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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 2020. 
Ačkoliv byl tento rok značně ovlivněn pandemickou situací, která měla dopad na některé naše aktivity, 
pokračovali jsme v započatém trendu z předchozích let.  
 
Naše společnost si nejen v prioritních oblastech zaměřených na rozvoj Moravskoslezského kraje dokázala 
vydobýt silnou pozici a stala se tak významným regionálním hráčem, který v daných tématech nastoluje 
agendu.  
 
V rámci programu POHO 2030 došlo k dynamickému vývoji, který byl spojen s rozhodnutím vlády o urychlení 
ukončení těžby. Z tohoto důvodu jsme usilovali o vytvoření úzké spolupráce a partnerství se státním podnikem 
Diamo, na který bude převáděn majetek OKD. To se nakonec povedlo a společně tak pracujeme na 
strategickém plánu transformace areálů bývalých dolů. 
 
Další významná partnerství, ať už s ČSOB či ImpactHUBem, pomohla realizovat některé projekty napomáhající 
zatraktivnění území pohornické krajiny z hlediska volnočasových či podnikatelských aktivit. Nezapomínáme 
však ani na dopravní propojení za využití kolejové dopravy a zároveň na přírodní bohatství tohoto území. V roce 
2020 jsme se také více ponořili do zelených témat a pro MSK jsme v rámci programu LIFE připravili integrovaný 
projekt COALA, zaměřující se na systémové řešení dopadu klimatických změn. Negativní dopad pandemické 
situace byl zřetelný nejen v případě akcí, které pravidelně pořádáme či jsme jednorázově chystali, ale podepsal 
se především do ochoty případných investorů probírat možnosti zasídlení v našem kraji. Přesto se nám podařilo 
dále pracovat na propagaci programu Business Services in Ostrava.  
 
V neposlední řadě jsme se věnovali také práci na studiích proveditelnosti, ať už pro projekt MUSEum+ nebo 
lyžařský areál v Bílé, které prohlubují rozvojový potenciál kraje v tak odlišných oblastech. 
 
Co se týká ekonomických ukazatelů, zde je potřeba zmínit následující. Činnosti zadávané Moravskoslezským 
krajem v roce 2020 vykázaly sníženou hodnotu, a to převážně z důvodu celosvětové pandemie COVID 19, kdy 
některé aktivity nebyly vůbec zadány a některé zakázky byly z důvodu následných úspor krajem stornovány.  U 
grafu č. 1 sloupec „ostatní provozní výnosy“ je možné sledovat trvalý pokles, který v roce 2020 dosáhl téměř 
nulových hodnot. Hodnotu tvoří převážně dotace na realizaci projektů. V roce 2019 byly všechny víceleté 
dotační projekty ukončeny v souladu se svými harmonogramy. Nové dotace zatím nebyly schváleny. Na další 
léta společnost aktivně připravuje projekty v rámci pohornické krajiny, kde je možné žádat na spolufinancování 
z operačních programů. Společnost dlouhodobě dosahuje zisku.   Vyšší míra zisku byla dosažena převážně 
zachováním zakázek, které jsou více zaměřené na služby realizované vlastními zaměstnanci a snížení poměru 
zakázek, pro jejichž realizaci je třeba více subdodávek – např. realizace veletrhů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Kolárik 
předseda představenstva 
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1. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

 Hlavní oblasti působení MSID v roce 2020 
 

1.1.1 Podnikatelské nemovitosti, podpora investičního prostředí  
 
V oblasti podpory investičního prostředí MSID průběžně mapuje a nabízí podnikatelské 
nemovitosti v kraji zájemcům o zasídlení či rozšíření svého stávajícího podnikání. Za tímto 
účelem bylo v roce 2020 aktualizováno celkem 427 a nově identifikováno 46 různých typů 
nemovitostí (brownfields, plochy v průmyslových zónách, rozvojové plochy a kancelářské 
prostory). Pravidelně aktualizovaná databáze těchto nemovitostí je dostupná na webu 
www.invest-msr.com, kde potenciální investoři také naleznou základní argumenty pro 
investování v našem kraji. Web prošel v roce 2020 celkovou modernizací a grafickým 
redesignem.  
 
 
 

 
 

http://www.invest-msr.com/
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Pro zatraktivnění podnikatelských nemovitostí společnost pokračovala ve zpracovávání studií 
zastavitelnosti území. Pro město Horní Benešov připravila studii na rozšíření tamního 
průmyslového areálu. V nabídce společnosti rovněž zůstává možnost zpracování 
samostatných vizualizací nemovitostí a tvorba propagačních videí. Takto byla vytvořena 
propagační videa pro obec Doubrava, Mikroregion Slezská Harta a propagace Karvinského 
Moře pro program POHO 2030.  
 
 

 

 
Všechny tyto aktivity jsou realizovány s cílem vytvořit atraktivní podmínky pro potenciální i 
stávající zaměstnavatele. V roce 2020 využilo služeb MSID 29 nových investorů, kterým byly 
poskytnuty informace o podnikatelském prostředí v MSK a vytvořena na míru šitá nabídka 
vybraných nemovitostí. Firma také komunikovala s 18 již zasídlenými firmami s cílem 
identifikovat investiční bariéry a hledat cesty rozvoje.  
 
Vybrané podnikatelské nemovitosti společnost pravidelně také prezentuje na mezinárodních 
veletrzích. Účast na veletrzích investičních příležitostí MIPIM v Cannes a EXPO REAL 
v Mnichově byla z důvodu pandemie onemocnění covid-19 bohužel přesunuta na rok 2021. 
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V rámci atrakce investorů začala MSID v roce 2020 pracovat na projektu Business Services in 
Ostrava, jehož cílem je dostat Ostravu, potažmo kraj, na mapu sektoru podnikových služeb. 
Ten svým charakterem naplňuje strategii rozvoje MS kraje a to především potenciálem 
vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.  
MSID vytvořila koncept, jak při atrakci firem ze sektoru BS postupovat. S ohledem na již 
zasídlené firmy v tomto sektoru, a tedy pro rozšíření daného ekosystému, zvolila jako pilotní 
oblast zájmu severské státy, kde se podařilo ve spolupráci s finským zastupitelských úřadem 
vytvořit rozsáhlou komunikační síť. Následně započala replikace tohoto postupu ve Švédsku.  
Jako konkrétní úspěch lze zmínit např. rozšíření působnosti francouzské společnosti 
Devoteam, která nyní kromě Prahy od 1. 2. 2020 působí a svůj tým postupně rozšiřuje také 
v Ostravě.  
 

 
Nejen pro obce do 15 tisíc obyvatel má MSID připravenu nabídku na zpracování koncepce 
chytrého města a studií proveditelnosti. V roce 2020 společnost pracovala na konceptu 
chytrého města pro městský obvod Krásné Pole, ve spolupráci s odborníky z mnoha oblastí 
(muzeologie, architektura, marketing apod.) dokončila ideovou studii MUSEum+ a studii 
proveditelnosti Rozšíření lyžařského areálu v obci Bílá.  
 
 

 
 
 
Vzhledem k tomu, že ve vlastnictví obcí je také velké množství brownfieldů a obce v MS kraji 
nejsou při žádání o dotace obecně moc úspěšné, MSID po hlubší analýze situace aktivně 
vstupovala do interakce s jednotlivými ministerstvy, kde iniciovala změny v podmínkách 
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dotačních titulů. V rámci řešení problematiky brownfields v obcích firma v daném roce začala 
postupovat cestou mikroprojektů a participuje na průběhu celého životního cyklu regenerace 
(Opava, Karviná, Odry, Služovice aj.). 
 
Všechny zmíněné a další činnosti společnosti v oblasti podpory investičního prostředí jsou 
každoročně podpořeny tematickými semináři, konferencemi a dalšími eventy s cílem 
poskytnout místním podnikatelům a zástupcům obcí informace o aktuálních trendech 
v daných oblastech.  
 
S ohledem na okolnosti týkající se pandemie covid-19 a z toho vyplývajících omezení se 
některé eventy v roce 2020 přesunuly do online prostředí. Šlo o after-care semináře s tématy 
Dotační možnosti pro podnikatele a Data a obchodní modely digitální doby. Online proběhla 
také každoročně pořádaná konference Brownfieldy jako příležitost.  
Několik akcí však proběhlo standardním způsobem. Pro menší obce byl v rámci podpory 
tématu Smart City uspořádán seminář zaměřený na oblast eGovernmentu a pro všechny 
municipality v MS kraji byla úspěšně uspořádána tradiční Konference pro starosty měst a obcí, 
tentokrát na téma Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství. Ve spolupráci s VŠB-TUO 
se rovněž podařilo zorganizovat 3 workshopy pro studenty, kteří navrhovali možnosti 
znovuvyužití několika brownfieldů v MS kraji. 
 
Z důvodů omezení nebylo možné uskutečnit již naplánovanou konferenci Invest MORE 
s tématem Udržitelný růst. Konference se tak přesouvá na rok 2021. Zrušena pak byla účast 
na veletrzích URBIS SMART CITY FAIR, AMPER a na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně.  
 
V roce 2020 také MSID pokračovala s administrací a propagací finančního nástroje JESSICA II, 
kdy bylo konzultováno 5 projektových záměrů a 1 chystaná žádost o úvěr města Bohumín. 
V březnu byla propagace nástroje pozastavena s ohledem na vyhlášený nouzový stav a 
rozhodnutím Rady kraje ze dne 18. 5. 2020 nástroj zanikl. 
 
 

1.1.2 Realizace rozvojového programu POHO2030 
 
 

 
 

 
Pokračování v realizaci rozvojového programu POHO2030 bylo v roce 2020 významně 
ovlivněno pandemií covid-19.  Řada aktivit byla utlumena nebo k jejich realizaci vůbec nedošlo 
(zejména hromadná setkání a akce pro veřejnost). I přesto nastal výrazný posun ve spolupráci 
s partnery nejen v území, ale také v různých oborech, pro které je budoucí rozvoj pohornické 
krajiny zajímavý, byly představeny první návrhy na propojení území cyklo stezkami a trasami 
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pro pěší, byly zpracovány návrhy pro nejcennější přírodní plochy v území a i přes nepříznivou 
situaci se podařilo se zrealizovat také několik akcí pro veřejnost.   
 
Útlum těžby a přeměna hornických lokalit 
V souvislosti s rozhodnutím vlády (21. září 2021) o útlumu těžby na Karvinsku (těžba 
definitivně skončí v roce 2022) vstoupila MSID aktivně do jednání se státním podnikem 
DIAMO, který postupně převezme většinu majetku po OKD. K dopadům útlumu a přípravě 
společných transformačních projektů v pohornických lokalitách byla ustavena pracovní 
skupina hejtmana, kterou organizačně zajišťuje MSID, na jejímž prvním jednání v listopadu 
byly dohodnuty první společné kroky. Ty spočívají zejména v přípravě plánu na využití území, 
řešení pozemkových nároků obcí a přizpůsobení rekultivace území místním potřebám. Tyto 
kroky budou naplňovány zejména v roce 2021.  
 
Spolupráce s partnery 
Díky spolupráci s partnery jako ČSOB, ImpactHub a další, se podařilo realizovat projekty pro 
zatraktivnění území POHO2030 jak z hlediska volnočasových aktivit, tak podnikatelské sféry. 
Tyto aktivity potvrdily velký zájem o spolupráci při transformaci POHO2030 a také její značný 
potenciál pro startupy, investory do obnovitelných zdrojů, města, při spolupráci na 
strategických záměrech. Jako klíčovou bereme především synergii se stakeholdery (majitelé 
pozemků, DIAMO, Veolia, obce a města). V roce 2021 bude partnerství dále rozvíjeno, a to již 
v rámci přípravy konkrétních plánu na využití pohornických lokalit (dolů), kde počítáme 
s aktivním zapojením aktivních většiny zájemců o rozvoj území.   
 
Propojení POHO2030 
V průběhu roku 2020 vznikaly na základě provedených analýz souběžně investiční záměry 
cyklistické a pěší turistiky v pohornické krajině. Zároveň probíhala příprava materiálů 
zmocněnce hejtmana kraje pro rozvoj železniční infrastruktury zahrnující např. projekt 
„Tramvajové spojení Ostrava-Havířov-Karviná“. V závěru roku byla pracovní verze investičního 
záměru cyklotras v pohornické krajině projednána s rozhodujícími účastníky (města a obce v 
zájmové oblasti, MSK, Asental Land, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s., OKD, a.s., DIAMO, s.p. 
apod.). Navržené řešení vychází z původní koncepce schválené v listopadu 2019, rozšířené o 
požadavky měst Orlová a Karviná (zapracování záměru Po stopách původní Karviné). 
 
Příroda POHO2030  
V roce 2020 vznikla Studie potenciálu, péče a využití přírodních lokalit v rámci POHO2030. 
Součástí této studie je identifikace 22 ploch s vysokou přírodní hodnotou a návrh 
managementu přírodních hodnot 3 pilotních lokalit - Sušánské rybníky, Castaldonovka a 
plocha bývalé skládky, Tok Mlýnky. Návrh managementu přírodních hodnot byl na konci roku 
předložen stakeholderům (majitelé pozemků, města a obce v zájmové oblasti, MSK, AOPK a 
odborníci z akademické sféry) k připomínkování. Finální podoba studie, obsahující konsenzus 
bude dokončena v první polovině roku 2021. 
Dále proběhla analýza leteckých snímků a dat od roku 1836 zaměřená na identifikaci 
historických sadů a zahrad. V roce 2021 na tuto analýzu naváže pomologický průzkum. Cílem 
je v území identifikovat pozůstatky cenných zahrad spojených s původním obydlením, lokálně 
je obnovit a zpřístupnit veřejnosti. 
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1.1.3 POHO 2030 Marketing  
 
Marketingové aktivity byly zaměřeny na propagaci POHO2030 v novinách (magazín Panorama 
a týdeník EURO), na wikipedii, prostřednictvím firem (Nextbike, Black Kale a Bopcorn) a na 
konferencích. Proběhlo několik menších akcí (výstava POHO v Galerii Dukla, komentovaná 
prohlídka po krajině a vystoupení show Tři tygři v dole Barbora), spolupráce s univerzitami 
(architektonické návrhy dolů Barbora a Gabriela od studentů z Vysoké školy Báňské– katedra 
architektury) a zapojili jsme se do organizace jedné sportovní akce na Karvinském moři (JetSurf 
Silesia – motorové surfy na vodě). Cílem těchto aktivit je především postupné otevírání 
pohornické krajiny lidem a zvýšení povědomí programu POHO 2030.  
  
V roce 2020 byla ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie (ITF) připravena a vytvořena 
publikace Roztroušená paměť, která je sbírkou uměleckých fotografií čtyř profesionálních 
fotografů z ITF, Slezské univerzity v Opavě. Všechny fotografie pocházejí z území POHO 2030. 
S ITF jsme v prosinci pořádali fotoworkshop pro veřejnost, jehož cílem bylo pod vedením 
odborníků zachytit různá místa a zajímavosti krajiny POHO. Vzniklé fotografie, budou v roce 
2021 zveřejněny na sociálních sítích, webu a výstavách. 
  
V roce 2020 proběhlo zatím nejrozsáhlejší dotazníkové šetření na téma vnímání oblasti 
POHO2030 obyvateli kraje. Podstatným zjištěním pro další práci je, že většina respondentů 
souhlasí s rozvojem POHO 2030, ale mají o něm malé povědomí. Do průzkumu se zapojilo 819 
osob napříč různými věkovými skupinami (42,8 %  mužů a 57,1 % žen). Hlavní výsledky 
uvádíme níže, kompletní výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách 
http://poho2030.cz/dotaznik/.  
 
 

 
  

http://poho2030.cz/dotaznik/
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1.1.4 Program Revitalizace MSK  
 
Moravskoslezský kraj je prostřednictvím tohoto programu příjemcem prostředků ze státního 
rozpočtu na vypořádání se s následky hornické činnosti a resocializaci území. MSID zajišťuje 
odbornou podporu tohoto programu a koordinuje přípravu dílčích projektů jejich nositelů 
(zejména obcí). Celkem bylo v MSK z tohoto programu rozděleno již cca 4,5 mld Kč. převážně 
na realizaci průmyslových zón a další obnovu území postiženého těžbou. 
 
Činnost MSID v roce 2020 navázala na výsledky činnosti z roku 2019 a minulých let.  V lednu proběhla 

úvodní schůzka na MPO za účasti zástupců MPO, MSK a MSID. Ze strany MPO byly stanoveny 

požadavky a úkoly pro rok 2020. 

Souhrn činností v průběhu roku:  

• 1.Q/ 2020: zahájen proces kontroly prioritních projektů, zahájení detailní kontroly 
připravenosti projektů, prováděny osobní schůzky s nositeli prioritních projektů pro rok 2020.  

•  2.Q/2020:  zahájena detailní kontrola 67 projektů schválených v minulosti MK. 
• 3.Q/2020: finalizace přípravy projektů pro střednědobý výhled. Tyto projekty byly projednány 

TRIPARTITOU a RSK. Seznam prioritních projektů byl dopisem Hejtmana MSK odeslán na MPO. 

• 4. Q/2020: činnost zaměřena na finalizaci kontroly projektů a přípravu Meziresortní komise, 
která proběhla 7.12 2020:  
a. Projekty nové k projednání na MK 

b. Projekty definované jako VZMR mimo režim 4 projekty hlavní + 1 náhradní + 1 projekt 

DIAMO. 

c. Projekty, které nositelé projektů žádají zařadit jako Záměnné, a to za projekty které byly 

schváleny MK, ale v průběhu cca 10 let uplynulých od schválení již pozbyly aktuálnosti. 

 
 

1.1.5 Příprava projektu LIFE IP COALA  
 
V roce 2020 podal Moravskoslezský kraj v rámci výzvy programu LIFE1 integrovaný projekt 
COALA, který se zaměřuje na systémové řešení dopadů klimatických změn v MSK. Projekt 
nebyl Evropskou komisí schválen, nicméně MSK byl vyzván, ať projekt předloží opakovaně. 
V reakci na tuto výzvu a obecnou shodu na potřebnosti takového projektu bylo v polovině roku 
2020 rozhodnuto o přípravě opakované žádosti a její příprava byla svěřena MSID, který byly 
přizvány rovněž do role partnera projektu. V rámci výzvy 2020 programu LIFE byla v říjnu 
předložena tzv. zjednodušená žádost, která uspěla a na základě ní přikročily MSID ke 
zpracování opakované plné žádosti se zapracováním připomínek Evropské komise. V rámci 
přípravy projektu oslovily MSID dalších 10 partnerů s žádostí o budoucí účast na řešení 
projektu spolu s MSK. Partnerství v projektu potvrdili Ministerstvo životního prostředí, 
DIAMO, Slezské vojvodství (PL), Hlavní institut hornictví Katovice (PL), Karviná, Orlová, 
Havířov, VŠB TUO Ostrava, Nadace partnerství, Moravskoslezské inovační centrum, 
Moravskoslezské energetické centrum. Předpokládaná délka projektu je 10 let a rozpočet cca 
16 mil. EUR (416 mil. Kč). Termín podání plné žádosti je 25. března 2021.        
 

 
1 Program LIFE je finančním nástrojem Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatu. Obecným cílem LIFE je přispívat k provádění, 

aktualizaci a rozvoji politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a klimatu spolufinancováním projektů s evropskou 
přidanou hodnotou. 
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Organizační schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízení společnosti 
 
Společnost byla od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné 
hromady působí statutární ředitel a správní rada. Statutární ředitel od: 27. 9. 2017 do 
31.12.2020 
 

Statutární ředitel Ing. Tomáš Kolárik 

 
Od 1. 1. 2021 společnost přešla na dualistický systém řízení, kdy ke konci roku zanikla funkce 
statutárního ředitele a správní rady a vzniklo 3 členné představenstvo a jako kontrolní orgán 
dozorčí rada. 
 

Předseda představenstva Ing. Tomáš Kolárik 

Místopředseda představenstva Ing. Patrik Hronek 
Člen představenstva Mgr. Petr Birklen 

 

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 2020 vykázaly sníženou hodnotu, a to 
převážně z důvodu celosvětové pandemie COVID 19, kdy některé aktivity nebyly vůbec zadány 
a některé zakázky byly z důvodu následných úspor kraje stornovány.  U grafu č. 1 sloupec 
„ostatní provozní výnosy“ je možné sledovat trvalý pokles, který v roce 2020 dosáhl téměř 
nulových hodnot. Hodnotu tvoří převážně dotace na realizaci projektů. V roce 2019 byly 
všechny víceleté dotační projekty ukončeny v souladu se svými harmonogramy. Nové dotace 
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zatím nebyly schváleny. Na další léta společnost aktivně připravuje projekty v rámci 
pohornické krajiny, kde je možné žádat na spolufinancování z operačních programů.  
Graf č. 1 Výkony společnosti 

 

 
 
 
Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Z důvodu celosvětové pandemie COVID 19 došlo k poklesu výkonů, který 
byl zapříčiněn nemožností realizovat některé významné zakázky jakými byly prezentace na mezinárodních 
veletrzích a celkové výrazné omezení eventů, které firma v minulých letech pravidelně realizovala. Výnosy 
z finančního majetku byly v roce 2019 výjimečné, jelikož došlo k vyplacení dividend společnosti SOM. Tato 
společnost v roce 2020 vstoupila do likvidace. Výnosy z finančního majetku jsou tak nulové stejně jako 
v dřívějších letech. 
 
Graf č. 2 Hospodářský výsledek 
 

 
 
Společnost dlouhodobě dosahuje zisku.   Vyšší míra zisku byla dosažena převážně zachováním zakázek, které 
jsou více zaměřené na služby realizované vlastními zaměstnanci a snížení poměru zakázek, pro jejichž realizaci 
je třeba více subdodávek – např. realizace veletrhů. Zároveň z důvodu pandemie COVID 19 došlo k relativně 
vysokým úsporám nákladů, kdy firma z důvodu nejistoty rušení zakázek výrazně šetřila na běžném provozu. 
Výrazný přesun zaměstnanců na homeoffice, omezení služebních cest na naprosté minimum, snížení nákladů 
na vzdělávání a běžné výdaje provozu aut a budovy umožnilo dosáhnout lepšího poměru výnosů a nákladů, 
které se projevilo v zisku společnosti. 
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Graf č. 3 Struktura výnosů 
 

 
 
Stejně jako v minulých letech převážné tržby společnosti tvoří zakázky Moravskoslezského kraje. V roce 2019 
společnost nečerpala žádné dotace a tím klesly ostatní provozní výnosy prakticky na nulu. Z důvodu pandemie 
COVID 19 také došlo k výraznému propadu tržeb z účastnických poplatků. 
 
Graf č. 4 Struktura nákladů 
 

 
 
Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření společnosti do sféry služeb.  Mzdové 
náklady mírně klesly oproti roku 2019 Kč, což bylo zapříčiněno snížením počtu zaměstnanců z důvodu snížení 
objemu zakázek. Přepočtený stav zaměstnanců se  vrátil k dlouhodobějšímu průměru společnosti na hodnotu 
18,4. 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 
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výdajích. Vzhledem k růstu mzdové hladiny i přes pandemii v celé ekonomice došlo také k drobnému růstu 
mezd ve společnosti. Zvýšení mzdové hladiny v ekonomice mělo za následek také zvýšení ceny služeb a 
výrobků, jejichž navýšení se projevilo ve výši nákladů. 
 
Graf č. 5 Přepočtený stav zaměstnanců 
 
 

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

 
 
Struktura a vývoj aktiv a pasiv jsou zachyceny v grafech č. 6 a 7. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení peněžních 
prostředků a snížení pohledávek, což  bylo primárně zapříčiněno většinovým uhrazením zakázek ke konci roku. 
Dříve byly roční činnosti fakturovány na začátku ledna, nyní jsou v souladu s novou rámcovou smlouvou 
fakturovány ke konci roku se splatností v daném roce.   
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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. 2020 – 31. 12. 2020 
 
Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů popisným 
způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Jednotlivé body jsou sestaveny s odkazem na příslušný odstavec § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., který 
stanoví obsah přílohy. 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (dále jen „MSID“) je podnikatelským subjektem, který 
dle platných předpisů nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje jsou uvedeny 
v celých tis. Kč. 
 

A) Obecné údaje 

Obchodní firma: Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 

Změna názvu 
společnosti 

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

Sídlo: Na Jízdárně 7/1245 

 702 00 Ostrava 

IČ: 47673168 

 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 609 

Právní forma: akciová společnost 

Datum vzniku: 13. května 1993 

Ovládající osoba: Moravskoslezský kraj (100% akcií) 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

Účel podnikání: 
Společnost je založena za účelem podpory rozvoje regionu 
Moravskoslezského kraje. Svými činnostmi naplňuje roli servisní 
organizace Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti v 

oblastech: 

- regionálního rozvoje, 

- podpory investic, včetně aktivní práce s investory a 

developery, poskytování služeb pro příliv investic do regionu, 

- podpory existujícím investorům a developerům (tzv. 
aftercare), 

- mapování a regenerace brownfields, 

- mapování a podpory při rozvoji podnikatelských nemovitostí 
(pozemky, objekty) obcí a měst 

- přípravy realizace rozvojových projektů, 

- konzultační podpory obcí a měst při přípravě a realizaci jejich 
rozvojových záměrů, 

- propagace a prezentace investičních příležitostí kraje jak v 
ČR, tak v zahraničí. 
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Organizační struktura:  
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 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 

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

         
Informace o aplikaci obecných účetních zásad: 
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní 
postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31. 12. 2020.                
 
 
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 2020 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování, postupů odpisování 
a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 
Způsoby oceňování: 

- hmotný majetek:    pořizovacími cenami 
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- 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 80 tis. Kč je účtován do nákladů a 
veden v operativní evidenci. Do nákladů se účtuje technické zhodnocení majetku, jehož hodnota 
v účetním období nepřesáhne 80 tis. Kč. 
 
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. 2020 přepočteny kurzem České národní banky 
k uvedenému dni. Tyto kurzové rozdíly byly shodně s předpisy zaúčtovány výsledkově. 
 
 
C) Majetkové účasti 

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2020 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 

 2020 v tis. Kč 

Podílové cenné papíry a vklady v podniku 
s podstatným vlivem 

6. 096 

Výše % podílu na základním kapitálu 45% 

Výše vlastního kapitálu 13.547 

Výsledek hospodaření -1.317 

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

 2020 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. 
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Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v zahraničí. 
  
D) Závazkové vztahy, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let 

- Účetní jednotka v roce 2020 neeviduje 

 
 
E) Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 

- Účetní jednotka v roce 2020 neeviduje 

 
F) Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem, členy 

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

         - v roce 2020 nebyla taková plnění poskytnuta 
 
G) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů 

Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100tis. Kč/položku. 
 
 
Struktura výnosů (tis. Kč): 

 2020 

Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 23.250 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. majetku 5 

Tržby z účastnických poplatků (semináře, konference, akce) 26 

Ostatní tržby (partnerství, propagace, ostatní)  
395 

Ostatní provozní výnosy  331 

Finanční výnosy 82 

 
Struktura nákladů (tis. Kč): 

 2020 

Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 489 

Spotřeba energie 99 

Opravy a udržování 180 

Cestovné 52 

Služby (nájem, provoz, akce, propagace, atd.) 3.270 

Osobní náklady 14.149 

Ostatní náklady (repre, ostatní, daně, pojištění, fin.nákl., kurzové ztráty) 1.001 

Odpisy dlouhodobého majetku 580 

 
 
 
H) Celková výše závazkových vztahů 

Pohledávky  
a) V aktivech společnosti jsou evidovány krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 

v celkové výši 74 tis. Kč, k nimž jsou vytvořeny opravné položky ve výši 52 tis. Kč. K datu 
31.3.2021 nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti ve výši 6 tis. Kč.  

b) Společnost neeviduje v roce 2020 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. 
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Závazky  

a) Společnost eviduje ke konci roku závazky z obchodního styku ve výši 116 tis. Kč, ke dni 
31.3.2021 jsou všechny tyto závazky uhrazeny. 

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

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

zaměstnanosti: 
              Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 

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

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

 
 
I) Zaměstnanci 

 

 2019 2020 

Přepočtený stav 21 18 

 
 
Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 

 2019 2020 

Osobní náklady  14.399 14.149 

Celkové mzdové náklady 
včetně odměny členům orgánů 

10.647 10.715 

Zákonné pojištění 3.522 3.174 

Zákonné sociální náklady 230 260 

 
 
J) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 

Odložená daň – připadá v úvahu z tvorby rezervy, ale byla by to pohledávka, nebudeme o ní 
účtovat. 
 
Opravné položky a rezervy 
 
K 31.12. 2020 byla vytvořena rezerva ve výši 1 840  tis. Kč na obnovu majetku a techniky. V roce 
2020 došlo k rozpuštění ostatních nedaňových rezerv ve výši 2 069 tis.Kč. Rovněž došlo k vytvoření 
rezervy na daň z příjmu ve výši 947 tis. Kč 
 
 
 
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 

 Rok 2019 Rok 2019 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2020 Rok 2020 

Druh majetku Pořizovací 
cena 

Oprávky Zůstatková 
cena 

Pořizovací 
cena 

Oprávky Zůstatková 
cena 

Samostatné movité 
věci, soubory 

1.174 1.101 73 1.058 948 111 

Dopravní prostředky 1.355 1.094 261 1.347 1.244 103 

Software 392 309 83 224 173 51 

Stavby-budova 7.721 457 7.264 7.721 754 6.967 

Pozemky 890 0 890 890 0 890 
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Dlouhodobý hmotný 
majetek pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

383 0 383 92 0 92 

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

Druh majetku   
Počáteční 
stav k 1. 
1. 2019 

 
Přírůstky 

 
Úbytky 

 
Konečný 

stav 
k 31.12. 

2019 

 
Počáteční 
stav k 1. 
1. 2020 

 
Přírůstky 

 
Úbytky 

 
Konečný stav 
k 31.12. 2020 

DNM (nehmotný) 292 100 0 392 392 0 169 223 

Stavby 7.721 0 0 7.721 7.721 0 0 7.721 

Sam. Movité věci 2.458 72 0 2.530 2.530 108 232 2.406 

Pozemky 890 0 0 890 890 0 0 890 

Finanční majetek 8.807 3.609 5.794 6. 622 6.622  506 6116 

Ostatní 
dlouhodobý 
majetek 

130 0 0 130 130 0 0 130 

Dlouhodobý 
hmotný majetek 
pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

383 0 0 383 383 0 291 92 

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

Druh majetku 2019 2020 

Drobný hmotný majetek 3.671 3.602 

Drobný nehmotný majetek 415 370 

 
Přijaté dotace 
V roce 2020 nebyla společnost MSID příjemce žádné dotace.  
 
 
 
Základní kapitál  
 
Společnost eviduje 100 ks akcií. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií 
společnosti je Moravskoslezský kraj. 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 

 Rok 2019 Přírůstky Úbytky Rok 2020 

Základní kapitál 15.000 0 0 15.000 

Fondy ze zisku 514 305 218 601 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 2.663 0 506 2.157 

Výsledek hospodaření minulých účetních období 5.731 5.410 0 11.141 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 5.710 4.270 5.710 4.270 

Vlastní kapitál celkem 29.618 9.985 6.434 33.169 

 
K) Informace o navrhovaném rozdělení zisku 
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O rozdělení zisku bude rozhodovat valná hromada společnosti. Předpokládaný termín jednání: červen 
2021. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku následovně: příděl do sociálního fondu a převod 
do nerozděleného zisku. 
 
 
 
L) Informace o úvěrech 

Společnost v roce 2020 neeviduje žádné bankovní úvěry ani zápůjčky a ani toto v budoucnu není 
plánováno. 
 
M) Významné události po datu účetní závěrky 

K 1.1. 2021 přešlo společnosti MSID, a. s. z monistického systému řízení na dualistický. K 31.12.2020 
zanikla funkce statutárního ředitele a správní rady. Od 1.1.2021 bylo valnou hromadou jmenováno 3 
členné představenstvo a dozorčí rada. Vše je zapsáno v obchodním rejstříku. 
 
V Ostravě dne 30. 3. 2021 
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PŘÍLOHA Č.4        ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osoboua o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatnímiosobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

pro účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 

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

 
I. 

Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva 
 
 
Zpráva je zpracována za společnost: 
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava 
IČ: 47673168 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 609 
 
(dále jen „MSID“) 
 
 
Ovládající osoba a propojené osoby: 
 
ovládající osoba: 
 
Moravskoslezský kraj 
sídlo: 28. října 117, Ostrava     
IČ: 70890692 
 
 
ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 
 

 Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava 401, 
PSČ 742 51 

 Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, 
PSČ 739 91 

 Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17. listopadu 
538/57, PSČ 743 01 

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

 Moravian-Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Vítkovická 
3335/15, PSČ 702 00 

 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. IČ 25379631, se sídlem 
Ostrava – Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00  
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II. 

Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 
 

Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií MSID a stejného množství hlasovacích 
práv. MSID je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje 
a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Na 
zadání kraje zajišťuje činnosti v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání a 
podpory investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji. 
 

III. 
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období týkajících se majetku, 

který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
 

 
Společnost Moravskoslezské Investice a Development vlastní 45 % podíl ve Společnosti pro využití 
letiště Ostrava-Mošnov, a.s. (SOM). Valná hromada společnosti SOM na svém jednání dne              18. 
12. 2020 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 01. 01. 2021. Valná hromada dále 
rozhodla, že likvidátor společnosti bude jmenován soudem.  

 

 
IV. 

Smlouvy uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
  
 
Smlouva: Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci 

některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, ev. č. 02179/2015/RRC 

Plnění: Změna názvů, obsahů a výstupů některých aktivit. Odebrání 
některých aktivit a přidání nových 

Protiplnění:  K zadávání činností dochází prostřednictvím jednotlivých 
zakázek, samotná smlouva není úplatná 

Vznik újmy: 
 
 
Smlouva:  Dohoda o narovnání 
Plnění:  Úhrada skutečně vzniklých nákladů souvisejících s prezentací 

Moravskoslezského kraje na veletrhu EXPO REAL 
Protiplnění:  131 461,72 Kč 
Vznik újmy: 
 
Objednávka:  0431/2020/DSH/O 
Plnění:   Koncepce železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji  
Protiplnění:  3 606 526,-Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka:  1001/2020/EP/O 
Plnění:   LIFE IP COALA 
Protiplnění:  992 684,- Kč včetně DPH 
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Vznik újmy: 
Objednávka:  0233/2020/RRC/O 
Plnění:  Aktualizace brožury Invest MORE, tvorba karet s nabízenými 
brownfieldy 
Protiplnění:  74 505,75Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 
 
Objednávka:  0192/2020/DSH/O 
Plnění: Komplexní zajištění služeb, souvisejících s prezentací kraje na 

Mezinárodním veletrhu AMPER BRNO 
Protiplnění:  1 370 930,-Kč včetně DPH 
Vznik újmy: Z důvodu pandemie COVID byl veletrh zrušen v době, kdy byly 

již vynaloženy náklady na prezentaci. Ze strany objednatele 
došlo k úhradě skutečně vynaložených nákladů. K újmě nedošlo. 

 
 
Objednávka: 0171/2020/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  

1a) fáze 1 – Koncepce rozvoje (2 koncepce dle Master plánu POHO 2030) 

1c) fáze 2 – Koncepce rozvoje území (2 koncepce dle Master pl. POHO 2030) 

2c) Studie proveditelnosti, varianta: desk research (Studie Bílá) 

7a) Soutěž (Lady Business) 

7b) Medailonky vítězů -podmíněná aktivita 

11b) Prezentace na zahraničním veletrhu MIPIM 

11b - Prezentace na zahraničním veletrhu MIPIM - přímé náklady 

15) Velká akce půldenní (80 - 100 osob) - Konference pro starosty 

17a) Event s doprovodným programem - Lady Business 2020 

17a) Event s doprovodným programem – Narozeniny POHO – z důvodu 
pandemie COVID 19 byla akce následně ze strany Moravskoslezského kraje 
zrušena, ještě před zahájením aktivit.   

17c) Tvorba videomedailonku  

18a) Velká akce významného charakteru - Invest More. Z důvodu pandemie 
COVID 19 došlo ke zrušení akce v daném roce a přesunutí do roku 2021. 

28b) Návrh marketingové kampaně a její realizace pro daný rok 

28d) Větší akce kulturního charakteru  
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Protiplnění: 26 313 797,40 Kč včetně DPH 
Vznik újmy: 

V. 
Smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými 

 
V roce 2020 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládanými osobami. 
 

 
VI. 

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

    
V Ostravě dne 19. 3. 2021       ……………………………………………….. 
             Ing. Tomáš Kolárik 
       předseda představenstva 
 
 

  
     ……………………………………………….. 

             Ing. Patrik Hronek 
                 místopředseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č.5        ZPRÁVA AUDITORA 
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