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Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:     Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 

Právní forma:  Akciová společnost 

Sídlo:     Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01  

Expozitura Most:      Budovatelů 2830, PSČ 434 37 Most 

Spojení:     Tel.:  + 420 417 633 240 

E-mail:   rra@rra.cz 

Internetové stránky:     http://www.rra.cz 

Datum a místo registrace:   2. 5. 1994 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/ L odd. B, vložka 557 

Identifikační čísla:     IČ – 60279524, DIČ – CZ60279524 

Základní kapitál: 2 000 tis. Kč   

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., pobočka Most, č. účtu:  615211963 / 0300 
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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 

 
Vážení akcionáři, zákazníci, projektoví partneři a přátelé, je mi 
velkou ctí promluvit k Vám prostřednictvím těchto několika řád-
ků ve výroční zprávě naší společnosti.   
 

Rok 2021 nebyl pro fungování naší společnosti jednoduchý. 
 

Museli jsme se v něm vyrovnat s mnoha externími vlivy 
v důsledku zmenšujícího se objemu disponibilních finančních 
prostředků v dotačních programech financovaných z fondů EU, 
což se projevilo na poptávce po přípravě nových projektů ze 
strany našich klientů. Myslím si ale, že v celkovém kontextu 
jsme s důsledky nepříznivé situace na trhu vypořádali se ctí.  
Další významný vliv na chod společnosti byl odchod generálního 
ředitele, a tak představenstvo převzalo na tento rok řízení spo-
lečnosti. 
Naplnili jsme hlavní cíl v úrovni podpory a koordinace hospodář-
ského a sociálního rozvoje území. Prostřednictvím nabídky kva-
litních poradenských služeb jsme se snažili přispívat k zavedení 
standardního podnikatelského a občanského prostředí a k mobi-
lizaci zdrojů, které podněcují a podporují systematický rozvoj 
kraje.  

Z ekonomického hlediska naše společnost v roce 2021 hospodařila 
se ztrátou. Zde je potřeba podotknout, že tato ztráta byla způsobe-
na vypořádáním finančních závazků vůči Ústeckému kraji, ale fak-
tický ekonomický provoz společnosti i v takto složitém období byl 
vyrovnaný.  Chod společnosti se podařilo stabilizovat. Dalším impul-
sem pro rozvoj společnosti bylo rozhodnutí Ústeckého kraje stát se 
100% vlastníkem společnosti. 

Chtěl bych z pozice předsedy představenstva poděkovat všem 
svým spolupracovníkům, a to jak z vedení společnosti za dohled 
a řízení společnosti, tak zejména těm, kteří se podílejí na každo-
denním chodu společnosti, za jejich odpovědný přístup k práci, 
za každodenní obětavost, loajalitu a nasazení při plnění svěře-
ných úkolů.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mgr. Zbyněk Pěnka 

předseda představenstva 
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Vznik a charakteristika společnosti 

Činnost společnosti je od jejího vzniku v roce 1994 
zaměřena na podporu a koordinaci hospodářského 
a sociálního rozvoje na území, které se v roce 2001 
stalo Ústeckým krajem. Vznik rozvojové agentury 
byl vyvolán potřebou koordinovat rozvojové čin-
nosti v jednotlivých okresech severozápadních 
Čech po zániku krajského zřízení. K vybudování 
Regionální rozvojové agentury, a.s. (původní název) 
formou akciové společnosti se rozhodly obce, pod-
niky a odborové organizace z centra severočeské 
uhelné pánve. Model a pracovní náplň byly převza-
ty od agentur, které dlouhodobě a úspěšně působi-
ly v zemích Evropské unie.   

V červnu roku 2001 byla společnost valnou hroma-
dou přejmenována na Regionální rozvojovou agen-
turu Ústeckého kraje, a.s. (dále jen RRA ÚK) 
a v červnu roku 2003 rozhodli akcionáři o změně 
sídla z Mostu do Ústí nad Labem, do sídla Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje.  

Vlastníky společnosti byly v roce 2021 instituce, 
které mají zákonnou odpovědnost k hospodářskému 
a společenskému rozvoji (Ústecký kraj, obce) a or-
ganizace, které k němu chtěly svojí činností přispět 
(hospodářské komory). Přehled vlastníků je uveden 
v příloze č. 1 výroční zprávy.   

Rámcové cíle a poslání se od založení společnosti 
nezměnily:  

 Poskytování komplexních služeb pro pod-
poru a koordinaci hospodářského, sociální-
ho a kulturního rozvoje území v souladu 
s rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje. 

 Mobilizace všech hlavních aktérů kraje 
a sdružování jejich lidských, materiálních 
a finančních zdrojů ke společnému rozvoji 
Ústeckého kraje.  

 Optimální využití silných stránek 
a příležitostí kraje a poskytování podpory 
při jejich komerčním zužitkování. 

Hlavní činnosti v roce 2021 spočívaly v poskytování 
služeb dotačního poradenství, poskytování infor-
mačních a vzdělávacích služeb, zpracovávání rozvo-
jových dokumentů, administrace veřejných zakázek 
a poradenství v oblasti rozvoje podnikání.  

Pro poskytování těchto služeb společnost vlastní 
živnostenská oprávnění na: 

 Projektovou činnost ve výstavbě,  

 Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona, a to pro níže uve-
dené obory činnosti: 
- Zprostředkování obchodu, 
- Zprostředkování služeb, 
- Činnost podnikatelských, finančních, or-

ganizačních a ekonomických poradců, 
- Pořádání odborných kurzů, školení a ji-

ných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti, 

- Zpracování dat, služby databank, správa sítí, 
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 

Při realizaci svých činností spolupracovala společ-
nost s veřejnou správou na všech úrovních, 
s hospodářskými a neziskovými organizacemi, 
s institucemi Evropské komise a s dalšími domácími 
a zahraničními organizacemi. RRA ÚK byla: 

 členem České asociace rozvojových agen-
tur (ČARA), se sídlem v Ostravě, 

 členem Okresní hospodářské komory 
v Mostě.  
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Vlastnická struktura 

V roce 2021 nedošlo k žádné změně ve vlastnické struktuře společnosti. Majoritní podíl akcií vlastnil Ústecký kraj 
(73,5 % akcií), vlastnický podíl městských samospráv byl 23 % a vlastnický podíl hospodářských komor byl 3,5 % 
akcií. Ke konci roku 2021 měla společnost celkem 17 akcionářů.  

Ke konci roku 2021 se Ústecký kraj, jakožto majoritní vlastník, rozhodl získat 100% akcii a zahájil proces výkupu 
akcii oslovením a nabídkou odkupu akcii ostatních akcionářů. 

Akcie byly vydány na jméno a podíly jednotlivých akcionářů na dvoumilionovém základním kapitálu jsou uvede-
ny v seznamu akcionářů v příloze č. 1 výroční zprávy.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva obcí  
23 % 

Zaměstnavatelský 
sektor 3,5 % 

Ústecký kraj 
73,5 % 

Podíly skupin akcionářů k 31. 12. 2021  



  Výroční zpráva Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. za rok 2021 

 

 

2015 

7 

Organizační struktura 

Aktuální organizační struktura společnost odpovídá marketingové strategii, jejímž cílem je zlepšení komunikace 
se specifickými skupinami zákazníků a vytvoření podmínek pro zvýšení specializace a kvalifikace jed-
notlivých pracovníků s ohledem na potřeby daného odvětví a specifik trhu. Organizační struktura společnosti 
v roce 2021 byla následující:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé sekce se specializují na různé cílové skupiny zákazníků, kterým se snaží nabídnout co nejkomplexnější 
nabídku služeb reflektující jejich specifické rozvojové potřeby. 

 

Cílová klientela jednotlivých sekcí 
 

 

 

• MVVI • SRP 

• SUR • SRLZ 

VVI + VŠ 

MUNICIPALITY 

PODNIKATELÉ 

NNO + ŠKOLY 

Dozorčí rada Představenstvo 

Valná hromada 
 společnosti 

Generální ředitel 

Sekce pro územní 
rozvoj (SUR) 

Sekce pro rozvoj 
podnikání (SRP) 

Manažer VVI  
(MVVI) 

Sekretariát 

Sekce pro rozvoj 
lidských zdrojů  

(SRLZ) 
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Orgány a zaměstnanci společnosti 

Představenstvo společnosti bylo pětičlenné. Složení 
představenstva odpovídalo aktuální akcionářské 
struktuře, kde majoritní podíl zaujímal Ústecký kraj.  

Personální obsazení představenstva společnosti 
v roce 2021: 

Mgr. Zbyněk Pěnka předseda  
Mgr. Marek Drtil místopředseda  
Pavel Vodseďálek člen  
Ing. Jaroslav Dubský člen  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt člen 

Tajemnicí představenstva byla Bc. Lenka Budajová. 

 

Od dubna 2021 bylo představenstvo v novém 
obsazení: 

Mgr. Zbyněk Pěnka předseda  
Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. místopředseda  
Mgr. Richard Hájek člen  
David Palán člen  
Mgr. Leo Steiner člen, k 31. 12. 2021 
ukončil na vlastní žádost členství v představenstvu. 

Tajemnicí představenstva byla Bc. Lenka Budajová. 

 

 

Společnost na konci roku 2021 zaměstnávala 
9 zaměstnanců (z toho 1 zaměstnanec s polovičním 
úvazkem a externí účetní). Jedná se o dlouholeté 
pracovníky s dostatkem zkušeností v oblastech, 
v rámci kterých společnost poskytuje své služby.  
 

 

 

Dozorčí rada byla šestičlenná, od dubna 2021 zů-
stalo jedno místo neobsazené. 

Personální obsazení dozorčí rady společnosti 
v roce 2021: 
Vlastimil Waic předseda 

Zbyněk Svoboda místopředseda  
Marie Štáfková člen 
Tereza Hyťhová  člen  
Ing. Ladislav Drlý člen 
Ing. Tomáš Vávra  člen  

 

 

Od dubna 2021 byla DR v novém obsazení: 
Vlastimil Waic předseda 

Zbyněk Svoboda místopředseda  
Marie Štáfková člen 
Miroslav Foltýn  člen  
RNDr. Petr Jirásek člen 

 

Management společnosti byl po odchodu gene-
rálního ředitele tvořen zástupci představenstva, 
zastupujícím ředitelem a asistentkou generálního 
ředitele. Ostatní zaměstnanci pracovali na pozi-
cích: vedoucí projektu, manažer VVI, účetní, eko-
nom. Ředitelé jednotlivých sekcí byli Ing. Bohumil 
Bocian (Sekce pro územní rozvoj), Ing. Vladimír 
Vinkler (Sekce pro rozvoj podnikání). Manažerem 
VVI byl Mgr. Miroslav Cingl. Asistentkou generál-
ního ředitele byla Bc. Lenka Budajová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnanci společnosti v roce 2021:  Ing. Tomáš Tuček, Ing. Bohumil Bocian, Ing. Vladimír Vinkler, Mgr. Miroslav Cingl, 

Bc. Daniel Sárközi, Mgr. Monika Moravcová, Bc. Lenka Budajová, Ing. Jiří Polívka. 
 
Na snímku chybí:    Ing. Martin Merker.  

file:///C:/david
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Služby poskytované v roce 2021 

Struktura hlavních činností a služeb poskytovaných 
v roce 2021 navázala na strukturu, která se utvořila 
v předchozích dvou letech. Hlavní část příjmů tvoři-
ly příjmy ze služeb v oblasti přípravy projektů. 

Hlavní oblasti služeb, které RRA ÚK poskytovala 
v uplynulém roce, je možné definovat následovně: 

 Zpracování a doprovod při přípravě rozvojo-
vých projektů a zpracování žádostí o dotaci, 

 Dotační management – poskytování pora-
denských služeb při řízení a administraci 
projektů, 

 Administrace veřejných zakázek,  

 Realizace vlastních mezinárodních projektů. 

 

 

Připravované projekty byly zaměřeny zejména 
v oblastech rozvoje dopravy, bydlení, sociálních 
služeb, vzdělávací infrastruktury, realizace energe-
tických úspor nebo regenerace brownfieldů. 

Vedle projektové přípravy společnost v roce 2021 
administrovala zadávání veřejných zakázek a zajiš-
ťovala dotační management u desítek projektů 
procházejících fází realizace nebo udržitelnosti. 

Z vlastních projektů v roce 2021 probíhala realizace 
projektu RATIO, AMiCE a TalkNET.

 

 

 
  

Zpracování 
rozvojových 

dokumentů; 8 % 

Administrace 
veřejných zakázek; 

16 % 

Administrace 
projektů; 21 % 

Zpracování žádostí 
o dotace; 9 % 

Realizace vlastních 
projektů; 46 % 

Struktura výnosů v roce 2021 
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Zpráva představenstva 

Vážení akcionáři, 

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji 
27. výroční zprávu o činnosti a hospodaření spo-
lečnosti, která je zpracována v souladu s § 21 záko-
na o účetnictví č. 563/1991 Sb.  

Činnost agentury i v roce 2021 směřovala 
k naplnění dlouhodobé vize společnosti, podle 
které je společnost definovaná jako spolehlivá 
servisní organizace nejen pro své akcionáře, prio-
ritně pro Ústecký kraj, ale další subjekty z regionu, 
kterým poskytuje technickou a organizační pomoc 
při přípravě a realizaci jejich rozvojových záměrů a 
zajišťuje koordinační funkci v oblasti ekonomického 
a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Díky aktivní 
účasti a spolupráci v nadregionálních, přeshranič-
ních a mezinárodních rozvojových iniciativách a 
projektech, napomáhá k přenosu nových rozvojo-
vých impulsů a principů do Ústeckého kraje.  

Naplnění této vize bylo realizováno zejména pro-
střednictvím výkonu odborné poradenské činnosti, 
související s přípravou a realizací rozvojových pro-
jektů a účastí na realizaci projektů se zahraničními 
partnery.  

Poradenské služby se v roce 2021 stejně jako 
v předešlých letech zaměřovaly na přípravu doku-
mentace nezbytné pro získání dotačních prostřed-
ků z nejrůznějších dotačních titulů (zejména IROP, 
OPPIK, OPŽP, národní dotační programy), asistenč-
ní služby související s administrací realizace projek-
tů a procesy zadávání veřejných zakázek u projek-
tů, které byly za finanční podpory a z dotačních 
programů v roce 2021 realizovány. Významnou 
součástí poradenských služeb v roce 2021 byla též 
tvorba strategických dokumentů pro města a obce 
a facilitace rozvojových procesů. 

Nové projekty byly realizovány především 
v oblastech rozvoje vzdělávací infrastruktury, reali-
zace energetických úspor, dopravy, bydlení, sociál-
ních služeb. Pro financování projektů bylo v roce 
2021 z velké části využíváno tzv. integrovaných 
nástrojů. 

Z hlediska struktury klientely tvořily největší podíl 
obecní a krajská samospráva a neziskové organiza-
ce (zejména poskytovatelé sociálních služeb). 
V menší míře je doplňují vzdělávací organizace a 
podnikatelé. 

V průběhu roku 2021 byla úspěšně ukončena reali-
zace projektů, na kterých společnost spolupracuje 
se svými zahraničními partnery v rámci programu 
Interreg – Central Europe (projekty TalkNET a AMi-
CE). V roce 2021 nedošlo ke změnám ve vlastnické 

struktuře společnosti. Ústecký kraj držel 73,5 % 
akcií, vlastnický podíl městských samospráv byl 23 
%, a hospodářských komor 3,5 % akcií. Ke konci 
roku 2021 měla společnost celkem 17 akcionářů.  

Do roku 2021 společnost vstupovala s 10 zaměst-
nanci (k 31. 12. 2020 ukončil ve společnosti půso-
bení dlouholetý generální ředitel Mgr. Jan Kučera). 
Ke konci roku 2021 (resp. na počátku roku 2022) se 
počet zaměstnanců společnosti ustálil na 9 (z toho 
1 zaměstnanec s polovičním úvazkem). Společnost 
navíc využívala služeb externí účetní. Pozice gene-
rálního ředitele nebyla k 31. 12. 2021 obsazena. 

Společnost zůstala členem České asociace rozvojo-
vých agentur (ČARA) a je dále dlouholetým členem 
Hospodářské komory ČR.  

Hospodaření společnosti  

Celkové náklady společnosti byly v roce 2021 ve 
výši 11 052 tis. Kč. Celkové výnosy společnosti 
dosáhly výše 10 949 tis. Kč.  Hospodářský výsledek 
dosáhl výše - 102 528,09 Kč. Na návrh představen-
stva byl uhrazen nerozděleným ziskem minulých 
let, ze kterého bylo dále přiděleno 85 844 Kč do 
sociálního fondu (doplněn na 150 tis. Kč). Podrob-
né údaje jsou uvedeny v rozvaze a ve výkazu zisků 
a ztrát, které jsou uvedeny v závěru výroční zprávy.  

Nakládání s nerozděleným ziskem z minulých let  

Na počátku roku činil nerozdělený zisk 4 644 tis. Kč 
a jiný výsledek hospodaření minulých let - 6 735 tis. 
Kč. Jedná se o zaúčtování zbylých předepsaných 
splátek z Dohody o narovnání s Ústeckým krajem.  

Za poslední tři zdaňovací období byl nerozdělený 
zisk použit výhradně k doplnění sociálního fondu 
do stanoveného limitu 120 tis. Kč, akcionářům 
žádné podíly na nerozděleném zisku vypláceny 
nebyly. Nerozdělený zisk sloužil ke stabilizaci cash-
flow společnosti.   

Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2021 

Celková aktiva dosáhla hodnoty 4 588 tis. Kč. Dlou-
hodobý hmotný majetek měl po oprávkách hodno-
tu 66 tis. Kč (dopravní prostředky společnosti) a byl 
odepisován podle vnitřní směrnice. Peněžní pro-
středky měly hodnotu 1 507 tis. Kč. Zásoby (nedo-
končená výroba – realizované rozvojové projekty) 
dosahovaly výše 0 tis. Kč – oba dlouhodobé projek-
ty byly dokončeny a finančně vypořádány. Krátko-
dobé pohledávky, časové rozlišení a ostatní aktiva 
činila 2 993 tis. Kč. Vlastní kapitál dosáhl na konci 
roku 2021 částky - 1 516 tis. Kč. Záporná hodnota 
vlastního kapitálu je způsobena zaúčtováním Do-
hody o narovnání s majoritním akcionářem – Ús-
teckým krajem – v celkové výši 8 234 685,21 Kč. 
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Fondy tvořené ze zisku byly 464 tis. Kč, přičemž 
v sociálním fondu zůstalo 64 tis. Kč. Kapitálové 
fondy činily  
2 064 tis. Kč, nerozdělený zisk z minulých let 844 
tis. Kč a jiný výsledek hospodaření minulých let - 
6 786 tis. Kč. Krátkodobé závazky dosahovaly výše 
6 095 tis. Kč (částka je ovlivněna především za-
účtováním závazku vůči Ústeckému kraji). 

O dlouhodobém hmotném i nehmotném majetku  
i drobném majetku byla vedena analytická eviden-
ce a ta byla předmětem inventarizace.   

Společnost neměla žádný majetek zatížený zástav-
ním právem.  

Finanční data a informace byly vzaty z řádné účetní 
závěrky.  

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími 
osobami: 

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako 
ovládající osoba, která fakticky nebo právně vyko-
nává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení 
společnosti. K 31. 12. 2021 vlastnil majoritní počet 
akcií - 147 z 200 vydaných, což bylo 73,5 %.  

Úplata za provedené služby byla realizována za 
ceny obvyklé.  

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovláda-
nou a osobou ovládající:  

Objednávka, vystavená dne 9. 2. 2021 – Tvorba a 
aktualizace dotačního zpravodaje, cena  
49 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Smlouva, uzavřená dne 28. 4. 2021 – Zpracování 
strategického projektu do FST – Transformační 
centrum, cena 90 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - 
ovládaná osoba 

Smlouva, uzavřená dne 21. 6. 2021 – Dotační ma-
nagement podpořeného projektu z IROP, cena 150 
000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Smlouva, uzavřená dne 23. 6. 2021 – Podpora ab-
sorpční kapacity 2021, cena 485 000 Kč, dodavatel: 
RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Objednávka, vystavená dne 27. 7. 2021 – Zpraco-
vání podkladů pro programový dokument OP Spra-
vedlivá transformace, cena 49 700 Kč, dodavatel: 
RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Objednávka, vystavená dne 21. 9. 2021 – Zpraco-
vání ocenění hodnoty firmy, cena 20 660 Kč, doda-
vatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Smlouva, uzavřená dne 10. 12. 2021 – Zpracování 
žádosti o dotaci, cena 40 000 Kč, dodavatel: RRA 
ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Smlouva, uzavřená dne 17. 12. 2021 – Zpracování 
žádosti o dotaci a studie proveditelnosti, cena 170 
000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba 

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládaný-
mi: V průběhu roku 2021 nebyly uzavřeny žádné 
smlouvy. 

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo 
Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři 
měly méně než 5 % hlasovacích práv.  

Představenstvu společnosti není známo, že by 
některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími 
právy než svými, a to na základě dohody uzavřené 
s jiným společníkem nebo společníky. Společnost 
má akcie zaknihované v Centrálním depozitáři 
cenných papírů. 

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů 
nebo na jejich popud nebyly uzavřeny.  

Společnost není ovládající osobou v žádné jiné 
obchodní společnosti, ani není majetkově spojena 
s žádnou jinou organizací.  

Závěr  

V roce 2021 se uskutečnilo 14 řádných jednání 
představenstva, na kterých se rozhodovalo  
o záležitostech, které příslušely do jeho kompeten-
ce. Na všechna jednání byl zván předseda dozorčí 
rady. 

Rok 2021 byl pro společnost obtížný ze dvou důvo-
dů. Za prvé, pandemie Covid odložila nebo zrušila 
realizace řadu plánovaných projektů. Za druhé, 
v souvislosti s koncem programového období ESI 
fondů došlo k výpadku množství zakázek v oblasti 
dotačního poradenství.  

V roce 2021 bylo realizováno téměř 100 zakázek 
pro veřejnou správu, podniky a neziskové organi-
zace. Stejně jako ve všech předešlých letech, byly 
splněny všechny závazky vůči státním institucím, 
zákazníkům i dodavatelům. Poskytované služby 
byly v naprosté většině případů hodnoceny 
ze strany zákazníků jako profesionální a vysoce 
kvalitní. Společnost prohlubovala spolupráci s 
dlouhodobými partnery, stejně jako navázala spo-
lupráci s novými klienty. Z této spolupráce vzešla 
realizace řady smysluplných projektů. Pozitivní 
reakce zákazníků na poskytnuté služby vytváří 
podmínky a předpoklady pro oboustranně výhod-
nou spolupráci i v dalších letech. 

Z pověření představenstva zpracoval a předložil 
Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda představenstva RRA ÚK.
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Zpráva o činnosti dozorčí rady a stanovisko DR k roční závěrce 

 

Dozorčí rada Regionální rozvojové agentury Ústec-
kého kraje, a.s. se v roce 2021 sešla na dvou pláno-
vaných zasedání, v jejichž rámci realizovala svou 
úlohu dohledu nad činností společnosti, kontrolo-
vala způsob hospodaření a dodržování obecně 
platných právních předpisů a stanov společnosti, 
jakož  
i plnění usnesení valné hromady akcionářů. Před-
seda nebo místopředseda dozorčí rady se pravidel-
ně účastnil jednání představenstva. 

V rámci dohledu dozorčí rady nad výkonem působ-
nosti představenstva a uskutečňování podnikatel-
ské činnosti společnosti dozorčí rada nezjistila 
žádné závady nebo nedostatky, ani porušování 
působnosti a pravomoci představenstva. Dozorčí 
rada konstatuje, že podnikatelská činnost společ-
nosti  
a její hospodaření byly v průběhu roku 2021 reali-
zovány v souladu s právními předpisy, stanovami 
společnosti a usnesením valné hromady. 

Dozorčí rada přezkoumala na svém jednání dne 24. 3. 
2022 řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.  

Dozorčí rada na základě prozkoumání podkladů, které 
jí byly předány představenstvem společnosti nebo 
vyplynuly z vlastní kontrolní činnosti, konstatuje, že  

 

 

 

řádná účetní závěrka ve všech významných souvis-
lostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní 
jmění a finanční situaci společnosti. Dozorčí rada 
doporučuje valné hromadě akcionářů řádnou 
účetní závěrku schválit. 

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva 
o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami 
a nemá k ní připomínek. 

DR přezkoumala návrh představenstva na způsob 
úhrady ztráty za rok 2021 výši 102 528,09 Kč ze 
zisku společnosti v budoucích letech a vyslovila 
souhlas s tímto návrhem a doporučuje jej předložit 
v tomto znění VH ke schválení:  

Uhradit ztrátu ve výši 102 528,09 Kč ze zisku spo-
lečnosti v budoucích letech. 

Do sociálního fondu společnosti přidělit 85 844,00 
Kč z účtu 428 - nerozdělený zisk z minulých let a 
naplnit tento fond do výše 150 000,00 Kč. 

Z pověření dozorčí rady zpracoval a předložil 
Vlastimil Waic, předseda dozorčí rady RRA ÚK. 

 

 

 

 

Úhrada ztráty 

Valná hromada rozhodla dne 25. 5. 2022 uhradit ztrátu společnosti za účetní období r. 2021 následovně: 

 Uhradit ztrátu ve výši 102 528,09 Kč ze zisku společnosti budoucích let. 

 Do sociálního fondu společnosti přidělit 85 844,00 Kč z účtu 428 – nerozdělený zisk z minulých let  
a naplnit tento fond do výše 150 000,00 Kč. 
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Rozvaha 

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 
 

OZNAČ. AKTIVA 
BĚŽNÝ 

ROK 
MINULÝ 

ROK 
OZNAČ. PASIVA 

BĚŽNÝ 
ROK 

MINULÝ ROK 

 Aktiva celkem 4 588 8 454  Pasiva celkem 4 588 8 454 

A. 
Pohledávky za upsa-
ný vlastní kapitál 

 - A. Vlastní kapitál -1 516 -1 306 

B. Dlouhodobý majetek 66 252 A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 

66 252 A.II. Kapitálové fondy 2 064 2 064 

C. Oběžná aktiva 2 042 6 770 A.III. Fondy ze zisku 464 450 

C.I. Zásoby - 3 864  A.IV. HV minulých let -5 942 - 2 091  

C.II. Pohledávky 535 641 A.V. HV běžného účetního období  -102 -3 729 

C.III. 
Krátkodobý finanční 
majetek 

 - B+C. Cizí zdroje 6 095 9 737 

C.IV. Peněžní prostředky 1 507 2 265 C.I. Dlouhodobé závazky - - 

D. Časové rozlišení 2 480 1 432 C.II. Krátkodobé závazky 6 095 9 737 

- - - - D. Časové rozlišení 9 23 
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Výkaz zisků a ztrát 

(údaje jsou uvedeny v tis. Kč) 
 

OZNAČ. AKTIVA BĚŽNÝ ROK MINULÝ ROK OZNAČ. PASIVA BĚŽNÝ ROK MINULÝ ROK 

I. 
Tržby za prodej 
výrobků a služeb 6 554 3 849 K. 

Ostatní finanční 
náklady 

82 7 

A. 
Výkonová spo-
třeba 

941 1 066 * 
Finanční výsledek 
hospodaření 

-82 31 

B. 
Změna stavu 
zásob vlastní 
činnosti 

3 864 2 982 ** 
Výsledek hospo-
daření před zda-
něním 

-102 -3 729 

D. Osobní náklady 5 634 6 001 ** 
Výsledek hospo-
daření po zdanění 

-102 -3 729 

E. 
Úprava hodnot 
v provozní části 

80 124 *** 
Výsledek hospoda-
ření za účetní obdo-
bí  

-102 -3 729 

III. 
Ostatní provozní 
výnosy 

4 395 2 951 * 
Čistý obrat za účetní 
období 

10 949 6 838 

F 
Ostatní provozní 
náklady 

450 387  
 

  

* 
Provozní výsledek 
hospodaření 

-20 -3 760  
 

  

VI. 
Výnosové úroky a 
podobné výnosy 

- -     

J. 
Nákladové úroky a 
podobné náklady 

- -     

VII. 
Ostatní finanční 
výnosy 

- 38     
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Příloha č. 1 - Podíl jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti 

 

Akcionář Počet akcií Podíl v % Finanční podíl 

Ústecký kraj 147 73,5   1 470 000,- Kč 

Město Bílina 2 1   20 000,- Kč 

Statutární město Děčín 3 1,5   30 000,- Kč 

Město Duchcov 1 0,5   10 000,- Kč 

Statutární město Chomutov 5 2,5   50 000,- Kč 

Město Klášterec nad Ohří 2 1   20 000,- Kč 

Město Meziboří 2 1   20 000,- Kč 

Město Podbořany 1 0,5   10 000,- Kč 

Město Rumburk 25 12,5   250 000,- Kč 

Město Štětí 1 0,5   10 000,- Kč 

Město Varnsdorf 2 1   20 000,- Kč 

Město Žatec 2 1   20 000,- Kč 

Okresní hospodářská komora Děčín 1 0,5   10 000,- Kč 

Okresní hospodářská komora v Chomutově 3 1,5  30 000,- Kč 

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích 1 0,5   10 000,- Kč 

Okresní hospodářská komora Louny 1 0,5  10 000,- Kč 

Okresní hospodářská komora Most 1 0,5  10 000,- Kč 

Celkem 200 100      2 000 000,-Kč  
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