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S účinností od 12. dubna 2018 Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (ARR)
změnila svůj název na Moravskoslezské Investice a Development, a. s. (MSID).

květen 2018



1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

1.1. Hlavní oblasti působení ARR v roce 2017

1.1.1 Podpora investičního prostředí, After Care a podnikatelské nemovitosti

Agentura pro regionální rozvoj zaměřila svou činnost na rozšíření vazeb a rozvoji
kontaktů se zahraničními i tuzemskými investory a dalšími firmami působícími v kraji.
Aktivity byly směřovány do oblastí: After Care (péče o investory působící
v Moravskoslezském kraji), aktivity zaměřené na zvýšení zájmu investorů o
Moravskoslezský kraj a v neposlední řadě nabídka podnikatelských ploch.

Podpora investičního prostředí

V rámci aktivit na podporu investičního prostředí a atrakce nových investorů jednala
ARR s obchodními zastoupeními 4 velvyslanectví (rumunského, španělského,
jihokorejského a rakouského), 12 mezinárodními obchodními komorami (např. Britská
OK, Francouzsko-česká OK, Indicko-česká OK, Italsko-česká OK, Kanadská OK, Česko-
německá OK, Rusko-česká OK, Severská OK, Česko-polská OK) a se 3 asociacemi
(Asociace developerů, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Asociace pro rozvoj
sdílených podnikových služeb). Mezi hlavní témata jednání patřilo zahájení spolupráce
mezi organizacemi ve věci pořádání společných akcí a možnosti představení
Moravskoslezského kraje potenciálním investorům.

ARR přímo jednala s 20 investory, kteří projevili zájem o investování
v Moravskoslezském kraji. Ze strany ARR bylo těmto investorům nabídnuto 102
investičních nemovitostí. V roce 2017 agentura vydala 10 čísel Newsletteru v české a
anglické jazykové mutaci.

Databáze průmyslových zón, rozvojových ploch, brownfieldů, developerských projektů a
kancelářských ploch v MS kraji

Databáze poskytují přehled o vhodných lokalitách v kraji pro potenciální investory a
zájemce o rozvoj podnikání. Databáze byly průběžně aktualizovány – doplňovány o
nové lokality a ověřována platnost stávajících údajů vedených v databázích.

· Celkem evidováno 41 zón o výměře 1 324 ha, z toho na 24 zónách je volných
celkem 295 ha

· 169 lokalit brownfieldů o celkové výměře 527 hektarů – veřejná část databáze. Po
započtení lokalit v neveřejné části bylo v kraji evidováno celkem 468 lokalit o
výměře 1 078 hektarů

· 76 rozvojových ploch o výměře 980 hektarů



· 15 developerských projektů a 46 kancelářských ploch
· Prezentace investičních příležitostí na webových stránkách www.invest-msr.com

Aftercare – Péče o firmy zasídlené v MS kraji

· Zjišťování potřeb firem, které již v kraji působí a řešení jejich požadavků.
Agentura komunikovala s 20 firmami o možnostech spolupráce a formách
podpory pro jejich další rozvoj. Tato činnost probíhala formou přímých jednání
ve firmách zasídlených v rámci celého Moravskoslezského kraje. V oblasti
aftercare byla řešena převážně následující témata: přilákání talentů a motivace
zůstat v regionu, zavedení praxe ve firmách a s tím související podpora firem ze
strany Moravskoslezského kraje – dotace, stipendia, podpora rozvoje
průmyslových zón, zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců,
kvalita a použitelnost absolventů středních škol a učilišť

· Nastavení systému vzájemné informovanosti – v rámci akce Setkání vedení kraje
s firmami, v r. 2017 proběhlo celkem 10 setkání ve městech: Ostrava, Frýdek
Místek, Bruntál, Karviná, Havířov, Krnov, Český Těšín, Odry, Kopřivnice a Nový
Jičín. Na těchto setkáních jsou firmy informovány o strategických záměrech
vedení kraje a daného města. S firmami je navázána diskuse o aktuálních
problémech

· Podpora rozvojových záměrů měst a obcí v Moravskoslezském kraji  - agentura
asistovala při přípravě průmyslových zón o rozloze 5 – 12 hektarů. Jednalo se o
lokality v Novém Jičíně, Orlové, Frýdku-Místku, Bílovci, Odrách, Opavě a Českém
Těšíně

· Pořádání odborných workshopů na témata řešící aktuální záležitosti firem v kraji,
např. kulatý stůl s investory k tématice povolovacích procesů v rámci novely
zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona).  Novela
nabývá účinnosti 1. ledna 2018. Tato akce byla realizována ve spolupráci s AFI
(listopad 2017)

· Propagace firem z Moravskoslezského kraje na mezinárodních veletrzích v ČR a
zahraničí. Agentura zorganizovala účast Moravskoslezského kraje na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (říjen 2017). Vystavovala na stánku
spolu s 5 firmami, které odvětvovým zaměřením odpovídaly tematickému
zaměření veletrhu.  V zahraničí se agentura účastnila Mezinárodního veletrhu
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real v Mnichově. Ve společné expozici
s názvem CZECH REGIONS & CITIES, společně vystavovali Moravskoslezský kraj,
Jihomoravský kraj, města Ostrava a Brno (září 2017)



1.2. Nejvýznamnější akce na podporu rozvoje kraje

Invest MORE
V rámci podpory stávajících i nových investorů byl v Ostravě zrealizován třetí ročník
konference Invest MORE, tentokráte s podtitulem „Nová energie pro Moravskoslezský
kraj“. Na konferenci zazněla klíčová sdělení, týkající se strategického rozvoje kraje a
města Ostravy a zkušenosti investorů a developerů. Účastníci konference se mohli
seznámit s prezentací velkého investičního plánu kraje či se inspirovat už úspěšně
realizovanými investičními projekty. Většina zúčastněných využila prostory pro obchodní
jednání.

Lady business 2017
V roce 2017 ARR realizovala druhý ročník Lady Business Moravskoslezského kraje –
soutěž, jejímž cílem bylo na konkrétních příkladech ukázat, že v Moravskoslezském kraji
úspěšně podniká řada žen. Titul první Lady Business Moravskoslezského kraje získala
Darina Ermisová, majitelka firmy Pro Dara bags, s.ro. Firma se zabývá návrhy a výrobou
designových kabelek, batohů a peněženek. Mezi 19 přihlášenými podnikatelkami bylo
možné nahlédnout do rozličných oblastí podnikání od provozu jeslí, přes šití ložního
prádlo, vedení účetnictví až po výrobu skla.

Inovační firma 2017
V r. 2017 byl zrealizován již 5. ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje,
kde firmy mohly přihlásit své inovativní výrobky, technologie nebo služby s již
prokazatelnými výsledky na trhu. V roce 2017 byla otevřena firemní kategorie pouze pro
malé a střední firmy. Soutěž je jednou z cest jak zviditelnit MS kraj jako území, kde
inovace mají zelenou a kde působí firmy se světovými úspěchy. V 5. ročníku byla soutěž
rovněž vyhlášena pro kategorii JUNIOR INOVÁTOR. Do hlavní soutěže se celkem
přihlásilo 16 projektů a do kategorie JUNIOR INOVÁTOR pak 16 projektů realizovaných
žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Vítěznou firmou v kategorii malý
a střední podnik se stala společnost Tomton, s.r.o. s designovým radiátorem R1-R4.
Vítězem v kategorii Junior Inovátor pro základní školy se stal Mateusz Wojnarowicz z
Wichterlova gymnázia s projektem Můj ITS. Vítězem v rámci středních škol se stal Michal
Hanus z Gymnázia a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm s
projektem Inovativní řešení recyklace starých tiskáren a kopírek pro podporu
technického vzdělávání na školách a v zájmových kroužcích. Vítězem v sekci vysokých
škol se stal Bc. Tomáš Ševčík z VŠB – TUO, Fakulta strojní s projektem Kompresor pro
automobilové sedačky.



1.3. Přehled realizovaných projektů

Lumat

Název projektu: LUMAT CE89 (Implementation of Sustainable Land Use in Integrated
Environmental Management of Functional Urban Areas)

Rozpočet: 2.500 tis EUR projekt/ 89 tis. EUR partner
Pozice ARR:  Partner projektu
Doba realizace:  Květen 2016 – duben 2019
Operační program: Interreg Central Europe

Mezinárodní projekt, jehož cílem je připravit nové koncepty rozvoje regionů, zvláště
městských aglomerací, které dokáží skloubit potřeby ekonomického rozvoje kraje, zájmy
soukromého sektoru, pravidla územního plánování a také potřeby ochrany životního
prostředí. To vše s vhodným zapojením veřejnosti. V rámci MS kraje se realizace
projektu zaměřuje na téma, které je pro kraj důležité jak z hlediska zkvalitňování
životního prostředí, tak z hlediska regionálního a ekonomického rozvoje – regenerace
brownfields. V rámci problematiky brownfields se úzce stýkají a často kříží zájmy
ekonomické se zájmy ochrany životního prostředí. Realizace projektu by měla přispět ke
sladění těchto zájmů, včetně zapojení veřejnosti do plánování rozvoje lokalit
brownfields. V roce 2017 byl připraven Akční plán regenerace brownfields pro
Moravskoslezský kraj, který byl připomínkován jak veřejností, tak i zástupci kraje.

Smart akcelerátor RIS3 strategie

Rozpočet: 54 482 tis. Kč projekt/ 41 104 tis. Kč partner
Pozice ARR: partner projektu
Doba realizace:  leden 2016 – březen 2019
Operační program: OP VVV

V rámci podpory inovačního systému Moravskoslezského kraje realizuje
Moravskoslezský kraj prostřednictvím ARR, jako výkonné jednotky, projekt Smart
akcelerátor RIS3. Projekt je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí Moravskoslezského
kraje s využitím RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, která vytyčuje hlavní
perspektivní oblasti a konkrétní potřeby MSK v oblasti výzkumných, vývojových a
inovačních procesů. Cílem projektu je zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci RIS3

strategie, zkvalitnit proces podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji a tím
usnadnit naplňování dílčích cílů strategie. Všemi aktivitami chce projekt přispět
k plnému využití znalostního potenciálu Moravskoslezského kraje a tím k posilování
konkurenceschopnosti jeho ekonomiky.



Vzhledem k postupnému utlumování agendy inovací v ARR a jejího přenosu na
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), byly podniknuty organizační a
personální změny také v projektu Smart akcelerátor. Tyto kroky byly přizpůsobeny
podmínkám výzvy projektu, která neumožňuje původně zamýšlenou změnu finančního
partnera. Partnerem i nadále zůstává ARR (od dubna 2018 působí agentura pod novým
názvem MSID). Zásadní změnou byla změna manažerky projektu, která byla původně
z řad agentury. Po změnách nositele inovací v kraji se manažerkou projektu stala
projektová manažerka Moravskoslezského kraje, která zároveň působí na pozici
koordinátorky RIS3 strategie v MSIC. Změnou manažerky došlo k přesunu hlavní řídící
osoby ze strany partnera na stranu příjemce (Moravskoslezského kraje) a tím také
k přesunu odpovědnosti za realizaci všech aktivit projektu. V oblasti inovací díky
projektu Smart akcelerátor nadále probíhá úzká spolupráce mezi RIS3 manažerem,
(resp. MSIC), RIS3 projektovým týmem na ARR (MSID) a na KÚ MSK.

Hlavními výstupy projektu za rok 2017 jsou:

· Studie technologických trendů – cílem studie je identifikovat
technologickétrendy, které v následujících 10 letech nejvíce ovlivní ekonomiku a
společnost v Moravskoslezském kraji, a definovat rozvojové příležitosti pro MSK.

· 2. výzva dotačního programu na podporu přípravy projektových záměrů, ve které
bylo podpořeno 10 strategických projektů v celkovém objemu 4.178.900,- Kč.

· zpráva o dánském nástroji Edularp (metoda edukačních rolových her pro výuku
přírodovědných a technických předmětů na ZŠ) a zahájení pilotního ověření
tohoto nástroje – testuje se na vybraných základních školách pod vedením firmy
Eduludus, ukončení v červnu 2018.

· zpráva o švédské metodě UREQAH (slouží k řešení společenských
problémů/výzev, kde figuruje hodně zainteresovaných stran s různými
potřebami) a pilotní ověření metody na 2 tématech - Zpracování plastových
odpadů vytříděných z komunálního odpadu a Posthornická činnost v
mikroregionu Nízký Jeseník - břidlicové doly.

· Zpracování Marketingového a komunikačního plánu Moravskoslezského kraje
pro oblast inovací do roku 2022 a zahájení přípravy realizace vybraných
propagačních aktivit (v rámci 2 veřejných zakázek), které budou realizovány
v průběhu roku 2018.

Clusterix 2.0

Rozpočet: 2 126 tis. EUR projekt/160 tis. EUR partner
Pozice ARR: partner projektu
Doba realizace:  duben 2016 – březen 2021



Operační program: Interreg Europe

Clusterix 2.0 je meziregionální projekt, jehož cílem je identifikovat, vyhodnotit a
implementovat nové nástroje pro podporu inovačních procesů v partnerských
regionech prostřednictvím lepšího využití klastrových iniciativ.

V roce 2017 se členové projektového týmu vč. vybraných lokálních stakeholderů účastnili
projektového setkání v Bruselu a Gentu, Koldingu a Billundu a Bukurešti. Cílem setkání
bylo představení celé řady dobrých praktik/nástrojů ze zahraničí, které využívají klastry
k rozvoji regionů a především k implementaci RIS3 regionálních inovačních strategií.
Dobré praktiky, které byly vyhodnoceny jako vhodné pro náš region, byly následně
prezentovány na setkání místních stakeholderů v Ostravě.
Z důvodu inovačního charakteru projektu bylo s projektem obeznámeno
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které je nově hlavním garantem a
koordinátorem aktivit spojených s Inovační strategií Moravskoslezského kraje místo
MSID/ARR. Vedení MSIC se vyjádřilo, že projekt nezapadá do jejich koncepce a vize jak
implementaci RIS3 MSK podporovat. S ohledem na výše zmíněné a také s ohledem na
aktuální změny agendy MSID/ARR, došly obě organizace (MSID/ARR a MSIC) k
jednomyslnému závěru – vystoupit z projektu. V návaznosti na to bylo s hlavním
partnerem projektu ihned započato jednání o konkrétních krocích nutných pro
vystoupení MSID/ARR z projektu, které bylo stanoveno na konec 4. monitorovacího
období (31. 3. 2018). V souvislosti s tím se také začalo jednat o případném převzetí
partnerství v projektu Středočeským inovačním centrem (SIC), které bylo hlavním
partnerem osloveno.

Gekom

Rozpočet: 2 889 tis. Kč projekt/78 tis. Kč partner
Pozice ARR: partner projektu
Doba realizace: září 2017 – únor 2019
Operační program: OP Zaměstnanost

V září 2017 byl zahájen projekt Genderově korektní Moravskoslezský kraj (GEKOM),
jehož cílem je prostřednictvím analýzy genderové rovnosti vytvořit strategii, která
umožní zjistit priority, na jejichž základě bude Krajský úřad Moravskoslezského kraje
jako korporace rozhodovat o dalších svých aktivitách a bude motivovat v rozhodování
své příspěvkové organizace.

ARR je partnerem projektu, je odpovědná za aktivitu Analýza genderové nerovnosti –
část provedení a vyhodnocení dotazníkových šetření. Od září do prosince 2017 bylo
provedeno dotazníkové šetření mezi zaměstnanci krajského úřadu. Dotazníkové šetření
bylo zaměřeno na genderové chování kolegů a nadřízených na krajském úřadě.



1.4. Organizační změny

Do 14. 11. 2017

Organizace byla tvořena 2 projektovými týmy – „inovace“ a „investice“, odpovídající
věcnému zaměření řešené agendy a tým vnitřních záležitostí, který řešil organizačně-
provozní záležitosti. Týmy byly podřízeny ředitelce.

Od 15. 11. 2017

Nová organizační struktura je tvořena 3 základními odděleními, která zajišťují převážnou
část agendy ARR (MSID). Součástí organizační struktury je podpůrné oddělení back
office a dočasné oddělení věnující se končící činnosti ARR, a to podpoře inovací.

Řízení společnosti

Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle
valné hromady působí statutární ředitel a správní rada.
Statutární ředitelka do 26. 9. 2017:
Statutární ředitelka: Ing. Petra Chovanioková, MBA

Statutární ředitel od: 27. 9. 2017
Statutární ředitel Ing. Tomáš Kolárik



2. FINANČNÍ ČÁST

2.1. Finanční výsledky

ARR realizuje převážnou část činností ve prospěch Moravskoslezského kraje. Jedná se o
činnosti zadávané 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 2017 vykázaly o milion vyšší
hodnotu ve srovnání s rokem 2016. Oproti předchozím letům můžeme sledovat nárůst
tržeb, a to z důvodu odlišného způsobu financování.  Do roku 2014 byly zakázky
zadávány na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu (dotace). Dotační
projekty, které ARR realizovala v roce 2017 ve prospěch MSK, jsou zachyceny v části
„ostatní provozní výnosy“ viz graf č. 1 – Výkony společnosti.

Společnost dlouhodobě vykazuje mírný zisk.



Rentabilita tržeb, tj. kolik je schopna společnost vyprodukovat zisku z jednotky tržeb
činí 2 % za rok 2017. Agentura realizuje přiměřený zisk.

Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností
společnosti do sféry služeb. Mzdové náklady se jen mírně zvýšily oproti roku 2016.
Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2017 je 18,2 stejně jako v roce 2016.



Vývoj struktury aktiv a pasiv je zachycen v grafech č. 5 a 6. Nárůst jak v cizích
zdrojích, tak v peněžních prostředcích je nejvíce ovlivněn krátkodobými přijatými
zálohami z dotačních projektů.





2.2. Rozvaha











2.3. Výkaz zisků a ztráty





2.4. Příloha k účetní závěrce za účetní období
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

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.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) je podnikatelským subjektem, který
dle platných předpisů nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje
jsou uvedeny v celých tis. Kč.

1.  Obecné údaje

Obchodní firma: 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 a za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost
šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v
Moravskoslezském kraji, s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.
Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace a inovačního centra
Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti v oblastech:

- regionálního rozvoje,
- podpory podnikavosti a podnikání, polytechnických oborů,
- podpory investic, včetně aktivní práce s investory a developery,

poskytování služeb pro příliv investic do regionu,
podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji.



Organizační struktura

Do 14. 11. 2017
Organizace byla tvořena 2 projektovými týmy – „inovace“ a „investice“, odpovídající
věcnému zaměření řešené agendy a tým vnitřních záležitostí, který řešil organizačně-
provozní záležitosti. Týmy byly podřízeny ředitelce.

Od 15. 11. 2017
Nová organizační struktura je tvořena 3 základními odděleními, která zajišťují převážnou
část agendy ARR. Součástí organizační struktury je podpůrné oddělení back office a
dočasné oddělení věnující se končící činnosti ARR, a to podpoře inovací.

Řízení společnosti

Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle
valné hromady působí statutární ředitel a správní rada.
Statutární ředitelka do 26. 9. 2017:
Statutární ředitelka: Petra Chovanioková

Statutární ředitel od: 27. 9. 2017
Statutární ředitel Tomáš Kolárik

Složení správní rady společnosti:
Člen 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: Ctibor Vajda

2.  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. 2017.

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.
V účetním období roku 2017 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování,
postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

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 a nehmotný 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.

Sledování hmotného a nehmotného majetku se v účetní jednotce řídí vnitřní směrnicí.
Hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný
majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací
cenou do 40 tis. Kč je účtován do nákladů a veden v operativní evidenci. Do nákladů se
účtuje technické zhodnocení majetku, jehož hodnota v účetním období nepřesáhne 40
tis. Kč.



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 Změna ocenění 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. Tento přepočet byl prováděn jak ke dni
uskutečnění účetního případu, tak ke dni sestavení účetní závěrky. Tyto kurzové rozdíly
byly shodně s předpisy zaúčtovány výsledkově.

3.  Majetkové účasti

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2017
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

2017
Podílové cenné papíry a vklady v podniku
s podstatným vlivem 8.238

Výše % podílu na základním kapitálu 30%
Výše vlastního kapitálu 25.016
Výsledek hospodaření 2.389

HRAT, s. r. o.
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 64087352

2017
Ostatní cenné papíry a vklady 20
Výše % podílu na základním kapitálu 4,65%

Na základě kupní smlouvy ze dne 7. 4. 2017, účinné zveřejněním v registru smluv



19. 4. 2017 byly veškeré držené akcie společnosti Vědecko-technologický park
Ostrava, a. s. převedeny Moravskoslezskému kraji.

Do 19. 4. 2017
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
Sídlo společnosti: Technologická 372/2, Ostrava - Pustkovec, 708 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25379631

Do 19. 4. 2017
Ostatní cenné papíry a vklady 400
Výše % podílu na základním kapitálu 9,09%

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.

4.  Závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než
5let

Účetní jednotka v roce 2017 neeviduje.

5.  Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami

Účetní jednotka v roce 2017 neeviduje.

6.  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 2017 nebyla taková plnění poskytnuta.

7. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů

Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100tis. Kč/položku.



Struktura výnosů (tis. Kč):

2017
Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 12.186
Tržby z prodeje aut 339
Tržby z účastnických poplatků 67
Tržby z prodeje cenných papírů 407
Ostatní tržby (partnerství, propagace) 1.234
Ostatní výnosy – dotace na projekty 8.025

Struktura nákladů (tis. Kč):

2017
Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 485
Spotřeba energie 94
Cestovné 458
Služby (nájem, provoz, akce, propagace, atd.) 7.905
Osobní náklady 11.127
Odpisy dlouhodobého majetku 222

8.  Celková výše závazkových vztahů

Pohledávky:

a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů
v  celkové  výši  2.655  tis.  Kč.  K  datu  sestavení  přílohy  nebyly  uhrazeny
pohledávky po splatnosti ve výši 114tis. Kč. K datu sestavení přílohy nebyly
uhrazeny pohledávky plynoucí z přihlášení do konkurzu.

b) Společnost neeviduje v roce 2017 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 závazky z obchodního styku za 295 tis. Kč. Všechny tyto
závazky byly k datu sestavení přílohy 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

9.  Zaměstnanci

2016 2017
Přepočtený stav 18,20 18,20

Struktura osobních nákladů (tis. Kč):
2016 2017

Osobní náklady 10.310 11.127
Celkové mzdové náklady 7.541 8.185
Zákonné pojištění 2.575 2.737
Zákonné sociální náklady 194 205

10.  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Odložená daň – připadá v úvahu z tvorby rezervy, ale byla by to pohledávka, takže o ni
nebudeme účtovat.

Opravné položky a rezervy

V účetním období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 bylo účtováno o opravných položkách
k pohledávkám dle § 8a zákona 593/92 Sb. za společností SPS-STAS, s.r.o., z nichž první
byla k 30. 10. 2017 po splatnosti 30 měsíců - opravná položka ve výši dalších 50%
hodnoty pohledávky. Druhá pohledávka byla ke dni 31. 12. 2017 po splatnosti 28 měsíců
opravná položka ve výši 50% hodnoty pohledávky.



Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč):

Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2017 Rok 2017
Druh majetku Pořizovací

cena
Oprávky Zůstatková

cena
Pořizovací

cena
Oprávky Zůstatková

cena
Samostatné
movité věci,
soubory

1.117 1.091 26 1.117 1.117 0

Dopravní
prostředky 1.616 1.377 239 1.054 616 438

Software 292 292 0 292 292 0
Dlouhodobý
hmotný majetek
pořízený z dotace
(podrozvaha)

333 0 333 383 0 383

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: ARR, a. s.
nemá sjednány smlouvy o finančním pronájmu. DHM není zatížen zástavním právem ani
věcným břemenem.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč):

Druh majetku Počátečn
í stav k
1.1.2016

Přírůstky úbytky Konečný
stav k

31.12.2016

Počátečn
í stav k
1.1.2017

Přírůstky úbytky Konečný stav
k 31.12.2017

DNM 292 - - 292 292 - - 292
Sam. Movité
věci 2.600 268 135 2.733 2.733 396 958 2.171

Finanční
majetek 7.540 415 - 7.955 7.955 703 400 8.258

Dlouhodobý
hmotný
majetek
pořízený
z dotace
(podrozvaha)

333 - - 333 333 50 - 383



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

Druh majetku 2016 2017
Drobný hmotný majetek 3.496 3.788
Drobný nehmotný majetek 354 386

Přijaté dotace
V roce 2016 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány
z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. V roce 2016 byla zahájena realizace
a financování 3 projektů z dotačních zdrojů. Příjemcem grantu je buď ARR přímo jako
tzv. vedoucí projektu či jako spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů se
pohybuje od 3 let do 5 let trvání. V roce 2017 všechny tyto dotační projekty byly
realizovány dle svých harmonogramů. Dotace byly propláceny v souladu
s předkládáním monitorovacích zpráv. V roce 2017 ARR obdržela dotaci ve výši 50 tisíc
na pořízení osobního automobilu na CNG pohon. V roce 2017 Moravskoslezský kraj
zahájil projekt  GEKOM – Genderově korektní Moravskoslezský kraj. ARR je finančním
partnerem tohoto projektu. Aktivity projektu, které vykonává ARR byly zahájeny v roce
2017 a budou končit v květnu 2018. Dílčí platby budou poskytnuty v roce 2018.

Grantové projekty realizované v r. 2017, doba jejich realizace a rozpočet jsou uvedeny
ve Výroční zprávě.

Základní kapitál
Společnost eviduje 100 ks akcií o celkové nominální hodnotě 1 000 tis. Kč. Veškeré akcie
byly zaplaceny. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií společnosti
je Moravskoslezský kraj.

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč):

Rok 2016 Přírůstky Úbytky Rok 2017
Základní kapitál 1.000 - - 1.000
Rezervní fondy 0 - - 0
Ostatní fondy ze zisku 591 161 -273 479
Kapitálové fondy 0 - - 0
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 7.205 703 - 7.908
Výsledek hospodaření minulých účetních
období 18.942 334 - 19.276

Výsledek hospodaření běžného účetního
období 437 - -170 267

Vlastní kapitál celkem 28.175 1.198 -443 28.930



11.  Informace o navrhovaném rozdělení zisku

O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada společnosti. Předpokládaný termín
jednání: červen 2018. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku následovně: příděl
do sociálního fondu a převod do nerozděleného zisku.

12.  Informace o úvěrech

Společnost v roce 2017 neeviduje žádné bankovní úvěry ani zápůjčky a ani toto
v budoucnu není plánováno.

13.  Významné události po datu účetní závěrky

K žádným významným událostem nedošlo.

V Ostravě dne 25. 3. 2018



2.5. Zpráva auditora











3. 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. 2017 do 31. 12. 2017 podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

3.1. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

Zpráva je zpracována za společnost:
Agentura pro regionální rozvoj, 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 „ARR“)

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



3.2. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií ARR a stejného množství hlasovacích práv.
ARR 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.

3.3. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období
týkajících se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu
ovládané osoby

Nebyla realizována.

3.4. Smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající

Smlouva Kupní smlouva o převodu akcií (VTP)
Plnění: Převedení 8 ks akcií Vědecko-technologického parku Ostrava a,s. ve jmenovité

hodnotě 50 000,-Kč na kupujícího (Moravskoslezský kraj)
Protiplnění: Kupní cena stanovená soudním znalcem 407 596,-Kč
Vznik újmy:

Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.
číslo: 03632/2015/EP

Plnění: Realizace projektu „Smart akcelerátoru RIS 3 strategie“ s upřesněnou výší dotace
Protiplnění: V max. výši 41 103 698,36 Kč
Vznik újmy:

Smlouva: Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního
rozvoje Moravskoslezského kraje

Plnění:  Úprava některých ustanovení smlouvy s ohledem na platný zákon č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a změna příloh smlouvy. Činnosti jsou specifikovány v příloze
č. 1 rámcové smlouvy

Protiplnění: Platba objednaných služeb dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 rámcové smlouvy
Vznik újmy:

Smlouva: Smlouva o realizaci projektu „Zaměstnanecká mobilita“ dle Rámcové smlouvy o
spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje,
ev. č. 02179/2015/RRC

Plnění: Administrace projektu „Zaměstnanecká mobilita“
Protiplnění: V max. výši 1 518 610,-Kč
Vznik újmy:

Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Plnění: Realizace činností v rámci projektu: „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“
Protiplnění: V max. výši 90 045,-Kč



Vznik újmy:

Objednávka: 0149/2017/RRC/O
Plnění:  Realizace činností dle rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností

regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje
A) Podpora rozvoje podnikání
B) Podpora investičních příležitostí
C) After Care
D) Podpora podnikání (soutěž Inovační firma)

Protiplnění: 9 488 094,-Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0214/2017/ŽPZ/O
Plnění:  Aktivity spojené s mediální propagací třídění využitelných složek komunálního odpadu

v Moravskoslezském kraji (kampaň, seminář)
Protiplnění: 799 526,-Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0274/2017/DSH/P
Plnění: Organizace soutěže o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji
Protiplnění: 596 880,90 Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0695/2017/DSH/O
Plnění: Administrace soutěže o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji
Protiplnění: 187 652,85 Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0733/2017/DSH/O
Plnění: činnosti související s projektem „Zaměstnanecká mobilita“
Protiplnění: 133 148,40 Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0774/2017/RRC/O
Plnění:  Realizace činností dle rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností

regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje – 2. pololetí
A) Nabídka nemovitostí, databáze, analytická data, tvorba nabídky nemovitostí
B) Podpora investičních příležitostí v MSK pro nové investory
C) After Care
D) Brownfields
E) Malá akce – 4x Investors Breakfast Club

Protiplnění: 4 685 096,-Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 0826/2017/RRC/O
Plnění: Organizace expozice strojírenského veletrhu v Brně
Protiplnění: 471 900,-Kč
Vznik újmy:



Objednávka: 1082/2017/DSH/O
Plnění: Propagace podpořených projektů v rámci dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá
řešení v Moravskoslezském kraji“
Protiplnění. 397 031,25 Kč
Vznik újmy:

Objednávka: 1444/2017/RRC/O
Plnění: Zpracování pre-analýzy investičního prostředí v Moravskoslezském kraji
Protiplnění: 240 790,-Kč
Vznik újmy:

3.5. Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými

Smlouva: Smlouva o dílo – vytvoření obsahové části VZ1 a VZ2 určených pro realizaci
marketingové a komunikační strategie Regionální inovační strategie MSK

Druhá strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava
Plnění: Příprava obsahové části veřejných zakázek pro realizaci

marketingové a komunikační strategie
Protiplnění. 49 000,-Kč bez DPH

3.6. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi
propojenými osobami

Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel ARR - podpora rozvoje regionu
Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů ARR, k žádné
újmě nedošlo, převládají tak výhody plynoucí ze vztahu s ovládající osobou.

V Ostravě dne 21. 3. 2018     ………………………………………………..
Ing. Tomáš Kolárik
statutární ředitel


