
 
 

 
 

 
 

Dámy a pánové, 

 

je mi ctí představit události a výsledky společnosti Moravskoslezské Investice 

a Development za rok 2018. Tento rok byl plný změn a troufám si říct, že to 

byly vesměs změny velmi pozitivní, které připravily budoucí směr společnosti. 

V dubnu došlo ke změně názvu z původní Agentury pro regionální rozvoj na 

Moravskoslezské Investice a Development. Změna názvu odráží rozdílnost 

portfolia, kterému se společnost nadále věnuje. Především jde o větší důraz na přípravu a rozvoj 

strategických krajských projektů, porozumění investičnímu prostředí a k tomu nastavení optimálních 

nástrojů pro péči o stávající zasídlené společnosti a také tvorby nabídky příležitostí pro nové 

investory, kteří do regionu přicházejí. Podrobnější informace jsou uvedeny dále ve výroční zprávě, 

zde bych však rád vyzvedl pár akcí, které svou povahou přece jen mírně vyčnívají nad ostatními. 

 

V září se uskutečnil 4. ročník konference Invest MORE s podtitulem Digitalizace, automatizace a co 

lidé? Konference byla určena majitelům, jednatelům a HR manažerům firem působících 

v Moravskoslezském kraji. Důraz byl kladen na problematiku lidského kapitálu v návaznosti na 

předpokládané budoucí změny na pracovním trhu způsobené nástupem nových trendů v oblasti 

digitalizace a zrychleným tempem automatizace výrobního procesu.  V oblasti investic byla započata 

rozsáhlá analýza investičního prostředí. Dokončena byla na jaře letošního roku. Její výsledky a 

závěry se promítnout do činnosti společnosti v následujících letech. Současnou vlajkovou lodí je 

projekt „pohornická krajina“. Moravskoslezské Investice a Development a. s. zpracovaly, za podpory 

řady odborníků a partnerů, Koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Koncepce 

byla zpracovávána pro Moravskoslezský kraj, který má zájem na dlouhodobém a koncepčním řešení 

rozvoje území mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou a na vytvoření nové vize pro tuto oblast.  

Návrhová část Koncepce se zabývá uzlovými body, prostupností krajiny, dopravním řešením, 

zelenomodrou infrastrukturou, ale také důlními areály. Účelem realizace Koncepce je přeměnit 

pohornickou krajinu na území s pestrým a udržitelným životem, jež bude plnit nové přírodní, 

společenské i ekonomické funkce a napojí toto místo zpět do života okolních sídel a jeho obyvatel.  

 

Z čistě ekonomických údajů je třeba zmínit navýšení základního kapitálu z 1 na 15 mil. Kč. Stěžejní 

investicí roku 2018 byl nákup objektu, ve kterém společnost dlouhodobě sídlí. Výkony společnosti 

dosáhly 28 mil. Kč, čistý zisk po zdanění pak 785 tisíc Kč. 

 

Tomáš Kolárik 

statutární ředitel 
 


