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Výroční zpráva společnosti za rok 2016

A. Textová část

1) Úvod

Založení Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
Statutární město Zlín na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 37/23/Z/2005 ze dne 8. září 2005 a
Zlínský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0180/Z07/05 ze dne 26. října 2005 založili
obecně prospěšnou společnost v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. I) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění
pozdějších předpisů.

Zakládací smlouva o založení obecně prospěšné společnosti nabyla platnosti a účinnosti dne 28. 11. 2005. 
Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v  Brně dne 
16.  ledna  2006,  tj.  dnem nabytí  právní  moci  rozhodnutí.  Společnost  byla  založena na  dobu neurčitou.
Současným sídlem filharmonie je Kongresové centrum Zlín.

V obecně prospěšné společnosti působí tyto orgány - správní rada, dozorčí rada a ředitel. Funkční období,
rozhodování,  složení a  působnost  správní  rady jsou definovány v Zakládací  smlouvě obecně prospěšné
společnosti. Statutárním orgánem společnosti je nově od roku 2011 ředitel, který na základě manažerské
smlouvy řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.  Ředitel je jmenován a odvoláván správní radou.
Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Složení dozorčí rady, funkční období, rozhodování a působnost jsou
rovněž definovány v Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti.

Organizační členění
V čele  filharmonie  stojí  ředitel,  který  jako  statutární  orgán  organizuje  a  řídí  činnost  celé  společnosti.
Provozní, uměleckou a ekonomickou činnost společnosti zabezpečují dva úseky, a to úsek koncertní a úsek
ekonomický. Vedoucím koncertního úseku je manager filharmonie, úsek ekonomický řídí hlavní ekonom.
Ředitel  může pro řešení konkrétních uměleckých úkolů  stanovit  poradní  orgány.  Poradními  orgány jsou
umělecká rada a konkurzní komise, která má poradní pravomoc při výběru nových členů orchestru. 

Popis činnosti
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby a doplňkové činnosti na území Zlínského kraje, celé České
republiky a také v zahraničí, a to:
interpretace hudebního umění, provádění dokumentační, archivní, muzejní a výstavní činnosti v rámci svých
produkcí  a  užívaných prostor,  vydávání  propagačních materiálů  a  publikací  majících vztah k Filharmonii
Bohuslava  Martinů  a  hudebnímu  životu  vůbec,  podpora  vzniku  nových  nahrávek  orchestrální  hudby,
zajišťování výchovných a vzdělávacích aktivit  pro  veřejnost,  spolupráce se školami  a dalšími výchovně-
vzdělávacími institucemi, nákup a prodej hudebních nástrojů, hudebnin a hudebního příslušenství pro členy
orchestru filharmonie.

Společnost vykonává agenturní činnost jako doplňkovou činnost.
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2) Zpráva o činnosti a aktivitách společnosti za rok 2016

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2016:

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2016:

Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně i nadále pokračuje v šíření dobrého jména orchestru ve
svém městě, ve Zlínském kraji, a také v České republice a zahraničí. Patří k nejlepším orchestrům
v České republice. 

Z přehledu počtu koncertů vyplývá, že plán koncertů za rok 2016 byl výrazně překročen. Došlo
k navýšení  především počtu  koncertů  Kongresovém centru,  ale  také  k navýšení  koncertů  mimo
sídlo FBM.
 

Přehled koncertů FBM, o.p.s. Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Plán Rok 

2007
200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

abonentní koncerty 22 22 20 21 23 20 20 22 22 21 21
koncerty pro rodiče s dětmi 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
koncerty v sídle FBM ostatní 8 15 19 20 14 19 15 12 11 17 21
koncerty v sídle FBM pro cizí 0 0 0 0 3 2 4 4 4 3 4
koncerty v malém sále 0 0 0 0 0 4 3 3 4 9 8
mezisoučet 31 39 41 43 42 48 45 44 43 52 56
výchovné koncerty 32 41 25 33 31 24 28 34 36 32 38
součet koncertů v sídle FBM 63 80 66 76 73 72 73 78 79 84 94

koncerty v ČR mimo sídlo FBM 18 25 32 22 18 16 20 24 20 17 20
zahraniční koncerty 24 17 11 23 11 22 12 13 10 16 15
mimořádné se zlínským 
divadlem 2 2 0 0 0 9 5 0 0 1 1
nahrávání CD, dirigentské kurzy 3 1 7 6 7 11 4 4 2 2 3

Celkem 110 125 116 127 109 130 114 119 111 120 133

Návštěvnost našich koncertů v roce 2016 pokračovala v pozitivním trendu návštěvnosti loňského
roku. Došlo k navýšení jak celkové návštěvnosti našich koncertů, tak také k výraznému navýšení
průměrné návštěvnosti na koncert, která se blíží oficiální kapacitě Kongresového centra 761 míst:
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Abonentní a 
mimořádné Výchovné koncerty

Rok
Posluch
ači Počet

Prům
ěr

Posluch
ači

Poč
et

Prům
ěr

koncer
tů koncertů

2016 31 181 42 742 16 648 34 490
2015 24 340 33 738 15 582 32 484
2014 26 323 38 693 18 474 30 616
2013 25 380 37 686 15 618 28 558
2012 24 887 38 655 11 667 22 530
2011 22 227 36 617 18 061 31 583
2010 15 959 37 431 13 246 33 401
2009 15 336 39 393 9 315 25 373
2008 15 411 39 395 17 703 41 432
2007 12 719 28 454 12 213 32 382
2006 10 855 27 402 16 769 43 390

Přehled nejvýznamnějších koncertů v roce 2016:

- významné koncerty v Kongresovém centru Zlín či ve Zlíně:
o 8. ledna tradiční Novoroční koncert 
o 17. a 18. února dva zcela vyprodané koncerty našeho orchestru se skupinou Olympic
o 10. března vyprodaný koncert se skupinou Hradišťan
o 23. března koncert s názvem Vzpomínky na Indii včetně besedy s účastníky turné a 

cestovatelem Miroslavem Zikmundem – velká mediální odezva
o 31. března koncert s Pavlem Šporclem
o 28. dubna koncert k 70. výročí založení FBM s Fazilem Sayem

 koncert byl natáčen Českou televizí a Českým rozhlasem
o koncerty festivalu Talentinum 2016 včetně slavnostního koncertu festivalu dne 12. 

května 
o 29. května koncert filmové hudby – Zdeněk Liška v rámci filmového festivalu ve Zlíně
o 2. června koncert filmové hudby – francouzská hudba v rámci filmového festivalu ve 

Zlíně jako open air koncert v Baťově institutu 
o 16. června koncert pro nadaci Handicap
o 11. září společný koncert s Městským divadlem Zlín v Komenského parku ve Zlíně
o v září dirigentské kurzy ve Zlíně
o 21. září charitativní koncert pro dárce kostní dřeně
o 6. října zahajovací koncert festivalu Harmonia Moraviae, který obsahoval celkem 6 

koncertů
o 4. listopadu koncert pro 500 dárců krve ze Zlínského kraje
o 24. listopadu koncert v rámci evropského projektu ONE- spojený orchestr z hráčů naší 

filharmonie a francouzského Amiens
o 1. prosince koncert s Evou Urbanovou
o 20. prosince tradiční vánoční koncert
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- koncerty ve Zlínském kraji:
o koncerty festivalu Talentinum 2016:

 3 koncerty v Uherském Hradišti
 10. června koncert v Luhačovicích

o 8. června koncert v Kroměříži
o 13. června open air koncert v Baťově institutu 
o 2. července koncert ve Skleníku v Kroměříži
o 3. července koncert na Velehradě, který živě přenášela ČT
o 10. července koncert ve Skleníku v Kroměříži
o v srpnu tradiční dirigentské kurzy v Kroměříži včetně závěrečného koncertu 12. 

července na zámku Kroměříž
o 18. září koncert ve Valašském Meziříčí
o 28. září koncert na zámku Kroměříž
o 29. října koncert v Holešově

- koncerty v ČR:
o 24. dubna koncert v Brně v Besedním domě
o 21. července v Českém Krumlově, na jednom z největších českých hudebních festival
o 2. října koncert v Olomouci v kostele sv. Mořice
o 21. října koncert v pražském Obecním domě
o 5. prosince koncert v Olomouci
o 6. prosince koncert v Ostravě
o 16. prosince koncert ve Španělském sale Pražského hradu

- koncerty v zahraničí:
o turné v Německu od 30. prosince 2015 do 3. ledna 2016 (celkem pět koncertů)
o 25. ledna koncert Musikverein ve Vídni
o 22. - 29. února historické turné v Indii včetně dvou koncertů v Bombaji a Kalkatě
o 12. března koncert v rakouském Badenu
o 25. května koncert Konzerthaus ve Vídni s Angelou Gheorgiu
o 19. – 25. června turné ve Francii včetně dvou koncertů v Compiegne a Laonu
o 23. července koncert v rakouském Kirchstettenu
o 28. prosince 2016 – 2. ledna 2017 turné v Německu

- 16. ledna 2016 jsme uspořádali ples Filharmonie Bohuslava Martinů

- předplatné pro sezónu 2016-2017 si zakoupilo 1.750 předplatitelů, což je zase překročení 
počtu předplatitelů o 5 % proti minulé sezóně (1.672 předplatitelů). 
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Závěrem lze konstatovat, že naše organizace v oblasti činnosti výborně plní své poslání.

3) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti za rok 2016

a) Přehled a vývoj provozních nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů

Náklady 

Celkové náklady společnosti k 31.12.2016 byly čerpány v celkové výši 61 802  tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu
na rok 2016.
 
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře:

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 61 273  tis. Kč,

- náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 529 tis. Kč,

- z toho náklady vynaložené na vlastní činnost společnosti (tj. náklady na správu) ve výši 6 365 tis. Kč, což
je 95 % z celkového plánu nákladů správy. 

Výnosy 

Celkové výnosy společnosti k 31.12.2016 byly plněny v celkové výši 61 823 tis. Kč), tj. na 100 % rozpočtu na
rok 2016.

Výnosy  společnosti byly plněny ve struktuře:

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši  59 944  tis. Kč,

- výnosy z  doplňkových činností ve výši  1 879 tis. Kč,

Výsledek hospodaření

Společnost vykázala  k 31.12.2016 kladný výsledek hospodaření ve výši 3 840,20 Kč.

 

b) Přehled a vyhodnocení přijatých dotací k     31.12.2016

Společnosti byly k 31.12.2016 poskytnuty dotace v celkové výši 45 930  tis. Kč, a to v následující struktuře:

 neinvestiční dotace (k 31.12.2016 celkem bylo poskytnuto  45 530  tis. Kč, čerpáno bylo  45 530   tis.
Kč):
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· dotace SMZ: 

- na neinvestiční náklady   -   poskytnuto 21 760 tis. Kč, skutečně čerpáno 21 760  tis. Kč;             

          -  na Turné Indie - poskytnuto 500  tis. Kč,  skutečně čerpáno  500  tis. Kč;             

          - na  Festival Talentinum - poskytnuto 250 tis. Kč, skutečně čerpáno 250  tis. Kč;             

          

· dotace ZK 

- na provozní výdaje - poskytnuto  21 100 tis. Kč, skutečně čerpáno  21 100 tis. Kč;

           - na mimořádné činnosti  – 70. Výročí FBM   poskytnuto  250 tis. Kč, skutečně čerpáno 250 tis. Kč;

· dotace Ministerstvo kultury ČR:

- podpora nové tvorby - poskytnuto 1 220  tis. Kč, skutečně čerpáno 1 220 tis. Kč;

- Turné Indie- poskytnuto 450  tis. Kč, skutečně čerpáno 450 tis. Kč;

 investiční dotace 

· investiční dotace ZK – poskytnuto  0 tis. Kč, skutečně čerpáno 0 tis. Kč;

· investiční dotace SMZ – poskytnuto  400 tis. Kč, skutečně čerpáno  400 tis. Kč;

c) Stav majetku a závazků společnosti

FBM, o.p.s. má vlastní majetek v hodnotě  8  906 041,- Kč 
     

V průběhu roku 2016 byl pořízen nový majetek ve výši  841  tis. Kč :

- tenor trombon  - pořizovací cena 135  tis. Kč, zařazení do užívání 2/2016, 
                                                           zdroj financování  - vlastní zdroje FBM

- trumpeta - pořizovací cena 111  tis. Kč, zařazení do užívání 2/2016,                                                           
                                                                                               zdroj financování  - vlastní zdroje FBM

- lesní roh - pořizovací cena 250 tis. Kč, zařazení do užívání 4/2016, 
                                                                                               zdroj financování - investiční dotace ZK

- housle- pořizovací cena 80 tis. Kč, zařazení do užívání 7/2016, 
                                                                                                 zdroj financování  - vlastní zdroje FBM

- hoboj - pořizovací cena 265 tis. Kč, zařazení do užívání 8/2016, 
 
zdroj  financování investiční dotace ZK 150. tis.  Kč
vlastní zdroje FBM 114 tis. Kč

 
     

V  roce 2016  nebyl z majetku organizace vyřazen žádný hudební nástroj. 

FBM, o. p. s. měla od 16.1.2006 (tedy dne založení) od Statutárního města Zlín v bezplatné výpůjčce 
majetek. Inventurní komise Statutárního města Zlín zkontrolovala stav tohoto majetku k 31.12.2016 a 
konstatovala, že inventura proběhla bez závad.  Hodnota majetku, kterou má FBM, o.p.s. od 
Statutárního města Zlín ve výpůjčce činí  16  497 572,- Kč.

Organizaci se podařilo v průběhu roku 2016 udržovat finanční toky ve správném rozsahu, a to konkrétně:

o mít dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých závazků, a to především :
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 vůči zaměstnancům 
 vůči orgánům státní správy  /sociální, zdravotní pojištění, daně…/
 platit v řádných termínech závazky dodavatelům 

                                         k 31.12.2016 byl stav závazků 74 946,02 Kč (č.ú. 321), všechny závazky byly ve
                                         lhůtě  splatnosti

o kontrolovat placení pohledávek  odběrateli 
 k  31.12.2016 byl stav účtu pohledávek odběratelé ( č.ú. 311) 310 484  Kč               
            Většina těchto pohledávek byla již uhrazena v termínu  splatnosti. 

 Pohledávky za firmou PSK - Průmyslové stavby  ve výši 11 000,- Kč a  
36 000,- Kč byly přihlášeny do insolventního řízení.

 Organizace současně eviduje ve svém účetnictví    ostatní pohledávky 
            (č.ú. 315)  v celkové výši  700 736,- Kč

 -  pohledávku z roku 2010 za firmou  LUX concerts events GmbH v celkové výši
24 000,- EUR tj.  648 480,- Kč .Na firmu  LUX concerts events GmbH bylo v
průběhu roku 2010 vyhlášeno insolvenční řízení, kterého se formou přihlášky
pohledávky  do  insolventního  řízení   účastní  také  FBM.  V roce  2012  k této
pohledávce byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 250 000,-
Kč (jedná se o nákladovou položku).  Pohledávka je vedena v účetnictví na účtu
č. 31520 -ostatní pohledávky.

    
-   pohledávku za společností  Česká producentská s.r.o. ve výši 60 000,- Kč, tato

pohledávka  byla  předána právní  kanceláři  k vymáhání.   V   roce  2012  byla
k této  pohledávce   vytvořena    opravná  položka  60 000,-  Kč.   Pohledávka
vznikla  v roce  2004 tj.  před  datem založení  obecně  prospěšné  společnosti.
V účetnictví organizace je vedena  na účtu č. 31510  - ostatní pohledávky. 

-    pohledávku za společností  Vladimír Hron  ve výši    - 7 744,- Kč z prosince 
roku 2016, která  byla uhrazena v lednu 2017.             

                

o stavy k 31.12.2016:

      
 banka         4  489 332,17 Kč
 pokladna            92 507,- Kč
 ceniny                74 467,- Kč

d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti 

Osobní náklady společnosti byly k 31.12.2016 vykázány v celkové výši 34 340 tis. Kč (tj. na 99 % rozpočtu)

Mzdové náklady společnosti činí  25 071  tis. Kč  ve struktuře (viz graf 3a):

- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 24 615 tis. Kč,
- nemocenské dávky 40  tis,
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 416 tis. Kč

V porovnání se skutečností k 31.12.2015 (24 586 tis) vykázaly celkové mzdové náklady navýšení o 485 tis.
Kč, z toho náklady na mzdy se zvýšily o  510 tis. Kč ,  výplata nemocenských dávek se navýšila o 10 tis Kč
a náklady  na  ostatní  osobní  náklady  se  snížily  o  35  tis  Kč..  Mzdové  náklady  jsou  čerpány cca  99  %
stanoveného plánu na rok 2016 tj. o 140  tis .méně proti plánu.

Skutečný fyzický stav pracovníků k 31.12.2016 je 91 zaměstnanců . Došlo ke snížení stavu zaměstnanců o 5
úvazků oproti skutečnosti k 31.12.2015 a  ke snížení o 3  úvazky proti plánu 2016 . 
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Průměrná  mzda  k 31.12.2016  je  vykázána  ve  výši  23 048  Kč,  tj.  o  477  Kč  více  oproti  skutečnosti  k
31.12.2015 a o 221 méně proti  plánu roku 2016. V měsíci listopadu  2016 došlo,   po dohodě se členy
Správní rady, k navýšení mezd u všech zaměstnanců FBM o 4 %, což se projevilo jako   meziroční nárůst
mezd v porovnání let  2015 a 2016. 

e) Vývoj a stav fondů společnosti 

Společnost vykazuje k 31.12.2016 zůstatky na fondech v celkové výši 219 tis. Kč, z toho:
- rezervní fond ve výši 219 tis. Kč.

                   4) Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2016 nedošlo v zakládací listině k žádným změnám.

5) Změny ve složení správní a dozorčí rady a o změně osoby ředitele,
k nimž došlo v průběhu roku 2016

V průběhu roku 2016 došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady:

 Zastupitelstvo města Zlína vzalo na vědomí 15.září.2016 odstoupení Dalibora Stříbného z funkce člena
správní rady FBM, o.p.s. a ke dni 7.září.2016  schválilo návrh na jmenování Ing. et Ing. Jiřího Korce, do
funkce člena správní rady FBM,o.p.s. jako zástupce statutárního města Zlína.

 Správní rada Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. schválila dne 23. listopadu 2016 
Ing. et Ing. Jiřího Korce předsedou Správní rady FBM, o.p.s. 

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změně osoby ředitele.

6) Informace dle zákona o účetnictví

· Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy:

Žádné skutečnosti tohoto druhu nenastaly.

· Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky:
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Účetní  jednotka  bude i  nadále  poskytovat  obecně prospěšné služby  a  doplňkové  činnosti  na území
Zlínského kraje a celé České republiky v oblasti kultury a současně bude nadále zajišťovat výchovně
vzdělávací aktivity pro veřejnost. 

· Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:

V roce 2016 nevyvíjela FBM o.p.s. žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

· Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích:

FBM o.p.s. podporuje profesní růst svých zaměstnanců formou školení a výměnných pobytů v zahraničí.
Pravidelně jsou zaměstnanci filharmonie proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku podniku v zahraničí:

FBM, o.p.s. neměla v roce 2016 organizační složku podniku v zahraničí

B. Roční účetní závěrka za rok 2016

Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2016, a to v následující struktuře:
a) Rozvaha 
b) Výkaz zisku a ztráty 
c)  Příloha tvořící součást účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších   

 předpisů

C. Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2016

Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2016.
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