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Byl to další bezprecedentní rok, který
prověřil všechny společnosti, ale
i každého z nás jednotlivě. Zatímco
v roce 2020 jsme se museli přizpůsobit
zcela nečekaným událostem, v roce
2021 se nejistota a nepředvídatelnost
staly základní charakteristikou
podnikatelského prostředí. Pro MSIC
to byl opět rok, který přinesl ještě více
nových příležitostí než roky předchozí.

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ
A PARTNEŘI, JE PRO MĚ MILOU
POVINNOSTÍ OHLÉDNOUT SE
ZA DOSAVADNÍM VÝVOJEM
SPOLEČNOSTI A SHRNOUT ZDE
HL AVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2021.
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Z hlediska dosažených výsledků
považujeme rok 2021 za úspěšný.
Důsledky pandemie se naplno projevily
v mnoha sférách hospodářství. Zájem
firem i jednotlivců o služby MSIC
přesto nadále rostl. Vysoká potřeba
inovovat na straně poptávky společně
s rozšířením nabídky našich služeb
vedly k historicky nejvyššímu počtu
podpořených změnových projektů
klientů MSIC.
S cílem dlouhodobého rozvoje
inovačního ekosystému regionu jsme
stejně jako v předchozích letech
zavedli nové služby. Značnou pozornost
stávajících klientů, ale i zakladatelů
nových firem, upoutalo pilotní ověření
Founders4Founders (dále F4F). Jedná
se o business angel klub poskytující
nové specifické prostředí pro pre-seed
investice do startupů. Dle zpětné vazby
řady klientů i partnerů dosud podobná
služba v MS kraji chyběla. O služby
F4F byl zájem napříč kraji ČR. Třetina
zapojených startupů vznikla mimo MS
kraj. Naše očekávání překonala také
poptávka o nově pojatou soutěž Startup Voucher. Do soutěže se přihlásilo

89 startup projektů z celé ČR i ze
Slovenska. Tento vysoký zájem o aktivity
MSIC v oblasti startupů výrazně přispívá
ke změně vnímání celého regionu.
U dříve zahájených aktivit rok 2021
přinesl silný růst zájmu klientů o balíček
služeb v oblasti digitalizace firem.
Jedná se evidentně o dlouhodobý
trend zesílený dopady pandemie,
v níž mnoho firem i jednotlivců uspíšilo
hledání optimálních způsobů využití
digitálních technologií. Současně
roste okruh sofistikovaných partnerů,
jejichž zkušenosti a expertizu jsme
schopni klientům zprostředkovat.
Nadále registrujeme růst zájmu o využití
prostor v T-Parku. Díky tomu v roce
2021 pokračuje postupná proměna
portfolia zasídlených firem tak, aby
došlo k maximalizaci synergií mezi
aktivitami a kompetencemi těchto firem.
K velkému růstu zájmu klientů došlo
také u aktivit Ostrava Expat Centre
(OEC), které MSIC vytvořil v průběhu
loňského roku. O spolupráci s cizinci,
kteří využívají služeb OEC, se postupně
zajímají firmy využívající jiné služby MSIC.
U zavedených služeb jsme v roce 2021
pokračovali v systematizaci měření
a zjišťovali, jak tyto služby ovlivňují
hospodaření a výsledky našich klientů.
U řady podpořených firem registrujeme
výrazný růst zaměstnanosti, a to
navzdory globální ekonomické nejistotě.
Významný podíl na růstu zaměstnanosti
mají jak rozšiřující se vývojová
pracoviště globálních firem jako Porsche
Engineering, FORVIA či CGI Group, tak
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některé rychle rostoucí mladé
firmy (např. Skladon, XEVOS
solutions, Invent Medical
ad.). Společnost Skladon
opakovaně využívající služby
MSIC byla v posledních dvou
letech nejrychleji rostoucí
firmou v MS kraji a dle
Deloitte CE Technology Fast
50 patří mezi nejrychleji
rostoucí firmy v celé střední
Evropě.
Hlavní výzvou pro nás
i nadále byl rozvoj fyzické
infrastruktury T-Parku
a dotčeného území. Poptávka
po kapacitách T-Parku
nadále převyšuje disponibilní
kapacitu. Navíc zrychluje růst
zaměstnanosti zasídlených
firem. Z krátkodobého
hlediska bylo možné využít
prostory po
několika odchozích
společnostech. V delším
časovém horizontu je
nezbytné akcelerovat
přípravu výstavby nových
kapacit a současně
zintenzivnit spolupráci
s vybranými developery. MSIC
proto v průběhu roku 2021

dokončil a s akcionáři projednal generel
rozvoje kapacit T-Parku. Současně
byly podrobně zmapovány příležitosti
rozvoje kapacit T-Parku na pozemcích
ve vlastnictví dalších akcionářů
a obchodních partnerů MSIC. Současně
s tím se na MSIC obrátili komerční
developeři s nabídkou spolupráce
na rozvoji inovačního ekosystému mimo
vlastní lokalitu T-Parku.
Vzhledem k výše uvedenému rozvoji
aktivit byl dále posílen tým MSIC. Růst
je organický ve vazbě na rostoucí
poptávku, vztahující se tak i na objem
poskytovaných služeb klientům.
Pokračuje důraz na kvalitativní
růst týmu MSIC, který se projevuje
v několika rovinách. Stále častěji jsou
seniorní členové týmu poptáváni
z jiných regionů pro konzultace
dílčích aktivit na podporu podnikání
a inovací. Podařilo se úspěšně zapojit
mladé talentované kolegy do řešení
mezinárodních projektů ve spolupráci
se zkušenějšími inovačními centry ze
zahraničí. Tato spolupráce přispívá
k efektivnímu přenosu know-how
a zkušeností z vyspělejších inovačních
ekosystémů.

Mimo interní zaměstnance je pro
společnost zásadní pečlivě budovaná
síť ověřených externích expertů. V roce
2021 se síť spolupracujících expertů opět
o značnou řádku rozrostla. Jedná se
o lidi s velice cennými podnikatelskými
a manažerskými zkušenostmi, kteří své
znalosti v rámci služeb MSIC předávají
dalším generacím podnikatelů.
V neposlední řadě považuji za velmi
pozitivní celkový vývoj trendu
hospodaření společnosti. MSIC je
společností poskytující služby v obecném
hospodářském zájmu. Jako takový
pracuje s veřejnými prostředky, které
doplňují vlastní příjmy za poskytované
služby. Rád bych zde zdůraznil, že
každoroční růst celkového výkonu (počet
podpořených změnových projektů
klientů i počet uživatelů výstupů aktivit
MSIC) je dosahován za současného
zlepšování hospodaření společnosti.
V roce 2021 bylo dosaženo nejvyšší úrovně
EBITDA od zahájení činnosti v roce 2017.
Každoročního růstu výkonu je přitom
dosahováno bez navyšování veřejných
prostředků akcionářů investovaných
do rozvoje aktivit MSIC.

Pavel Csank
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3. Přehled činností MSIC
Posláním MSIC je rozvoj inovačního ekosystému v Moravskoslezském kraji. Aktivity, jimiž MSIC naplňuje své
poslání, jsou seskupeny do tří business units:
Business Innovation – podpora inovací prostřednictvím individualizovaných služeb malým a středním
firmám (BI)
Provoz a rozvoj infrastruktury technologického parku
(T-Park)
Realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS MSK)

3.1.

Podnikavý region (PODREG)

Podnikavý region je strategickou prioritou RIS MSK zaměřenou na růst intenzity podnikání v regionu. Součástí
této prioritní oblasti změn jsou aktivity podporující:
•

vznik a rozvoj nových firem s důrazem na technologické startupy

•

růst a inovace v zavedených SMEs

PODREG je nejvíce rozpracovanou strategickou prioritou RIS MSK a zahrnuje řadu synergicky propojených
služeb a programů, jejichž benefity ocení majitelé
firem v různých etapách a situacích svého podnikatelského života.
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3.1.1. Koučinkové
programy
Rok 2021 potvrdil správnost rozdělení programu MSIC Expand
do třech variant poskytování
business koučink služeb. MSIC Impuls s kapacitou 10 hodin koučinku představuje efektivní zahájení
dlouhodobé spolupráce s klientem. Na výstupy lze dle charakteru firmy a řešené potřeby navázat
v MSIC Impakt (20 hodin), nebo
MSIC Expand (40 + 80 hodin).
Takto nastavené varianty koučinku umožňují disponibilní kapacitu
MSIC využít pro pokrytí maximálního počtu klientů v kontextu jejich velmi heterogenních potřeb.
Od svého vzniku (7/2017) do konce roku 2021 MSIC podpořil
koučinkovými programy 188 změnových projektů v 145 firmách.
Z toho v roce 2021 bylo dokončeno 47 změnových projektů v 43
firmách.

Jelikož obrázek je více než tisíc
slov a video více než tisíc obrázků, můžete se na některé konkrétní příběhy podpořených firem
podívat přes tyto video odkazy:

# Program
Expand
CERNIN DILY
Jak nacenit produkt, který trh
ještě nezná? Odpověď rozhodne
o růstu celé firmy

SKLADON
Začátky ve Vítkovicích, pak
raketový růst. Skladon patří mezi
nejrychleji rostoucí společnosti

https://www.youtube.com/watch?v=1viZ9Qv7guc

https://www.youtube.com/watch?v=uZ7s6at5NHM

IPH SERVIS
Rychleji a efektivněji obsloužit
zákazníka je klíč k růstu

SPRAY VISION
Během 2 let mezi globálními hráči. Na začátku byznysu je každá
expertní rada dobrá

https://www.youtube.com/watch?v=jzSAGqLKVYA

https://www.youtube.com/watch?v=vL7MP7wocEk

INVIRA
Propojujeme s experty, kteří váš
problém již úspěšně řešili
https://www.youtube.com/watch?v=yUgGozA7zpI
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3.1.2. Podnikatelské vouchery

pů z ČR, aby zvážily případnou spolupráci s MSIC

Moravskoslezský kraj

Slovensko

Olomoucký kraj

a MSK, event. přesídlily do MSK.

Praha

Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Ústecký kraj

Pardubický kraj

Voucher pro začínající firmy
Hlavním cílem programu Voucher pro začínající firmy
bylo zajištění výzvy minimálně dvakrát do roka, a to
na jaře a na podzim. V roce 2021 program cílil na 45
přihlášených projektů. Nakonec se dohromady
v obou výzvách přihlásilo 52 projektů. Pro zajištění
viditelnosti programu a navazujících služeb pro lidi
startující vlastní podnikání byl pilotně spuštěn web
www.podnikavyregion.cz a sociální sítě Podnikavého regionu. Současně bylo pro účely komunikace
s cílovou skupinou programu natočeno propagační
video „Začni podnikat a změň svět. Podnikavý region a MSIC jsou tu pro tebe“.

Bez uvedení

Královehradecký kraj

Zlínský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=G6mkHCLSczw

Start-up Voucher

počet
hodnocených
projetků

Soutěž Start-up Voucher byla vyhlášena v září 2021
s hodnocením na přelomu listopadu a prosince téhož roku. Jejím cílem bylo oslovit zajímavé startupové projekty v celé České republice a na Slovensku,
ale také získat informace o “startupovém prostředí”
v ČR, oblastech podnikání a fázích podnikatelských
záměrů. Dále šlo o srovnání startupových projektů
v MSK s ostatními regiony a motivování startu-

Hlavní podmínkou pro účastníky byla potřeba inovace (technologická či byznysová), škálovatelnost
a potenciál globálního růstu. Kromě finanční podpory mohli soutěžící získat také možnost sdílených
kanceláří v areálu MSIC, využití laboratoří v areálu,
kontakty na těžce dostupné, a hlavně ověřené experty a konzultace.
Projekty byly hodnoceny ve dvou kolech. První kolo
spočívalo v hodnocení vyplněných pitch decků
oslovenými experty z řad ověřených zkušených podnikatelů. Do druhého kola pak byli pozváni finalisté,
kteří projekty představili rychlým elevator pitch.
Odpovídali na dotazy a následně byli hodnoceni
porotou. Součet nejvyšších bodů určil vítěze na prvních 3 místech.
Do soutěže se přihlásilo rekordních 89 projektů,
z nichž 63 zvládlo včas dodat nejen přihlášku, ale
také vyplněný pitch deck potřebný k hodnocení.

S cílem posílit image Ostravska jako dynamického
startupového prostředí a současně posílit vnímání soutěže Start-up Voucher, MSIC inicioval vznik
nové aktivity marketingové komunikace. Každý rok
počínaje rokem 2021 MSIC vytipuje kandidáty pro
desítku startupů, které doporučuje v daném roce

2. místo INOVEC TECHNOLOGY
3. místo CARGIO INDUSTRIES

mladší sedmi let. O tuto aktivitu projevil zájem český
Forbes a zpracoval atraktivní obsah, který zařazené
firmy zviditelnil a přispěl k postupné změně vnímání
příležitostí v našem regionu.

https://forbes.cz/top-10-start-upu-ze-severu-moravy-cim-mlade-firmy-z-ostravska-dobyvaji-svet/
24 Vision
Ullmanna
HE3DA

Techstra
SprayVision
Mebster
Enfuse
TechForCut
Virtual Real Life
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•

Estetické (vzhled, design, modernost, barevná
souhra prvků, navýšení barevné a estetické
stálosti),

•

Funkční (Přidání nových funkcí (IOT, ovládání
přes aplikaci, zakázkové konfigurace apod.),

•

Vylepšení vlastností produktu (krytí IP – voděodolnost, zvýšení životnosti apod.),

•

Bezpečnosti (modifikace tvarů a hran, prvky
pro navýšení stability produktu, barevné kombinace pro navýšení výstražných prvků, snížení
hořlavosti, rozmístění prvků pro rychlejší akční
reakci v krizových situacích apod.),

•

Konstrukční (zjednodušování výroby /design for
manufacturing/, Snížení hmotnosti při zachování požadovaných vlastností – topologické
optimalizace, materiálové optimalizace apod.).

sledovat. Mezi vytipovanými mohou být pouze firmy

Invent Medical
1. místo získala firma NILMORE

Důležitou součástí programu je zapojení partnerů
z pracovní skupiny Startup community do propagace programu samotného, a zejména zviditelnění
jejich služeb pro začínající podnikatele/ky napříč
celým krajem. Právě tímto směrem bude dále rozvíjen výše uvedený web.

TechArt Voucher
V roce 2021 byla otevřena jedna výzva programu
TechArt voucher. Účelem programu je zvýšit počet
nově vyvinutých produktů v MSK s navýšením konkurenceschopnosti pomocí práce experta/designéra.
Navýšení konkurenceschopnosti produktu je v tomto
případě myšleno zvýšením jeho přidané hodnoty
po těchto stránkách:

InnoBooster Voucher
Tento program přispívá k naplnění cílů prioritní oblasti Podnikavý region i Talent Attraction management. Je zaměřen na vyvážení postavení startupů
a mladých SMEs na trhu práce v soutěži o špičkové
profesionály, o něž mají zájem i velké firmy, které vedle své přirozené síly čerpají různé pobídky.
V roce 2021 byla vyhlášena jedna výzva programu.
Do výzvy se přihlásilo celkem 20 žadatelů, z toho
bylo podpořeno sedm. Žadatelé byli hodnoceni
pětičlennou komisí, která vyhodnocovala žádosti
v druhém kole. První kolo proběhlo korespondenční
metodou a ziskem bodového ohodnocení.
Na základě zmíněné výzvy byly společně s administrátorem za MSK diskutovány nové změny, u kterých
bylo prokázáno, že budou pro dotační program
přínosem a byly zaneseny do nové výzvy.

Žadatelé mají možnost přihlašovat své vlastní designéry a experty, nebo si vybrat z aktuálně prověřených designérů a expertů, kteří s každou výzvou
neustále přibývají. Během roku 2021 došlo k nárůstu
databáze na 25 designérů a expertů.
V roce 2021 bylo hodnoceno 21 projektů a podpořeno 9 z nich. V rámci výzvy 2021 bylo vytvořeno nové
instruktážní video, které pomáhalo žadatelům vyplnit přihlášku. Toto video bylo společné pro všechny
dotační tituly. U tohoto programu došlo v letošním
roce k výraznému nárůstu žádostí oproti předchozí výzvě. Úspěšnost žadatelů se tak snížila z 85 %
na 52 % což je rovněž nepřímým indikátorem vyšší
kvality podpořených firem. Nově bylo také navrženo
19

propojení tohoto programu s projektem Founders4Founders, kdy by podpořené firmy měly na konci
projektu možnost prezentovat výsledky před odbornou komisí složenou z expertů TAV a business
angelů Founders4Founders. Díky tomu by mělo dojít
k zodpovědnějšímu nakládání s veřejnými financemi a kvalitnějším výsledkům jednotlivých projektů
v tomto programu.

3.1.3. Founders4Founders

3.2. Talent attraction
management (TAM)

K 31. 12. 2021 byl ukončen pronájem prostor OEC

v MSK. Potenciál této pilotované aktivity je mnohem

na Českobratrské 1888/14 z důvodu vysokého zvý-

širší, než se původně předpokládalo. Pro velký ohlas

šení nájemného. K přestěhování byl vybrán prostor

různých typů aktérů inovačního systému je plánová-

TAM je neméně důležitou strategickou prioritou RIS

v centru Ostravy na ulici Tyršova 1683/20 v blízkosti

no ověření JobAreny, networkingových akcí a ko-

MSK. Společně s prioritou Podnikavý region tvoří dvě

tramvajové zastávky Elektra.

munikací lokálních firem/značek na další období.

v rámci řízení RIS MSK soustředí. Aktivity v rámci této

Na aktivity OEC navazují další činnosti postupně

eventů, soutěží a některých akceleračních aktivit

prioritní osy cílí na:

tvořící synergicky provázané portfolio aktivit napl-

probíhajících fyzicky s uživateli tohoto nového světa,

ňujících cíle této prioritní oblasti RIS. V roce 2021 se

kteří se připojí digitálně.

•

zastavení odlivu talentovaných lidí z MSK,

•

návrat talentovaných rodáků žijících mimo MSK
zpět do regionu,

Tato platforma investorů a startupů na jednom
místě úspěšně ukončila v průběhu roku svou pilotáž
a přešla tímto do plné funkčnosti. Bylo zrealizováno
pět klubových setkání, kde se představilo v součtu

•

příchod obyvatel z jiných krajů, resp. států
do MSK.

25 relevantních projektů, které předstoupily s žádostí
o investici, a to jak před začínajícími, tak zkuše-

Jedním z hlavních projektů v rámci prioritní osy TAM

nými investory. Než se však účastníci dopracovali

je Ostrava Expat Centre (dále OEC). Průběžně byly

do tohoto pomyslného finále, čekala je příprava

realizovány obecné informační služby pro cizin-

ve smyslu individuálních konzultací s představiteli

ce s dlouhodobým pobytem na území MSK. Mezi

Founders4Founders, nácvik prezentace před exper-

tyto služby patří vydávání newsletteru, správa čtyř

ty a zisk zpětné vazby. Ke konci roku měl klub deset

sociálních sítí, webové stránky a nově je od tohoto

aktivních platících členů a další zájemce o zapojení.

roku realizována služba One-Stop-Shop, a to jak

K vytváření této komunity napomohla také realizace

prezenčně v kanceláři OEC, tak online na Face-

inspirativního setkání se zkušeným investorem Jiřím

booku a webovém chatu. Na webu byly pravidelně

Hlavenkou.

aktualizovány databáze volných pracovních míst

https://www.founders4founders.cz/

s komunikačním jazykem jiným než čeština, stejně
tak databáze Expat Friendly Services.
V roce 2021 vzrostl také zájem o kariérní a pracovní poradenství. Do firem bylo umístěno 10 expatů
a bylo realizováno 6 individuálních poradenství „Business creation“. Probíhaly stáže studentů (2 x Erasmus zahraniční stáže a 3x stáže českých studentů).
Bylo realizováno více než 50 eventů (online i offline)
s více než 500 účastníky. Eventy byly pořádány
na různých ostravských místech, aby došlo k propojení expatů s místními organizacemi. Osvědčila se
pilotní výroba ponožek a pohlednic s logem OEC.
K prodeji v kanceláři i na akcích, kde je k dispozici
čtečka platebních karet. Merch byl v letošním roce
dodán také do středisek ostravských infocenter.
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Pro další roky se jeví jako velmi atraktivní propojení

klíčové strategické oblasti změn, na které se MSIC

jednalo zejména o:
•

Zapojení do festivalu práce Ostravské univerzity i VŠB-TUO (Kariéra+) a zprostředkování
účasti expatů/klientů OEC na veletrzích.

•

V rámci ověření soft-landingu pro zahraniční startupy byl připraven program MSIC
Challenge. Výzva byla otevřena v červenci 2021
s uzávěrkou v září téhož roku. I přes propagaci
přes síť zahraničních partnerů se do soutěže nikdo nepřihlásil. V rámci účasti na „Global Start-up Cities Summit“ v Malaze byla domluvena
spolupráce s městem Valencie na vyhlášení
společného „call for start-ups“ v roce 2022.

Na základě potřeb identifikovaných při vyhodnocování indikátorů strategie Fajnova (klesající počet VŠ
studentů) byl ve spolupráci s klíčovými stakeholdery
inovačního ekosystému (SMO, MSK, VŠB-TUO, OSU,
SLU) připraven návrh nového programu „Global
Experts“, který má za cíl přilákat do MSK a Ostravy
špičkové vědce. Předpokládá se, že první granty
z tohoto programu budou uděleny v roce 2022.
Tento program by se měl následně stát součástí
systému čerpání prostředků Operačního programu
spravedlivá transformace (OP ST).
V neposlední řadě proběhla pilotáž aktivity Cool
Valley Café. Jedná se o nový virtuální svět stavěný
v souladu s konceptem metaverse. Účelem je vytvořit nový prostor pozornosti, kde se mohou pravidelně
potkávat jak lidé trvale žijící na území MSK, tak lidé
z celého světa s konkrétními vazbami na aktivity
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3.3. MSK Digital

daná firma opravdu připravena na digitalizaci (na-

MSK Digital je nyní klíčovou vertikální prioritou RIS

tura apod.), aby nebyly implementovány nesmyslné

V rámci národní inovační strategie České republiky

MSK. Stejně jako PODREG a TAM představuje sku-

nástroje. Zároveň má tato služba velmi strategickou

existuje plán na vytvoření 7 tzv. „business innovation

pinu synergicky propojených aktivit. Cílem pro rok

návaznost na další koučinkové služby společnosti,

hubs“, v nichž by měla probíhat institucionalizovaná

2021 bylo vytvořit kompaktní balíček služeb po-

což je vyobrazeno na obrázku níže.

spolupráce elitních firem z daného oboru s exper-

stavení procesů, procesní optimalizace, infrastruk-

krývající nejčastěji evidované situace v klientských

3.4. ENVI Tech

ty a startupy. Jednou z těchto sedmi preferovaných

firmách ve vztahu ke stavu a záměrům využívání

Pro lepší objasnění hlavních přínosů a benefitů digi-

oblastí je i oblast „envitech“. V tomto směru je MSIC

digitálních technologií. Na konci roku 2021 obsahuje

tálního auditu je možné shlédnout referenční video:

Ostrava pověřen přípravou a koordinací strategického

https://www.youtube.com/watch?v=ohxICBo-i5c&t=6s

projektu „ENVI BIC“ v rámci Moravskoslezského kraje.

tento balíček služeb:
•

Programy digitalizace (DigiAudit, DigiUP (dříve
DigiExpand) a Stavební dozor digitalizace

•

Cybersecurity audit

•

SMEdigy (workshopy, konference a školení)

Ve vzdělávání šlo zejména o přípravu a realizaci odborných workshopů, konferencí a o přípravu vzdělávacího kurzu („Basic 4.0“). Došlo k rozšíření databáze
expertů pro oblast digitálních auditů, cybersecurity
auditů a pro realizaci změnových projektů v oblasti digitalizace. Firmám byly nabízeny koučinkové
a mentoringové služby v rámci služby Expand (resp.
DigiExpand), která byla během roku 2021 rozdělena
na jednotlivé části (DigiAudit a DigiUP). Důvodem
tohoto větvení byla potřeba nejdříve ověřit, zda je

•

Jak na eko úklid domácnosti – na tomto webináři se společně řešily možnosti ekologického
úklidu nejen v našich domácnostech. Přednášelo se o praní, mytí nádobí, úklidu a udržování
pořádku v našich domácnostech.

•

SWAPUJ a šij –díky Centru cirkulární módy jsme
zorganizovali swap (výměnu) oblečení a šití
vánočních ozdob ze zbytků látek.

Další důležitou součástí projektu je sdílení dobrých
Celé téma environmentálních technologií v MS kraji

praxí mezi partnery. Za Českou republiku byly vybrá-

Ve spolupráci s IT4Innovations byla dokončena

se vyznačuje velkým zájmem ze strany jednotlivců

ny ukázky projektů:

realizace dotačního programu na propojení malých

a některých úřadů a firem. Současně většina akté-

střední podniků s výzkumnou infrastrukturou a byla

rů ekosystému stále nevnímá nové podnikatelské

FAJNA DILNA - Hlavním cílem projektu FAJNA DILNA

připravována žádost (MSIC část) o tzv. Evropský

příležitosti spojené s nutností udržet hospodářský

je nabídnout široké veřejnosti, a především pak té

digitální inovační hub – EDIH Ostrava. V případě

růst v mezích environmentálních možností planety.

ostravské, možnost přijít si řemeslo nejen osahat

úspěšné žádosti pro „EDIH Ostrava“ bude započato

Naopak řada aktérů vnímá především rizika a ná-

a vyzkoušet, ale také se pod odborným vedením

s realizací naplánovaných aktivit. Spolupráce MSIC

klady spojené s přicházejícími změnami.

mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem.

s IT4I v rámci DIH bude prezentována na národních
Vzhledem k šířce i hloubce problematiky envi-

i mezinárodních platformách.

ronmentálních technologií se MSIC zatím soustředí

MOMENT - Moment Česká republika o.p.s je česká

Ve spolupráci s IdeaHUB a FEI VŠB TUO byla rozvíje-

především na zmapování prostředí a navázání

nezisková organizace, která vytváří prostředky pro

na spolupráce v rámci projektu „Malá firma budouc-

klíčových sítí spolupráce. Mezi dílčí aktivity pat-

jiné neziskové organizace. Vlastní síť prospěšných

nosti“. A byl také dále realizován projekt „Praxe2“,

ří již od roku 2019 realizace projektu CECI (Citizen

second handů, kde prodávají lidem darované ob-

do kterého se pro rok 2021 zapojilo pět studentů.

Involvement in Circular Economy Implementation)

lečení. Distribucí kousků z našich šatníků přispívají

v oblasti cirkulární ekonomiky (kofinancovaný z pro-

k udržitelnosti oblečení.

gramu Interreg Europe) dle harmonogramu projek-

Digi Audit

Stavební dozor
digitalizace

Digi Up

Cyber Audit

tu. Hlavním cílem projektu je zvyšovat povědomí

Záhony pro školky - Projekt Záhony pro školky cílí pře-

o oběhovém hospodářství mezi obyvateli. Proto bylo

devším na malé děti, které se díky pozorování záhonu

připraveno pásmo těchto osvětových workshopů:

na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí.

•

•

Impuls
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Expand

TechArt

Innobooster

Jak na kompostování ve městě – workshop byl
určen všem nadšencům i skeptikům, každému,
kdo měl chuť dozvědět se o kompostování
ve městě více.
Jak předcházet odpadu v domácnosti –
workshop vhodný jak pro úplné začátečníky,
kteří o zero waste (bezodpadové) domácnosti
neví téměř nic, tak pro mírně pokročilé pro
upevnění stávajících návyků a získání inspirace
a motivace k dalším krokům směrem k prázdnějšímu koši.

Další dobrou praxí bylo představení projektu Sázíme budoucnost. Projekt vznikl v brněnské Nadaci
Partnerství (nezisková organizace) s jasným cílem –
vysadit v České republice 10 milionů nových stromů
mimo les během 5 let.
Další dobré praxe a především praxe od jiných partnerů lze nalézt na této stránce programu:

https://www.interregeurope.eu/ceci/good-practices/
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zdrojem. Takováto databáze by do budoucna měla

3.5. T-Park a inovační
komunita

Škoda vyhodit. Vyřazené věci mohou dělat radost

sloužit ne jenom firmám, ale také školám, umělcům či

T-Park se ve vazbě na blízkost technické univerzity

i nadále | REUSE Centrum Ostrava

fyzickým osobám. Přidanou hodnotou celé databáze

a sídlo MSIC postupně stává přirozeným centrem

https://www.youtube.com/watch?v=1LIeqF8iDrI

bude aktivní vyhledávání propojení a kladení důrazu

inovačního ekosystému regionu. Od roku 2017 je

na lokálnost (tedy Moravskoslezský kraj).

T-Park inovační infrastrukturou, kde mohou firmy

#PříkladDobréPraxe

marketplace. Snahou databáze je znovupoužití ma-

REUSE Centrum Ostrava

teriálu, kdy odpad jiné firmy může být pro jinou firmu

s vlastními VaV aktivitami získat stále komplexnější

Workshopy pro firmy: Další aktivitou v rámci stra-

– elektromobilita, sick syndrome prevention,
5G síť, inteligentní řízení budov, využití dešťové
vody, virtuální recepční aj.),
3. navazování rozvoje spolupráce napříč inovačními procesy firem (zahrnuje jak spolupráci fiwrma - firma, tak firma - výzkumná organizace),
4. vytvoření inkubačního prostředí a navazujících

tegického projektu EnviTech bylo pořádání téma-

Tak jako se projekt zaměřuje na osvětu v tématu

portfolio podpůrných služeb. Současně se v pro-

programů pro zasídlení start-up firem a spin-

tických workshopů týkajících se oběhového hos-

ENVI na veřejnost a firmy, v letošním roce jsme se

storách T-Parku každoročně odehrává širší okruh

-off firem (využití zvýhodněného nájemného

podářství pro firmy. Celkem proběhlo pět webinářů

poprvé zaměřili i na obce a města. EnviRoadshow

eventů a dalších aktivit zacílených na propojování

bude jako nástroj podpory podnikání využito

s tématy:

pro města a obce byla o tom, aby si města a obce

inovativních firem a iniciaci B2B i B2Cspolupráce.

pouze u velmi raných, tzv. pre-seed a seed fází
startupových firem).

•

Environmentálně odpovědná firemní kultura

navzájem nasdílely dobrou praxi v projektech, které

V neposlední řadě jsou v T-Parku umístěny sdílené

provádí - tyto projekty souvisely s udržitelností,

laboratoře a krajské pobočky národních agentur

•

Jak rychle zhodnotit a nastavit principy cirkulární ekonomiky ve vašem provozu

životním prostředím, cirkulární ekonomikou či jinými

TA ČR a CzechInvest. Kapacita T-Parku tak krom

přidruženými tématy. V roce 2021 proběhl pilotní

zde zasídlených firem slouží také řadě klientů MSIC

běh, v rámci kterého bylo osloveno pět měst a obcí,

sídlících v různých částech celého regionu.

•

•

•

Byznys modely v cirkulární ekonomice a příklady dobré praxe
Cirkulární nákupy a tendry, jak nastavit jejich
principy a kritéria
Design 4X (pro ekologii) ve spolupráci a Autoklastrem

které chtěly a měly co sdílet.
S rozvojem aktivit MSIC roste poptávka po využívání
kapacit T-Parku, což dále zesiluje potřebu rozšíření
#EnviRoadshow

kapacit prostor a také parkování v celém areálu.

Udržitelnost - Co funguje a co ne? EnviRoadshow

Pokud jde o rozšíření prostor k pronájmu, klienti MSIC

inspirovala sdílením zkušeností

potřebují zejména kombinaci kancelářských, labo-

https://www.youtube.com/wawtch?v=xZ5dUIlk77I

ratorních a testovacích prostor. Proto se rok 2021
nesl ve znamení zpracování návrhu nových objektů.

Cirkulární skeny aneb „posouzení připravenosti firmy
na cirkulární ekonomiku“. Pilotáž, při níž byla posuzována analýza obsahu materiálových toků, odpadu, volného materiálu a nevyužitých skladových
zásob. Výstupem se pak stal návrh optimalizace,

Inspirativní příklad environmentálního projektu v No-

Pro každý objekt byla vytvořena hmotová studie

vém Jičíně

s velikostí poskytovaných ploch a odhadu nákladů

https://www.youtube.com/watch?v=DsfAfI1kw8s

výstavby. Tyto objekty jsou navrhovány v souladu
s vypracovaným generelem rozvoje technologického parku MSIC a generelem rozvoje VŠB-TUO.

doporučení pro změnu a možnost další spolupráce.
Pilotáž v letošním roce proběhla u pěti firem, na zá-

Je dlouhodobým zájmem Statutárního města Os-

kladě toho byly přepracovány a sjednoceny postu-

trava a Moravskoslezského kraje, jakožto hlavních

py a začala vznikat databáze specialistů.

akcionářů MSIC, rozšiřovat kapacitu a funkce infrastruktury technologického parku za účelem:

Při provádění cirkulárních skenů byla vydefinována
potřeba pomoci firmám s materiálem, který ony samy
již nedokáží využít, ať už to jsou zmetky, druhotné
suroviny a materiály, nevyužité skladové zásoby či
odpadní materiál. Na základě toho v letošním roce
vznikla pilotáž Databáze volného materiálu s názvem
Material Market - RONDL
(www.material-market.cz), která bude sloužit jako tzv.
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1.

Zajištění specifických technických podmínek
pro průmyslový výzkum a vývoj (např. sdílené laboratoře, testovací plochy a zařízení pro
vývojové úkoly spojené s přechodem od laboratorních podmínek do reálné praxe),

2. demonstrace nových technologií (např. aplikace nejnovějších technologií v reálném provozu

V letošním roce bylo realizováno doplnění vyhotoveného generelu rozvoje technologického parku
(T-parku) s vypracováním master plánu rozvoje
infrastruktury budov a podpůrných ploch stávajícího
areálu v rámci projektu T-park UPGRADE. Jedná se
o doplnění typologie nových budov v návaznosti na získané potřeby klientů, uvedení stavebního
programu a specifikaci nezbytných doprovodných
ploch pro poskytování společných služeb i zajištění
provozních principů.
V rámci developmentu, návaznosti na okolí a propojování s areálem univerzity i fakultní nemocnice v rámci pojetí smart district pak byla rozšířena
řada připravovaných „T“ objektů o nové oblasti.
Mezi řešené oblasti dopravy, silnoproudých rozvodů elektrické energie a inženýrské sítě vodovodu
a kanalizace byla rozpracována část zadání pro
oblast elektro-slaboproud. Pro tuto oblast ICT se
jedná o architekturu sítě včetně páteře, redundantní
služby propojení jednotlivých stávajících, ale i podle
generelu plánovaných budov. Dále se jedná o služby jako např. housing, úložiště dat, smart hand,
připojení k infrastruktuře CESNETu, služby geograficky distribuovaného datového centra a nezávislost více poskytovatelů. Pro potřeby plánované
výstavby a jednotné typologie vymístění napájecích
trafostanic mimo objekty pak vznikl návrh technolo25

gické objektu T0. Pokračovalo se také na specifikaci

a výzkumníků snažících se zlepšovat prostředí pro

S cílem zviditelnit rostoucí inovační komunitu jako

propojovacích – komunitních prvků. Mimo vlastní

technologický transfer v ČR. Připomenout si atmo-

celek a také inspirovat zakladatele nových firem byl

interiérová coworková pracoviště v jednotlivých

sféru otevíracího setkání je možné zde:

spuštěn seriál podcastů pod názvem #Vyfarano.

budovách se jedná např. o prvky komunitní zahrady,

https://www.youtube.com/watch?v=3Wjy2Ozxqkw

v oblasti gastro služeb pak uzavřený cyklus jídla,

INVENT MEDICAL

umístění kompostérů, sportoviště. Pro potřeby life-

VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Ostravský startup

-work balance se jednalo o koncepci mateřské školy.

určuje světový trend v oblasti 3D tisku ortoprotetik

https://www.youtube.com/watch?v=ZoHKrIMZw2I
V navazující specifikaci zadání dalšího projektového
stupně dokumentace jednotlivých návrhů nových

WOCLUB

objektů v kontextu celkového generelu rozvoje

VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Workout? Nechtěli

T-Parku byla zpracována architektonická studie

jsme cvičit na dětském hřišti

objektu T8, kde proběhla customizace pro aktuální

https://www.youtube.com/watch?v=iW919cSz3U0

potřeby klientů a pro poptávky o zasídlení v oblasti
R&D v letošním roce, primárně pak pro inženýrská
a administrativní centra firem v oblasti automobilového průmyslu. Jedná se o návrh nízkoenergetické
budovy šetrné k životnímu prostředí pro dosažení
nižších provozních nákladů a nižší spotřeby energií. Na jednotlivých patrech je pro distribuci tepla/
chladu zvažován systém čtyřtrubkových fan coilů
s rukávci, které zajišťují rovnoměrnou distribuci tepla/chladu a dokáží velmi hospodárně řešit přebytky
ze zdroje nebo jednotlivých jednotek. Projekt počítá
s inteligentním osvětlením a zastíněním pro potřeby

MEBSTER
VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Exoskelet z Ostravy
pomáhá lidem zpět na vlastní nohy

https://www.youtube.com/watch?v=NS2xBTIbIUg
24 VISION SYSTEM
VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Bezchybná výroba
díky umělé inteligenci

https://www.youtube.com/watch?v=ZHYTKD4fN_0

uživatelů.

VR LIFE

Pro akvizice území geograficky mimo území stá-

jenom gaming

vajícího T-Parku byly zpracovány rozvojové karty

https://www.youtube.com/watch?v=pwU1CxadWYE

s potřebnou typologií funkcionality, velikostí užitné
plochy, počtem nově vzniklých pracovních míst
a odhadem nákladů. Jedná se o lokality podporující
decentralizaci regionu a propojují důležitá místa,
např. letiště, průmyslové zóny apod. Jedná se o roz-

VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Virtuální realita není

SKLADON
VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: Stovky procent růstu
během pár let. „Byznys je hra, člověk chce vyhrát.“

vojové pozemky okolo 60 ha.

https://www.youtube.com/watch?v=V8V0CF7Ms_c

Roli T-Parku jako přirozeného centra inovační komu-

NILMORE

nity MS kraje posilují cílené akce pravidelně se ode-

VYFÁRÁNO s Albertem Čubou: První opravdu udrži-

hrávající v areálu. MSIC postupně rozšiřuje nabídku

telná móda díky startupu Nilmore

vlastních akcí i akcí realizovaných ve spolupráci

https://www.youtube.com/watch?v=If2_XXCVzBc

s partnery. Příkladem nového typu akcí je tematická
konference https://www.business2science.cz/,
která otevřela sérii pravidelného setkávání firem
26

27

2017

28
2018
2019

20
20

2020
Kladný hospodářský výsledek

Vznik Ostrava Expat Centre

Vstup do sítě Ynovate

První realizace voucherů

První zapojení do mezinárodního projektu

100 klient

První SME-INSTRUMENT PRO FIRMU

Otevření IdeaHub

ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ

Noví klienti

99

Stávající klienti

124

2021
29

Vývoj výnosů a hospodářského výsledku
běžného účetního období (2015-2021)

4.1.

941

Finanční výsledky

500

MSIC V ROCE 2021 HOSPODAŘILO SE
ZISKEM PO ZDANĚNÍ VE VÝŠI 941 TIS.

-368

KČ. TENTO VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ LZE
-2 334

POVAŽOVAT ZA VELMI ÚSPĚŠNÝ, JELIKOŽ
SPOLEČNOST ÚSPĚŠNĚ NAVÁZAL A

-6 358

2021

64 129
2020

50 892
2019

51 075
2018

44 367
2017

23 254

NA KL ADNÉ HOSPODAŘENÍ. HL AVNÍM
2016

DŮVODEM VYTVOŘENÍ KL ADNÉHO

-5 496

VÝSLEDKU JE STABILNÍ MEZIROČNÍ RŮST

15 566
2015

-3 183

TRŽEB, ZEJMÉNA PAK TRŽEB Z PODNÁJMU

20 210

0

A SLUŽEB.

HV po zdanění
výnosy

30

rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

HV po zdanění

-3 183

-5 496

-6 358

-2 334

-368

500

941

Výnosy

20 210

15 566

23 254

44 367

51 075

50 892

64 129

31

4.2 Rozvaha
v plném
rozsahu ke dni
31.12.2021
( v celých tisících Kč )

Označení
a

Rok: 2021
IČ: 25379631

Označení
a

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek
a nedokončený dl. hmotný majetek

24

B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

25

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

26

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

28

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

29

B.III.3.

Podíly - podstatný vliv

30

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

31

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

32

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

33

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

34

B.III.7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

35

B.III.7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

36

C.

Oběžná aktivaSoučet

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště:
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec

AKTIVA
b

čís.
Běžné účetní období
Minulé úč.
řád.
období
c
Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

AKTIVA CELKEM

Součet A. až D 1

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Stálá aktiva

70 257

-10 726

59 531

79 591

2
Součet 3
B.I. až B.III.

Součet I.1. až I.5. 4

14 494
1 078

-8 399
-439

6 095

6 999

639

AKTIVA
b

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Nehmotné výsledky vývoje

5

B.I.2.

Ocenitelná práva

6

1 078

-439

639

C.I.

Zásoby

B.I.2.1.

Software

7

838

-199

639

C.I.1.

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

8

240

-240

B.I.3.

Goodwill

B.I.4.
B.I.5.

čís. Běžné účetní období
Minulé úč.
řád.
období
c
Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
692

692

692

692

Součet III.1. 27
až III.7.

C.I. až C.IV. 37

53 065

-2 327

50 738

69 694

Součet I.1. až I.5. 38

61

61

20

Materiál

39

30

30

20

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

40

9

C.I.3.

Výrobky a zboží

41

31

31

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

10

C.I.3.1.

Výrobky

42

Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek
a nedokončený dl. nehmotný majetek

11

C.I.3.2.

Zboží

43

31

31

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

44

B.I.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

12

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

45

B.I.5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

13

C.II.

Pohledávky

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

47

C.II.1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

48

C.II.1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

49

C.II.1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

50

Součet II.1. 14
až II.5.

13 416
3 812

-7 960
-756

5 456
3 056

6 999
5 646

Součet II.1. až II.3. 46

B.II.1.

Pozemky a stavby

15

B.II.1.1.

Pozemky

16

B.II.1.2.

Stavby

17

3 812

-756

3 056

5 646

C.II.1.4.

Odložená daňová pohledávka

51

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

18

8 803

-7 204

1 599

492

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

52

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

19

C.II.1.5.1.

Pohledávky za společníky

53

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

20

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

54

B.II.4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

21

C.II.1.5.3.

Dohadné účty aktivní

55

B.II.4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

22

C.II.1.5.4.

Jiné pohledávky

56

B.II.4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

23

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

57

32

109

109

109

109

109

109

35 922

-2 327

33 595

41 846
2

2

35 922

-2 327

33 595

41 844

33

Označení
a

AKTIVA
b

čís. Běžné účetní období
řád.
c

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

58

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

59

C.II.2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

60

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

61

C.II.2.4.1.

Pohledávky za společníky

C.II.2.4.2.

Minulé
úč. období

Brutto 1

Korekce 2 Netto 3 Netto 4

2 726

-327

2399

1 737

Označení
a

PASIVA
b
PASIVA CELKEM

čís. Stav v běžném
řád. účetním období 5
c

Stav v minulém
účetním období 6

Součet A. až D. 82

59 531

79 591

Součet A.I. 83
až A.VI.

10 964

12 536

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

Součet I.1. 84
až I.3.

14000

14 000

62

A.I.1.

Základní kapitál

85

14 000

14000

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

63

A.I.2.

Vlastní podíly (-)

86

C.II.2.4.3.

Stát - daňové pohledávky

64

361

361

435

A.I.3.

Změny základního kapitálu

87

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

65

68

68

46

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

C.II.2.4.5.

Dohadné účty aktivní

66

30 434

30 434

39 248

C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

67

2 333

333

378

A.II.1.

Ážio

89

C.II.3.

Časové rozlišení aktiv

68

A.II.2.

Kapitálové fondy

90

C.II.3.1.

Náklady příštích období

69

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

91

C.II.3.2.

Komplexní náklady příštích období

70

A.II.2.2.

92

C.II.3.3.

Příjmy příštích období

71

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

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

Součet III.1. 72
až III.2.

A.II.2.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách ob-

93

33 196

-2 000

-2 000

31 196

40 107

Součet II.1. 88
až II.2.

chodních korporací (+/-)

C.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

73

A.II.2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

94

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

74

A.II.2.5.

95

C.IV.

Peněžní prostředky

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

A.III.

Fondy ze zisku

Součet IV.1. 75
až IV.2.

17 082

17 082

27 828

Součet III.1. 96
až III.2.

125

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

76

24

24

54

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

77

17 058

17 058

27 774

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

97

100

D.

Časové rozlišení aktiv

2 698

2 698

2 958

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

98

25

A.IV.

D.1.

Náklady příštích období

79

379

379

474

Výsledek hospodaření
minulých let (+/-)

D.2.

Komplexní náklady příštích období

80

D.3.

Příjmy příštích období

81

34

Součet D.1. 78
až D.3.

2 319

2 319

Součet IV.1. až 99

-4 102

36
36

IV.2.

A.IV.1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
minulých let (+/-)

100

411

A.IV.2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

101

-4 513

A.V.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

102

941

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě
podílu na zisku (-)

103

2 484

-1 500

35

Označení
a

PASIVA
b

čís. Stav v běžném
řád. účetním období 5
c
Součet B. + C. 104

Stav v minulém
účetním období 6

Označení
a

PASIVA
b

čís. Stav v běžném
řád. účetním období 5
c

Stav v minulém
účetním období 6

48 536

66 911

C.II.8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

138

1 529

2 088

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

139

2 346

963

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

140

1 314

805

B. + C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

106

B.2.

Rezerva na daň z příjmů

107

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

141

35 142

52 745

B.3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

108

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

142

1 347

5 633

B.4.

Ostatní rezervy

109

32

25

C.

Závazky

Součet B.1. 105
až B.4.

Součet C.I. 110
až C.III.
Součet I.1. 111
až I.9.

1 529

2 088

C.II.8.7.

Jiné závazky

143

47 007

64 823

C.III

Jiné závazky

144

C.III.1

Jiné závazky

145

C.III.2

Jiné závazky

146

D.

Časové rozlišení pasiv

Součet D.1. 147
až D.2.

31

144

31

143

126

C.I.

Dlouhodobé závazky

C.I.1.

Vydané dluhopisy

112

C.I.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

113

D.1

Výdaje příštích období

148

C.I.1.2.

Ostatní dluhopisy

114

D.2

Výnosy příštích období

149

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

115

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

116

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

117

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

118

C.I.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

119

C.I.7.

Závazky - podstatný vliv

120

C.I.8.

Odložený daňový závazek

121

C.I.9.

Závazky - ostatní

122

C.I.9.1.

Závazky ke společníkům

123

C.I.9.2.

Dohadné účty pasivní

124

C.I.9.3.

Jiné závazky

125

C.II.

Krátkodobé závazky

C.II.1.

Vydané dluhopisy

127

C.II.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

128

C.II.1.2.

Ostatní dluhopisy

129

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

130

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.

Sestaveno dne: 20.05.2022
126

126
46 881

64 823

131

1 378

2 185

Závazky z obchodních vztahů

132

5 322

2 467

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

133

C.II.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

134

C.II.7.

Závazky - podstatný vliv

135

C.II.8.

Závazky ostatní

136

40 181

60 171

C.II.8.1.

Závazky ke společníkům

137

36

Součet II.1. 126
až II.8.

1

37

4.3 Výkaz
zisku
a ztráty
ke dni
31.12.2021
( v celých tisících Kč )

Rok: 2021
IČ: 25379631

Označení
a

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště:
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Označení
a

TEXT
b

číslo Skutečnost
řádku v účetním období
c
běžném 1 minulém 2

TEXT
b

číslo Skutečnost
řádku v účetním období
c
běžném 1 minulém 2

F.

Ostatní provozní náklady

3 272

2 720

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

F.2.

Prodaný materiál

26

F.3.

Daně a poplatky

27

114

16

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-559

954

F.5.

Jiné provozní náklady

29

3 717

1 750

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 30

1 021

-1 580

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku - podíly

IV.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

IV.

Ostatní výnosy z podílů

33

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba

36

V.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37
38
3

108

3

108

Součet IV.1. až IV.2. 31

Součet V.1. až V.2. 35

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

33 346

II.

Tržby za prodej zboží

2

3

A.

Výkonová spotřeba

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

4

2

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

5

8 815

6 466

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

A.3.

Služby

6

24 336

21 880

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

7

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

C.

Aktivace (-)

8

VI.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

D.

Osobní náklady

42

D.1.

Mzdové náklady

D.2.

Součet A.1. až A.3. 3

33 153

32 090

Součet F.1. až F.5. 24

28 346

Součet VI.1. až VI.2. 39

26 190

18 831

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

10

19 400

13 983

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

6 790

4 848

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

6 320

4 616

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

D.2.2.

Ostatní náklady

13

470

232

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

1

1

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Součet E.1. až E.3. 14

489

2 466

K.

Ostatní finanční náklady

47

84

29

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

289

466

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 48

-80

80

E.1.1.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

289

466

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

* (ř. 30) + * (ř. 48) 49

941

-1 500

E.1.2.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

L.

Daň z příjmů

E.2.

Úpravy hodnot zásob

18

L.1.

Daň z příjmů splatná

51

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

52

III.

Ostatní provozní výnosy

941

-1 500

III.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.

941

-1 500

III.

64 129

50 892

Součet D.1. až D.2. 9

Součet J.1. až J.2. 43

Součet L.1. až L.2. 50

200

2 000

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

30 776

18 693

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

21

149

149

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

Tržby z prodaného materiálu

22

39

21

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Jiné provozní výnosy

23

30 588

18 523

*

Čistý obrat za účetní období

Součet III.1. až III.3. 20

** (ř. 49) - L. 53
54
** (ř. 53) - M. 55

I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

56

Sestaveno dne: 20.05.2022

38

39

Příloha k účetní
závěrce za účetní
období 1.1.202131.12.2021
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.
Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč.
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1. Obecné údaje
Obchodní firma:

Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s.

Sídlo:

Technologická 372/2,
708 00 Ostrava

IČ:

25379631
Společnost zapsána
v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 1686

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

19. srpna 1997

Předmět podnikání:

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

Účel podnikání:

Společnost je povwolána k tomu, aby: (i) v zájmu
svých akcionářů prostřednictvím řízení Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje koordinovala
rozvoj prostředí pro podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji a (ii) zajistila
kvalitní služby podporující
růst a inovace v podnikání. Jedná se o služby, které
doplňují existující nabídku
služeb na trhu. Cílí na specifické potřeby podnikatelů,
které trh spontánně nenaplňuje uspokojivě či vůbec.

Akcionáři k 31.12.2019:

Akcionář
(obchodní firma,
IČO, sídlo/místo podnikání)

Druh akcií Forma
akcií

Počet
akcií

Jmenovitá
hodnota

Ostravská univerzita
61988987, Dvořákova 138/7,
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,

kmenová

na jméno

8

50 000,- Kč 400 000,- Kč

1/35

Slezská univerzita
47813059, Na Rybníčku 626/1,
Opava, Předměstí

kmenová

na jméno

8

50 000,- Kč 400 000,- Kč

1/35

Vysoká škola báňská
- Technická univerzita
61989100, 17. listopadu 2172/15,
Ostrava, Poruba

kmenová

na jméno

12

50 000,- Kč 600 000,- Kč

3/70

Statutární město Ostrava
kmenová
00845451, Prokešovo náměstí 1803/8,
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz

na jméno

126

50 000,- Kč 6 300 000,- Kč 9/20

Moravskoslezský kraj
70890692, 28. října 2771/117,
Ostrava - Moravská Ostrava

na jméno

126

50 000,- Kč 6 300 000,- Kč 9/20

kmenová

Celkem

Členové statutárních a dozorčích orgánů:

Složení dozorčí rady k 31.12.2021:

Složení představenstva k 31.12.2021:

Michaela Roubíčková
Zdeněk Karásek
Igor Ivan		
Pavel Drozd		
Robert Čep		
Ivana Růžičková
Ondřej Ručka		

Pavel Csank		
předseda představenstva
Rostislav Lapčík
místopředseda
			představenstva
Adéla Hradilová
člen představenstva

Podíl

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
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2. Informace o použitých
obecných účetních
zásadách a použitých
účetních metodách
2.1. Způsob ocenění majetku
V podmínkách společnosti jsou všechny účetní případy oceňování účtovány v pořizovacích cenách.

2.1.1. Zásoby
Účetní jednotka eviduje dle směrnice číslo 08-201-11 Materiál a operativní evidence na účtu zásob
v analytické evidenci nespotřebované reklamní
předměty a hygienické prostředky. Zásoby jsou evidovány v pořizovací ceně na sklad. Ostatní zásoby
jsou účtovány přímo do spotřeby.

2.1.2. Ocenění hmotného
a nehmotného majetku vytvořeného
vlastní činností

2.3. Opravné položky
k majetku

Rozhodnutí účetní jednotky o dlouhodobém nehmotném majetku.
Účetní období

Společnost má vytvořené opravné položky k pohledávkám ve výši 326 883,56 Kč. V roce 2021 byla
zrušena opravná položka ve výši Kč 4 707,00 k nevýznamným pohledávkám. Dle § 8 – §8c Zákona
o rezervách a vytvořeny opravné položky v celkové
výši 204 383,56 Kč.

Za dlouhodobý nehmotný majetek účtovaný ve třídě 01 s dobou použitelnosti delší
než 1 rok, považuje účetní jednotka nehmotný majetek, jehož pořizovací cena
(bez DPH) je od 60.000 Kč výše.

2021

2.4. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého
hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného
opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní
jednotka daňově odepisuje dlouhodobý hmotný
majetek zrychleným způsobem a účetně odepisuje
dlouhodobý hmotný majetek rovnoměrným
způsobem. V letošním roce nebyly daňové odpisy
uplatněny.

Účetní období

Zařazení, odpisování se provádí podle vnitřní směrnice číslo 08-2-01-09 Majetek – účtování, evidence,
oceňování a odpisový plán.
Účetní jednotka v průběhu účetního období za rok
2021 nepoužila reprodukční pořizovací cenu.
42

•

pořizovací cena od 1.000 Kč do 59 999, 99 Kč včetně,

•

zaúčtování do nákladů (účet 518 AN),

•

na konci účet. období přeúčtováno 50% pořizovací ceny na účet
časového rozlišení - účet 381

•

bude sledován až do vyřazení v operativní evidenci, na podrozvahových
účtech a uváděn v příloze k účetní závěrce.

Rozhodnutí
Za dlouhodobý hmotný majetek účtovaný ve třídě 02 s dobou použitelnosti delší
než 1 rok, považuje účetní jednotka hmotný majetek, jehož pořizovací cena
(bez DPH) je od 80.000 Kč výše.

2.1.3. Ocenění cenných papírů
a majetkových účastí

2.2. Změny oceňování,
odpisování a postupů
účtování

Za dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož
pořizovací cena (bez DPH) nepřesáhne hranici 60.000 Kč, nebude účetní jednotka
účtovat na účtech dlouhodobého majetku, tj.:

Rozhodnutí účetní jednotky o dlouhodobém hmotném majetku.

Účetní jednotka nemá žádný majetek vytvořený
vlastní činností.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka
nevlastnila žádné cenné papíry a majetkové účasti.

Rozhodnutí

2021

Za dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož pořizovací cena (bez DPH) nepřesáhne hranici 80.000 Kč, nebude účetní jednotka účtovat na účtech dlouhodobého majetku, tj.:
•

pořizovací cena od 5.000 Kč do 79 999, 99 Kč včetně,

•

zaúčtování do nákladů (účet 501 AN),

•

na konci účet.období bude přeúčtováno 50% pořizovací ceny na účet
časového rozlišení - účet 381

•

bude sledován až do vyřazení v operativní evidenci, na podrozvahových
účtech a uváděn v příloze k účetní závěrce,

43

2.5. Přepočet cizích měn
na českou měnu
Při přepočtu z cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka aktuální měsíční kurz vyhlášený
Českou národní bankou.

2.6. Odložená daň z příjmů
Účetní jednotka provedla v souladu s vyhláškou MF
500/2002 Sb a ustanovením § 59 analýzu možných
titulů vzniku zdanitelných a odčitatelných přechodných rozdílů.
Účetní jednotka zjistila přechodné rozdíly
z následujících titulů:
•

•

rozdíly účetních a daňových zůstatkových
cen majetku
tvorba rezervy na odměny členů
představenstva a odvody související

Společnosti vznikl z výše uvedených přechodných
rozdílů odložená daňová pohledávka, o které rozhodla neúčtovat.

Doplňující údaje k Rozvaze
a k Výkazu zisků a ztrát

2.8. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném
a nehmotném majetku

2.7. Položky významné
pro hodnocení majetkové
a finanční situace
společnosti

2.8.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

2.7.1. Doměrky daně z příjmů
za minulá účetní období
Netýká se.

2.7.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
Netýká se.

2.7.3. Rozpis přijatých dotací
Účel dotace:
Poskytovatel dotace:

Výše dotace:

(v tis. Kč)

Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky
2021
2021
2020
20120
Stavby

3 812

756

6 198

552

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

8 802

7 204

8 036

7 544

z toho: stroje, přístroje, zařízení

xxx

xxx

xxx

Xxx

z toho: dopravní prostředky

xxx

xxx

xxx

Xxx

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

109

0

109

0

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

692

0

692

0

Celkem

13 415

7 960

15 035

8 096

b) Přírůstky (pořízení) a úbytky (vyřazení) dlouhodobého hmotného majetku
Titul majetku

Stav k 1. 1. 2021

Přírůstek Úbytek

Stav k 31. 12. 2021

Výkon služeb v režimu
závazku veřejné služby

Stavby

6 198

0

2 386

3 812

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

8 036

1 300

534

8 802

Moravskoslezský kraj,
IČ 70890692
a Statutární město Ostrava,
IČ 00845451

z toho: stroje, přístroje, zařízení

0

0

0

0

z toho: dopravní prostředky

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

692

840

840

692

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

109

0

0

109

39.500.000,-Kč ze strany
MSK na období 4let,

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek

-

-

-

-

CELKEM

15 035

2 140

3 760

13 415

s navýšením o 4.036.000,-Kč
v r. 2019
s navýšením o 1.500.000,-Kč
v r. 2020
39.500.000,-Kč ze strany
SMO na období 4let
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a) Rozpis samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí – dlouhodobý hmotný majetek

2.8.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
(v tis. Kč)

Pořizovací cena
2021

Oprávky
2021

Pořizovací cena Oprávky
2020
2020

Software

838

199

181

181

Charakter dotace:

Neurčen

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

Doba použitelnosti:

od vzniku pověření
do 31.12.2021

Ostatní ocenitelná práva

240

240

240

240

Celkem

1 078

439

421

421
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2.8.3. Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Účetní jednotka nemá žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

2.8.4. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Žádný majetek není zatížen zástavním právem ani jiným věcným břemenem.

2.8.5. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Tržní ocenění majetku se výrazně neodlišuje od jeho ocenění v účetnictví.

2.8.6. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Účetní jednotka nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí.

3. Vlastní kapitál
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

(v tis. Kč)
Stav
k 1.1.2021

Přírůstek
+

Úbytek
-

Stav k
31.12.2021

Základní kapitál

14 000

0

0

14 000

Rezervní fond

0

100

0

100

Statutární a ostatní fondy

0

25

0

25

Jiný výsledek hospodaření minulých let

0

-4 513

0

-4 513

Nerozdělený zisk minulých let

36

375

-367

411

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

0

0

Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění 500

941

-500

941

Vlastní kapitál celkem

-2 872

-867

10 964

14 536

Komentář k položce „Vlastní kapitál - Jiný výsledek hospodaření minulých let“:
V roce 2021 došlo k poměrně významné změně struktury vlastního kapitálu ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je změna metody odpisování staveb. V průběhu let 2005-2018 realizovala společnost
Technologický park Ostrava, a.s. a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava a.s., jako nástupnická společnost, technické zhodnocení zejména budov PIANO a TANDEM, a v menším rozsahu i budov TRIDENT a VIVA.
Od vlastníka budov - Statutárního města Ostrava, však neměla souhlas s uplatňováním daňových odpisů.
Technické zhodnocení nebylo ve výše uvedených letech odpisováno ani účetně. V účetnictví společností byl
tudíž evidován majetek významné hodnoty, který již nebyl fyzicky funkční, byl odstraněn event. díky dalším stavebním zásahům a úpravám změněn. K datu provedení fyzické inventarizace k rozvahovému dni byl
prověřen fyzický stav majetku a jeho funkčnost. Následně představenstvo společnosti rozhodlo o vyřazení
nenalezeného, nefunkčního nebo nepotřebného majetku. Jelikož se jednalo o opravu chyby v oceňování
dlouhodobého majetku týkající se účtování v rámci minulých účetních období, nebylo vyřazení majetku promítnuto do běžného účetního období, ale bylo účtováno oproti Jinému výsledku hospodaření minulých let.
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Druhým důvodem změny struktury je vytvoření opravné položky na půjčku společnosti ATIC Technology s.r.o..
V průběhu roku 2018 poskytlo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. půjčku ve výši 2 mil. Kč společnosti ATIC Technology s.r.o. Společnost ATIC půjčku řádně nesplácela a ani nedoložila dodržení účelu, na který byla půjčka poskytnuta. Na základě této skutečnosti se představenstvo společnosti rozhodlo odstoupit
v dubnu 2020 od smlouvy a požadovat okamžité splacení půjčky. To společnost ATIC neučinila a po neúspěšném pokusu o uzavření Dohody o narovnání byla podána k Okresnímu soudu Ostrava žaloba na společnost
ATIC. V současné době probíhá soudní řízení. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že již v roce 2020 měla
být vytvořena opravná položka k pohledávce z důvodu rizika při jejím vymáhání. V účetní závěrce za účetní
období 2020 nebyla tato skutečnost reflektována, oprava této chyby byla provedena až v účetním období
2021. V souladu s příslušnými účetním předpisy bylo účtování této nesprávnosti minulých období účtováno
oproti Jinému výsledku hospodaření minulých let nikoli do výsledku hospodaření běžného období“
Dopady vytvořené opravné položky na půjčku společnosti ATIC do VZZ a ROZVAHY:
V tabulce jsou zobrazeny změny hodnot položek VZZ a ROZVAHY za minulé účetním období, které byly vykázány původně a následně změněny ve výkazech za účetní období 2021. Z důvodu vytvoření opravných položek
k půjčce ATIC Technology s.r.o. byla ve VZZ ve sloupci minulé účetní období opravena hodnota z čáskly 0,- tis.
Kč na částku 2.000,- tis. Kč, která vyčísluje hodnotu opravné položky. Následně došlu tudíž ke snížení Výsledku
hospodaření před zdaněním, kdy původní výsledek činil 500,- tis. Kč a po opravě pak -1.500,- tis. Kč. Na straně
rozvahy došlo k následujícím úpravám. V řádku č.056-C.II.1.5.4. byla změněna původní hodnota 2.378.- tis. Kč
na hodnotu 0,-tis. Kč z důvodu přesunu půjčky z dlouhodobých pohledávek do krátkodobých pohledávek. S tím
souvisí i změna na ř.067-C.II.2.4.6. Dále se změnila hodnota v ř.102-A.V. – Výsledek hospodaření běžného účetního období, kdy z původní částky VH za r.2020 500,- tis. Kč byly hodnota změněna dle VZZ na -1.500 tis. Kč.
Výkaz

VZZ

Označení

E.3.

VZZ

Řád
č.

Aktiva/
Pasiva

Popis

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Minulé úč. období

Netto

Původní

Upravená

19

Úprava hodnot pohledávek

200

0

2 000
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Výsledek hospodaření před zdaněním

941

500

-1 500

0

2 378

0

Rozvaha

C.II.1.5.4

056 A

Jiné pohledávky - dlouhodobé

0

0

Rozvaha

C.II.2.4.6

067

A

Jiné pohledávky - krátkodobé

2333

- 2 000 333

0

378

Rozvaha

A.V.

102

A

Výsledek hospodaření běžného
účetního období

941

0

500

-1 500

941

3.1. Základní kapitál
Základní kapitál akciové společnosti je tvořen 280 ks veřejně neobchodovatelných akcí v nominální hodnotě
50 tis Kč. Základní kapitál je splacen.

3.2. Cizí zdrojel
V řádku Rozvahy 109 – B.4 jsou uvedeny hodnoty rezerv na roční odměny zaměstnanců a představenstva
společnosti, které nebyly vyplaceny ve mzdě za poslední měsíc běžného účetního období, ale byly vyplaceny až ve mzdě za následující účetní období. Z hlediska DPPO tudíž odměny nebyly časově rozlišovány
do běžného účetního období, ale byly tvořeny rezervy, které nebyly v běžném období daňově účinné.
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4. Pohledávky a závazky

5. Rezervy
Účetní jednotka vytvořila účetní rezervu ve výši 1 529 tis. Kč na odměny členů představenstva včetně souvisejících odvodů, které podléhají schválení dozorčí radou v roce 2022 a věcně se vztahují k roku 2021.

4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Účetní období 2021

Počet dnů

Účetní období 2020

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

do 30 dnů

136

0

20

0

do 90 dnů

19

0

434

0

do 180 dnů

0

0

201

0

180 a více

216

0

198

0

Tato rezerva byla v minulém období vykázaná v rozvaze na řádku B. 1 – Rezerva na důchody a podobné závazky ve výši 2 008 tis. Kč. V tomto roce došlo k úpravě vykázání této rezervy na řádek B.4 – Ostatní rezervy
v běžném i minulém období.

6. Zaměstnanci
2021

2020

25,45

20,49

Osobní náklady celkem

26 190

18 831

Přepočtený stav

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Struktura osobních nákladů:

Účetní období 2021

Počet dnů

Účetní období 2020

Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

z toho odměny představenstvu a dozorčí radě

3 708

3 193

do 30 dnů

87

0

8

0

z toho mzdové náklady HPP

14 681

10 204

do 90 dnů

1

0

0

0

z toho mzdové náklady DPP, DPČ

1 011

586

do 180 dnů

0

0

0

0

z toho zákonné pojištění

6 320

4 616

180 a více

5

0

0

0

z toho zákonné sociální náklady

470

232

Výše uvedené závazky po lhůtě splatnosti byly ke dni sestavení účetní závěrky uhrazeny.
Účetní jednotka neeviduje žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, dále žádné splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a žádné
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.

7. Výnosy z běžné činnosti
Účetní období
2021

Účetní období
2020

4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Tržby za prodej zboží

0

0

Tržby z prodeje vlastních výrobků

0

0

Účetní jednotka neeviduje žádné závazky a pohledávky k podnikům ve skupině.

Tržby z prodeje služeb

33 349

32 090

Ostatní výnosy

30 780

18 802

4.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění
zástavního a zajišťovacího práva

- z toho tržby z prodeje DM a materiálu

188

212

- z toho ostatní provozní výnosy

30 578

18 672

- z toho smluvní pokuty a úroky

10

0

Účetní jednotka neeviduje žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

- z toho výnosové úroky a kurzové zisky

4

109

Celkem

64 129

50 892

4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze.
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8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období
na výzkum a vývoj
Účetní jednotka nevynaložila v roce 2021 žádné výdaje na výzkum a vývoj.

9. Významné události po datu účetní závěrky
Nejsou známy.

Sestaveno dne:

20.5.2022

Sestavil:					
Renata Sedmáková

Podpis statutárního
zástupce:
Mgr. Pavel Csank

50

51

2017

52
2018
2019
2020
První koordinace mezinárodního projektu

20
21

Kladný hospodářský výsledek

Vznik Ostrava Expat Centre

Vstup do sítě Ynovate

První realizace voucherů

První zapojení do mezinárodního projektu

100 klient

První SME-INSTRUMENT PRO FIRMU

Otevření IdeaHub

VÝROK
AUDITORA

Noví klienti

97

Stávající klienti

223

2021
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4.5 Výrok
auditora

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

Zpráva nezávislého auditora

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada společnosti

Akcionářům společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, identifikační číslo
253 79 631, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, v souladu s českými účetními
předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou na straně 8 přílohy v účetní závěrce, kde společnost
popisuje opravy účetních chyb minulých období. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí
modifikován.
Jiné skutečnosti
Účetní závěrku společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. k 31. 12. 2020
ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 23. 4. 2021 vydal k této závěrce výrok bez
výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti
nezjistili.
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s. za účetní závěrku
Představenstvo společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. odpovídá za sestavení
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za
takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
7279, auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným
registrované ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7279,
auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve
Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují
se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Tel: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
148 00

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s. mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve
vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 20. 5. 2022
Auditorská společnost:

Statutární auditor:

BDO Audit s. r. o.
evidenční číslo 018

Ing. Oldřich Bartušek
evidenční číslo 2256

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné
dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních
kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s. uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje,
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7279,
auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve
Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7279,
auditorské oprávnění Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným registrované ve
Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO.
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Propojené osoby:
a) Město Ostrava má k 31.12.2020 majetkovou účast u níže uvedených obchodních společností:

4.6 zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou
a ovládanou osobou
a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou
(dále jako „zpráva
o vztazích“) za období
od 1.1.2021 do 31.12.2021
dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) v účinném znění

Zpráva je zpracována za společnost:
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2,
Pustkovec, 708 00 Ostrava,
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského
wwsoudu v Ostravě oddíl B, vložka 1686
(dále jako „MSIC Ostrava”)

Ovládající osoby:
a) Statutární město Ostrava
IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí
1803/8, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
(dále jako „Město Ostrava“)
b) Moravskoslezský kraj
IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117,
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava
(dále jako „Moravskoslezský kraj“)
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Název obchodní společnosti

IČO

Sídlo společnosti

Majetkový
podíl % *

OZO Ostrava s.r.o.

62300920

Ostrava-Kunčice,
Frýdecká 680/444, PSČ: 719 00

100

Dopravní podnik Ostrava a.s.

61974757

Ostrava-Moravská Ostrava,
Poděbradova 494/2, PSČ: 702 00

100

Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o.

25385691

Ostrava-Poruba,
Čkalovova 6144/20, PSČ: 708 00

100

Ostravské komunikace, a.s.

25396544

Ostrava-Mariánské Hory,
Novoveská 25/1266, PSČ: 709 00

100

Krematorium Ostrava, a.s.

25393430

Ostrava–Slezská Ostrava,
Těšínská 710, PSČ: 710 07

100

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

25816977

Ostrava-Zábřeh,
A. Brože 2/3124, PSČ: 700 30

100

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

47674725

Ostrava-Slezská Ostrava,
Čs. armády 877/20, PSČ: 710 00

100

OVANET a.s.

25857568

Ostrava-Přívoz,
Hájkova 1100/13, PSČ: 702 00

100

Dům kultury města Ostravy, a.s.

47151595

Ostrava-Moravská Ostrava,
28. října 124/2556, PSČ: 709 24

100

AKORD & POKLAD, s.r.o.

47973145

Ostrava-Zábřeh,
náměstí SNP 1, PSČ: 700 30

100

Černá louka s.r.o.

26879280

Černá louka 3235, Moravská Ostrava,
PSČ: 702 00

100

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

25911368

Ostrava-Zábřeh,
Ruská 3077/135, PSČ: 700 30

100

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

04707214

Družební 576,
Krásné Pole, Ostrava, PSČ: 725 26

100

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.

6094899

Ostrava-Mariánské Hory,
Novoveská 25/1266, PSČ: 709 00

100

Garáže Ostrava, a.s.

25360817

Ostrava-Moravská Ostrava,
Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ: 702 00

50,97

Koordinátor ODIS s.r.o.

64613895

Ostrava-Moravská Ostrava,
28. října 3388/111, PSČ: 702 00

50

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

60792914

Mošnov 316, PSČ: 742 51
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

45193673

Ostrava-Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71

28,55

Union Group, a.s.

64609952

Ostrava-Moravská Ostrava,
30. dubna 635, PSČ: 702 00

0,53

EKOVA ELECTRIC a.s.

28642457

Ostrava-Martinov,
Martinovská 3244/42, PSČ: 723 00

ve 100% vlastnictví
společnosti Dopravní
podnik Ostrava a.s.
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b) Moravskoslezský kraj má k 31.12.2021 majetkovou účast u níže uvedených obchodních společností:
Obchodní firma

IČO

Sídlo společnosti

Majetkový
podíl v %

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

47673168

Ostrava, Na Jízdárně 1245/7,
PSČ 702 00

100

Letiště Ostrava, a.s.

26827719

Mošnov, Letiště Ostrava 401,
PSČ 742 51

100

Sanatorium Jablunkov, a.s.

27835545

Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91

100

Bílovecká nemocnice, a.s.

26865858

Bílovec, 17. listopadu 538/57,
PSČ 743 01

100

Koordinátor ODIS s.r.o.

64613895

Ostrava – Moravská Ostrava,
Na Hradbách 1440/16,
PSČ 702 00,
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Úloha ovládané osoby, způsob
a prostředky ovládání
Ovládajícími osobami MSIC Ostrava jsou Město Ostrava a Moravskoslezský kraj, přičemž každá z nich je
vlastníkem 45 % akcií a stejného počtu hlasovacích práv.
Ovládající osoby nejsou dále nikým ovládány.
Úlohou ovládané osoby je poskytovat služby v následujících třech oblastech:
•

Ostrava – Moravská Ostrava,
Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00,

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

02995832

Ostrava – Moravská Ostrava,
Vítkovická 3335/15, PSČ 702 00

100

•

•
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lidí ve vybraných tématech definovaných společně s inovačními lídry podnikové sféry regionu,
včetně zástupců globálních technologických
lídrů s výzkumnými a vývojovými aktivitami v kraji
či blízkém okolí. Vedle poskytování vysoce kvalitních kancelářských prostor a souvisejících služeb,
budou spravované prostory koncipovány jako
zóna umožňující klientům efektivně sladit pracovní
a osobní život a v němž bude průběžná nabídka
hodnotných vzdělávacích a inspirativních akcí.
Společným výsledkem bude jedinečná atmosféra
podporující kreativitu, spolupráci a inovace.

Business innovation – klientem tohoto okruhu služeb jsou vybrané segmenty firem. Výběr jednotlivých segmentů podnikatelů a konkrétní nastavení
služeb je předmětem vlastní strategie vedení
společnosti, která reaguje na neustále se měnící
hospodářské prostředí. Jádrem aktivit je koučinkový program, který je nastaven tak, aby průběžně
generoval strategické informace o vývoji potřeb
cílových skupin zákazníků. Na tomto základě budou postupně přidávány a modifikovány jednotlivé služby v tomto okruhu produktového portfolia
Regionální inovační strategie Moravskoslezského
kraje (dále jen „RIS MSK“) – klientem tohoto okruhu
služeb jsou na jedné straně akcionáři společnosti,
Ostrava a Moravskoslezský kraj, na straně druhé
významné a relevantní subjekty inovačního ekosystému regionu, z hlediska počtu zejména podnikatelé. Základem aktivit v této oblasti je speciální
metodologie komunitního plánování. Společnost
bude mít v rámci RIS dvojí roli: (i) řízení a koordinace
realizace RIS MSK, (ii) realizace konkrétních služeb
a programů RIS MSK, jimiž bude společnost pověřena akcionáři či Řídícím výborem RIS MSK.
Rozvoj a využití fyzické infrastruktury společnosti
– svěřená fyzická infrastruktura bude pro vlastníka spravována s péčí řádného hospodáře a co
možná nejúčinněji využita za účelem poskytování špičkových služeb uvedených v předchozích
dvou oblastech. Cílem je, aby prostory spravovaných budov sloužily v prvé řadě technologickým
podnikatelům, kteří prošli či procházejí programy
realizovanými či koordinovanými společností,
a organizacím podporujícím výzkum, vývoj a rozvoj

Přehled smluv, jiných právních
jednání a všech opatřeních dle § 82
zákona o obchodních korporacích
a) vztahy mezi MSIC Ostrava a Městem Ostrava:
•

Smlouva o nájmu č. 1177/2009/MJ ze dne
27. 3. 2009 (PIANO), Smlouva o nájmu
č. 1176/2009/MJ ze dne 27. 3. 2009 (TANDEM)

•

Smlouva o nájmu nemovitosti č. 0733/2006/MJ
ze dne 27.3.2006

•

Smlouva o výpůjčce č. 1661/2003/MJ
ze dne 5.1.2004

•

Smlouva o zřízení věcného břemene
č. 2773/2009/MJ ze dne 18.11.2009

•

Nájemní smlouva č. 2591/2010/MJ
ze dne 14.10.2010

•

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
č. 1176/2009/MJ ze dne 19.10.2011

•

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
č. 1177/2009/MJ ze dne 19.10.2011

•

Smlouva o zřízení věcného břemene
- 2908_2011_MJ ze dne 12.12.2011

•

Nájemní smlouva 0022/2013/MJ ze dne 9.1.2013
(parkoviště)
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•

Smlouva o zřízení věcného břemene
2344/2013/MJ ze dne 4.9.2013 (závora)

•

Smlouva příkazní na zajištění služeb
„Technická podpora-MFB III a IV“
č. 1662/2014/OI/LPO, IVZ:P14V00000153,
uzavřená 30.6.2014

•

Smlouva na poskytování správy
č. 2575/2014/OI/LPO, IVZ:P14V00000261,
uzavřená 31.10.2014

•

Pachtovní smlouva č. 2100/2015/MJ
ze dne 13.7.2015

•

Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě
č. 2100D1/2016/MJ ze dne 5.5.2016

•

•

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
č. 2326/2016/ŠaS ze dne 19.9.2016
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
č. 1176/2009/MJ ze dne 22.5.2017

•

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
č. 1177/2009/MJ ze dne 22.5.2017

•

Příkazní smlouva na činnosti spojené s účastí v projektu In Focus, spolufinancovaného
z ERDF z Operačního programu URBACT III.
ze dne 18.10.2017

•

•

•
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•

OZO Ostrava s.r.o. - dodatek č. 5 ze dne
20.12.2017 ke Smlouvě č.P-020-205987 o sběru,
svozu, využívání a odstraňování odpadů
ze dne 30.11.2010

OZO Ostrava s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě
č. P020211154 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů ze dne 20.12.2017

•

OZO Ostrava s.r.o. – dodatek č. 5 ke smlouvě
č. P020205987 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů ze dne 20.12.2017

•

OVANET a.s. – Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne 30.5.2007

•

•

OVANET a.s. – Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací ze dne 22. 10. 2008
(internet)

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – smlouva
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č.: 18161/31220 ze dne 30.11.2017

•

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – smlouva
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č.: 48160/31220 ze dne 30.11.2017

•

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – smlouva
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č.: 56026/30543 ze dne 30.11.2017

•

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – smlouva
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č.: 56025/30542 ze dne 30.11.2017

•

•

Dodatek č. 3 ze dne 21.12.2015

•

OVANET a.s. – Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne 22. 10. 2008

•

OVANET a.s. – Smlouva o poskytování služeb
outsourcingu informačních technologií
(Piano, Tandem) ze dne 13.3.2014

•

c) vztahy mezi MSIC Ostrava
a Moravskoslezským krajem:
•

•

•

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 1453-2018 OSR ze dne 20.4.2018

OVANET a.s. – Smlouva o podnájmu umístěného zařízení ze dne 3.3.2016

•

OVANET a.s. – Smlouva o poskytnutí služeb
– IS Profil zadavatele ze dne 1.8.2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 03416/2017/D1/2018/RRC ze dne 10.1.2018

•

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném

•

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 1453-2018 OSR ze dne 20.4.2018

•

Smlouva o spolupráci v oblasti podpory podnikání č. 05501/2018/RRC ze dne 28.5.2018

•

Smlouva o užívání sdílených služeb
č. 05599/2018/KON ze dne ze dne 7.6.2018

Smlouva o poskytování služeb (EXPAT centrum)
ze dne 30.1.2020
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu ze dne 16.3.2020

•

OVANET a.s. – Smlouva o poskytování služeb
outsourcingu informačních technologií
(Triden, Viva) ze dne 2.10.2015
OZO Ostrava s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě
č. P-020-211154 o sběru, svozu, využívání
a odstraňování odpadů ze dne 20.12.2017

hospodářském zájmu ze dne 10.7.2019
•

b) vztahy mezi MSIC Ostrava a osobami ovládanými Městem Ostrava:

OVANET a.s. – Smlouva o nájmu optických
vláken ze dne 21.2.2017

•

OVANET a.s. – Smlouva o nájmu datového
okruhu ze dne 2.3.2017

•

OZO Ostrava s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě
č. P020211154 o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů ze dne 3.10.2017

•

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje č. 03416/2017/RRC
ze dne 26.9.2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje č. 07833/2018/RRC
ze dne 17.10.2018

•

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 04321-2018 RRC
ze dne 20.4.2018

•

Příkazní smlouva č. 05228/2018/KŘ
ze dne 21.5.2018

•

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě ev. číslo
05228/2018/KŘ ze dne 19.12.2018

•

Smlouva o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání č. 00058/2019/KŘ
ze dne 7.2.2019

•

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu
č. 04321/2018/D1/2019/RRC ze dne 10.7.2019

•

Podlicenční smlouva pro podlicenci k předmětům chráněným autorským zákonem
č. 02054/2019/RRC ze dne 5.8.2019

•

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu ze dne 16.3.2020

d) vztahy mezi MSIC Ostrava a osobami ovládanými Moravskoslezským krajem:
•

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
– smlouva o dílo ze dne 4.12.2017

•

Moravskoslezské Investice a Development,
a.s. – Smlouva o poskytování poradenských
a konzultačních služeb ze dne 22.5.2018

•

Moravskoslezské Investice a Development,
a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování
poradenských a konzultačních služeb
ze dne 22.5.2018

•

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
– Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb
ze dne 22.5.2018
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Posouzení toho, zda vznikla
ovládané osobě újma, a posouzení
jejího vyrovnání
Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikla žádné ovládané osobě újma dle §§ 71-72 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Uzavřenými
smlouvami je realizováno poslání Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., z čehož vyplývají
výhody plynoucí ze vztahu s ovládajícími osobami.

Závěr
Představenstvo společnosti MSIC Ostrava prohlašuje, že tuto zprávu o vztazích zpracovalo s péčí
řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnulo
všechny jemu známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny
za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit.

……………………………………………………………
za Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Mgr. Pavel Csank
předseda představenstva
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