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v Moravskoslezském kraji.
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1_1	 Hlavní	oblasti	působení	ARR	v	r.	2016

1_1_1 Investice do kraje, podnikatelské nemovitosti

V oblasti podpory investičního prostředí kraje se ARR soustředila především na rozšíření vazeb a rozvoj kontaktů 
se zahraničními a tuzemskými investory a dalšími firmami, působícími v kraji, aby tak byly vytvořeny podmínky pro 
kvalitní realizaci služeb aftercare. Za účelem získávání nových investorů do kraje byly uspořádány propagační a pre-
zentační akce jak v ČR, tak v zahraničí. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a vlastníky průmyslových lokalit 
byla aktualizována nabídka podnikatelských nemovitostí v kraji včetně brownfieldů. Ta pak byla v rámci činnosti ARR 
aktivně nabízena a propagována. 

Databáze průmyslových zón, rozvojových ploch a brownfieldů v MS kraji:
✔	 ARR databáze průběžně aktualizuje, doplňuje o nové lokality, ověřuje platnost údajů
✔	 V r. 2016 jsme evidovali celkem 31 zón o výměře 1 200 ha, z toho na 20 zónách je volných celkem 252 ha
✔	 166 lokalit brownfieldů o celkové výměře 742,6 hektaru – veřejná část databáze. Po započtení lokalit v neve-

řejné části je v kraji evidováno celkem 421 lokalit o výměře 1 322 hektaru
✔	 68 rozvojových ploch o výměře 1 070 hektarů
✔	 Databáze poskytují přehled o vhodných lokalitách v kraji pro potenciální investory a zájemce o rozvoj podnikání
✔	 Prezentace investičních příležitostí na webových stránkách www.invest-msr.com

Aftercare – Péče o firmy zasídlené v MS kraji:
✔	 Zjišťování potřeb firem, které již v kraji působí a řešení jejich požadavků
✔	 Nastavení systému vzájemné informovanosti – setkávání s firmami v průmyslových zónách v rámci „Investors 

Breakfast Club“, v r. 2016 proběhlo celkem 11 setkání v těchto oblastech: Karviná, Horní Suchá, Třanovice, Krnov, 
Bruntál, Příbor, Frýdek-Místek, Třinec, CTPark Ostrava, Bolatice, ARR Ostrava (pro firmy z menších PZ v Ostravě)

✔	 Pořádání odborných workshopů na témata řešící aktuální záležitosti firem v kraji, např. Kulatý stůl s inves-
tory a podnikateli na téma Jazyková (ne)vybavenost zaměstnanců a uchazečů o práci, realizováno ve 
spolupráci s AFI (říjen 2016)
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✔	 Vytvořili jsme aplikaci pro cizince – informační rozcestník pro cizince pracující v regionu

V oblasti aftercare byla řešena hlavně tato témata:
✔	 Udržitelnost lidí a motivace zůstat v regionu – odchod lidí z kraje, motivace zaměstnaných lidí pracovat, zave-

dení praxe ve firmách a s tím související podpora firem ze strany Moravskoslezského kraje – dotace, stipendia, 
podpora průmyslových zón, zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců, kvalita a použitelnost 
absolventů středních škol a učilišť

Inward investment – Propagace investičních příležitostí, služby zájemcům o investici v MS kraji:
✔	 Jednání se zájemci o investování v kraji, v roce 2016 jsme poskytli informace 12 zájemcům, z toho 2 jsou již s pro-

kazatelným dopadem na příchod či setrvání investora v kraji (firmy CHASSIX a MXN CZ, obě ze sektoru automotive) 
✔	 Poskytování informací o podnikatelském prostředí v kraji
✔	 Reprezentace kraje na prezentačních akcích a misích u nás i v zahraničí
✔	 Prezentační akce Invest More – Prezentace investičního potenciálu v MS kraji 
✔	 Zasílání Investičního Newsletteru – pravidelné informace potenciálním a stávajícím investorům (13 x v roce 2016)

V oblasti propagace investičních příležitostí jsme se podíleli na zahraničních misích:
✔	 V Severním Porýní-Vestfálsku (červen, Německo), výstupem byla projednaná možnost obnovení a rozšíření 

meziregionální smlouvy o spolupráci v perspektivních oborech, např. biotechnologie, IT, čisté technologie, 
digitální hospodářství, inteligentní doprava

✔	 V Londýně (červen, Velká Británie), prezentace kraje jako vhodného místa pro centra sdílených služeb a za 
účelem posílení image kraje coby regionu přátelského investorům, i v zahraničí 

Obě mise probíhaly za účasti hejtmana MS kraje, referenčních firem z regionu a zástupců ARR.

1_1_2	 Výzkum,	vývoj	a	inovace

Podpora inovací byla Agenturou pro regionální rozvoj zabezpečována jak na úrovni koordinace regionálního inovač-
ního systému, tak také realizací konkrétních aktivit na podporu inovačních aktivit firem a jejich spolupráce s univer-
zitami a také začínajících podnikatelů. 
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Rada pro inovace je řídícím orgánem Regionální inovační strategie MSK („RIS3 MSK“):
✔	 ARR zajišťuje celkovou koordinaci prací Rady, její odborné zázemí, přípravu materiálů a komunikaci se členy. 

V roce 2016 proběhla dvě setkání Rady pro inovace, a to v květnu a červnu. Bylo projednáváno rozšíření 
výzkumné specializace „Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů“ v rámci RIS3 MSK, strategické 
projekty AP 2015 – 2016, indikátory RIS3 MSK. Rada se také zabývala výběrem projektů v rámci programu 
Asistence, který je určen k podpoře přípravy projektů pro OP VVV.

ARR je pověřena výkonným řízením RIS3 MSK. Do odborné odpovědnosti ARR patří: 
✔	 Zpracování, aktualizace RIS3 MSK a její implementace
✔	 Koordinace partnerů inovačního systému a iniciace vzniku projektů, rozvoj inovačního prostředí
✔	 Příprava, monitoring a vyhodnocení dvouletých akčních plánů RIS3 MSK
✔	 Propagace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v MSK a RIS3 MSK

V r. 2014 ARR zahájila práce na tvorbě Akčního plánu RIS3 MSK pro léta 2015 – 2016, který obsahuje konkrétní 
projektové záměry vedoucí k naplňování cílů a výzkumných specializací RIS3 MSK: Ke konci roku 2016 obsahoval 
Akční plán cca 260 projektů konkrétních nositelů.
 
✔	 Jedná se jak o výzkumné a vývojové projekty, a to zejména v rámci specializace Pokročilé materiály a Inte-

ligentní energetika, tak také o ostatní (doplňkové) projekty směřující k vytváření optimálních podmínek pro 
úspěšnou realizaci zmíněných výzkumných a vývojových projektů. 
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K naplňování výzkumných specializací RIS3 MSK jsou využívány tzv. inovační platformy, tvořené zástupci krajských 
firem, jejichž činnost ARR koordinuje a zajišťuje jim odborně-technické zázemí. Hlavní náplní inovačních platforem 
je identifikace a vyhodnocování technologických trendů v daných výzkumných specializacích a následný návrh a 
příprava nových výzkumných projektů. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 7 setkání těchto inovačních platforem: 

✔	 Platforma Klastrnet 
✔	 Platforma Biomedicína 
✔	 Platforma Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a provoz 
✔	 Platforma Moderní energetika a zpracování odpadů 
✔	 Platforma Pokročilé materiály 
✔	 Platforma StartUps

ARR se rovněž zaměřuje na podporu inovačních aktivit firem a jejich spolupráce s univerzitami, vytváření a rozvoj 
partnerství, výměnu zkušeností a best practices:

✔	 bylo poskytováno dotační poradenství
✔	 bylo provedeno terénní šetření v 30 firmách MS kraje za účelem mapování jejich inovačních aktivit
✔	 byla zrealizována studijní cesta do Švýcarska se zaměřením na výměnu zkušeností při podpoře startupů, 

transferu technologií
✔	 byla zrealizována studijní cesta do Japonska se zaměřením na výměnu zkušeností v oblasti podpory výzkumu 

a vývoje pro SMEs, v oblasti mapování technologických trendů, v oblasti konceptů chytrých měst a energe-
tických sítí

✔	 zúčastnili jsme se týdenní stáže ve Švédsku, kde jsme zmapovali instituce a jejich aktivity v oblasti podpory 
inovací (zejména startups, spin-offs)

ARR zrealizovala vzdělávací semináře, a to zejména v oblastech:

✔	 financování inovací, např. na téma daňové odpočty na výzkum a vývoj
✔	 podpory inovací, např. na téma proinovační firma aneb jak vytvářet inovační prostředí
✔	 nový zákon o veřejných zakázkách
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1_2	 Nejvýznamnější	akce 
  na podporu rozvoje kraje

ARR ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava uspořádala v květnu 2016 specializovanou mezinárodní konferenci, 
tzv. Brokerage	Event	na	téma	Regenerativní	medicína	a	bioinformatika. Cílem pořádané konference bylo 
provázání lokálních institucí se zahraničními špičkovými centry a vědci a zahájení práce na společných výzkumných 
a vývojových projektech v tomto oboru. Akce se zúčastnilo na 120 posluchačů.

V rámci podpory stávajících i nových investorů byla zrealizována v červnu 2016 v Ostravě konference	Invest	MORE 
na téma spolupráce firem s technickými školami i získávání nových zaměstnanců. Na druhém ročníku této konferen-
ce se sešlo téměř 230 zástupců firem i středních technických škol Moravskoslezského kraje. Konference proběhla 
formou panelových diskuzí, ve kterých byla řešena zejména spolupráce firem s krajskými technickými středními 
školami, získávání nových zaměstnanců včetně absolventů a zahraničních pracovníků i využití efektivních nástrojů 
pro udržení zaměstnanců ve firmách.

V září 2016 se Moravskoslezský kraj představil v Praze na akci Invest	MORE, coby region inovativních firem a špič-
kových univerzit. Prezentační akce byla určena pro více než 120 přítomných představitelů velvyslanectví, zahranič-
ních firem, konzultačních, právních a poradenských společností a také mezinárodních obchodních komor.
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ARR se svými aktivitami zaměřuje také na propagaci podnikání s vyšší přidanou hodnotou. V r. 2016 byl zrealizován 
již 4.	ročník	soutěže	Inovační	firma	Moravskoslezského	kraje, kde firmy mohly přihlásit své inovativní výrobky, 
technologie nebo služby s již prokazatelnými výsledky na trhu. Soutěž je tak jednou z cest, jak zviditelnit MS kraj 
jako oblast, kde inovace mají zelenou a kde působí firmy se světovými úspěchy. Ve 4. ročníku byla soutěž rozšířena 
o kategorii JUNIOR INOVÁTOR. Do soutěže se v r. 2016 přihlásilo celkem 18 projektů a do pilotního ročníku kate-
gorie JUNIOR INOVÁTOR se přihlásilo celkem 16 projektů, realizovaných žáky a studenty základních, středních a 
vysokých škol.

Vítěznou firmou v kategorii malý a střední podnik se stala mladá softwarová společnost 
CROSS NETWORK INTELLIGENCE s projektem CROSS, v kategorii velký podnik již podruhé 
obhájila prvenství firma Varroc Lighting Systems s.r.o. za stylistický projektorový modul před-
ního světlometu pro Bentley Bentayga.

V r. 2016 byl zrealizován 3.ročník StartUp Harvestu – soutěže na podporu začínajících firem. Deset originálních 
projektů hodnotilo celkem šest investorů, kteří mají bohaté zkušenosti s financováním i s pomocí začínajícím podni-
katelům. Jedná se např. o Michaela Rostock Poplara, který se do povědomí široké veřejnosti dostal svým působe-
ním v pořadu České televize Den D, dalším neméně známým investorem byl Miloš Sochor, zabývající se investováním 
a strategickým rozvojem firem. Další rady a doporučení pro start-upy zaznívaly od Zdeňka Rudolského, jednoho ze 
zakladatelů ostravského Impact HUBu, Tadeáše Bělíka, představitele nové investorské skupiny Keiretsu Forum nebo 
Martina Drdula, zakládajícího člena Moravia Seed Group. 

Vítězem třetího setkání StartUp Harvest se stal Jan Nezval, autor projektu N-ROTE. Jde o nízkonákladové robotické 
rameno, které dokáže nahradit rutinní ruční práci ve výrobních podnicích.
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1_3	 Přehled	realizovaných	projektů

Název projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie

Rozpočet 54.482 tis. Kč projekt / 41.104 tis. Kč partner

Pozice ARR Partner projektu

Doba realizace Leden 2016 – březen 2019

Operační program OP VVV

V rámci podpory inovačního systému Moravskoslezského kraje realizuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím 
své Agentury pro regionální rozvoj, a. s. jako výkonné jednotky projekt Smart akcelerátor RIS3 strategie. Projekt je 
zaměřen na rozvoj inovačního prostředí Moravskoslezského kraje s využitím RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, 
která vytyčuje hlavní perspektivní oblasti a konkrétní potřeby MSK v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních 
procesů.

Cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci RIS3 strategie, zkvalit-
nit proces podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji (tzv. Entrepreneurial Discovery Process), a tím usnad-
nit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všemi těmito aktivitami chce projekt přispět k plnému využití znalostního 
potenciálu Moravskoslezského kraje a tím k posilování konkurenceschopnosti jeho ekonomiky.

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

Rozpočet 2.500 tis EUR projekt/ 89 tis. EUR partner
Pozice ARR Partner projektu
Doba realizace Květen 2016 – duben 2019
Operační program Interreg Central Europe
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LUMAT je mezinárodním projektem, jehož cílem je připravit nové koncepty rozvoje regionů, zvláště městských aglo-
merací, které dokáží skloubit potřeby ekonomického rozvoje kraje, zájmy soukromého sektoru, pravidla územního 
plánování a také potřeby ochrany životního prostředí. To vše s vhodným zapojením veřejnosti.
V rámci MS kraje se realizace projektu zaměří na téma, které je pro kraj důležité jak z hlediska zkvalitňování životního 
prostředí, tak z hlediska regionálního a ekonomického rozvoje – regenerace brownfields. V rámci problematiky brown-
fields se i v našem kraji úzce stýkají a často kříží zájmy ekonomické se zájmy ochrany životního prostředí. Realizace 
projektu by měla přispět ke sladění těchto zájmů, včetně zapojení veřejnosti do plánování rozvoje lokalit brownfields.
 
Název projektu Clusterix 2.0 (New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships) 
Rozpočet 2.126 tis. EUR projekt/ 160 tis. EUR partner
Pozice ARR Partner projektu
Doba realizace Duben 2016 – březen 2021
Operační program Interreg Europe

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

Název projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního 
odpadu včetně obalové složky v MSK

Rozpočet 1.710 tis. Kč
Pozice ARR Realizátor
Doba realizace Leden 2016 – prosinec 2016
Operační program -

 
ARR se již od r. 2006 aktivně podílí na realizaci projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných slo-
žek komunálního odpadu včetně obalové složky v MSK, který společně realizují Moravskoslezský kraj a autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a.s. V r. 2016 byly ze strany ARR realizovány aktivity zahrnující mediální podporu tří-
dění v Moravskoslezském kraji, produkční aktivity v oblasti vzdělávání samosprávy a státní správy na úseku nakládání 
s odpady v kraji formou dvoudenní krajské konference a dalších menších vzdělávacích akcí a organizace slavnostního 
vyhlášení soutěže O keramickou popelnici.



II Finanční část

Činnosti	realizujeme	
ve	prospěch	

Moravskoslezského kraje.
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2_1	 Finanční	výsledky

ARR realizuje převážnou část činností ve prospěch Moravskoslezského kraje. Jedná se o činnosti zadávané na 
základě in-house zadávání Moravskoslezským krajem a dále činnosti ve prospěch Moravskoslezského kraje, které 
jsou financovány zejména z  dotačních programů EU.

Činnosti zadávané Moravskoslezským krajem se v r. 2016 projevily nárůstem tržeb oproti předchozím rokům, kdy 
ARR byla ze strany MSK financována na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu (tj. dotace). Dotační 
projekty, které ARR realizovala v r. 2016 ve prospěch MSK, jsou zachyceny v části „ostatní provozní výnosy“, viz 
graf č.1 – Výkony společnosti.

Graf č. 1: Výkony společnosti
Výkony společnosti v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)
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Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Maximalizace zisku sice není cílem společnosti, nicméně kladný hospo-
dářský výsledek je určitou zárukou a referencí pro partnery ARR, stejně tak jako předpokladem dalšího rozvoje 
společnosti.

Graf č. 2: Vývoj výsledku hospodaření
Výsledky hospodaření v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)
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Rentabilita tržeb, tj. kolik je schopna společnost vyprodukovat zisku z jednotky tržeb, činí 4% za rok 2016. ARR 
tedy realizuje přiměřený zisk.

Strukturu hlavních výnosů za rok 2016 zachycuje graf č. 3:
Graf č. 3: Struktura hlavních výnosů za rok 2016
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností společnosti do sféry služeb, viz graf č.4.

Graf č. 4: Vývoj struktury hlavních nákladů
Hlavní náklady v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)
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Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v hlavním pracovním poměru za období 2012-2016 je zachycen v grafu 
č.5. Průměrné mzdové náklady na zaměstnance v HPP jsou na srovnatelné úrovni jako v r. 2015.

Graf č.5: Vývoj mzdových nákladů (zaměstnanci na HPP)
Mzdové náklady na zaměstnance v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)

mzdové HPP celkem
mzdové HPP/zaměstnance

9609 9882 9297

7233 7323

406 415 419 400 402
2012 2013 2014 2015 2016
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Vývoj struktury aktiv a pasiv je zachycen v grafech č. 6 a 7. V r. 2016 došlo k nárůstu v oblasti pohledávek oproti 
r. 2015, což bylo dáno zejména pohledávkami z titulu dotačních projektů (4,9 mil. Kč). Pohledávky z obchodních 
vztahů ve výši 3,6 mil. Kč byly k datu sestavení zprávy uhrazeny, vyjma pohledávek ve výši 114 tis. Kč.

Na straně pasiv eviduje společnost závazky v celkové výši 4,8 mil. Kč, přičemž 3 mil. Kč tvoří přijaté zálohy na do-
tační projekty, které budou zúčtovány v rámci monitorovacích zpráv předkládaných v následujících letech. Závazky 
z obchodních vztahů činí 497 tis. Kč a k datu sestavení zprávy byly ze strany ARR uhrazeny.

Graf č. 6: Vývoj struktury aktiv
Struktura aktiv v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)

0

10000

20000

30000

40000

pohledávky

krátkodobý finanční majetek
dlouhodobý finanční majetek

hmotný majetek

2012 2013 2014 2015
cizí zdroje
vlastní kapitál

2016
0

10000

20000

30000

40000

2012 2013 2014 2015 2016

Graf č. 7: Vývoj struktury pasiv
Struktura pasiv v letech 2012 – 2016 (v tis. Kč)
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku Běžné účetní období Minulé úč. období 

a b c Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 AKTIVA CELKEM                                      (A. + B. + C. + D.) 001     

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002     

B. Dlouhodobý majetek                              (B.I. + B.II. + B.III.) 003     

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 004     

   1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005     

   2. Ocenitelná práva 006     

      2.1. Software 007     

      2.2. Ostatní ocenitelná práva 008     

   3. Goodwill 009     

   4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010     

   5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  011     

      5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012     

      5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 014     

   1. Pozemky a stavby 015     

      1.1. Pozemky 016     

      1.2. Stavby 017     

    2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018     

    3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  019     

    4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020     

      4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021     

      4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022     

      4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023     

    5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024     

      5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025     

      5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026     

 

IČO 

 

 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2016
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Agentura pro regionalní rozvoj a. s.´

Na Jízdarne 1245/7´ ˇ
Ostrava 2

4 7 6 7 3 1 6 8 70200

36 040 2 847 33 193 29 533

0 0 0 0

10 980 2 760 8 220 7 712

292 292 0 0

0 0 0 0

292 292 0 0

292 292 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 733 2 468 265 172

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 733 2 468 265 172

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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Označení AKTIVA Číslo 

řádku Běžné účetní období Minulé úč. období 

a b c Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek   (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 027     

   1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 028     

   2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 029     

   3. Podíly – podstatný vliv 030     

   4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 031     

   5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032     

   6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033     

   7. Ostatní dlouhotrvající finanční majetek 034     

      7.1. Jiný dlouhotrvající finanční majetek 035     

      7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036     

C. Oběžná aktiva                                (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 037     

C.I. Zásoby                                               (součet C. I.1. až C.I.5.) 038     

   1. Materiál 039     

   2. Nedokončená výroba a polotovary 040     

   3. Výrobky a zboží 041     

      3.1. Výrobky 042     

      3.2. Zboží 043     

   4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044     

   5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045     

C.II Pohledávky                                                      ( C.II.1 + C.II.2) 046     

   1. Dlouhodobé pohledávky 047     

      1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048     

      1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 049     

      1.3. Pohledávky – podstatný vliv 050     

      1.4. Odložená daňová pohledávka 051     

      1.5. Pohledávky - ostatní 052     

            5.1. Pohledávky za společníky 053     

            5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054     

            5.3. Dohadné účty aktivní 055     

            5.4. Jiné pohledávky 056     
 

IC:ˇ 47673168

7 955 0 7 955 7 540

0 0 0 0

0 0 0 0

7 535 0 7 535 7 120

0 0 0

420 0 420 420

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 802 87 24 715 21 569

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 972 87 9 885 3 798

706 0 706 956

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

706 0 706 956

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

706 0 706 956

Rozvaha



20 ARR

 

 

Označení AKTIVA Číslo 
řádku Běžné účetní období Minulé úč. období 

A b c Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

       2. Krátkodobé pohledávky 057     

      2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058     

      2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 059     

      2.3. Pohledávky – podstatný vliv 060     

      2.4 Pohledávky - ostatní 061     

            4.1. Pohledávky za společníky 062     

            4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063     

            4.3. Stát - daňové pohledávky 064     

            4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065     

            4.5. Dohadné účty aktivní 066     

            4.6. Jiné pohledávky 067     

C.III. Krátkodobý finanční majetek                        (C.III.1. + C.III.2.) 068     

   1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 069     

   2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070     

C.IV. Peněžní prostředky                                     (C.IV.1. + C.IV.2.) 071     

   1. Peněžní prostředky v pokladně 072     

   2. Peněžní prostředky na účtech 073     

D. Časové rozlišení aktiv                                (D.1. + D.2.+ D.3.) 074     

   1. Náklady příštích období 075     

   2. Komplexní náklady příštích období 076     

   3. Příjmy příštích období 077     

IC:ˇ 47673168

9 266 87 9 179 2 842

3 686 87 3 599 1 871

0 0 0 0

0 0 0 0

5 580 0 5 580 971

0 0 0 0

0 0 0 0

509 0 509 910

121 0 121 60

4 949 0 4 949 0

1 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 830 0 14 830 17 771

108 0 108 53

14 722 0 14 722 17 718

258 0 258 252

252 0 252 250

0 0 0 0

6 0 6 2

Rozvaha
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Označení 

a 

PASIVA 

b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Stav v běžném účet. období 

5 

Stav v minulém účet. období 

6 

 PASIVA CELKEM                                                            (A. + B. + C. + D.) 078   

A. Vlastní kapitál                        (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 079   

A.I. Základní kapitál                                                    (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.) 080   

  1. Základní kapitál 081   

   2. Vlastní podíly (-) 082   

   3. Změny základního kapitálu 083   

A.II. Ážio a kapitálové fondy                                       (součet A.II.1. + A.II.2.) 084   

   1. Ážio 085   

   2. Kapitálové fondy 086   

      2.1. Ostatní kapitálové fondy  087   

      2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 088   

      2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací   
(+/-) 089   

      2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090   

      2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091   

A.III. Fondy ze zisku                                                             (A.III.1. + A.III.2.) 092   

   1. Ostatní rezervní fondy 093   

   2. Statutární a ostatní fondy 094   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)    (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 095   

    1. Nerozdělený zisk minulých let  096   

   2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097   

   3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098   

A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099   

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100   

B. + C.  Cizí zdroje                                                                      (součet B. + C.) 101   

B.  Rezervy                                                                 (součet B.1. až B.4.) 102   

   1. Rezerva na důchody a podobné závazky  103   

   2. Rezerva na daň z příjmů 104   

   3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105   

   4. Ostatní rezervy 106   

IC:ˇ 47673168

33 193 29 533

28 175 27 548

1 000 1 000

1 000 1 000

0 0

0 0

7 205 15 285

0 0

7 205 15 285

0 8 495

7 205 6 790

0 0

0 0

0 0

591 963

0 0

591 963

18 942 9 926

18 942 9 926

0 0

0 0

437 374

0 0

4 973 1 983

96 443

0 0

0 0

0 0

96 443

Rozvaha
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Sestaveno dne:                   
Právní forma účetní jednotky: 
Předmět podnikání účetní jednotky: 
Podpisový záznam: 

Označení PASIVA Číslo 
řádku Stav v běžném úč. období Stav v minulém úč. období 

a b c 5 6 

C. Závazky                                                                                 (C.I. + C.II.) 107   

C.I. Dlouhodobé závazky                                       (součet C. I.1. až C.I.9.) 108   

   1. Vydané dluhopisy 109   

      1.1. Vyměnitelné dluhopisy    110   

      1.2. Ostatní dluhopisy   111   

   2. Závazky k úvěrovým institucím   112   

   3. Dlouhodobé přijaté zálohy    113   

   4. Závazky z obchodních vztahů 114   

   5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115   

   6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116   

   7. Závazky - podstatný vliv    117   

   8. Odložený daňový závazek    118   

   9. Závazky - ostatní 119   

      9.1. Závazky ke společníkům 120   

      9.2. Dohadné účty pasivní 121   

      9.3. Jiné závazky 122   

C.II. Krátkodobé závazky                                      (součet C. II.1. až C.II.8.) 123   

   1. Vydané dluhopisy 124   

      1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125   

      1.2. Ostatní dluhopisy 126   

   2. Závazky k úvěrovým institucím 127   

   3. Krátkodobé přijaté zálohy 128   

   4. Závazky z obchodních vztahů 129   

   5. Krátkodobé směnky k úhradě 130   

   6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131   

   7. Závazky - podstatný vliv    132   

   8. Závazky ostatní 133   

      8.1. Závazky ke společníkům 134   

      8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135   

      8.3. Závazky k zaměstnancům 136   

      8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění  137   

      8.5. Stát – daňové závazky a dotace 138   

      8.6 Dohadné účty pasivní 139   

      8.7. Jiné závazky 140   

D. Časové rozlišení pasiv                                                        (D.1. + D.1.) 141   

   1. Výdaje příštích období 142   

   2. Výnosy příštích období 143   

IC:ˇ 47673168

4 877 1 540

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 877 1 540

0 0

0 0

0 0

0 0

3 080 0

508 270

0 0

0 0

0 0

1 289 1 270

0 0

0 0

452 482

262 296

574 443

0 45

1 4

45 2

45 2

0 0

19.4.2017
Akciova spolecnost´ ˇ

Cinnosti organizacních a ekonomickych cinnostíˇ ˇ ´ ˇ

Rozvaha
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Označení TEXT Číslo 
řádku Skutečnost v účetním období 

a b c běžném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01   

II. Tržby za prodej zboží 02   

A. Výkonová spotřeba                                                             (součet A.1. až A.3.) 03   

A. 1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 04   

     2. Spotřeba materiálu a energie 05   

     3. Služby 06   

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07   

C. Aktivace (-) 08   

D. Osobní náklady                                                                    (součet D.1. až D.2.) 09   

D. 1. Mzdové náklady 10   

     2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11   

        2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12   

        2.2. Ostatní náklady 13   

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                                  (součet E.1. až E.3.) 14   

E.  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15   

        1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16   

        1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17   

     2.  Úpravy hodnot zásob 18   

     3. Úpravy hodnot pohledávek 19   

    III. Ostatní provozní výnosy                                                  (součet III.1 až III.3.) 20   

      1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21   

     2. Tržby z prodaného materiálu 22   

     3. Jiné provozní výnosy 23   

F. Ostatní provozní náklady                                                     (součet  F.1. až  F.5.) 24   

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25   

  2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26   

  3. Daně a poplatky 27   

    4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28   

    5. Jiné provozní náklady 29   

       * Provozní výsledek hospodaření (+/-)  30   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 500/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2016

(v celych tisících Kc)´ ˇ

Agentura pro regionalní rozvoj a. s.´

Na Jízdarne 1245/7´ ˇ
4 7 6 7 3 1 6 8 Ostrava 2

70200

12 439 8 448

0 0
7 105 5 574

0 0

898 651

6 207 4 923
0 0

0 0
10 310 10 517
7 541 7 746

2 769 2 771

2 575 2 605

194 166
202 198

175 198
175 198

0 0
0 0

27 0

5 490 8 661

3 0
0 0

5 487 8 661
-178 264

0 0
0 0

24 17

-347 209

145 38
490 556
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Označení TEXT Číslo 

řádku Skutečnost v účetním období 

a b c běžném 
1 

minulém 
2 

    IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31   

        1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32   

        2. Ostatní výnosy z podílů 33   

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34   

    V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  (souč. V. 1 + V.2.) 35   

        1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku -  ovládající nebo 
ovládaná osoba  36   

 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37   

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38   

    VI. Výnosové úroky a podobné výnosy                                (součet VI. 1 + VI.2.) 39   

        1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40   

  2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41   

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42   

J. Nákladové úroky a podobné náklady                               (součet J.1 + J..2.) 43   

J.  1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44   

     2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45   

    VII. Ostatní finanční výnosy 46   

K. Ostatní finanční náklady 47   

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)  48   

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49   

L. Daň z příjmů                                                                         (součet L. 1 + L.2.) 50   

L.  1. Daň z příjmů splatná 51   

     2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52   

       ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53   

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54   

      *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55   

 Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56   

 
 
Sestaveno dne:                
Právní forma účetní jednotky: 
Předmět podnikání účetní jednotky: 
Podpisový záznam: 

IC:ˇ 47673168

0 30

0 0
0 30

0 20

0 0

0 0
0 0

0 0
5 15

0 0
5 15

0 0

0 0
0 0

0 0
0 3

50 89
-45 -61

445 495

8 121

8 121
0 0

437 374
0 0

437 374
17 934 17 157

19.4.2017
akciova spolecnost´ ˇ

Cinnosti organizacních ekonomickych poradcuˇ ˇ ´ ˚

Výkaz	zisku	a	ztráty
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2_4 Příloha	k	účetní	závěrce	za	účetní	
období	1.	1.	2016	—	31.	12.	2016

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 povin-
nosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč.

1) Obecné údaje

Obchodní firma: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Sídlo: Na Jízdárně 7/1245

702 00 Ostrava
IČ: 47673168

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 13. května 1993
Ovládající osoba: Moravskoslezský kraj (100% akcií)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Účel podnikání: Společnost je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a za účelem 

podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v 
Moravskoslezském kraji, s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. Svými činnostmi naplňuje 
roli servisní organizace a inovačního centra Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti 
v oblastech:
- regionálního rozvoje, 
- podpory podnikavosti a podnikání, polytechnických oborů,
- podpory investic, včetně aktivní práce s investory a developery, poskytování služeb pro příliv investic 

do regionu, podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji.
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Organizační struktura: 
Jsou vytvořeny 2 projektové týmy – „inovace“ a „investice“, odpovídající věcnému zaměření řešené agendy a tým vnitřních 
záležitostí, který řeší organizačně-provozní záležitosti. Týmy jsou podřízeny ředitelce.

Řízení společnosti
Společnost je od roku 2015 řízena monistickým systémem vnitřního řízení, kde vedle valné hromady působí statutární ředitel 
a správní rada.

Statutární ředitelka:
Statutární ředitelka: Petra Chovanioková

Složení správní rady společnosti do 21.12.2016:
Předseda správní rady: Marian Lebiedzik
Člen správní rady: Martin Sikora
Člen správní rady: Richard Sladký
Člen správní rady: Jaroslav Kala
Člen správní rady: Tadeáš Hlawiczka 
Člen správní rady: Eva Šillerová

Složení správní rady společnosti od 22.12.2016:
Člen správní rady: Martin Zuštík
Člen správní rady: Martin Čajánek
Člen správní rady: Zdeněk Karásek
Člen správní rady: Miroslav Svozil
Člen správní rady: Vladimír Kebo
Člen správní rady: Ctibor Vajda

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

Informace o aplikaci obecných účetních zásad:
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 
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001 až 023, které stanovují základní postupy účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném 
k 31.12.2016. 

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 2016 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 evi-
dován 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 zhod-
nocení 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 pro-
střednictvím položky Změna ocenění majetku a závazků.

Zásoby, které jsou povahy kancelářských potřeb, propagačních materiálů a pohonných hmot jsou účtovány přímo do spo-
třeby.

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.
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3) Majetkové účasti

Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2016 ekvivalencí. Změna ocenění je vyká-
zána 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

2016
Podílové cenné papíry a vklady v podniku s podstatným vlivem 7.504,80
Výše % podílu na základním kapitálu 30%
Výše vlastního kapitálu 25.016
Výsledek hospodaření 1.409

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

2016
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

2016
Ostatní cenné papíry a vklady 20
Výše % podílu na základním kapitálu 4,65%
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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 5 let
‒ Účetní jednotka v roce 2016 neeviduje

5) Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami
‒ Účetní jednotka v roce 2016 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 2016 nebyla taková plnění poskytnuta

7) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů
Jsou zde uvedeny položky významově přesahující 100 tis. Kč/položku.

Struktura výnosů (tis. Kč):
2016

Tržby ze služeb pro Moravskoslezský kraj 10.698
Tržby z účastnických poplatků 140
Ostatní tržby (partnerství, propagace) 1.568
Ostatní výnosy – dotace na projekty 5.481

Struktura nákladů (tis. Kč):
2016

Spotřeba materiálu, drobný majetek, PHM 742
Spotřeba energie 156
Cestovné 603
Služby (nájem, provoz, akce, propagace, atd.) 5.507
Osobní náklady 10.310
Odpisy dlouhodobého majetku 175
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8) Celková výše závazkových vztahů

Pohledávky 
a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů v celkové výši 3.626 tis. Kč. K datu sesta-

vení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti ve výši 114 tis. Kč. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny 
pohledávky plynoucí z přihlášení do konkurzu.

b) Společnost neeviduje v roce 2016 žádné pohledávky k podnikům ve skupině. Veškeré pohledávky byly k datu se-
stavení přílohy uhrazeny.

c) Žádná pohledávka není kryta zástavním právem ani jištěna jiným způsobem. Společnost neeviduje pohledávky ne-
uvedené v rozvaze.

Závazky 
a) Společnost eviduje závazky z obchodního styku za 497 tis. Kč. Všechny tyto závazky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny.
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.
c) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky neuvedené v rozvaze.
d) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
 Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
d) Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:
 Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
e) Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů: 

Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky

Zaměstnanci

2015 2016
Přepočtený stav 18,07 18,20

Struktura osobních nákladů (tis. Kč):
2015 2016

Osobní náklady 10.517 10.310
Z toho odměny statutárnímu řediteli a členmů správní rady 0 0
Celkové mzdové náklady 7.746 7.541
Zákonné pojištění 2.605 2.575
Zákonné sociální náklady 166 194
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9) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Opravné položky a rezervy

V účetním období 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 bylo účtováno o opravné položce k pohledávce za společností SPS-STAS, s.r.o., 
která byla po splatnosti 20 měsíců, a to ve výši 50 % hodnoty pohledávky, dle § 8a zákona 593/92 Sb. 

Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč):
Rok 2015 Rok 2015 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2016 Rok 2016

Druh majetku Pořizovací 
cena

Oprávky Zůstatková 
cena

Pořizovací 
cena

Oprávky Zůstatková 
cena

Samostatné movité věci, 
soubory 1.252 1.177 75 1.117 1.091 26

Dopravní prostředky 1.348 1.251 97 1.616 1.377 239
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 Počáteční 

stav k 
1.1.2015

Přírůstky úbytky Konečný 
stav k 

31.12.2015

Počáteční 
stav k 

1.1.2016

Přírůstky úbytky Konečný 
stav k 

31.12.2016
DNM 292 - - 292 292 - - 292
Sam. Movité věci 2.513 131 -44 2.600 2.600 268 135 2.733
Finanční majetek 7.296 624 -380 7.540 7.540 415 - 7.955
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):
Druh majetku 2015 2016
Drobný hmotný majetek 3.934 3.496
Drobný nehmotný majetek 252 354

 
Přijaté dotace
V roce 2016 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány z veřejných prostředků ČR či prostředků 
EU. V roce 2016 byla zahájena realizace a financování 3 projektů z dotačních zdrojů. Příjemcem grantu je buď ARR přímo 
jako tzv. vedoucí projektu či jako spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů se pohybuje od 3 let do 5 let trvání.

Grantové projekty realizované v r. 2016, doba jejich realizace a rozpočet jsou uvedeny ve Výroční zprávě.

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

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč):
Rok 2015 Přírůstky Úbytky Rok 2016

Základní kapitál 1.000 - - 1.000
Rezervní fondy 0 - - 0
Ostatní fondy ze zisku 963 229 -601 591
Kapitálové fondy 8.495 - -8.495 0
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV 6.790 415 - 7.205
Výsledek hospodaření minulých účetních období 9.926 9.016 - 18.942
Výsledek hospodaření běžného účetního období 374 63 - 437
Vlastní kapitál celkem 27.548 9.723 -9.096 28.175

Významné události po datu účetní závěrky
K  žádným významným událostem nedošlo
V Ostravě dne 27. 3. 2017
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Zpráva o vztazích
III

ARR	je	akciovou	společností	
100%	vlastněnou	

Moravskoslezským	krajem.
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pro účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“ v platném znění

I. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

Zpráva je zpracována za společnost:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava
IČ: 47673168
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609

(dále jen „ARR“)
Ovládající osoba a propojené osoby:

ovládající osoba:

Moravskoslezský kraj
sídlo: 28. října 117, Ostrava    
IČ: 70890692
ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava
Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442
Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17.listopadu 538
KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Ostrava-Přívoz, Slovenská 1083/1
Moravian-Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Klicperova 504/8 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami	ovládanými	stejnou	ovládající	osobou
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II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

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

III. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami a jejich plnění:
 
Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 8.2.2016
Plnění: Realizace projektu „Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management 

of Functional Urban Areas“ (LUMAT)
Protiplnění: Neinvestiční dotace ve výši 358.600,-Kč na základě smlouvy, na období do 30.5.2019
Vznik újmy: –

Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 23.5.2016
Plnění: Realizace projektu Clusterix 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnership
Protiplnění: Neinvestiční dotace ve výši 659.856,-Kč na základě smlouvy, na období do 31.12.2021
Vznik újmy: –

Objednávka: č. 141/2016/RRC/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
Plnění: činnosti v oblasti regionálního rozvoje, zaměřené na podporu podnikání v MSK, after care, podporu in-

vestičních příležitostí v MSK, podporu rozvoje podnikatelských nemovitostí v MSK, organizace soutěže 
Inovační firma MSK vč. slavnostního vyhlášení, Brokerage Event, konference GetMore, malé akce IBC

Protiplnění: 7.822.010,-Kč bez DPH
Vznik újmy: –

Objednávka: č. 312/2016/RRC/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
Plnění: činnosti na podporu rozvoje podnikání – organizace a marketing soutěží StartUp Harvest, Lady Busi-

ness, malé akce IBC, setkání se starosty, slavnostní vyhlášení soutěže StartUp Harvest
Protiplnění: 1.625.505,-Kč bez DPH dle objednávky, v 2016 zrealizováno ve výši 1.056.300,-Kč bez DPH, plnění ve 

výši 569.205,- Kč bez DPH bude zrealizováno v r. 2017 
Vznik újmy: –
Objednávka: č. 419/2016/RRC/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
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Plnění: velká akce významného charakteru – INVEST MORE
Protiplnění: 637.875,-Kč bez DPH 
Vznik újmy:  –

Objednávka: č. 1075/2015/DSH/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
Plnění: průzkum potřeb z hlediska přepravy z MLLJO
Protiplnění: 180.000,-Kč bez DPH 
Vznik újmy: –

Objednávka: č.155/2016/RRC/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
Plnění: web a aplikace pro cizince
Protiplnění: 180.000,-Kč bez DPH 
Vznik újmy: –

Objednávka: č.289/2016/ŽPZ/O, realizace činností k Rámcové smlouvě ze dne 5.8.2015
Plnění: mediální propagace třídění využitelných složek komunálního odpadu v MSK
Protiplnění: 660.765,29,-Kč bez DPH 
Vznik újmy: –

Objednávka: č.348/2016/RRC/O
Plnění: realizace odborného semináře v Londýně
Protiplnění: 161.157,-Kč bez DPH 
Vznik újmy: –

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

Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel ARR - podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje, který před-
stavuje převážnou náplň její činnosti. Vzhledem k tomu, Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů ARR a že k žád-
né újmě nedošlo, převládají výhody plynoucí ze vztahu s ovládající osobou.

V Ostravě dne 30.3.2017   
………………………………………………..
Ing. Petra Chovanioková, MBA
Statutární ředitelka
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