. MSID bude navíc plnit roli koordinátora věcných aktivit 
projektu.  
 
Projekt byl formálně zahájen 1.12.2021, jeho ukončení je naplánováno na 31.12.2031 a je rozdělen do 
4 časových úseků. Celkový rozpočet projektu činí necelých 15, 8 mil. EUR, z čehož 2, 3 mil EUR 
představuje rozpočet MSID.  (2 292 569,00 EUR). Dotace je ve výši 60% z unijního rozpočtu. 
Kofinancování ve výši 40% bude hrazeno z dotace Moravskoslezského kraje. 
 
Základní kapitál  
 
Společnost eviduje 100 ks akcií. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií 
společnosti je Moravskoslezský kraj. 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 
 Rok 2020 Přírůstky Úbytky Rok 2021 
Základní kapitál 15.000          0                               0 15 000 
Fondy ze zisku 601 424 240 785 
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 2.157 819 0 2 977 
Výsledek hospodaření minulých účetních období 11.141 3 869 0     15 010 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 4.270 2 284     4 270 2 284 
Vlastní kapitál celkem 33.169      7 396 4 510 36 056 
 



 

31 
 

 

K) Informace o navrhovaném rozdělení zisku 
O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada společnosti. Předpokládaný termín jednání: červen 
2022. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku následovně: příděl do sociálního fondu a převod 
do nerozděleného zisku. 
 
L) Informace o úvěrech 
Společnost v roce 2021 neeviduje žádné bankovní úvěry ani zápůjčky a ani toto v budoucnu není 
plánováno. 
 
M) Významné události po datu účetní závěrky 
V březnu 2022 došlo k válečnému napadení Ukrajiny vojsky Ruské federace. Válečný konflikt má mj. 
hospodářské důsledky pro Českou republiku. V době sepsání zprávy nejsou všechny důsledky známy, 
ale je zjevný výrazný růst cenové hladiny v ekonomice, která je primárně tažena extrémním zvýšením 
energií a pohonných hmot.  
V březnu 2022 došlo ke změně člena dozorčí rady, zapsán byl Ing. Tomáš Kotyza, MBA, vymazána 
byla Mgr. Kateřina Dostálová, MBA. 
 
V Ostravě dne 30. 3. 2022 
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PŘÍLOHA Č. 4 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 
 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

 
pro účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  

  
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o  

obchodních korporacích)  
 

I.  
Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva  

  
  
Zpráva je zpracována za společnost:  
 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava  
IČ: 47673168  
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 (dále jen „MSID“)  
  
Ovládající osoba a propojené osoby:  
  
ovládající osoba:   Moravskoslezský kraj  
sídlo:                                  28. října 117, Ostrava         
IČ:    70890692  
  
  
ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:  
  

• Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava 401, PSČ 742 51  
• Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91  
• Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538/57, PSČ 743 01 � 

Koordinátor ODIS s. r. o., IČ 64613895, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 
1440/16, PSČ 702 00  

• Moravian-Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Vítkovická 3335/15, PSČ 702 00  
• Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. IČ 25379631, se sídlem Ostrava – Pustkovec, 

Technologická 372/2, PSČ 708 00   
  
       
  

II.  
Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání  

  
Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií MSID a stejného množství hlasovacích práv. MSID je založena za 
účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace 
Moravskoslezského kraje. Na zadání kraje zajišťuje činnosti v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání a 
podpory investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji.  
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III.  
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období týkajících se majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby  

  
  
Společnost Moravskoslezské Investice a Development vlastní 45 % podíl ve Společnosti pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s. (SOM). Valná hromada společnosti SOM na svém jednání dne               
18. 12. 2020 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 01. 01. 2021. Likvidátor společnosti byl určen 
soudem a stal se jím Mgr. Radim Babinec, předseda představenstva. Společnost je ke dni sepsání zprávy o vztazích 
stále v likvidaci.  

  
  

  
IV.  

Smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající  
    
  
  

 

Smlouva:  Dodatek k objednávce ev. č. 1212/2020/RRC/O  
Plnění:  Změna termínu plnění zakázky z 31.3.2021 na 31.8.2021. Zakázka: Studie proveditelnosti 

„Vybudování kreativního kampusu Slezské univerzity v DOV“  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

  

Smlouva:  Dodatek k objednávce ev. č. 0171/2020/RRC/O  
Plnění:  Změna termínu plnění zakázky z 15.12.2020 na 15.12.2021. Zakázka: Konference Invest 

More.  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

  

Objednávka:  1028/2021/RRC/O  
Plnění:  Studie proveditelnosti lokality KIC   
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

1 203 708,-Kč včetně DPH  

Objednávka:  0302/2021/DSH/O  
Plnění:  Realizace činností souvisejících s koncepcí železniční infrastruktury v MSK  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

3 515 655,- Kč včetně DPH  

Objednávka:  0634/2021/KPP/O  
Plnění:   Fotografický a filmový workshop  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

185 614,-Kč včetně DPH  

Objednávka:  0309/2021/RRC/O  
Plnění:  Předprojektová dokumentace a projektová dokumentace k projektu dle Programu POHO 

2030  
Protiplnění:  698 775,-Kč včetně DPH  
Vznik újmy:  
  

  

Objednávka:  0289/2021/RRC/O  
Plnění:  Konference pro starosty, Koncepce dle Mater Plánu POHO 2030 – Koncepce využití dolů, 

expertní služby pro realizaci programu POHO  
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Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

1 862 190,-Kč včetně DPH  

Objednávka:  0506/2021/RRC/O  
Plnění:  Podpora komunikace a přípravy projektů nového využití v rámci lokalit útlumu těžby 

černého uhlí Jih (Staříč) a Frenštátska  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  

240 790,-Kč včetně DPH  

Objednávka:  0717/2021/RRC/O  
Plnění:  Studie příležitostí pro Osoblažsko  2 ks  
Protiplnění:  
Vznik újmy:  

115 676,-Kč včetně DPH  

  
Objednávka:  0589/2021/EP/O  
Plnění:  Studie proveditelnosti „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a 

mediální laboratoř   
Protiplnění:  
Vznik újmy:  
  
  

1 203 708,-Kč včetně DPH  

Objednávka:  0107/2021/RRC/O  
Plnění:   
 

  

A) Nabídka nemovitostí, databáze, analytická data, podklady (tvorba nabídky nemovitostí)  

B) Podpora investičních příležitostí v MSK pro nové investory  

C) After care  

D) Brownfields  

E) Uhelná platforma a RE:START  

G) Koordinace a realizace programu POHO2030  

11b) Prezentace na zahraničním veletrhu MIPIM  

25c) Větší akce se specifickým programem – POHOthon – varianta a)  

25e) Menší akce pro POHO 2030 – Vlakem na POHOdu  

26a) Elektronická brožura pro investory  

26c) Projektové karty  

25h) Realizace workshopu (architektonický, sochařský, fotografický apod.)  

  
 
 
Protiplnění: 21 787 018 Kč včetně DPH Vznik újmy:  
  

V.  
Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými  

  
V roce 2021 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanými osobami.  
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VI.  

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami  
  
Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel MSID - podpora rozvoje regionu Moravskoslezského kraje. 
Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů MSID, k žádné újmě nedošlo, převládají tak výhody plynoucí 
ze vztahu s ovládající osobou.  
  
  

 
V Ostravě dne 11. 3. 2022          ………………………………………………..  
                    Ing. Tomáš Kolárik  
              předseda představenstva  
  
  

 

 
     ………………………………………………..  

                    Ing. Patrik Hronek  
                       místopředseda představenstva   
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PŘÍLOHA Č. 5 ZPRÁVA AUDITORA 
 
 
Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Moravskoslezské Investice 
a Development, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, 
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021, 
přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o společnosti  jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 
Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a 
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme 
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
 
Ostatní informace 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda 
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda 
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují 
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by 
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 
 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a  

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky 
je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s 
výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního 
výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
 
Odpovědnost auditora 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody 
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 
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• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze 
účetní závěrky 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, 
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající 
se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
Auditorská společnost    
Obchodní firma:                                                   CMC Audit, s. r. o.    
 
Sídlo:                                                                  Martinovská 3168/48, Martinov    
                                                                              723 00 Ostrava             
Číslo auditorského oprávnění  
auditorské společnosti:                                         352      
 
Jména a příjmení auditorů, kteří jménem         Ing. Martin Coufal   
společnosti vypracovali zprávu:      
 
Čísla auditorských oprávnění auditorů:     1428  
 
Datum zprávy auditora:        8. 4. 2022  
 
Podpis auditora:  
 


