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1 SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA 
SPOLEČNOSTI 
 

1.1 OBECNÉ ÚDAJE 
 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) byla 
založena 13. května 1993 Sdružením obcí Horního Slezska a 
severní Moravy zejména za účelem podpory rozvoje regionu. 
Posláním ARR je vytvářet optimální podmínky pro akce obnovy 
a rozvoje regionu, vyhledávat finanční prostředky pro tyto akce, 
sledovat jejich realizaci a vyhodnocovat je. 

Od roku 2008 je jediným vlastníkem společnosti 
Moravskoslezský kraj. 

 

Řízení společnosti 

Složení představenstva společnosti k 31.12.2013: 

předsedkyně představenstva: Petra Chovanioková 
člen představenstva: Ivan Strachoň 
člen představenstva: Martin Radvan 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2013: 

předseda dozorčí rady: Marian Lebiedzik 
člen dozorčí rady: Tadeáš Hlawiczka 
člen dozorčí rady: Petr Konůpka 
člen dozorčí rady: Jaroslav Kala 
člen dozorčí rady: Renáta Rykalová  

(dříve Petrášková) 
člen dozorčí rady: Eva Šillerová 

  
 

Certifikace 
Vzhledem k širokému spektru nabízených služeb a snaze o zajištění 
dlouhodobě udržitelné kvality, je ve společnosti od roku 2002  zaveden  
a dodržován systém managementu kvality dle normy ISO 9001.  
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1.2 HLAVNÍ OBLASTI PŮSOBENÍ ARR V R. 2013 
 

ARR dlouhodobě vykonává aktivity nejen na základě Řádu 
služby veřejného ekonomického zájmu, ale taktéž realizuje 
vlastní projekty zaměřené na rozvoj kraje, jakož i zpracovává 
komerční zakázky. Činnosti ARR vykonávané v roce 2013 lze 
z věcného hlediska rozdělit do 4 základních segmentů: 

 Strategie a inovace 
 Podnikání a dotační management 
 Cestovní ruch a marketing 
 Vzdělávání 

 

1.2.1 STRATEGIE A INOVACE 

Segment Strategie a inovace se zaměřuje na zpracování  
a řízení realizace strategických dokumentů pro kraje, města, 
obce, mikroregiony a orgány na centrální úrovni – strategie 
rozvoje kraje a měst, inovační strategie vč. jejich monitoringu  
a realizace dílčích aktivit ad. Dále se věnuje zpracování analýz 
a evaluaci programových dokumentů, zpracování 
integrovaných plánů rozvoje, posilování absorpční kapacity 
kraje a jejímu pravidelnému vyhodnocování. 

 

 

 

 

Realizované činnosti v roce 2013: 

 Byla zpracována Zpráva o realizaci Strategie rozvoje kraje 
včetně návrhu postupu pro rok 2014. 

 Proběhlo vyhodnocení akčního plánu Regionální inovační 
strategie Moravskoslezského kraje za rok 2012. 

 Pokračovaly činnosti na sladění Regionální inovační strategie 
s konceptem inteligentní specializace (RIS3) Evropské komise: 
– byl zpracován návrh postupu přípravy RIS3 strategie, včetně 
prověření souladu RIS Moravskoslezského kraje s metodikou RIS3,  

 byla založena pracovní skupina pro RIS3 a bylo zajištěno 
členství MSK v evropské RIS3 platformě, 

 byly zpracovány dílčí studie pro analytickou část RIS (studie  
o hodnotových řetězcích v MSK, studie o intermediárních 
institucích pro podporu inovací v MSK, studie o výzkumných  
a inovačních znalostních institucích a klastrových organizacích 
v MSK), 

 byla zpracována analytická část RIS3 a upravena dle 
připomínek pracovní skupiny RIS3, 

 proběhly odvětvové workshopy RIS3 (témata: Elektro a IT, 
Biotechnologie, Strojírenství, Energetika, Automotive). 

 Byla zpracována Analýza absorpce (analýza čerpání evropských 
prostředků subjekty na území MSK) k k 31. 12. 2012 a k 30. 6. 2013 
a proběhla příprava podkladů pro analýzu absorpce k 31.12.2013. 
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 ARR realizovala podpůrné a propagační aktivity ve 
prospěch zvýšení absorpční schopnosti krajských subjektů:  

 průběžná aktualizace webu www.jestejesance.eu 
(výzvy, finanční alokace pro jednotlivé OP),  

 rozesílání emailových upozornění žadatelům  
s informacemi o vyhlášených výzvách, 

 poskytování konzultací ohledně dotací na podnikání 
v různých oborech, 

 organizace Konference pro starosty měst a obcí  
na téma Možnosti financování rozvoje měst a obcí. 

 
 V rámci rozvoje Observatoře konkurenceschopnosti 

probíhala aktualizace portálu www.msobservator.cz  
a došlo ke zkvalitnění uživatelského prostředí  
a využitelnosti observatoře. 

 

 Pokračovala podpora klastrových iniciativ v kraji, a to 
především prostřednictvím řízení platformy Klastrnet. 
Proběhla dvě setkání členů platformy, a to v květnu  
a prosinci 2013 se zaměřením na problematiku RIS3, 
Horizont 2020 a programy TAČR. 

 Byla realizována inovační cesta do vybraného regionu 
– Linec, se zaměřením na mechatroniku. 

 

 

 
 
 
 

 Probíhaly další práce na rozvoji Inovačního systému kraje: 
 

 Na základě výstupů jednání Rady pro inovace byl ustaven 
pracovní tým, složený ze zástupců podnikatelských inkubátorů 
v kraji, který si dal za cíl zabývat se jedním z cílů inovační 
strategie, a to podporou podnikavosti u studentů a s tím 
souvisejícím vznikem nových firem – tzv. start-upů. ARR 
zajišťovala tomuto týmu organizační i odborné zázemí. 
Proběhla 3 pracovní setkání, byla rozpracována konkrétní 
témata spolupráce, výsledkem byl návrh dotačního programu 
kraje na podporu začínajících firem v inkubátorech. 

 Proběhl další ročník Brokerage Event na téma Moderní 
materiály - nové možnosti pro průmysl a lékařství (listopad 
2013). Cílem Brokerage Event bylo informovat o nejnovějších 
poznatcích v materiálovém výzkumu a na základě výměny 
těchto informací poskytnout prostor pro možnost navázání další 
spolupráce účastníků konference.  

 Probíhala marketingová podpora Regionální inovační strategie 
a inovačního systému Moravskoslezského kraje. Realizováno 
formou inzerce, PR článků, ale také netradiční formou – 
prostřednictvím aplikace iOS v přístrojích iPad a iPhone  
a vytvořením elektronického RISletteru. 
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 Byl zorganizován 1. ročník soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2013. Soutěž byla určena 
živnostníkům, malým a středním firmám, které přihlašovaly 
své inovativní výrobky, technologie či služby, které už 
zákazníci znají a které mají úspěch na trhu, výborně 
fungují a jsou nejen u nás, ale také v širším světovém 
měřítku výjimečné.  Vítězná firma získala 50 tisíc korun. 

 Byl zorganizován kulatý stůl na téma Nové možnosti 
financování inovačního podnikání. Na této akci byli 
účastníci z firem, klastrů, univerzit a dalších institucí 
seznámeni s aktuálními možnostmi financování inovačních 
akvitit z národních, krajských i soukromých zdrojů. 

 ARR se podílela na organizaci Inovační akademie, akce, 
kterou pořádala společnost Česká inovace a která byla 
určena pro zástupce firem v kraji. Akce byla zaměřena na 
propagaci a podporu inovačních aktivit ve firmách, její 
součástí byl také Interaktivní seminář k problematice 
kreativního myšlení a řízení inovací. 

 Byl zorganizován presstrip do inovativních firem v kraji, za 
účasti zástupců regionálních i celostátních médií. 

 Byly zrealizovány inovační tour do výzkumného  
a vývojového centra Hyundai v Rűsselheimu (Německo)  
a do Jihomoravského inovačního centra v Brně. 

 
 

 

 

 

Připravované a realizované projekty v roce 2013:  

 V roce 2013 pokračovala realizace projektu EttBio v rámci 
programu Interreg IVC. Jedná se o meziregionální projekt sedmi 
evropských regionů, v rámci něhož jsou identifikovány a přenášeny 
nejlepší praktiky efektivního transferu biotechnologií mezi 
jednotlivými regiony. Do projektu jsou kromě ARR zapojeny tyto 
instituce: Technická univerzita Drážďany (vedoucí partner projektu), 
město Drážďany, Bruselská univerzita, město Tartu  
z Estonska, město Varšava, Mezinárodní institut molekulární  
a buněčné biologie Varšava, Centrum biomedicíny a genomové 
regulace z Barcelony a Královská vysoká škola ekonomická 
Londýn. 

 V roce 2013 byla úspěšně ukončena realizace aktivit projektu 
InNOBorder, kde ARR byla hlavním přeshraničním partnerem 
tohoto projektu realizovaného z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 
2007-2013. InNOBorder byl orientován na vytvoření lepších 
podmínek pro transfer technologií za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti regionů v česko-slovenském pohraničí. 
Projekt zahrnoval řadu sofistikovaných aktivit (předvídání vývoje 
inovací – foresighting, školy inovací pro podnikatele, benchmarking 
inovačních nástrojů), které mají podnikatelům, univerzitám, 
výzkumným ústavům a jiným organizacím pomoci při navazování 
nové spolupráce a eventuálně při dalším rozvoji existující 
spolupráce na výzkumných a vývojových projektech, jejichž 
výsledky budou komercializovány v podobě konkrétních 
inovativních produktů.  
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 Byla zahájena realizace projektu Šance pro 

Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost  
a infrastruktura, který byl schválen k financování z ROP 
NUTS2 Moravskoslezsko. Projekt se zaměřuje na přípravu 
na budoucí programovací období 2014-2020. Cílem 
projektu je kvalifikovaně odhadnout, jak velký investiční 
potenciál se v novém programovacím období EU 2014-
2020 skrývá v prioritních oblastech rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Takto stanovená poptávka po 
zdrojích bude důležitým argumentem pro jednání  
s národními orgány při prosazování projektů, které mají 
strategický význam pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 
reagují na jeho potřeby a zároveň přispívají k naplňování 
cílů Strategie 2020. 

Realizované komerční zakázky v roce 2013:  

 Koordinace aktivit projektu Hipostezky  
v Moravskoslezském kraji  
Klient: Moravskoslezský kraj 

 
 Integrovaná strategie území regionu MAS Rozvoj 

Krnovska 2014-2020 
Klient: Rozvoj Krnovska o.p.s. 

 
 Strategie rozvoje Sdružení obcí Bílovecka 

Klient: Sdružení obcí Bílovecka 
 
 

 
 
 

 
 Evaluační analýza a Aktualizace marketingové strategie a 

akčního plánu na rok 2013 
Klient: Destinační management TO Beskydy-Valašsko, o.p.s. 

 

1.2.2 PODNIKÁNÍ A DOTAČNÍ MANAGEMENT 

V oblasti podnikání a dotačního managementu se ARR zaměřuje na 
činnosti, které pomáhají zlepšit podnikatelské prostředí v kraji, zvýšit 
zaměstnanost a povědomí o Moravskoslezském kraji jako kraji 
příznivém pro podnikání. Činnosti zahrnují poskytování informačních  
a konzultačních služeb o průmyslových zónách, investorech, 
investičních příležitostech, brownfieldech, dotacích, inovačním 
podnikání a marketingové aktivity na podporu uvedených aktivit. 

V rámci tohoto segmentu je také řešeno kompletní zpracování žádostí  
o dotace, řízení projektu po dobu jeho realizace a administrace  
a monitoring již realizovaných projektů v období udržitelnosti pro externí 
subjekty. 

Realizované činnosti v roce 2013: 

 Správa a rozšiřování internetového databázového portálu 
brownfields MSK a rozvojových ploch (k dispozici v rámci sekce 
Podnikatel na www.kr-moravskoslezsky.cz). 

 
 V rámci znalostí regionu v této oblasti poskytovala ARR poradenství 

a konzultace jak pro zájemce o nemovitosti k podnikání, tak pro 
Moravskoslezský kraj formou navrhování lokalit  brownfields 
vhodných pro případné finanční podpory. 
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 Byla zorganizována konference Brownfields  
v Moravskoslezském kraji 2013, kde byli účastníci 
seznámeni s vybranými lokalitami brownfields formou 
exkurzí (Krnov, Jindřichov, Osoblaha). 

 
 Byla zpracována aktualizace Studie lokalit brownfields 

podpořených Moravskoslezským krajem. 
 
 Byly poskytovány konzultace v oblasti využití brownfields 

v kraji k podnikání, nabídky volných nemovitostí, informace 
o investičním prostředí (pro zástupce německých, 
holandských, kanadských investorů). 

 
 Byla zpracována studie Mapování developerských projektů 

v Moravskoslezském kraji. 
 
 Byla zpracována studie Analýza potřebnosti a možnosti 

zavedení investičních pobídek Moravskoslezského kraje. 

 V rámci aktivit na zlepšování image Moravskoslezského 
kraje ve vztahu k investorům byl administrován Společný 
program Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu 
výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za 
nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo 
uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo 
hodnoceno 474 žádostí z 3. výzvy a 580 žádostí z 1. výzvy 
programu. 

 
 

 
 
 
 
 

 V r. 2013 bylo vydáno 5 čísel bullettinu ARR News – zpravodaje  
o rozvoji Moravskoslezského kraje a o činnosti ARR v oblasti 
podpory rozvoje kraje. 

Realizované komerční zakázky v r. 2013: 

 Zpracování projektové žádosti Edukační centrum (ROP) – projekt 
na podporu výstavby edukačního centra v areálu Fakultní 
nemocnice Ostrava, které bude sloužit pro praktickou výuku mediků 
z Ostravské univerzity.  
Klient: Fakultní nemocnice Ostrava, státní příspěvková organizace  

 
 Přepracování žádosti o dotaci pro projekt Modernizace, 

rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení 
(ROP) 
Klient: Moravskoslezský kraj 

 
 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Hrad Sovinec  

– zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby (ROP) 
Klient: Moravskoslezský kraj 

 
 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce 

objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení (ROP) 
Klient: Moravskoslezský kraj 

 
 Koordinace a metodické vedení při zpracování studie využití 

brownfield Objekt armádního zařízení na ul. Pavlovická č.p. 155 
v Osoblaze 
Klient: obec Osoblaha 
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 Koordinace a metodické vedení při zpracování studie 

využití brownfield Areál zámku v Chotěbuzi 
Klient: obec Chotěbuz 

 
 Koordinace a metodické vedení při zpracování studie 

využití brownfield Zámecký areál s parkem v Jindřichově 
Klient: obec Jindřichov 

 
 Zpracování projektové žádosti o dotaci pro projekt Klusáci 

na Jantarové stezce (OP PS 2007-2013) 
Klient: EQUI FORUM 

 
 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt 

Výstavba pódia a rekonstrukce budovy pro zázemí 
(ROP) 
Klient: obec Ostravice 

 
 Zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt 

Modernizace výuky instalatérských oborů (ROP) 
Klient: Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

 
 

Připravované projekty v r. 2013: 

 Příprava projektu Udržitelné podnikání (OP PS ČR-PL), kde hlavním 
partnerem je Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA a ARR 
vystupuje v roli partnera za českou stranu. Cílem projektu je vytvořit 
prostor pro lepší spolupráci českých a polských organizací poskytujících 
podporu začínajícím firmám a podnikatelům, propagovat podnikavost s 
akcentem na příležitosti v přeshraničním regionu a vytvořit prostor pro 
vzájemnou spolupráci a rozvoj firem přeshraničního regionu. 
Projekt byl schválen k financování a jeho realizace bude zahájena v r. 
2014. 

1.2.3 VZDĚLÁVÁNÍ 

V rámci segmentu vzdělávání se ARR zaměřuje na poskytování 
inovativních, vysoce kvalitních služeb ve dvou stěžejních oblastech: 

 motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů,   rozvoj odborných a osobnostních kompetencí pracovníků malých a 
středních podniků a podnikatelských inkubátorů. 

Aktivity jsou realizovány zejména prostřednictvím projektů 
kofinancovaných EU.  

Realizované projekty v roce 2013:  

 Byla ukončena realizace víceletého projektu Adam a Eva (OP 
LZZ), jehož cílem je naplnění principu rovných příležitostí žen  
a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření 
podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím 
realizace cíleného komplexu aktivit. 
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 Probíhala realizace víceletého projektu Technika nás baví 
(OP VK), který reaguje na přetrvávající problém a predikci 
vývoje na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Tímto 
problémem je malý zájem o práci v technických  
profesích, zejména v elektrotechnice a stavebnictví, který 
mimo jiné souvisí s malým propojením teoretické výuky na 
základních školách s podnikovou praxí. Projekt navazuje 
na předchozí aktivity ARR v rámci krajské regionální 
aktivity ForTech (2007-2009) a na projekt „Region4Tech“, 
který ARR realizovala v období 6/2011-6/2012. 

 Probíhala realizace víceletého projektu Kompetence pro 
inovace 2 (OP VK), který navazuje na předchozí projekt 
„Kompetence pro inovace“. Cílem projektu je přispět 
k rozvoji kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání 
techniků, technologů, manažerů malých a středních 
podniků a pracovníků podnikatelských inkubátorů v 
Moravskoslezském kraji v oblasti inovací, technology 
foresightu, inovačních systémů, environmentálních 
technologií (zelené inovace) a specifických oblastí 
marketingových inovací včetně kreativních odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 Probíhala realizace víceletého projektu Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů 
dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu 
zaměstnanosti (OP LZZ), jehož realizátorem je Moravskoslezský 
kraj a ARR je v pozici partnera projektu. Cílem projektu je rozvoj 
místního partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji, a to 
prostřednictvím podpory aktivit Moravskoslezského paktu 
zaměstnanosti (MS pakt), jehož hlavním posláním je "vytváření více 
a lepších pracovních příležitostí a připravovat kompetentní lidi pro 
ekonomický rozvoj kraje". V rámci ČR se jedná o unikátní pilotní 
projekt zavádějící koncept teritoriálních paktů zaměstnanosti dle 
metodik OECD a EU, který je široce podporován zaměstnavateli i 
organizacemi sdružujícími zaměstnavatele (hospodářské komory, 
klastry apod.), vzdělávacími a výzkumnými institucemi, NNO i 
zástupci veřejné správy a samosprávy. 

 Probíhala realizace víceletého projektu Podnikám, slaďuju…sama 
sobě šéfuju (OP LZZ), jehož realizátorem je společnost PROFICIO 
a ARR je v pozici partnera projektu. Projekt vytvoří komplexní 
vzdělávací a poradenský program pro ženy v Moravskoslezském 
kraji, kterým napomůže k zahájení či rozvoji podnikání. 

 Byla zahájena realizace víceletého projektu Aktivně pro rovné 
šance (OP LZZ), jehož cílem je naplnění principu rovných 
příležitostí na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Specifickými cíli 
projektu je tvorba a realizace interaktivních workshopů zaměřených 
na zahájení podnikání, tvorba a rozvoj místního partnerství, 
uspořádání diskuzních skupin. 
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 Byla zahájena realizace víceletého projektu Kompetence 
pro inovace 3 (OP VK), který navazuje na projekt 
v realizaci Kompetence pro inovace 2. Projekt má za cíl 
přispět k rozvoji kvality a rozsahu nabídky dalšího 
vzdělávání pracovníků soukromého sektoru (techniků, 
technologů, manažerů malých a středních podniků) a 
pracovníků veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji v 
oblastech inovací, rizikového kapitálu a vč. nezastupitelné 
role veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů. 

 Byla zahájena realizace víceletého projektu Řemesla nás 
baví (OP VK), který se zaměřuje na motivaci žáků druhého 
stupně základních škol v Moravskoslezském kraji ke studiu 
technických oborů, a to zejména řemeslných. Jádrem 
projektových aktivit je zprostředkování zážitků, tvořivá 
činnost a rozvoj manuální zručnosti žáků. 

 Byla zahájena realizace víceletého projektu Česko 
Slovensko má technický talent (OP PS ČR-SR), který se 
zaměřuje na podporu technických talentů, rozvoj 
dovedností a zručnosti žáků 2. stupně ZŠ v kraji 
Moravskoslezském a Žilinském a ke zvyšování motivace 
žáků na obou stranách hranice ke studiu technických oborů 
dlouhodobě poptávaných na trhu práce v obou krajích. 

1.2.4 CESTOVNÍ RUCH A MARKETING 

V rámci segmentu cestovní ruch a marketing se ARR zaměřuje 
na aktivity směřující k budování image kraje coby místa, které 
stojí za to navštívit a zároveň místa, ve kterém stojí za to žít. 
Aktivně rozvíjíme spolupráci se subjekty z oblasti cestovního 
ruchu s cílem zvýšit incomingovou turistiku. Zastupujeme 
Moravskoslezský kraj v rámci Celostátního kolegia cestovního 
ruchu České republiky. 

 

 

V roce 2013 byly realizovány zejména tyto činnosti: 

 Bylo poskytováno poradenství/konzultace tuzemským i zahraničním 
subjektům v oblasti spolupráce se subjekty v kraji (turistické 
atraktivity, CK, ad.) – vyhledávání partnerů pro projekty, kontakty na 
média, poradenství k projektovým námětům. 

 ARR prezentovala možnosti kraje v rámci semináře odborníků 
v cestovním ruchu  „Poznejte regiony České republiky“ (Praha, únor 
2013) a udržovala aktivní spolupráci s agenturou CzechTourism 
v rámci propagace Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního 
ruchu. 

 ARR se podílela na realizaci projektu Intenzifikace odděleného 
sběru odpadů a využívání tříděných složek komunálního 
odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji, se 
zaměřením zejména na vzdělávání samosprávy a státní správy na 
úseku nakládání s odpady včetně obalových odpadů v kraji 
(konference, organizace soutěže Keramická popelnice) a realizaci 
mediální kampaně na podporu zvýšení separace odpadů 
v domácnostech MSK. 

 Byly realizovány aktivity rozšiřující projekt „Stezka technických 
atraktivit“ (TECHNO TRASA), a to zejména: 

 prezentace TECHNO TRASY na mezinárodní konferenci 
průmyslového dědictví a turistiky, Zabrze (květen 2013), 

 realizace tiskové konference na Staroměstském náměstí  
v Praze a doprovodné 14denní prezentace TECHNO TRASy  
v informačním centru CzechTourismu na Staroměstském 
náměstí v Praze (srpen 2013). 
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Realizované projekty v roce 2013: 

 Stezka technických atraktivit (TECHNO TRASA) je 
virtuální trasou spojující 12 objektů technického rázu. 
Objekty jsou spojeny s tradicí hornictví, hutnictví, 
železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také 
s hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou, 
zemědělskou historií. V roce 2013 probíhalo vzdělávání 
průvodců a na jednotlivých objektech byl uskutečněn  
2. ročník kulturně-zábavného programu FAJNE LÉTO. 
Projekt je realizován v rámci ROP NUTS2 
Moravskoslezsko. 

  V roce 2013 probíhala příprava a na podzim byla zahájena 
realizace projektu Destinační management 
Moravskoslezského kraje. Projekt je zaměřen na cílenou 
komplexní propagaci regionu jako zajímavé destinace 
cestovního ruchu prostřednictvím provázané nabídky 
vybraných turistických atraktivit a akcí ve formě regionálně 
a tematicky zaměřených produktových balíčků, 
vytvořených na míru (spoluprací hlavních aktérů CR  
v regionu) zejména pro individuální a organizované 
návštěvníky z cílových trhů Francie, Velká Británie, Rusko, 
Ukrajina, Německo, Polsko, Slovensko a také ostatních 
regionů ČR. Projekt je realizován v rámci ROP NUTS2 
Moravskoslezsko. 

Realizované komerční zakázky v r. 2013: 

 ARR realizovala Fórum cestovního ruchu 2013 – 2-denní 
konferenci  zaměřenou na téma řízení cestovního ruchu  
a industriální dědictví. Fórum každoročně informuje 
účastníky o aktuálním vývoji na poli cestovního ruchu  
a poskytuje prostor pro diskuzi nad vybranými tématy. 
Akce se účastnilo na 120 osob. 
Klient: CzechTourism 

 

 

 Press trip v Moravskoslezském kraji pro bloggery  z Ruska 
Klient: CzechTourism 

 Press trip v Moravskoslezském kraji pro bloggery z Itálie, Ruska, 
Mexika a Skandinávie 
Klient: CzechTourism 

 Press trip v Moravskoslezském kraji pro polská média 
Klient: CzechTourism 

 Press trip v Moravskoslezském kraji na téma Gastronomie a 
novinky v MSK 
Klient: CzechTourism 

 Prezentace MSK v obchodním centru v Bielsko-Biale v Polsku 
Klient: Moravskoslezský kraj 

 
 Zabezpečení činností souvisejících s připravovanými misemi 

zástupců MSK a podnikatelských subjektů v Doněcké oblasti včetně 
následného udržování kontaktů 
Klient: Moravskoslezský kraj 

  Aktualizace databáze RIS 
Klient: ČARA 

 



FINANÈNÍ ÈÁST
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2 FINANČNÍ VÝSLEDKY 
 

 

Činnosti ARR se dlouhodobě zaměřují zejména na naplňování řádu 
Služby veřejného ekonomického zájmu a na realizaci vlastních 
projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Tento trend projevující 
se v dominanci podílu ostatních provozních výnosů (tj. dotací) na 
celkových výkonech společnosti zachycuje graf č. 1 – Výkony 
společnosti. 

 

Graf č. 1: Výkony společnosti v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 
Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Maximalizace zisku sice není cílem 
společnosti, nicméně kladný hospodářský výsledek je určitou zárukou a 
referencí pro partnery ARR, stejně tak jako předpokladem dalšího rozvoje 
společnosti. 

 

 

Graf č. 2: Vývoj výsledku hospodaření v tis. Kč 
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření 
činností společnosti do sféry služeb (graf č. 3). 

 

 

 
Graf č. 3: Vývoj struktury hlavních nákladů v tis. Kč 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v hlavním pracovním poměru za 
období 2009-2013 je zachycen v grafu č. 4. Průměrné mzdové náklady na 
zaměstnance v hlavním pracovním poměru vykazují stabilní hodnoty, např. v 
meziročním srovnání došlo v roce 2013 k nárůstu pouze o 2 % ve srovnání s 
rokem 2012. 

 

Graf č. 4: Vývoj mzdových nákladů (zaměstnanci na HPP)  v tis. Kč
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Dostatečná úroveň oběžného majetku, vytvářející velmi dobrou 
likviditu společnosti, je většinově vytvářena finančním majetkem. 
Dlouhodobou pohledávku eviduje ARR za Statutárním městem 
Ostrava (od roku 2014 za Moravskoslezským krajem), a ta se týká 
tzv. „odbydlování“ vlastní investice v sídle společnosti. V 
krátkodobých pohledávkách jsou evidovány pohledávky z titulu 
realizovaných dotačních projektů, a to z důvodu časového nesouladu 
mezi vznikem uznatelných nákladů a jejich proplacení ze strany 
poskytovatele dotace. 

 
Graf č. 5: Vývoj struktury aktiv v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Graf č. 6: Vývoj struktury pasiv v tis. Kč 
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Příloha k účetní závěrce za účetní období  
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 

 

Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a 
srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí 
z účetních písemností účetní jednotky a z dalších dokladů, které má 
účetní jednotka k dispozici. Jednotlivé body jsou sestaveny 
s odkazem na příslušný odstavec § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., 
který stanoví obsah přílohy. 

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

1) Obecné údaje 

Obchodní firma: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
Sídlo: Na Jízdárně 7/1245 
 702 00 Ostrava 
IČ: 47673168 
 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 609 

Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku: 13. května 1993 
Ovládající osoba: Moravskoslezský kraj (100% akcií) 
  
Předmět 
podnikání: 

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

 

 

 

 

 
Organizační struktura:  

Jednotlivé úkoly jsou zajišťovány plně v souladu s principem projektového 
řízení. Jsou vytvořeny 3 projektové týmy, každý projektový tým má určeného 
vedoucího projektového manažera, který tým vede a přímo podléhá ředitelce. 

 

Složení představenstva společnosti k 31. 12. 2013: 

Předsedkyně představenstva: Petra Chovanioková 

Člen představenstva: Martin Radvan 

Člen představenstva: Ivan Strachoň 
 

 

Složení dozorčí rady společnosti k 31.12.2013: 

Člen dozorčí rady: Marian Lebiedzik 

Člen dozorčí rady: Tadeáš Hlawiczka 

Člen dozorčí rady: Petr Konůpka 

Člen dozorčí rady: Jaroslav Kala 

Člen dozorčí rady: Renáta  Rykalová  
(dříve Petrášková) 

Člen dozorčí rady: Eva Šillerová 
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2) Majetkové účasti 

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny 
k 31.12.2013 ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním 
kapitálu v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 
U Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. nejsou ke dni 
sestavení účetní závěrky ARR údaje o hospodaření za rok 2013 
ověřeny auditorem. 

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 
 2013 
Podílové cenné papíry a vklady 
v podniku s podstatným vlivem 6.323,40 

Výše % podílu na základním kapitálu 30% 
Výše vlastního kapitálu 21.078 
Výsledek hospodaření 1.606 

V době sestavení účetní závěrky ARR nejsou údaje o hospodaření 
SOM za rok 2013 ověřeny auditorem. 

Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. 
Sídlo společnosti: Štefánikova 244, Kopřivnice 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 25357948 

 2012 
Podílové cenné papíry a vklady 
v podniku s podstatným vlivem 202 

Výše % podílu na základním  
kapitálu 20% 

Výše vlastního kapitálu 1.010 

Výsledek hospodaření 
Údaje za rok 2013 nejsou 
k datu sestavení účetní 

závěrky k dispozici 
 

 
 
 
 
 

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. 
Sídlo společnosti: Technologická 372/2, Ostrava - Pustkovec, 708 00 
Právní forma: akciová společnost 
IČ: 25379631 
 2013 
Ostatní cenné papíry a vklady 400 
Výše % podílu na základním kapitálu 9,09% 

 

HRAT, s. r. o. 
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 64087352 
 2013 
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. 
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3) Zaměstnanci 

 

 2012 2013 
Přepočtený stav 23,66 23,79 

 

 
Struktura osobních nákladů (tis. Kč): 
 2012 2013 

Osobní náklady 14.984 15.218 

 Z toho odměny čle- 
nům představenstva 
a dozorčí rady 

0 0 

Celkové mzdové náklady 11.336 11.603 

Podíl řídících pracovníků na 
celkových mzdových 
nákladech 

3.125,2 3.043,7 

Zákonné pojištění 3.421 3.396 

Zákonné sociální náklady 227 219 
 
 
 

4) Půjčky, úvěry a další plnění osobám, které jsou 
statutárním orgánem, členy statutárních nebo 
řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalým 
osobám a členům těchto orgánů) 

- v roce 2013 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnuty 

 

 

5) Významné informace pro posouzení finanční, majetkové 
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu 
údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty         

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. 2013.          

 
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, označené tzv. kódem: 

 Středisko ARR zahrnující vlastní hospodaření společnosti, kde však jsou 
zahrnuty také ty prostředky a majetek, které byly pořízeny formou dotace, 
jejímž příjemcem je Agentura pro regionální rozvoj,  Středisko MSK zahrnuje dotace poskytnuté vlastníkem, tj. 
Moravskoslezským krajem. Jedná se zejména o dotaci na naplňování 
aktivit v rámci řádu Služby veřejného ekonomického zájmu 

V účetním období roku 2013 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 

 



 

20 
 

 
 
 
 

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 ve dvou zdaňovacích období 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. 
 

 
6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku  
a ztráty 

 
Opravné položky a rezervy 
 
V účetním období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 nebylo účtováno  
o opravných položkách, ani nebyly vytvářeny účetní rezervy. 
 
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu bylo 
postupováno dle denního kurzovního lístku České národní banky. 
Tento přepočet byl prováděn jak ke dni uskutečnění účetního případu, 
tak ke dni sestavení účetní závěrky. Tyto kurzové rozdíly byly shodně 
s předpisy zaúčtovány výsledkově. 
 
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. 

 
 

 
 
 
 

Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč): 
 Rok 2012 Rok 2013 
Druh majetku Pořizova-

cí cena 
Oprávky Zůstatko- 

vá cena 
Pořizova- 
cí cena 

Oprávky Zůstatko- 
vá cena 

Samostatné movité 
věci, soubory 1.183 1.133 50 1.183 1.162 21 

Dopravní 
prostředky 1.183 914 269 1.297 899 398 

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

333 0 333 333 0 333 

 
 

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

 
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč): 
Druh 
majetku  

Počáteč-
ní stav k 
1.1.2012 

Přírů-
stky 

ÚbytkyKonečný 
stav k 
31.12.2012

Počáteč-
ní stav k  
1. 1. 2013 

Přírů-
stky 

ÚbytkyKonečný 
stav k 
31.12.2013

DNM 292 - -292 0 292 - -292 0 
Sam. movité 
věci 2.638 - -272 2.366 2.366 366 252 2.480 

Ostatní DHM - - - -     
Finanční 
majetek 6.184 454 -169 6.469 6.469 476 - 6.945 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 
pořízený 
z dotace 
(podrozvaha) 

333 - - 333 333 - - 333 
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Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní 
evidenci (tis. Kč): 

Titul majetku 2012 2013 
Drobný hmotný majetek 3.754 4.316 
Drobný nehmotný majetek 245 252 

 

Přijaté dotace 

V letech 2004-2013 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které 
jsou poskytovány z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. 
Některé projekty spolufinancované EU jsou dle požadavků 
poskytovatele dotace auditovány po skončení nezávislým auditorem, 
který posoudí, zda v průběhu trvání projektu byly tyto veřejné zdroje 
efektivně využívány. Příjemcem grantu je buď ARR přímo jako tzv. 
vedoucí projektu či jako spolupracující partner. Časový horizont 
těchto projektů se pohybuje od 1 do 3 let trvání. 

 
 

Přehled grantových projektů, ve kterých byla ARR v roce 2013 
zapojena: 

Postavení ARR tzv. hlavní přeshraniční partner 

Program: Operační program Přeshraniční spolupráce 
SR-ČR 2007-2013 

Název projektu: InNOborder 

Identifikace auditora: Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka 
Ostrava 

 Projekt realizován v období 10/2010-9/2013 
 

 

 

 

Postavení ARR Příjemce dotace 

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 
oblast podpory 3.4 

Název projektu: Adam a Eva 

Identifikace auditora: CMC Audit, s.r.o. Ostrava 

 Projekt realizován v období 11/2010-4/2013 
 

Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: Individuální dotace 
Název projektu: Aktivity na základě řádu Služby veřejného 

ekonomického zájmu 
Identifikace auditora: Moravskoslezský kraj – krajský úřad – kontrolní 

činnost 
 Projekt realizován v období 1/2013-12/2013 

 
Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: Individuální dotace 
Název projektu: Intenzifikace odděleného sběru a využívání 

vytříděných složek komunálního odpadu včetně 
obalové složky v Moravskoslezském kraji 

Identifikace 
auditora: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad – kontrolní 
činnost 

 Projekt realizován v období 1/2013-12/2013 
 

Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: ROP NUTSII – Moravskoslezsko  
Název projektu: Šance pro Moravskoslezský kraj – 

konkurenceschopnost a infrastruktura 
Identifikace 
auditora: 

Úřad regionální rady – kontrolní činnost 

 Projekt realizován v období 1/2013-7/2014 
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Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: ROP NUTSII – Moravskoslezsko 
Název projektu: Stezka technických atraktivit 
Identifikace auditora: Úřad regionální rady – kontrolní činnost 
 Projekt realizován v období 2/2012-7/2014 

 
Postavení ARR Partner projektu 
Program: Interreg IVC 
Název projektu: ETTBio – Effective Technology Transfer 

in Biotechnology 
Identifikace auditora: Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka 

Ostrava 
 Projekt realizován v období 1/2012-12/2014 

 
Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

oblast podpory 3.2  
Název projektu: Kompetence pro inovace 2 
Identifikace 
auditora: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad – 
kontrolní činnost 

 Projekt realizován v období 8/2012-9/2014 
 

Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

Oblast podpory 7.1.1. 
Název projektu: Technika nás baví 
Identifikace 
auditora: 

CMC Audit, s.r.o. Ostrava 

 Projekt realizován v období 3/2012-6/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Postavení ARR Partner projektu 
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 5.1 
Název projektu: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – 

Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré 
praxe při rozvoji místních partnerství na podporu 
zaměstnanosti 

Identifikace 
auditora: 

Externí auditor příjemce dotace, kterým je 
Moravskoslezský kraj 

 Projekt realizován v období 4/2012-3/2015 
 

Postavení ARR Partner projektu 
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4 
Název projektu: Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju 
Identifikace auditora: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor řízení 

pomoci z ESF 
 Projekt realizován v období 12/2012-11/2014 

 
Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4 
Název projektu: Aktivně pro rovné šance 
Identifikace auditora: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor řízení 

pomoci z ESF 
 Projekt realizován v období 5/2013-4/2015 

 
Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 

podpory 3.2  
Název projektu: Kompetence pro inovace 3 
Identifikace 
auditora: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad – kontrolní 
činnost 

 Projekt realizován v období 9/2013-5/2015 
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Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

Oblast podpory 7.1.1. 
Název projektu: Řemesla nás baví 
Identifikace 
auditora: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad – 
kontrolní činnost 

 Projekt realizován v období 7/2013-12/2014 
 

Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: Operační program Přeshraniční spolupráce 

SR-ČR 2007-2013 
Název projektu: Česko Slovensko má technický talent 
Identifikace auditora: Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka 

Ostrava 
 Projekt realizován v období 9/2013-8/2014 

 
Postavení ARR Příjemce dotace 
Program: ROP NUTSII – Moravskoslezsko 
Název projektu: Destinanční management 

Moravskoslezského kraje 
Identifikace auditora: Úřad regionální rady – kontrolní činnost 
 Projekt realizován v období 10/2013-

12/2014 
 

Pohledávky  
 

a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních 
vztahů v celkové výši 118 tis. Kč. K datu sestavení přílohy byly 
všechny tyto pohledávky uhrazeny. K datu sestavení přílohy 
nebyly uhrazeny pohledávky plynoucí z přihlášení do konkurzu. 

b) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z titulu 
poskytnutých záloh na dotace partnerům grantových projektů 
Technika nás baví a Aktivně pro rovné šance ve výši 236 tis. Kč. 

c) Společnost neeviduje v roce 2013 žádné pohledávky k podnikům 
ve skupině. 

 
 

 
 
 
 

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

Závazky  
 
a) Společnost eviduje závazky z obchodního styku za 1.747 tis. Kč. Všechny 

tyto závazky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny. 
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině. 
c) V pasivech společnosti jsou evidovány závazky z titulu přijatých záloh na 

grantové projekty v oblasti vzdělávání v celkové výši 4.866 tis. Kč. 
d) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje 

závazky neuvedené v rozvaze. 
 
 

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a 
popisu zajištění úvěrů: 
v účetním období roku 2013 nebyly přijaty žádné dlouhodobé bankovní úvěry 
 
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti: 
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 
 
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:  
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 
 
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních 
orgánů:  
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky 
 
Při výpočtu odloženého daňového závazku se vycházelo z tzv. rozvahového 
přístupu, který vychází z rozdílu mezi účetní a zůstatkovou hodnotou 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odepisovaného. Výsledkem je 
odložená daňová pohledávka, o které společnost neúčtuje.  
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Náklady na odměnu auditorské společnosti (tis. Kč): 

Nepovinný audit účetní závěrky 40 
jiné neauditorské služby – metodická 
pomoc 5,5 

 

Výsledek hospodaření  

Společnost zvolila pro sestavení účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty 
plném rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky 500/2002 Sb., tj. 
uspořádání a označování položek Výkazu zisku a ztrát v druhovém 
členění. 

 

Základní kapitál  

Společnost eviduje 100 ks akcií o celkové nominální hodnotě  
1 000 tis. Kč. Veškeré akcie byly zaplaceny. Akcie nejsou veřejně 
obchodovatelné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč): 
 

 Rok 2012 Přírůstky Úbytky Rok 2013 
Základní kapitál 1.000 - - 1.000 
Rezervní fondy 1.076 - - 1.076 
Ostatní fondy ze zisku 1.122 314 277 1.159 
Kapitálové fondy 8.495 - - 8.495 
Rozdíly z přecenění 
nezahrnuté do HV 5.699 476 - 6.175 

Výsledek hospodaření 
minulých účetních období 8.141 565 - 8.706 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 870 - 618 252 

Vlastní kapitál celkem 26.403 1.355 895 26.863 
 

Struktura tržeb (tis. Kč): 

Struktura tržeb z prodeje služeb 2012 2013 
Tržby z prodeje služeb 5.162 3.928 

 - z toho: tržby z prodeje služeb v oblasti 
poradenství a projektového řízení 4.853 3.036 

-z toho: tržby z prodeje ostatních služeb  309 892 
 

Významné události po datu účetní závěrky 

- K  žádným významným událostem nedošlo 

V Ostravě dne 6. 5. 2014 
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3 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 
 

Výsledek hospodaření před zdaněním  296.819,73 Kč 

Daň z příjmů splatná  44.840,00 Kč 

Daň z příjmů odložená 0,00 Kč 

 

Zisk k rozdělení 251.979,73 Kč 

Z toho příděl do sociálního fondu 133.750,00 Kč 

Z toho převod na účet nerozděleného zisku          118.229,73 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k rozdělení zisku: 

Sociální fond: 
Zájmem představenstva ARR je neustálé zkvalitňování a stabilizace týmu 
pracovníků, protože právě tento tým se podílí na naplňování poslání 
společnosti a také vytváří hodnoty a zisky společnosti.  

Dle pravidel vnitřní směrnice by měl příděl do sociálního fondu činit 267.500 Kč. 
S ohledem na výši zisku k rozdělení navrhuje představenstvo: 
 

Příděl do sociálního fondu ve výši ½ předpokladu čerpání, tj. 133.750 Kč, 
zbytek by byl dofinancován z nerozděleného zůstatku sociálního fondu, který 
vznikl zejména v důsledku odchodu zaměstnanců. 

 
Nerozdělený zisk: 
Zbytek zisku k rozdělení navrhuje představenstvo ponechat v nerozděleném 
zisku. 

Na účet nerozděleného zisku navrhuje představenstvo částku 118.229,73 Kč. 

 

 



 



ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH
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4 ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE § 66a) ZÁKONA Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 
Zpráva je zpracována za společnost: 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 
Na Jízdárně 7/1245  
702 00 Ostrava 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 
IČ: 47673168 
Společnost má akcie na jméno 

 (dále jen „ARR, a. s.“) 

 

Ovládající osoba a propojené osoby 

Ovládající osobou společnosti ARR, a. s. je Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem 100 % akcií a stejného množství hlasovacích práv. 

Ovládající osoba (Moravskoslezský kraj) není dále nikým ovládána.  

Ovládající osoba (Moravskoslezský kraj) je ovládající osobou ve smyslu § 66 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů dále u těchto společností: 

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

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

3) Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 734 01, 

4) KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00. 
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Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech 
opatření dle §66a, odst. 9) obchodního zákoníku za účetní 
období roku 2013: 

A) Smlouvy a jiné právní úkony mezi ARR, a.s., a 
Moravskoslezským krajem 
 

1.  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, č.sml. 634/2013/ŽPZ 

2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, č.sml. 679/2013/RRC 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, č.sml. 1506/2013/RRC 

4. 
Smlouva o spolupráci v rámci rozvoje cestovního ruchu na 
území MSK a partnerství při realizaci projektu „Destinační 
management Moravskoslezského kraje“. č.sml. 1507/2013/RRC 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK,  
č. sml. 277/2012/RRC, č.sml. 277/2012/RRC/D1 

6. Objednávka č. 121/2013/RRC/O 

7. Objednávka č. 372/2013/EP/O 

8. Objednávka č. 617/2013/RRC/O 

9. Objednávka č. 796/2013/EP/O 

10. Objednávka č. 850/2013/EP/O 

11. Objednávka č. 851/2013/EP/O 

12. Objednávka č. 916/2013/EP/O 

13. Objednávka č. 917/2013/EP/O 
 

 

 

 

Celkové finanční protiplnění dle smluv a objednávek ve výše uvedených 
vztazích:   14.314.410,- Kč 

Celkové skutečné finanční protiplnění ve výše uvedených vztazích a vztazích 
uzavřených v předchozích letech s plněním v roce 2013: 

12.554.762,- Kč 

 

Rozdíl ve výši 1.759.648,- Kč je způsoben nevyčerpáním dotací pro rok 2013, 
které byly vráceny při vyúčtování v r. 2014 a uzavřením smluvních vztahů 
s dílčím plněním v roce 2013. 

B) S ostatními propojenými osobami neměla ARR, a. s. v roce 2013 
uzavřeny žádné vztahy vyjma Letiště Ostrava, a.s., kde byla uzavřena 
Smlouva o spolupráci v rámci rozvoje cestovního ruchu na území 
Moravskoslezského kraje, v rámci této smlouvy však nedošlo v roce 
2013 k žádnému plnění ani protiplnění. 

 



ZPRÁVA  AUDITORA
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5 ZPRÁVA AUDITORA 
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