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ÚVODNÍ SLOVO  
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovoluji si představit práci a výsledky společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  za rok 2019. 
I v tomto roce jsme pokračovali ve změnách, které započaly v průběhu roku 2018.  
 
Naše hlavní cíle jsou zakódovány již v názvu společnosti a my se snažíme neustále o redefinici vlastních 
činností tak, abychom dlouhodobými programy pomohli k pozitivnímu rozvoji Moravskoslezského kraje. 
Chceme, aby se náš region nejen neustále stával lepším místem k životu a k práci, ale aby se také zvýšila jeho 
atraktivita  
v očích potenciálních investorů. 
 
Z tohoto pohledu je potřeba vyzdvihnout institucionalizaci rozvojového programu POHO2030. Koncepce 
rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 vzešla z několika workshopů a interakcí různých 
zainteresovaných skupin. Ty svou touhu realizovat činnosti definované v koncepci stvrdily podpisem 
Memoranda o spolupráci na realizaci koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030.  Následně 
došlo k detailnějšímu rozpracování. Konkrétní vize, procesy, platforma, etapy, projekty a další prvky programu 
POHO2030 byly představeny na sklonku roku na Kick-off Meetingu POHO2030. 
 
Novým směrem se vydalo i oddělení Investic, které kromě adresné podpory pro obce do 15000 obyvatel 
připravilo i program proaktivního oslovování investorů ve vybraných segmentech.  
 
Obzvláště aktuálním tématům se věnoval 5. ročník konference Invest MORE s podtitulem Digitální 
budoucnost v Moravskoslezském kraji. Témata jako digitalizace, umělá inteligence, virtuální realita přinášejí 
firmám spoustu příležitostí a mohou dosti výrazně posunout jejich byznys. Na druhou stranu je s nimi spojena 
spousta nebezpečí, kterému mnohdy v současné chvíli nedokážeme dostatečně čelit. 
 
Výše zmíněné změny probíhaly i uvnitř firmy, kde jsme se především zaměřili na spárování dané práce s těmi 
správnými kompetencemi, a učinili jsme několik potřebných kroků směrem ke svobodnější firmě. 
 
Co se týká ekonomických ukazatelů, zde je potřeba zmínit výrazné zvýšení tržeb a zároveň pokles ostatních 
provozních výnosů oproti roku 2018. Nárůst tržeb je způsoben značným rozšířením činností realizovaných 
pro Moravskoslezský kraj, zejména se jedná o aktivity spojené s realizací projektů Pohornická krajina 2030  
a Železniční koncepce pro Moravskoslezský kraj.  Pokles ostatních provozních výnosů je pak způsoben 
ukončením několikaletých dotačních projektů. Oproti předchozím létům se nově ve výnosech objevil výnos  
z finančního majetku. V roce 2019 došlo k výplatě dividend a razantnímu snížení nerozděleného zisku z 
minulých let u Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov (dále jen „SOM“), ve které má MSID podíl. 
Finanční prostředky získané z výplaty dividend byly z převážné své výše použity na dokoupení dalších akcií 
společnosti. V roce 2019 společnost MSID zvýšila svůj podíl ve společnosti SOM z původních 30 na 45 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Kolárik 
statutární ředitel 
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1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 Hlavní oblasti působení MSID v roce 2019 
 

1.1.1 Podnikatelské nemovitosti, podpora investičního prostředí, After Care 
 
Společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. zaměřila svou činnost na 
rozšiřování vazeb a rozvoj kontaktů se zahraničními i tuzemskými investory a dalšími 
firmami působícími v kraji. Aktivity byly realizovány formou nabídky podnikatelských ploch, 
podporou investičního prostředí s cílem zatraktivnit Moravskoslezský kraj v očích 
potenciálních investorů a v neposlední řadě službami After Care – tedy péči o investory již 
zasídlené  
v regionu.  
 
V roce 2019 se společnost stala členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory 
(ČNOPK). Pro podporu investičních příležitostí v MSK vedla jednání s Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR, agenturou CzechInvest a jejími zástupci zahraničních poboček, 
obchodními komorami, asociacemi a zprostředkovateli zejména na téma užší spolupráce, 
nabídky nemovitostí potenciálním investorům a možnosti vytvoření technologických 
center a center sdílených služeb v metropoli Moravskoslezského kraje.  
 
Zástupci společnosti jednali v daném roce s 38 novými investory, kteří projevili zájem  
o Moravskoslezský kraj. Jednalo se o tuzemské i zahraniční investory. 
 
Pro zhodnocení úrovně a atraktivity investičního prostředí v Moravskoslezském kraji byla 
dokončena studie „Analýza investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji“.  
 
V rámci After Care aktivit společnost komunikovala s 18 firmami o možnostech spolupráce  
a formách podpory pro jejich další rozvoj. Tato činnost probíhala formou přímých jednání. 
 
V roce 2019 společnost zorganizovala dva odborné semináře pro firmy z MSK: 
 
• PR a média v Česku – zaměřeno na české mediální prostředí a mediální trh. Firmám 

byla představena doporučení, jaké PR může pomoci jejich byznysu.  
 
• Snídaně s daty 2019 – na semináři byla prezentována čerstvá data z pracovního 

trhu, výsledky aktuálních průzkumů společnosti LMC, s.r.o. mezi zaměstnanci, které 
představovaly dlouhodobější jevy a trendy, které nejvíce ovlivňují práci personalistů  
a manažerů organizací. 

 
Nadále probíhala aktualizace databází lokalit – bylo zaktualizováno 229 brownfieldů,  
13 průmyslových zón, 7 kancelářských prostor a 39 rozvojových ploch. Nově bylo do 
databáze zařazeno 171 lokalit typu brownfields a 6 rozvojových ploch. Aktuální databáze 
volných ploch je k dispozici na nově upraveném webu www.invest-msr.com. 
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1.1.2 Podpora lokalit typu brownfields 
 
Problematika brownfieldů je zástupci společnosti aktivně řešena. Je poskytováno 
poradenství k dotačním titulům v oblasti brownfields a jsou aktualizovány webové stránky 
https://brf-msk.cz/. Byly připomínkovány dotační tituly MMR (Program regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití) a MPO (Program Nemovitosti).  
 
Na podzim byla zorganizovaná Brownfield konference a Brownfield trip – odborná exkurze 
po brownfieldech v Moravskoslezském kraji. Ve spolupráci s VŠB TU Ostrava byly 
uspořádány 2 workshopy pro studenty, kteří navrhovali znovuvyužití BF – dílna na Dukle  
a dílna v Sedlnicích. 
 
 

1.1.3 Podpora rozvojových projektů, projektová příprava 
 
Společnost se podílí na projektech, které mají dopad na rozvoj kraje. V rámci rozvojové 
pomoci malým obcím je nabízena možnost tvorby zastavovacích studií, Smart City 
koncepcí a také studií proveditelnosti, jejichž cílem je lépe připravit obce na vstup investorů 
nebo zatraktivnit danou municipalitu pro stávající a nové obyvatele.  
 
Byla vytvořena zastavovací studie pro areál bývalého dolu Staříč I. ve Sviadnově. Byly 
zahájeny práce na studii proveditelnosti pro obec Bílou, jejímž cílem je zhodnotit záměr 
zbudování nové lyžařské sjezdovky v obci. 
 
Koncem roku 2019 byla rozpracována předstudie proveditelnosti k projektu MUSEum+. 
Cílem projektu je vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEum+, která se bude podílet 
na záchraně a revitalizaci části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6  
v areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. 
 

1.1.4 Finanční nástroj JESSICA 
 
Společnost MSID, a.s. zajišťuje propagaci a administraci finančního nástroje JESSICA II, 
který byl spuštěn 26. 3. 2019. Ten nabízí zvýhodněné úvěry na rozvojové projekty  
v Moravskoslezském kraji. Program je určen pro obce a svazky obcí na území našeho 
regionu (vyjma statutárních měst). 
 
V roce 2019 bylo konzultováno 56 projektových záměrů osobní, mailovou nebo 
telefonickou formou. Hlavní náplní konzultací byla identifikace záměrů vhodných  
k financování nebo detaily jednotlivých žádostí o úvěr. 
 
Mezi nejvíce konzultovaná témata patřily záměry v oblastech nových zón pro bydlení, 
sportovních zařízení a nově také komunitních center. Proběhla 3 jednání Pracovní skupiny 
JESSICA II, která doporučuje radě kraje schválení či zamítnutí žádosti o úvěr.  
 
V rámci finančního nástroje JESSICA II bylo v roce 2019 podpořeno 7 projektů. Celkem bylo 
zasmluvněno 149,8 mil. Kč a čerpáno 8 mil. Kč. 
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1.1.5 Nejvýznamnější akce na podporu rozvoje kraje 
 
Konference Invest MORE – Digitální budoucnost v Moravskoslezském kraji 
 
V říjnu 2019 se konal již pátý ročník konference Invest More, tentokrát s podtitulem 
„Digitální budoucnost v Moravskoslezském kraji“. Na konferenci vystoupili přední odborníci 
na digitální transformaci firem, problematiku AI v české ekonomice, kybernetickou 
bezpečnost a IoT. Cílovou skupinou akce byli majitelé, jednatelé nebo manažeři firem 
působících  
v Moravskoslezském kraji. 
 
Kromě přednáškové a diskusní části byla do programu zařazena i možnost otestovat si  
v praxi své schopnosti a reakce v případě kybernetického útoku. Tento doprovodný 
program byl připraven ve spolupráci se společností PwC. 
 
Průběh konference vč. zásadních sdělení a výstupů byl pak zaznamenán pomocí metody 
visualthinkingu.   
 
Prezentace Moravskoslezského kraje na veletrzích 
 
Zástupci Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava prezentovali na začátku 
června 2019 chytré technologie pro život obyvatel na brněnském veletrhu URBIS SMART 
CITY FAIR. Na společné stánkové expozici bylo pomocí rozšířené reality prezentováno 

jedenáct nejvýznamnějších aktivit, chytrých řešení, které se v regionu rozvíjejí. Tato smart 
řešení pokrývala oblasti zdravotnictví, veřejné dopravy, elektromobility, rozvoje vodíkových 
technologií aj.   
 
Ve stejném měsíci proběhla také prezentace chystaných smart řešení Moravskoslezského 

kraje na veletrhu Ekoauto & Úsporná domácnost, který se konal v Trojhalí Karolina v 
Ostravě, a to prostřednictvím stánkové expozice využívající prvky rozšířené reality. Díky ní 

byly jednoduše představeny projekty, které kraj v oblasti chytrých řešení realizuje. Expozice 
byla doplněna maketou chytré budovy školy, která představovala různá technologická 
řešení pro získání maximálních energetických úspor budovy aj.  
  
Moravskoslezský kraj se v říjnu 2019 účastnil i jednoho z nejvýznamnějších průmyslových 
veletrhů ve střední Evropě, Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Stánková 
expozice se opět zaměřila na smart řešení kraje prostřednictvím rozšířené reality a byly 
přítomny 4 regionální firmy se svými chytrými řešeními. Poprvé v historii došlo k vytvoření 
společné expozice s Ústeckým krajem v rámci Platformy pro uhelné regiony.   
 
Společnost MSID, a.s. zajistila pro všechny veletrhy kompletní návrh a zhotovení 
veletržního stánku včetně samotné odborné prezentace na místě a příslušné komunikace 
a propagace. 
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Prezentace Moravskoslezského kraje na zahraničních veletrzích 
 

Největší česká města (Praha, Brno a Ostrava) a Moravskoslezský kraj se v březnu 2019 
představily na společné expozici Czech Cities @ Regions na prestižním veletrhu 
investičních příležitostí MIPIM 2019 ve Francii. Kraj prezentoval investiční příležitosti 

v podobě nabídky různorodých průmyslových zón, lokalit určených pro residenční bydlení a 
volnočasové aktivity. Prezentace byla doplněna i novým vizuálem Invest MORE, který 
představuje Moravskoslezský kraj jako ideální místo pro investice, rozvoj podnikání a život.  
 

V říjnu 2019 Ostrava a Moravskoslezský kraj představily své projekty a plány ve společné 

expozici na veletrhu Expo Real v Mnichově. Krajská prezentace investičních záměrů byla 

spojená s rozvojem výzkumných a vývojových aktivit, průmyslových zón, multimodálního 
dopravního uzlu a lokalit pro residenční bydlení a volný čas. Představitelé zde poprvé 
prezentovali i program POHO2030, tj. program zaměřený na komplexní transformaci 
pohornické krajiny Karvinska do roku 2030.  
 
Zástupci společnosti MSID, a.s. pro oba veletrhy zajišťovali společně se zástupci měst 
zhotovení a koordinaci stánkových expozic. Také připravili odbornou prezentaci kraje, 

včetně profesionální účasti na místě a jednání s potenciálními investory. Dále zajistili 

přípravu a dokončení všech prezentačních a vizuálních materiálů souvisejících s investiční 
nabídkou  
a propagaci účasti kraje na těchto veletrzích.   
 
Lady Business 2019 
 
Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená zajímavým ženám  
z Moravskoslezského kraje, které podnikají, vedou firmu, působí v neziskovém sektoru 
nebo dělají jakoukoli zajímavou činnost, kterou přispívají k rozvoji regionu. Smyslem této 
soutěže je vyzdvihnout jejich práci, podnikatelské úspěchy, přínos pro společnost, pomoci 
jim  
s propagací a ocenit jejich každodenní nasazení.  
 
V roce 2019 proběhl 4. ročník této soutěže. Ženy z Moravskoslezského kraje se mohly 
přihlásit do dvou kategorií – Manažerka a Výjimečná studentka. Konečný počet 
přihlášených byl 33 žen a dívek, z toho 19 manažerek a 14 studentek. Veřejnost se 
významně podílela na soutěži formou nominací, kterých poslala 39. Vítězkou v kategorii 
manažerka se stala Veronika Kusá, ředitelka ostravského Divadla Mír. V kategorii Výjimečná 
studentka byla nejlépe ohodnocena Barbora Kacerovská, doktorandka oboru 
nanotechnologie na Vysoké škola báňské – Technické univerzitě v Ostravě. 
 
Aktualizace webové prezentace www.invest-msr.com 
 
V roce 2019 byl zásadně aktualizován web o investičním prostředí Moravskoslezského 
kraje na doméně www.invest-msr.com, který je určen pro tuzemské i zahraniční, velké i 
malé investory a developery. Webová prezentace běží dál na stejné doméně, ale proběhl 
její kompletní redesign.  
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Součástí webu je databáze nemovitostí, které jsou v Moravskoslezském kraji k dispozici. 
Jedná se o nemovitosti ve 3 kategoriích: kanceláře, volné plochy (průmyslové zóny  
a rozvojové plochy) a brownfieldy.  
 
Kromě databáze je součástí webu také přehledná mapa průmyslových odvětví v kraji, vč. 
databáze firem dle odvětví. V rámci každého odvětví je blíže popsáno 5 nejdůležitějších 
firem v odvětví.  Díky těmto databázím lze na webu vyfiltrovat firmy dle odvětví, sestavit si 
průmyslový profil kraje a také vyhledat vhodnou nemovitost dle konkrétní obce nebo typu. 
Web funguje v české i anglické jazykové mutaci. 
 
1.1.6 Přehled realizovaných projektů 
 
Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 – program POHO2030   
 
Začátkem roku 2019 byla dokončena Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do 
roku 2030. Tato koncepce byla zadána jako jeden z výstupů pracovní skupiny Regenerace  
v roce 2018. Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 byla definována 
na základě 19 analýz, které v území probíhaly během roku 2018.  
 
V období od března do května 2019 proběhlo 5 workshopů s potenciálními stakeholdery. 
Těchto pracovních skupin se zúčastnilo více než 60 účastníků z 39 subjektů. Cílem 
workshopů bylo představení koncepce potenciálním partnerům za účelem rozvoje oblasti 
společnými silami. Výsledkem workshopů byl jasný konsenzus. Účastníci potvrdili soulad  
s koncepcí a plánem rozvoje a dále projevili zájem se na navrženém plánu rozvoje podílet.  
 
Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a konsenzus z pracovních 
skupin sloužily jako iniciační podnět pro podpis Memoranda o spolupráci na realizaci 
koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Memorandum bylo 
podepsáno 36 stakeholdery na akci Grand Opening POHO2030, která proběhla 17. 7. 2019 
na bývalém dole Gabriela v katastrálním území Karviné.  
 
Podpisem Memoranda byla zahájena první etapa programu rozvoje pohornické krajiny. 
Program s názvem POHO2030 byl zahájen tvorbou hlubší vize rozvoje celé oblasti.  
 
Dne 20. 11. 2019 proběhl KICK-OFF Meeting POHO2030, na kterém byly představeny 
konkrétní vize, procesy, platforma, etapy, projekty a další prvky programu POHO2030. Byla 
odhlasována forma právní subjektivity (spolek měst a obcí), kterou by doposud neformální 
platforma měla nabýt. Diskutovaly se konkrétní projekty stakeholderů, kteří společně 
navrhují budoucí proporcionalitu území.   
 
Vizí programu POHO2030 je vznik “Smart Districtu” na definovaném území o rozloze cca 
62 km2 v souladu s udržitelným rozvojem, uhlíkovou odpovědností, oběhovým 
hospodářstvím a za maximálního využití energie z obnovitelných zdrojů. Současně by mělo 
být území využíváno pro výzkum a vývoj zejména v oblasti energetiky, cirkulární ekonomiky 
a nových technologií. Tyto aspekty programu mají podpořit vznik a růst MSP v oblasti, 
příchod firem  
s přidanou hodnotou a v neposlední řadě také udržet inteligenci v regionu a přilehlých 
městech.  
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Dalšími kroky v programu POHO2030 v roce 2020 bude zejména vznik subjektu s vhodnou 
právní formou pro převzetí role neformální platformy a oslovení veřejnosti za účelem její 
participace na programu rozvoje oblasti. Dále pak aktivace pracovních skupin a zahájení 
několika rozvojových projektů v území. 
 
 
Marketing programu POHO2030 
 
Hlavním cílem marketingu v rámci programu je pozitivní změna image celého území 
definovaného jako POHO2030. 
 
V roce 2019 došlo k vytvoření a schválení Marketingové strategie pro program 
POHO2030.Tato strategie je uceleným dokumentem pro oblasti marketingu, komunikace 
a PR programu. Strategie definuje cíle marketingu a komunikace pro dosud známé etapy 
programu. V prvotní fázi propagaci zajišťuje marketingové oddělení společnosti MSID, a.s. 
Následně by měly být veškeré činnosti související s plněním programu POHO, včetně 
marketingu a komunikace, přeneseny na nově vzniklou instituci.  
 
Mezi hlavní dosavadní výsledky patří vytvoření nové vizuální identity, která je klíčovým 
předpokladem k tvorbě samotného brandu programu. Současně byly vytvořené webové 
stránky www.poho2030.cz a www.poho2030.com. Program POHO2030 v roce 2019 
zahájil komunikaci na sociálních sítích Facebook a Youtube (kde je k dispozici i 
videoprezentace programu). Pro účely marketingu a komunikace byly vytvořeny leták a 
brožura v českém  
i anglickém jazyce. K doplňkovým aktivitám patřily prezentace programu na různých 
odborných konferencích, PR články, prezentace na investičním veletrhu Expo Real  
v Mnichově, stánková expozice aj. 
 
Zaměstnanecká mobilita 
 
MSID, a.s. realizovalo projekt „Zaměstnanecká mobilita“, který si kladl jako hlavní cíl zastavit 
vylidňování aglomerací Havířov, Karviná a Orlová. Projekt měl přispět k nárůstu nového 
práceschopného obyvatelstva, setrvání mladých lidí v této oblasti a ke zvýšení zájmu o 
trvalé bydlení v regionu.  
 
Definované cílové skupiny zaměstnanců mají nárok na úhradu dopravy do zaměstnání 
formou dotované ODIS karty, a to na období jednoho roku. V rámci realizace projektu bylo 
tímto způsobem od 01/2019 do 12/2019 podpořeno celkem 180 osob. 
 
Typ žadatele   Počet ODIS karet 
Absolvent   50 
Přistěhovalý   42 
Cizinec   42 
Zdravotnický pracovník 46 
CELKEM    180 
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Počet vydaných ODIS karet dle trvalého pobytu žadatele: 
 
Trvalý pobyt žadatele  Počet ODIS karet 
Karviná   48 
Orlová    21 
Havířov   65 
Nerelevantní*   46 
CELKEM    180 
 
* Nerelevantní je trvalý pobyt u zdravotnických pracovníků, pro které podmínka trvalého pobytu ve 
vymezených městech a obcích neplatí. 
 
 
Poznámka k projektu: k datu vydání této zprávy (04/2020) byl projekt rozhodnutím odborných útvarů 
krajského úřadu MSK ukončen, a to z důvodu naplnění projektu, tj. vydání finálního počtu 209 karet ODIS. 
 
V roce 2020, resp. 2021 bude projekt pokračovat z hlediska udržitelnosti projektu: kontroly dat klientů dle 
uzavřených smluv, rušení ODIS karet po ukončení platnosti atd. 
 
Odkaz na zprávu o ukončení projektu: https://www.msk.cz/cz/doprava/projekt-zamestnanecka-mobilita-
96322/ 

 
Smart akcelerátor RIS3 strategie 
 
Rozpočet:   43 195 tis. Kč  
Pozice MSID:   partner projektu 
Doba realizace:  leden 2016–březen 2019 
Operační program:  OP VVV 
 
V rámci podpory inovačního systému Moravskoslezského kraje realizoval Moravskoslezský 
kraj prostřednictvím MSID, a.s. v době od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2019 projekt Smart 
akcelerátor RIS3. Projekt byl 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 bylo zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci RIS3 strategie, zkvalitnit 
proces podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji a tím usnadnit naplňování 
dílčích cílů strategie. Svými aktivitami chtěl projekt přispět k plnému využití znalostního 
potenciálu Moravskoslezského kraje a tím k posilování konkurenceschopnosti jeho 
ekonomiky.  
 
Agenda inovací byla v MSID, a.s. od konce roku 2017 a v průběhu roku 2018 postupně 
utlumována. S ukončením projektu (31. 3. 2019) byly všechny aktivity související s 
inovacemi a inovační strategií Moravskoslezského kraje přesunuty do kompetence 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC).  
 
V rámci projektu Smart akcelerátor byly v roce 2019 realizovány poslední aktivity související 
především s věcným i finančním ukončením projektu. Závěrečná monitorovací zpráva 
obsahující věcnou a finanční část byla odevzdána v květnu 2019. Konečné vypořádání 
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všech připomínek bylo provedeno v říjnu 2019, všechny finanční záležitosti byly vypořádány  
v prosinci 2019. 
 
Hlavní výstupy projektu za rok 2019: 
 
• zpracování propagační brožury o inovačním systému a subjektech 

Moravskoslezského kraje 
• jednání Rady pro inovace  
• jednání inovačních platforem  
• zpracování studie Hodnocení smluvního výzkumu v Moravskoslezském kraji  
• proběhla studijní cesta do Německa – Severního Porýní Vestfálska 
• byly dokončeny marketingové zakázky na zpracování 40 informačních setů  

o vybraných místních podnikatelsko-inovačních subjektech a 20 informačních setů  
o makroekonomických údajích MSK 

 
 
Dotační projekt 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 MSID:   partner projektu 
Doba realizace: květen 2016–duben 2019 (projekt byl prodloužen do července 2019) 
Operační program:  Interreg Central Europe 
 
LUMAT CE89 byl mezinárodní projekt, jehož cílem byla tvorba nových konceptů 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 Moravskoslezského kraje se realizace projektu zaměřila na téma regenerace 
brownfields. Toto téma je pro kraj důležité jednak z hlediska zkvalitňování životního 
prostředí, jednak z hlediska regionálního a ekonomického rozvoje.  
 
V roce 2019 proběhlo 6 setkání pracovní skupiny pro regeneraci brownfields, která se 
skládala ze zástupců 3 odborů kraje a MSID, a.s. Zaměřovaly se především na přenos a 
sdílení informací v rámci problematiky brownfields. Dále na společné kroky k naplňování cílů 
Akčního plánu regenerace brownfields.  
 
Byly spravovány a průběžně doplňovány stránky www.brf-msk.cz zaměřené na propagaci 
brownfields, úspěšné regenerace a zapojení veřejnosti do problematiky. Dále byl také 
spravován Facebook profil @BrownfieldyMSK.  
 
V dubnu 2019 proběhla závěrečná konference projektu v Katowicích, které se zúčastnili 
zástupci všech zapojených partnerských států. Projekt byl ukončen k 31. 7. 2019. 
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Program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
 
V průběhu roku 2019 byla pro Moravskoslezský kraj zpracována aktualizace seznamu 
dosud nezahájených projektů schválených Meziresortní komisí. Byl zjišťován stav 
připravenosti těchto projektů (stavební povolení, majetkoprávní vztahy a prováděcí 
projektová dokumentace) a předpokládaný termín předložení úplné dokumentace 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ke kontrole dle Pravidel meziresortní komise pro 
procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. 
 
Výsledný seznam obsahuje projekty v kategoriích: 
 
• Připravované Ministerstvem financí k vyhlášení VZ v roce 2019 
• Připravené k realizaci VZ v roce 2020 
• Připravené k realizaci VZ v roce 2021 
• Připravené k realizaci VZ v roce 2022 
• Nepřipravené 
• K vyřazení či přeřazení do jiné kategorie 
 
Z výsledného seznamu byly Moravskoslezským krajem na základě požadavku Ministerstva 
průmyslu a obchodu doporučeny k realizaci projekty v počtu 4+1 náhradní + 1 Diamo, s.p. 
pro rok 2020.  
 
Dále byl poskytnut výhled na roky 2021 a 2022 (vždy 4+1 Diamo, s.p.), který je však pouze 
indikativní a bude v následujícím roce aktualizován. Kritériem ve všech případech byla 
připravenost projektu a předpokládaná výše investice. 
 
Na společném jednání RSK MSK a krajské Tripartity pak byl seznam schválen a navržen ke 
schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu financí ČR v rámci programu 
Revitalizace. 
 
Ukončené projekty 
 
Stezka technických atraktivit 
 
Náklady projektu:  5 463 690,91 Kč  
Pozice MSID:   nositel projektu  
Doba realizace:             23. 8. 2012–31. 7. 2014 
Operační program:     Regionální operační program UTS II Moravskoslezsko  
 
Cílem projektu bylo vytvoření stezky technických atraktivit propagující unikátní 
průmyslově--technické dědictví Moravskoslezského kraje v tuzemsku a podpořit tak 
budování specifické image kraje. V rámci TECHNOTRASY se konala řada akcí populárně-
naučného a zábavného charakteru, které se těšily oblibě veřejnosti, zejména rodin s dětmi. 
 
Technotrasa zahrnuje následujících 12 lokalit:  
 
Pivovar Radegast Nošovice, Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha, Vagonářské 
muzeum ve Studénce, Kosárna v Karlovicích ve Slezsku, NKP Důl Michal v Ostravě, Vodní 
mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, Dolní oblast 



 

13 
 

 

Vítkovice, Hasičské muzeum města Ostravy, Pěchotní srub MO-55 "Na Trati" u Bohumína, 
Technické muzeum Tatra Kopřivnice, Landek Park. 
 
Trasa propaguje Moravskoslezský kraj jako oblast plnou industriálních a technických 
památek a atraktivit. Veškeré informace o lokalitách a akcích se návštěvníci mohou 
dozvědět na webových stránkách www.technotrasa.cz. Do trasy se průběžně zapojují další 
partneři a subjekty z celého regionu. Technotrasa tak propojuje a napomáhá vzájemné 
spolupráci provozovatelů technických atraktivit, cestovní ruch v regionu je koncepčnější  
a cílenější a Moravskoslezský kraj je pro turisty stále lákavější. 
 
V listopadu 2019 byla na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti předložena závěrečná 
zpráva o udržitelnosti, která byla 5. 2. 2020 schválena. Projekt je tímto definitivně ukončen. 
 
 
Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura 
 
Náklady projektu:  1 260 430,19 Kč  
Pozice MSID:  nositel projektu  
Doba realizace:             30. 10. 2013–31. 7. 2014 
Operační program:     Regionální operační program UTS II Moravskoslezsko  
 
Cílem projektu bylo podrobně zmapovat potenciální poptávku po evropských zdrojích a tím 
podpořit Moravskoslezský kraj ve schopnosti prosazovat projekty se strategickým 
významem pro jeho rozvoj, reagující na problémy a potřeby regionu a zároveň přispívající  
k cílům strategie Evropa 2020. 
 
Mezi hlavní cíle projektu patřilo: 
 
• Zmapování poptávky po evropských zdrojích v rámci Moravskoslezského kraje pro 

potřeby vyjednávání o podobě nových operačních programů pro období 2014-2020 
• Přidělení poptávaných projektů k jednotlivým oblastem rozvoje a budoucím 

operačním programům a vytvoření informační základny pro systematickou podporu 
jejich další přípravy 

• Vytvoření akčního plánu kroků k podpoře absorpční kapacity v Moravskoslezském 
kraji pro období 2014-2016 zohledňující nejvíce připravené projekty a efektivní 
postup k jejich realizaci 

• Nastavení systému monitoringu a měření dopadu budoucích projektů na rozvoj 
regionu 

 
V lednu 2020 byla na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti předložena závěrečná 
zpráva o udržitelnosti, která byla 25. 2. 2020 schválena. Projekt je tímto definitivně 
ukončen. 
 
Česko Slovensko má technický talent 
 
Rozpočet:  47 tis EUR projekt/32 tis. EUR partner 
Pozice MSID:  partner projektu 
Doba realizace:             září 2013–srpen 2014 
Operační program:    Přeshraniční spolupráce ČR-SR 2007-2013 
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Zvyšování motivace žáků 2. stupně ZŠ ke studiu technických oborů. Své know-how  
a zkušenosti s tvorbou a realizací atraktivních vzdělávacích akcí v oblasti technického 
vzdělávání a na podporu motivace žáků ke studiu technických oborů ARR (předchůdce 
MSID, a.s.) přenášela do projektu "Česko Slovensko má technický talent" a rozvíjela spolu  
s partnerem, Rozvojovou agenturou Žilinského samosprávného kraje, v celém 
příhraničním regionu. 
 
Cíle:  
 
• podpora technických talentů, rozvoj dovedností a zručnosti žáků 2. stupně ZŠ v kraji 

Moravskoslezském a Žilinském, 
• zvyšování motivace žáků 2. stupně ZŠ na obou stranách hranice ke studiu 

technických oborů dlouhodobě poptávaných na trhu práce v obou krajích,  
• přesvědčit žáky i učitele ZŠ o prestiži a perspektivě těchto oborů. 
 
Aktivity:  
 
• Poznání světa techniky – příprava a realizace 10 odborných exkurzí s výkladem  

(5x Moravskoslezský kraj, 5x Žilinský kraj). 
• Učení se hrou – příprava a realizace 1 jarní a 1 podzimní školy techniky  

(3denní interaktivní workshop s 3 paralelními technickými programy, uskutečnění  
1x v Žilinském a 1x v Moravskoslezském kraji) pro česko-slovenskou skupinu žáků  
2. stupně ZŠ (28 žáků a 2 učitelé ze ZŠ v Moravskoslezském kraji, 28 žáků a 2 učitelé 
ze ZŠ v Žilinském kraji). 

• Rozšíření portálu www.povolaniprozivot.cz o projektovou stránku vč. slovenské 
jazykové mutace. 

 
MSID, a.s. odeslala v lednu 2020 závěrečnou zprávu, čímž byla udržitelnost projektu 
ukončena. 
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Organizační schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízení společnosti 
 
Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné 
hromady působí statutární ředitel a správní rada. Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 
 
Statutární ředitel Ing. Tomáš Kolárik 

 
 

2.1 Finanční výsledky 
 
MSID 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 2019 vykázaly téměř o 11 mil. vyšší 
hodnotu ve srovnání s rokem 2018. Nárůst tržeb je způsoben výrazným rozšířením aktivit 
realizovaných pro Moravskoslezský kraj, zejména se jedná o aktivity spojené s realizací 
projektu Pohornická krajina 2030 a Koncepcí železniční dopravy v Moravskoslezském kraji.  
U grafu č. 1 sloupec „ostatní provozní výnosy“ je možné sledovat pokles téměř o 8 mil. Kč. 
Hodnotu tvoří dotace na realizaci projektů. V roce 2019 byly všechny víceleté dotační 
projekty ukončeny v souladu se svými harmonogramy. Aktivity projektů byly realizovány 
pouze v první polovině roku 2019 a jednalo se již o zbytkové činnosti na projektech a tomu 
také odpovídaly snížené výnosy oproti roku 2018, kdy byly dotační projekty v plném běhu. 
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Oproti předchozím létům se nově ve výnosech objevil výnos z finančního majetku. V roce 
2019 došlo k výplatě dividend a razantnímu snížení nerozděleného zisku z minulých let  
u Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov (dále jen „SOM“), ve které má MSID 
podíl. Finanční prostředky získané z výplaty dividend byly z převážné své výše použity na 
dokoupení dalších akcí společnosti. V roce 2019 společnost MSID zvýšila svůj podíl ve 
společnosti SOM z původních 30 na 45 %. 
 
Graf č. 1 Výkony společnosti 

 

 
 
 
Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Výraznější odchylka v zisku společnosti je tvořena právě výnosy  
z finančního majetku, které k sobě nevážou náklady. Dokoupení akcií společnosti SOM se projevil v cash flow, 
ale nákup podílu není nákladem společnosti, a proto celá hodnota vyplacených dividend byla promítnuta do 
zisku roku 2019. Výnosy z finančního majetku splnily ověřovací podmínku a nepodléhají dani z příjmu za rok 
2019. 
 
 
Graf č. 2 Hospodářský výsledek 
 

 
 
Rentabilita tržeb, tj. kolik je schopna společnost vyprodukovat zisku z jednotky tržeb činí 5,3 % za rok 2019. 
Společnost realizuje přiměřený zisk. 
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Graf č. 3 Struktura výnosů 

 
 
 
Graf č. 4 Struktura nákladů 
 

 
 
Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření společnosti do sféry služeb.  Mzdové 
náklady se zvýšily oproti 2018 cca o 2 mil. Kč. Zvýšení mzdových nákladů je převážně způsobeno zvýšením 
počtu zaměstnanců, které bylo nezbytné pro řádné zajištění zvýšených činností společnosti. Přepočtený 
stav zaměstnanců se zvýšil oproti roku 2018 téměř o 2, a to na hodnotu 21. 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 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. 
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Graf č. 5 Struktura aktiv 
 

 
 
 
 
 
Graf č. 6 Struktura pasiv 
 

 
 
Struktura a vývoj aktiv a pasiv jsou zachyceny v grafech č. 5 a 6. Pokles v peněžních prostředcích a v cizích 
zdrojích je primárně ovlivněn vyrušením krátkodobých přijatých záloh (na dotační projekty). Všechny dotační 
projekty byly ukončeny v roce 2019. Došlo k poklesu finančního majetku, i přesto, že bylo dokoupeno 15 % 
podílu společnosti SOM. Pokles finančního majetku je způsoben razantním poklesem vlastního kapitálu 
společnosti SOM, ke kterému došlo po výplatě dividend a rozpuštěním většinového nerozděleného zisku 
minulých let.   
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PŘÍLOHA Č. 1 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 
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PŘÍLOHA Č. 2 ROZVAHA 
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PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE  
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 
 
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. 
 
1.  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  
 
Organizační struktura je tvořena 3 základními odděleními, která zajišťují převážnou část 
agendy MSID. Součástí organizační struktury je podpůrné oddělení back office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízení společnosti 
 
Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné 
hromady působí statutární ředitel a správní rada. Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 
 
Statutární ředitel Ing. 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 

 
 
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 
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podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní postupy účtování pro podnikatele. 
Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31. 12. 2019.          
       
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 20189 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 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. 
2019 přepočteny kurzem České národní banky k uvedenému dni. 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. 2019 
ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním kapitálu v položce Oceňovací rozdíly  
z přecenění majetku a závazků. 
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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 
 
 2019 v tis. Kč 
Podílové cenné papíry a vklady v podniku 
s podstatným vlivem 

6 602 

Výše % podílu na základním kapitálu 45 % 
Výše vlastního kapitálu 14 670 
Výsledek hospodaření -286 
 
HRAT, s. r. o. 
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 64087352 
 
 2019 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. 
 
 
4.  Závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let 
 
Účetní jednotka v roce 2019 neeviduje. 

 

5.  Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 
 
Účetní jednotka v roce 2019 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 2019 nebyla taková plnění poskytnuta. 
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7. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů 
 
Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100 tis. Kč/položku. 

Struktura výnosů (tis. Kč): 
 
 2019 
Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 25 638 
Výnosy z finančního majetku 4 200 
Tržby z účastnických poplatků (semináře, konference, akce) 1 057 
Ostatní tržby (partnerství, propagace, ostatní) 1 470 
Ostatní výnosy – dotace na projekty 3 166 

 
Struktura nákladů (tis. Kč): 
 
 2019 
Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 605 
Spotřeba energie 93 
Opravy a udržování 1 601 
Cestovné 605 
Služby (nájem, provoz, akce, propagace atd.) 10 885 
Osobní náklady 14 399 
Ostatní náklady (repre, ostatní, daně, fin.nákl., kurzové ztráty) 294 
Odpisy dlouhodobého majetku 688 

 
8.  Celková výše závazkových vztahů  
 
Pohledávky: 
 
a) V aktivech společnosti jsou evidovány dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 

v celkové výši 52 tis. Kč, k nimž jsou vytvořeny opravné položky ve stejné výši a 
krátkodobé pohledávky ve výši 390 tis. Kč bez opravných položek. K datu 27.3.2020 
nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti ve výši 131 tis. Kč. 

b) Společnost neeviduje v roce 2019 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 1 213 tis. Kč, 

ke dni 27.3. 2020 není uhrazen závazek ve výši 514 tis. Kč se splatností 31. 3. 2020. 
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 
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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 
 
 2018 2019 
Přepočtený stav 18,57 21 

 
Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 
 2018 2019 
Osobní náklady 12.252 14 399 
Celkové mzdové náklady 9.105 10 647 
Zákonné pojištění 2.942 3.522 
Zákonné sociální náklady 205 230 
 
 
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. 2019–31. 12. 2019 došlo ke zrušení opravných položek  
k pohledávkám dle §8a zákona č. 593/92 Sb. Ve výši 114 tis. Kč. K 31.12. 2019 byla 
vytvořena rezerva ve výši 200 tisíc Kč na pořízení serveru. V roce 2019 nedošlo k čerpání 
rezervy. 
 
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 
 

Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2019 Rok 2019

Druh majetku Pořizovací 
cena

Oprávky Zůstatková 
cena

Pořizovací 
cena

Oprávky Zůstatková 
cena

Samostatné movité 
věci, soubory 

1 093 1 065 28 1 174 1 101 73

Dopravní 
prostředky 

1 365 864 501 1 355 1 094 261

Software 292 292 0 32 309 89

Stavby-budova 7 721 154 7 567 7 264 457 7 264

Pozemky 890 0 890 890 - 890

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
pořízený z dotace 
(podrozvaha) 

383 0 383 383 0 383

 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu: MSID, a. s. nemá 



 

32 
 

 

sjednány smlouvy o finančním pronájmu. DHM není zatížen zástavním právem ani věcným 
břemenem. 
Účetní jednotka v červenci 2018 zakoupila pozemky a budovu, ve které dlouhodobě sídlí za 
cenu 8 153 921,50 Kč bez DPH (pozemek parc. č. 2634/31 ostatní plocha a pozemek parc. 
č. 2635/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1245, Moravská 
Ostrava, jiná stavba.) 
 
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč): 
 
Druh majetku  Počáteční 

stav k 
1.1.2018

Přírůstky úbytky Konečný 
stav k 

31.12.2018

Počáteční 
stav k 

1.1.2019

Přírůstky úbytky Konečný stav k 
31.12.2019 

DNM (nehmotný) 292 - - 292 292 100 0 392 

Stavby - 7 721 - 7 721 7 721 0 0 7 721 

Sam. Movité 
věci 

2 171 352 65 2 458 2 458 72 0 2 530 

Pozemky - 890 - 890 890 0 0 890 

Finanční 
majetek 

8 258 549 - 8 807 8 807 3 609 5 794 6 622 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 
pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

383 - - 383 383 0 0 383 

 
Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci (tis. Kč): 
 
Druh majetku 2018 2019 
Drobný hmotný majetek 3 705 3 671 
Drobný nehmotný majetek 382 415 
 
Přijaté dotace 
 
V roce 2016 se stala společnost MSID příjemcem dotací na projekty, které jsou 
poskytovány z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. V roce 2016 byla zahájena 
realizace dvou několikaletých projektů (Lumat, Smart akcelerátor). Oba projekty byly 
ukončeny a finálně vypořádány v roce 2019. Projekt Smart Akcelerátor byl ukončen 31. 3. 
2019.  Projekt Lumat pak k 31.7.2019. 

 
Grantové projekty realizované v r. 2019, doba jejich realizace a rozpočet jsou uvedeny ve 
Výroční zprávě. 
 
Základní kapitál  
 
Společnost eviduje 100 ks akcií. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % vlastníkem 
akcií společnosti je Moravskoslezský kraj. 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 
 
 Rok 2018 Přírůstky Úbytky Rok 2019
Základní kapitál 15 000 - 15 000
Ostatní fondy ze zisku 478 335 299 514
Kapitálové fondy 0 0
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 8 457 5 794 2 663
Výsledek hospodaření minulých účetních 
období 

5 276 455 5 731

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

785 5 710 785 5 710

Vlastní kapitál celkem 29 996 6 500 6 878 29 618
 
11.  Informace o navrhovaném rozdělení zisku 
 
O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada společnosti. Předpokládaný termín 
jednání: červen 2020. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku následovně: příděl do 
sociálního fondu a převod do nerozděleného zisku. 
 
12.  Informace o úvěrech 
 
Společnost v roce 2019 neeviduje žádné bankovní úvěry ani zápůjčky a ani toto v budoucnu 
není plánováno. 
 
12.  Významné události po datu účetní závěrky 
 
K žádným významným událostem nedošlo. 
 
V Ostravě dne 27. 3. 2020 
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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. 2019 
do 31. 12. 2019, podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 
1.  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 

    

 
2.  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 
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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.  Přehled jednání učiněných v posledním účetním období týkajících se majetku, 
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 

 
V říjnu 2019 došlo k odkupu 15% podílu Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov,  
a. s. Dále jen „SOM“ (IČ: 60792914, tj. 300 ks akcií v hodnotě 3,6 mil. Kč. Společnost 
Moravskoslezské Investice a Development tak navýšila svůj podíl ve společnosti SOM 
 z 30 na 45 %. Odkupu předcházelo vyplacení dividend v hodnotě 4,2 mil. Kč. 
 
4.  Smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
 
Smlouva: Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního 

rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC 
Plnění:  Změna názvu, obsahu a výstupů aktivity č. 32 nově označenou jako „Koncepce   
                          železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji 
Protiplnění: K zadávání činností dochází prostřednictvím jednotlivých zakázek,    
  samotná smlouva není úplatná 
Vznik újmy: 
 
Smlouva: Podlicenční smlouva  
Plnění:  Oprávnění k výkonu práva užít promo video „Prezentace lokalit pro MIPIM 2019“ 
Protiplnění: Bezúplatné 
Vznik újmy: 
 
 
Smlouva: Dohoda o narovnání 
Plnění:  Narovnání z důvodu prodloužení projektu LUMAT a nedodržení původních   
  termínů pro vyúčtování projektu.  
Protiplnění: Bezúplatné  
Vznik újmy: 
 
Smlouva: Podlicenční smlouva  
Plnění:  Oprávnění k výkonu práva užít marketingové výstupy projektu Smart akcelerátor  
                          (logo, logomanuál, informační sety) 
Protiplnění: Bezúplatné 
Vznik újmy: 
 
 
Objednávka: 0737/2019/DSH/O 
Plnění:  Koncepce železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji  
Protiplnění: 3 606 526,-Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
 
Objednávka: 0331/2019/RRC/O 
Plnění:  Tisk informačních karet a brožur Invest MORE 
Protiplnění: 85 547,- Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0199/2019/DSH/O 
Plnění:  Marketingová kampaň projektu Zaměstnanecká mobilita 
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Protiplnění: 254 100,-Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
Objednávka: 0215/2019/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 
F1)  Uhelná platforma a RE:START 
I)  Finanční nástroj JESSICA 
J)  Realizace Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do r. 2030 (objednávka dílčí části - 7/12) 
7a)  Soutěž (Lady Business) 
7b)  Medailonky vítězů -podmíněná aktivita 
11b)  Prezentace na zahraničním veletrhu 
11b)   Prezentace na zahraničním veletrhu MIPIM - přímé náklady 
13)  Střední akce půldenní - prezentace Pohornické krajiny pro členy AFI – nebylo realizováno 
15)  Velká akce půldenní (80 - 100 osob) - konference pro starosty 
17a)  Event s doprovodným programem - Lady Business 2019 
17c)  Tvorba videomedailonku - 6 ks - podmíněná aktivita (objednávka jednoho kusu - 1/6) 
18a)  Velká akce významného charakteru - Invest More 
28a)  Veřejné diskuse - 1 ks 
28b)  Návrh marketingové kampaně a její realizace pro daný rok 
28d)  Větší akce kulturního charakteru  
28g)  Tvorba webových stránek a nového vizuálního stylu 
30a)  Elektronická brožura 
30b)  Zastavovací studie 
30c)  Leták - projektové karty (elektronicky) 
30e)  Propagační video na investiční příležitosti 
31)  Rozšíření webu INVEST MORE 
 
Protiplnění: 24 756 441,49Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0338/2019/DSH/O 
Plnění:  Prezentace kraje na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 
Protiplnění: 1 516 130,- Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0339/2019/DSH/O 
Plnění:  Prezentace kraje na veletrhu Ekoauto a úsporná domácnost 
Protiplnění: 1 748 450,- Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 0340/2019/DSH/O 
Plnění:  Prezentace kraje na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
Protiplnění: 1 709 730,- Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka: 1270/2019/RRC/O 
Plnění:  Studie proveditelnosti na projekt Muzeum+ 
Protiplnění: 1 227 908,-Kč  včetně DPH 
Vznik újmy: 
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5.  Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými 
 
Smlouva: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb 
Druhá strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava 
Plnění: Poradenství a konzultace při realizaci Marketingového a komunikačního plánu 

Moravskoslezského kraje pro oblast inovací. Dodatek zvyšuje počet konzultačních  
hodin na 287, tj. o 17 hodin. 

Protiplnění. 286 845 včetně DPH, samotné navýšení hodin činí 16 990,-Kč včetně DPH 
 
Smlouva: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb 
Druhá strana: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava 
Plnění: Poradenství a konzultace při realizaci Marketingového a komunikačního plánu 

Moravskoslezského kraje pro oblast inovací. Dodatek zvyšuje počet konzultačních hodin na 
307, tj. o 20 hodin oproti dodatku č. 1. 

Protiplnění. 306 834 včetně DPH, samotné navýšení hodin činí 19 989,-Kč včetně DPH 
 
Smlouva: Smlouva o spolupráci 
Druhá strana: Koordinátor ODIS s. r. o. 
Plnění: Smlouva o spolupráci na poskytování ODIS karet pro osoby, které splní podmínky programu 

Zaměstnanecká mobilita.  
Protiplnění. 186 150,-Kč včetně DPH 

 
6.  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 27. 3. 2020       ……………………………………………….. 
       Ing. Tomáš Kolárik 
       statutární ředitel 
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PŘÍLOHA Č. 5 ZPRÁVA AUDITORA 
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