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Výroční zpráva společnosti za rok 2012 
 
 

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 je 
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 2012 

 

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2012: 

 
Filharmonie Bohuslava Martinů i nadále pokračuje v šíření dobrého jména orchestru ve svém městě, stejně 
jako ve Zlínském kraji, České republice a zahraničí. Patří k nejlepším orchestrům podobné velikosti v České 
republice. 
 
Z přehledu počtu koncertů vyplývá, že plán koncertů za rok 2012 byl překročen o 12 % a počet 130 koncertů 
za rok patří vůbec k nejvyššímu počtu za poslední sledovaná období, také počet 48 koncertů v sídle FBM je 
největším počtem koncertů od roku 2006: 
 

 
       

        
 

        
 

       
 
Přehled nejvýznamnějších koncertů v roce 2012: 
 
- ve dnech 4. až 25. října jsme uspořádali jubilejní 10. ročník mezinárodního hudebního festivalu 

Harmonia Moraviae 2012: 
o program festivalu obsahoval 6 koncertů, z toho 5 koncertů bylo vyprodáno 
o na závěrečném koncertě 25. října byl orchestr a dva sbory z pěti evropských orchestrů (kromě 

hráčů naší filharmonie byly v orchestru hráči francouzských Amiens a slovenské Žiliny, sbory z 
polských Katovic a německé Jeny) 

- ve dnech 25. dubna až 10. května 2012 se uskutečnil již 21. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
mladých koncertních umělců Talentinum: 

o bylo uspořádáno celkem 7 koncertů ve Zlíně, Uherském Hradišti a Luhačovicích 
o rozsah i význam festivalu je velmi pozitivně oceňován laickou i odbornou kritikou 

 
- koncerty ve Zlíně a Zlínském kraji: 

o 12. ledna byl tradiční Novoroční koncert 
o 14. ledna zámek Nový Světlov 
o 4. února koncert ve Vsetíně 
o 25. a 27. dubna Uherské Hradiště 
o 28. dubna premiéra představení Oresteia společně s Městským divadlem Zlín 
o 1. června filmový festival ZLÍN FILM FESTIVAL 
o 8. června Luhačovice 
o 15. června Kroměříž 
o 4. července Velehrad Koncert lidí dobré vůle 

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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

abonentní koncerty 21 22 22 20 21 23 20

koncerty pro rodiče s dětmi 0 1 2 2 2 2 3

koncerty v sídle FBM ostatní 5 8 15 19 20 14 18

koncerty v sídle FBM pro cizí 0 0 0 0 0 3 2

koncerty v malém sále 0 0 0 0 0 0 5

mezisoučet 26 31 39 41 43 42 48

výchovné koncerty 43 32 41 25 33 31 22

součet koncertů v sídle FBM 69 63 80 66 76 73 70

koncerty v ČR mimo sídlo FBM 27 18 25 32 22 18 18

zahraniční koncerty 18 24 17 11 23 11 22

mimořádné se zlínským divadlem 16 2 2 0 0 0 9

nahrávání CD 0 3 1 7 6 7 11

Celkem 130 110 125 116 127 109 130
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o 16. července Luhačovice zahájení Festivalu Janáček a Luhačovice 
o 16. až 25. Července dirigentské kurzy Zlín 
o 29. července až 7. srpna dirigentské kurzy Kroměříž 
o 3. srpna koncert zámek Ořechov u Uherského Hradiště 
o 30. října Holešov 
o 2. listopadu Uherské Hradiště 
o 3. listopadu zámek Nový Světlov 

 
- koncerty v ČR: 

o 30. března zahájení Hudebního festivalu Haná v Čelčicích u Prostějova 
o 21. dubna Praha Rudolfinum – opera Tosca 
o 16. května festival Mahler Jihlava 
o 14. října Besední dům Brno 

 
- koncerty v zahraničí: 

o 1. – 8. ledna turné v Německu  
o 25. května Vatikán – zahájení Roku oslav 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
o 2. června koncert Baden Rakousko 
o 29. května Bratislava 
o 19. – 21. července Slovinsko 
o 16. září Tulln Rakousko 
o turné v Itálii od 19. do 23. září (Bazilika San Paolo Řím, Bazilika San Pietro Perugia) 
o 26. září Žilina 
o 27. září Katovice Polsko 
o od 27. prosince 2012 turné v Německu 

 
Ve srovnání s předchozími lety došlo v roce 2012 k navýšení průměrné návštěvnosti na jeden koncert u 
koncertů abonentních a mimořádných. U koncertů výchovných je celková návštěvnost v porovnání s rokem 
2011 menší z důvodů nižšího počtu realizovaných koncertů v roce 2012. 

 

 
     

           
 

     

           
- v sezóně 2012-2013 je 1 277 předplatitelů (v sezóně 2011 - 2012 bylo 1 169 předplatitelů, což je 

nárůst asi 10 %) 
 
Závěrem lze konstatovat, že naše organizace v oblasti činnosti velmi dobře plní své poslání. 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled posluchačů koncertů FBM, o.p.s. 

Abonentní a mimořádné Výchovné koncerty Malý sál Celkem

generálky

Rok Posluchači Počet Průměr Posluchači Počet Průměr Posluchači Posluchači

koncertů koncertů

2012 24 887 38 655 11 667 22 530 845 37 399

2011 22 227 36 617 18 061 31 583 278 40 566

2010 15 959 37 431 13 246 33 401 29 205

2009 15 336 39 393 9 315 25 373 24 651

2008 15 411 39 395 17 703 41 432 33 114

2007 12 719 28 454 12 213 32 382 24 932

2006 10 855 27 402 16 769 43 390 27 624
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3) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti za rok 2012 
 
 
a) Přehled a vývoj provozních nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů 
 
Náklady  
 
Celkové náklady společnosti k 31.12.2012 byly vykázány v celkové výši 58 466  tis. Kč, tj. na 101 % 
rozpočtu na rok 2012 (58 100 tis.). 
  
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře: 

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 57 836 tis. Kč 

- náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 630 tis. Kč 

- z toho náklady vynaložené na vlastní činnost společnosti (tj. náklady na správu) ve výši 5 764 tis. Kč, což 
je 98 % z celkového plánu nákladů správy (5 900 tis.)  

 
Výnosy  
 
Celkové výnosy společnosti k 31.12.2012 byly vykázány v celkové výši 58 567 tis. Kč), tj. na 101 % rozpočtu 
na rok 2012 (58 100 tis.). 
 
Výnosy společnosti byly plněny ve struktuře: 

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 57 138 tis. Kč 

- výnosy z doplňkových činností ve výši 1 429 tis. Kč 

 
Výsledek hospodaření 
 
Společnost vykázala  k 31.12.2012 kladný výsledek hospodaření ve výši 101 375,43 Kč.  
 
 
b) Přehled a vyhodnocení přijatých dotací k 31.12.2012 

 
Společnosti byly k 31.12.2012 poskytnuty dotace v celkové výši 42 718 tis. Kč, a to v následující struktuře: 
 
 neinvestiční dotace (k 31.12.2012 celkem bylo poskytnuto 42 218 tis. Kč, čerpáno bylo 42 218 tis. Kč): 
 

 dotace SMZ:  na provoz společnosti - poskytnuto 21 050 tis. Kč, skutečně čerpáno 21 050 tis. Kč 
                     Harmonia Moraviae - poskytnuto 150 tis. Kč, skutečně čerpáno 150 tis. Kč;                                                         
                     Talentinum - poskytnuto 100 tis. Kč, skutečně čerpáno 100 tis. Kč; 
                            Turné Itálie - poskytnuto 200 tis. Kč, skutečně čerpáno 200 tis. Kč 
 

 dotace ZK: na provoz společnosti - poskytnuto 19 050 tis. Kč, skutečně čerpáno 19 050 tis. Kč; 
               Turné Itálie - poskytnuto 700 tis. Kč, skutečně čerpáno 700 tis. Kč;                                                       

 

 dotace Ministerstvo kultury ČR: 
podpora nové tvorby - poskytnuto 745 tis. Kč, skutečně čerpáno 745 tis. Kč; 

   koncert ve Vatikánu - poskytnuto 100 tis. Kč, skutečně čerpáno 100 tis. Kč; 
 

 dotace Visegradský fond – poskytnuto 123 tis. Kč, skutečně čerpáno 123 tis. Kč; 
 
 investiční dotace  

 

 investiční dotace ZK – poskytnuto 500 tis. Kč, skutečně čerpáno 500 tis. Kč; 
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c) Stav majetku a závazků společnosti 
 

FBM, o.p.s. má vlastní majetek v hodnotě 5 250 727,- Kč  
      
V průběhu roku 2012 byl pořízen nový majetek ve výši 500 000,- Kč: 

 
- klarinet – pořizovací cena 115 tis. Kč, zařazení do užívání 4/2012, zdroj financování investiční dotace ZK 
- klarinet – pořizovací cena 125 tis. Kč, zařazení do užívání 4/2012, zdroj financování investiční dotace ZK 
- příčná flétna – pořizovací cena 198 tis. Kč, zařazení do užívání 7/2012, zdroj financování investiční 

dotace ZK 
- pikola - pořizovací cena 62 tis. Kč, zařazení do užívání 9/2012, zdroj financování investiční dotace ZK 

 
V  roce 2012 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 31.12.2012 a 
konstatovala, že inventura proběhla bez závad.  Hodnota majetku, kterou má FBM, o.p.s. od Statutárního 
města Zlín ve výpůjčce činí 18 466 717,- Kč. 

 
Organizaci se podařilo v průběhu roku 2012 udržovat finanční toky ve správné dimenzi, a to konkrétně: 
 
o 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 31.12.2012 byl stav závazků 92 231,82 Kč, všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti 
o kontrolovat placení pohledávek odběrateli  

 k  31.12.2012 byl stav účtu pohledávek 929 052,84 Kč. Většina těchto pohledávek byla uhrazena 
v termínu splatnosti. 

 organizace současně eviduje ve svém účetnictví ostatní pohledávky tj. pohledávky  po splatnosti  
v celkové výši 714 240,- Kč: 

- pohledávku z roku 2010 za firmou  LUX concerts events GmbH v celkové výši 597 240,00 Kč. Na 
firmu  LUX concerts events GmbH bylo v  průběhu roku 2010 vyhlášeno insolveční 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) 

     
- pohledávky z roku 2004 a 2005 ve výši 117 000,- Kč, tyto pohledávky byly předány právní kanceláři 

k vymáhání.V roce 2012  byl  k těmto pohledávkám vytvořen odpis pohledávek ve výši 57 000 a 
opravná položka 60 000 Kč.   

 
o stavy k 31.12.2012: 

 banka          3 941 135,31 Kč 
 pokladna          486 198,- Kč 
 ceniny                33 410,- Kč 

 
 
d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti  

 
Osobní náklady společnosti byly k 31.12.2012 vykázány v celkové výši 32 425 tis. Kč (tj. na 101 % rozpočtu 
32 260 tis. Kč) 
 
Mzdové náklady společnosti činí 23 712 tis. Kč ve struktuře: 
 
- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 23 198 tis. Kč, 
- nemocenské dávky 29 tis. Kč, 
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 485 tis. Kč. 
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V porovnání se skutečností k 31.12.2011 (23 125 tis. Kč) vykázaly celkové mzdové náklady zvýšení o 
587 tis. Kč, z toho náklady na mzdy se zvýšily o 721 tis. Kč , náklady na ostatní osobní náklady se snížily o 
119 tis. Kč a výplata nemocenských dávek se snížila o 15 tis. Kč. Mzdové náklady jsou čerpány na 101% 
stanoveného plánu na rok 2012, tj. o 152 tis. více proti plánu (23 560 tis. Kč). 
 
 
 
Skutečný fyzický stav pracovníků k 31.12.2012 je 95 zaměstnanců. Došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců o 1 
úvazek oproti skutečnosti k 31.12.2011 a  ke snížení o 3 úvazky proti plánu 2012. Roční průměrný 
přepočtený stav pracovníků k 31.12.2012 je 92. 
 
Průměrná mzda k 31.12.2012 je vykázána ve výši 21 013 Kč, tj. o 1 087 Kč více oproti skutečnosti k 
31.12.2011 (19 926 Kč) a o 970 více proti plánu roku 2012 (20 043). V roce 2013 byl realizován největší 
počet koncertů od roku 2006, tím také došlo k výplatě vyššího objemu mezd a k nárůstu průměrné mzdy ve 
srovnání s rokem 2011. 

 
 
e) Vývoj a stav fondů společnosti  
 
Společnost vykazuje k 31.12.2012 zůstatky na fondech v celkové výši 74 tis. Kč, z toho: 
- rezervní fond ve výši 74 tis. Kč. 
 
 
 

4) Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2012 
 
 
V průběhu roku 2012 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 2012 

 
 
V průběhu roku 2012 došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady: 

 
 Dne 1.1. 2012 odstoupila PhDr. Irena Ondrová z funkce člena správní rady FBM o.p.s.. Tuto skutečnost 

dne 9.2.2012 Zastupitelstvo města Zlína vzalo na vědomí  a současně  schválilo návrh na jmenování do 
funkce nového  člena správní rady pana Ludvíka Pavlištíka. 

 

 Dle § 11 odst. 1 resp. § 15 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je funkční období členů správní rady 
a dozorčí rady tříleté. Dne 16. 1. 2012 vypršelo stávajícím členům správní rady a členům dozorčí rady 
jmenovaných Zlínským krajem jejich funkční období. V této souvislosti opětovně  jmenovala Rada 
Zlínského Kraje níže uvedené osoby do funkce člena správní a dozorčí rady, na tříleté funkční období, 
tedy do 17.01.2015 : 

 
Jakožto členové správní rady byli opětovně jmenováni: 

-   Ing. Vladimír Kutý, 
-   Mgr. Renata Navarová,  
-   Ing. Michal Hanačík,  

 
Jakožto členové dozorčí rady byli opětovně jmenováni: 

-  Ing. Jindřich Ondruš,  
-  pan Libor Lukáš,  

 
 Dne 31.8.2012 odstoupil Ing. Jindřich Ondruš z funkce člena dozorčí rady. 
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 Dne 18.12.2012 Zastupitelstvo města Zlína schválilo návrh na jmenování zástupců SM Zlín do orgánů 
FBM, o.p.s. dva členy dozorčí rady Mgr. Aleše Dufka a Mgr. Kateřinu Pešatovou 

 
 
 
 

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: 
 
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 2012 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 2012 organizační složku podniku v zahraničí 

 
 
 

B. Roční účetní závěrka za rok 2012 
 
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2012, 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 2012 
 
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2012. 
 
 
 

D. Vyjádření dozorčí rady 
 
Dozorčí rada Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. schválila Zprávu o činnosti a hospodaření FBM o.p.s. 
za rok 2012 (viz příloha). 
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