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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.
Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Jednat jménem společnosti a zavazovat ji navenek smí společně
vždy dva členové správní rady, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy.
Funkční období, rozhodování a působnost jsou definovány v Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti.
Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Složení dozorčí rady, funkční období, rozhodování a působnost jsou taktéž definovány v Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti.
Činnost řídí ředitel, který je na základě konkurzu jmenován a odvoláván správní radou. Správní rada s ředitelem uzavře manažerskou smlouvu.

Organizační členění

Obecně prospěšná společnost se člení na řídící úsek, umělecký úsek (symfonický orchestr), ekonomicko-provozní
úseky. V čele řídícího úseku stojí ředitel, v čele uměleckého úseku stojí šéfdirigent a v čele ekonomicko-provozních
úseků stojí hlavní ekonom, vedoucí marketingu a propagace a vedoucí technické údržby. Ředitel může pro řešení
konkrétních úkolů stanovit poradní orgány. Poradní orgány jako uměleckou radu a konkurzní komisi zřizuje vždy.

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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1. Úvod
Můžeme konstatovat, že hodnocení FBM, o. p. s. z pohledu činnosti i hospodaření za rok 2009 obsahuje velmi příznivé
informace.
Za velmi pozitivní je nutno označit rostoucí kvalitu našeho orchestru. To se projevilo nejen zájmem pořadatelů největších českých hudebních festivalů, jako je festival Pražské jaro, kde se naše filharmonie zúčastnila poprvé ve své historii,
ale také nárůstem koncertů FBM v zahraničí. Dochází ke kontinuálnímu zkvalitňování obsazení členů orchestru. Naši
koncertní činnost se snažíme stále více rozšiřovat do ostatních měst Zlínského kraje a také mimo jeho hranice.
Rok 2009 byl pro Filharmonii Bohuslava Martinů velmi náročným, ale současně také velmi úspěšným. Dokladem toho
je skutečnost, že FBM dokázala i v době ekonomické krize udržet v průběhu roku své hospodaření vyrovnané a závěr
roku 2009 ukončit s kladným hospodářským výsledkem.

2. Zpráva o činnosti FBM, o. p. s. za rok 2009
Z pohledu činnosti lze rok 2009 hodnotit jako jedno z nejlepších období v dosavadní historii Filharmonie Bohuslava
Martinů. Bylo to dáno zejména účastí orchestru FBM na největších hudebních festivalech v ČR (největšího tuzemského hudebního festivalu Pražské jaro se naše filharmonie zúčastnila poprvé ve své historii), významnými koncerty
v Domě umění (např. koncert Mischi Maiského), a také díky zvýšení zájmu posluchačů o naše abonentní a mimořádné
koncerty v Domě umění.

Přehled koncertů FBM, o. p. s.
abonentní koncerty
výchovné koncerty
mimořádný „Smrt Hippodamie“
zahraniční koncerty
koncerty v ČR mimo Dům umění
koncerty v Domě umění ostatní
nahrávání CD
koncerty pro rodiče s dětmi

Celkem

Rok
2005

Rok
2006

Rok
2007

Rok
2008

Plán
2009

Rok
2009

114

130

110

125

120

116

21
61
0
12
5
15
0
0

21
43
16
18
27
5
0
0

22
32
2
24
18
8
3
1

22
41
2
17
25
15
1
2

20
35
0
11
28
18
6
2

20
27
0
11
30
19
7
2
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Především bychom chtěli upozornit na tyto koncerty:
Vystoupili jsme na největších hudebních festivalech v České republice:
• 15. května na festivalu Pražské jaro
• 23. června na festivalu Smetanova Litomyšl (projekt Orbis Pictus se Zuzanou Lapčíkovou)
• 8. června na festivalu Janáčkův máj v Ostravě
Koncerty ve Zlíně a Zlínském kraji:
• 7. ledna Novoroční koncert ve Zlíně
• 23. ledna koncert ve Zlíně pro ministry EU v rámci jejich summitu ve Zlíně a Luhačovicích
• 23. ledna cyklus výchovných koncertů v Uherském Hradišti
• 24. ledna Novoroční koncert ve Vsetíně
• 31. ledna 2009 Novoroční koncert v Holešově při slavnostním znovuotevření zámku
• 29. března koncert se světoznámým violoncellistou Mischou Maiskym
• 22., 23. a 24. dubna byly tři koncerty s rómskou cimbálovkou Ciganski diabli, všechny byly vyprodány a měly
mimořádný divácký ohlas
• 3. srpna zahajovací koncert Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích
cyklus koncertů v Kroměříži:
• 29. dubna abonentní koncert
• 20. května koncert vítězů soutěže mladých houslistů do 16 let Archetti in Moravia
• 4. června repríza programu Pražského jara na zámku Kroměříž
• 30. června projekt Chvění s Hradišťanem
koncerty projektu Orbis Pictus ve Zlínském kraji:
• 22. června ve Zlíně
• 4. října v Kroměříži
• 25. října v Uherském Brodě
• 13. prosince koncert v Holešově
Koncerty v zahraničí:
• 7. března ve Varaždínu a 8. března v Záhřebu v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie
• 5. dubna koncert ve Vídni
• 24. července v Bratislavě zahájení festivalu Viva Musica
• zářijové turné v Itálii za účasti nejvyšších představitelů města Zlína a Zlínského kraje a to především koncerty:
		
• 11. září v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
		
• 13. září v Assisi v bazilice Svatého Františka
• 12. listopadu Žilina
• turné v Německu v prosinci 2009
7. ročník festivalu Harmonia Moraviae 2009:
• festival obsahoval 11 koncertů v období od 17. září do 22. října 2009
• 6 koncertů bylo v Domě umění, dalších 5 koncertů bylo na různých místech Zlínského kraje (Kroměříž,
Uh. Hradiště, Svatý Hostýn)
• velký zájem diváků, především pak o zahajovací koncert či o koncertní provedení muzikálu Johanka z Arku
• festivalu se zúčastnil i hostující orchestr z Pardubic
• příznivé odborné kritiky na náš orchestr (především koncert Náměty z dávných časů s dirigentem Jakubem Hrůšou)
2. prosince Brno, 9. prosince Ostrava – charitativní koncerty pro Nadaci Terezy Maxové
Natáčení CD, nahrávání rozhlasu či televize:
• 10. ledna 2009 naše filharmonie hrála se skupinou Čechomor při vyhlášení prestižní soutěže Sportovec ČR 2008
v Praze v Hudebním divadle Karlín a toto vyhlášení bylo v přímém přenosu na ČT1
• 7x nahrávání CD (4. – 8., 13. – 15. a 20. – 22. února, 25.– 28. května a 6. – 9. července komplet klavírních koncertů B. Martinů, filmová hudba), říjen, listopad ve studiu Dolní Bojanovice
• 6. října natáčení pro UTB ve Zlíně
• 3 koncerty: 17. dubna, 1. října a 15. října natáčel Český rozhlas

4

3. Zpráva o hospodaření FBM, o. p. s. za rok 2009
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění ukládá v par. 19 odst. 1 důsledně oddělit
náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné společnosti.

Investiční výdaje:

500 000

500 000

100 %

Komentář:
Náklady: celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2009 čerpány ve výši 46.354 tis. Kč, tj. na 102 % schváleného plánu.
• Spotřeba materiálu: položka byla splněna na 101 % tj. dle stanoveného plánu.
• Energie: náklady na energie jsou v roce 2009 nižší, než bylo původně plánováno (50 %). Organizace z důvodů
opatrnosti u spotřeby energií v roce 2008 vytvořila vyšší dohadné položky než byla konečná spotřeba, a tím došlo
k nižšímu čerpání energií v roce 2009 .
• Cestovné: v roce 2009 byly navýšeny náklady na cestovné (162 %). V této položce jsou zahrnuty především diety
orchestru. V roce 2009 se filharmonie zúčastnila několika významných zahraničních turné, což si vyžádalo vyšší
objem finančních prostředků na cestovní náhrady.
• Služby: služby jsou oproti rozpočtu mírně navýšeny (103 %). Tento nárůst je způsoben zvýšenými náklady na
dopravu, které si vyžádala zahraniční turné realizovaná v průběhu roku 2009.
• Mzdy: čerpání nákladů v oblasti mezd v roce 2009 odpovídá plánu (98 %). Mírné nedočerpání mzdových prostředků bylo způsobeno nižším stavem členů orchestru. Postupně jeho stav doplňujeme tak, aby bylo dosaženo
vyšší kvality hráčů nad jejich kvantitou. Z tohoto důvodu také došlo k mírnému navýšení v oblasti výpomocí.
• Honoráře a výpomoci: položka honorářů a výpomocí je vyšší (119 %) z důvodů realizace velkých tuzemských a
zahraničních projektů.
Výnosy: celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2009 čerpány ve výši 46.372 tis. Kč, tj. na 102 % schváleného plánu.
• Vlastní výnosy: vlastní výnosy byly překročeny (109 %). Toto překročení bylo způsobeno vysokými tržbami z
tuzemských koncertů. Výnosy ze zahraničních koncertů, byly naplněny dle plánu.
Investiční výdaje: investiční výdaje byly v roce 2009 celkem 500.000,- Kč.
V celkové hodnotě 500.000,- Kč byly pořízeny hudební nástroje – housle 4/4 a dva kusy klarinetů v částce 215.731,a 234.269,- Kč.
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Závěr:
Celkové hodnoty nákladů a výnosů jsou v rovnováze a jsou plněny v souladu s rozpočtem na rok 2009. Hospodářský
výsledek k 31. 12. 2009 znamená zisk 17.604,09 Kč.
Lze tedy konstatovat, že organizace hospodařila v průběhu roku 2009 podle stanoveného plánu. Ve světle působení
řady objektivních negativních okolností jde o velmi dobrý výsledek.

Komentář:
Provozní dotace byly zasílány včas a podle dohodnutého harmonogramu.
Mimořádné dotace byly zasílány dle sjednaných podmínek.
Investiční dotace byly zaslány v plné výši a byly také realizovány v plné výši.

Komentář:
Dosažené výnosy za období roku 2009 jsou celkově v souladu s rozpočtem.
• Tuzemské koncerty: návštěvnost mimořádných koncertů se v Domě umění v roce 2009 ve srovnání s lety minulými mírně zvýšila, a tím vzrostly i celkové příjmy za tuzemské koncerty.
• Dirigentské kurzy: počátkem roku 2009 jsme plánovali realizaci již tradičně pořádaných dirigentských kurzů.
Díky dopadům ekonomické krize se nepodařilo tyto kurzy obsadit a musely být zrušeny.
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• Nahrávání CD: v roce 2009 jsme získali nové zakázky na nahrávání CD, a tím se nám podařilo částečně vyrovnat
propad vzniklý zrušením dirigentských kurzů.
• Sponzoři: situace v oblasti příjmů z reklamy je velmi pozitivní. Většina našich partnerů pokračuje v podpoře FBM.
V roce 2009 bylo dosaženo historicky nejvyššího příjmu z reklamy a darů ve výši 1 974 167 Kč, čím byl překročen
plán o 23 %.
a) Vyhodnocení hospodářských výsledků podle činností k 31. 12. 2009 /v tis.Kč/
V roce 2009 jsme pokračovali v metodice účtování organizace typu o. p. s.:
středisko 100 – obecně prospěšná činnost /veškerá hlavní činnost, tj. hudební produkce/
středisko 200 – hospodářská činnost /především pronájmy, reklamní činnost/
středisko 300 – správa
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Přehled nákladů a výnosů podle hlavní a hospodářské činnosti tabulkou:
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
náklady
45.537
780
46.317		
					
výnosy
44.725
1.648
46.373
daň z příjmu
38
hosp. výsledek
-850
868
18

b) Náklady na správu:
Sledování nákladů na správu je v roce 2009 poměrně přehledné. Máme jedno středisko správy a jeho náklady
k 31. 12. 2009 jsou 5.949 tisíc Kč.
Předpokládaná výše nákladů správy pro rok 2009 byla 6.000 tisíc Kč. Plánované náklady správy za rok 2009 nebyly
překročeny.
c) Finanční toky organizace:
Organizaci se podařilo v průběhu roku 2009 udržovat finanční toky ve správné dimenzi, a to konkrétně:
 Mít dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých závazků, a to především:

• vůči zaměstnancům
• vůči orgánům státní správy / sociální, zdravotní pojištění, daně /
• platit v řádných termínech závazky dodavatelům
• k 31. 12. 2009 byl stav závazků 303.137,38 Kč – téměř všechny závazky byly do lhůty splatnosti
• tyto závazky byly v průběhu ledna 2010 postupně v souladu s termíny splatnosti uhrazeny

 Kontrolovat placení pohledávek odběrateli:

• k 31. 12. 2009 byl stav účtu pohledávek 991.914,83 Kč.

 Stavy k 31. 12. 2009:

• banka 2.795.813,53 Kč
• pokladna 155.291,47 Kč
• ceniny 12.160,00 Kč

d) Počet pracovníků organizace v roce 2009
Přepočtený stav zaměstnanců FBM, o. p. s. byl 98, z toho 80 hudebníků.
e) Stav majetku organizace k 31. 12. 2009
FBM, o. p. s. má vlastní majetek v hodnotě 2.796.471 Kč. V roce 2009 byl pořízen majetek v celkové výši 500 000,- Kč
a vyřazen byl jeden investiční majetek (hudební nástroj – hoboj Loree Royal) ve výši vstupní ceny 249. 380 Kč. V roce
2009 byla tak celková hodnota majetku navýšena o 250. 620 Kč.
FBM, o. p. s. od 16. 1. 2006 (tedy dne založení) má v bezplatné výpůjčce od Statutárního města Zlín majetek. Celková
výše majetku činí 33.200.256,- Kč. Dne 7. 1. 2010 inventurní komise Statutárního města Zlín zkontrolovala stav tohoto
majetku k 31. 12. 2009 a konstatovala, že inventura proběhla bez závad.
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4. Závěr:
Podle výše uvedených údajů vyplývá, že FBM, o. p. s. splnila v roce 2009 úkoly vytýčené SR jak v oblasti činnosti organizace, tak i v oblasti hospodaření organizace.
Celkové hodnoty nákladů a výnosů jsou v relativní rovnováze a v souladu s rozpočtem roku 2009.
K 31. 12. 2009 je účetní zisk ve výši 17. 604,09 Kč.

Přílohy:
č. 1
č. 2
č. 3

Výkaz zisku a ztráty organizace k 31. 12. 2009
Rozvaha organizace k 31. 12. 2009
Výrok auditora
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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