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Výroční zpráva společnosti za rok 2013 
 
 

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 2013 

 

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2013: 
 
Filharmonie B. 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 2013 byl takřka splněn. Proti plánu byl mírně 
zvýšený počet koncertů v sídle FBM i mimo sídlo FBM v České republice. Naopak zatím nebyl realizován 
podle plánu počet nahrávání. Firma, pro kterou jsme velkou část nahrávání realizovali, uzavřela smlouvu 
přímo s Kongresovým centrem a najímala si na nahrávání cizí hudebníky resp. z důvodů pro ni horších 
podmínek ve Zlíně nahrávání ukončila.  
 
 
 
 

Přehled koncertů FBM, o.p.s. Rok Rok Rok Rok Rok Rok Plán Rok
    
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
         
abonentní koncerty 22 22 20 21 23 20 21 20
koncerty pro rodiče s dětmi 1 2 2 2 2 3 3 3
koncerty v sídle FBM ostatní  8 15 19 20 14 19 15 15
koncerty v sídle FBM pro cizí 0 0 0 0 3 2 3 4
koncerty v malém sále 0 0 0 0 0 4 3 3
mezisoučet 31 39 41 43 42 48 45 45
výchovné koncerty 32 41 25 33 31 24 25 28
součet koncertů v sídle FBM 63 80 66 76 73 72 70 73
         
koncerty v ČR mimo sídlo FBM 18 25 32 22 18 16 15 20
zahraniční koncerty 24 17 11 23 11 22 15 12
mimořádné se zlínským 
divadlem  2 2 0 0 0 9 5 5
nahrávání CD 3 1 7 6 7 11 10 4
         
Celkem 110 125 116 127 109 130 115 114
          

 
Návštěvnost našich koncertů v roce 2013 pokračovala v pozitivním trendu návštěvnosti loňského roku a 
došlo k poměrně velkému nárůstu návštěvnosti jak v absolutním počtu, tak i k výraznému zvýšení 
průměrné návštěvnosti na koncert. Konkrétně za rok 2013 bylo celková návštěvnost našich koncertů 
skoro 42.000 posluchačů a průměr koncertů pro veřejnost dosáhl neuvěřitelných 686 posluchačů na 
koncert při oficiální kapacitě hlediště 761 míst:  
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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    
          
2013 25 380 37 686 15 618 28 558  727 41 725
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    

 
    

  
  
Přehled nejvýznamnějších koncertů v  roce 2013: 
 
- významné koncerty v Kongresovém centru Zlín: 

o 11. ledna Novoroční koncert  
o 7. března koncert společného orchestru naší filharmonie a francouzského Amiens v rámci 

projektu ONE, dotovaného z EU 
o 21. března koncert s Dagmar Peckovou – mimořádný ohlas posluchačů 
o 4., 5. a 6. dubna koncerty s Tarjou Turunen – všechny beznadějně vyprodány 
o 9., 10. a 11. května koncerty Beatles - mimořádný ohlas posluchačů, vyprodáno 
o 12. června koncert pro nadaci Handicap 
o 3. října zahajovací koncert festivalu Harmonia Moraviae a nové sezony 2013-2014 se skvělou 

sopranistkou Mojcou Erdmann 
o 10. října koncert k příležitosti 60. narozenin Jiřího Pavlici 
o 17. října koncert se světovou klarinetistkou Sharon Kam 
o 6. prosince koncert pro našeho generálního partnera Tescoma Zlín 
o 12. prosince koncert Tří klavírů, jedinečný koncert svého druhu, beznadějně vyprodaný 
o 18. a 19. prosince tradiční vánoční koncerty 

 
- koncerty ve Zlínském kraji: 

o 5. ledna Novoroční koncert na zámku Nový Světlov 
o 24. května koncert v rámci 750 let od založení města Kroměříž 
o 4. a 5. července koncerty na Velehradě v rámci oslav 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a 

Metoděje na Moravu 
o 15. července festival Janáček v Luhačovicích 
o 11. října koncert v Uherském Hradišti 
o 5. listopadu koncert v Holešově 

 
- významné koncerty mimo Kongresové centrum Zlín: 

o 9. ledna Novoroční koncert v Havířově 
o 31. ledna: Poslední koncert v Domě umění  
o 3. března Praha Obecní dům  
o 7. dubna Kongresové centrum Praha 
o 14. dubna Praha Rudolfinum 
o 23. června Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl 
o 6. října festival Duchovní hudby v Olomouci 
o 26. října koncert v pražském Rudolfinu 
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o 30. října koncert v pražském Obecním domě 
o 1. prosince koncert v Brně 
o 21. prosince koncert v pražském Rudolfinu 
o 5 představení Oresteia ve spolupráci se zlínským divadlem 

 
- koncerty v zahraničí: 

o turné v Německu od 26. prosince 2012 do 2. ledna 2013 (celkem šest koncertů) 
o 6. března Bratislava 
o 8. června koncert v polském Mikolowě 
o 11. července St. Riquier Francie 
o 15. srpna Tulln Rakousko 
o 26. září bazilika St. Andrea della Valle Řím Itálie 
o 27. září bazilika St. Piero Perugia Itálie 
o 19. října Baden Rakousko 
o 7. listopadu Mnichov Německo 
o 12. listopadu Versailles Paříž Francie 
o 23. listopadu Konzerthaus Vídeň 
o 31. prosince Hannover Německo 
 

- Nahrávání CD v Kongresovém centru:  
o 4. – 6. května  
o 25. – 26. června 

 
- koncert dne 24. ledna byl přímým přenosem vysílán Českým rozhlasem 
- koncert 23. června v Litomyšli nahrála Česká televize 
- koncerty 4. a 5. července na Velehradě přenášela přímým přenosem Česká televize 
- koncert 6. října v Olomouci přenášela televize Noe 
- koncert 10. října ve Zlíně s Jiřím Pavlicou přenášela televize Noe 
- koncert 12. prosince Tří klavírů nahrával Český rozhlas 
 

 
- 19. ledna jsme uspořádali 1. ples Filharmonie Bohuslava Martinů 

 
 

- předplatné pro sezónu 2013 - 2014 má zakoupeno 1.440 předplatitelů, což je proti minulé sezóně 
(1.277) nárůst asi o 13 %.  

 
 
 
Závěrem lze konstatovat, že naše organizace v oblasti činnosti velmi dobře plní své poslání. 
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3) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti za rok 2013 

 
 
a) Přehled a vývoj provozních nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů 
 
Náklady  
 
Celkové náklady společnosti k 31.12.2013 byly vykázány v celkové výši 58 845  tis. Kč, tj. na 100 % 
rozpočtu na rok 2013 (58 800 tis.). 
  
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře: 

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 57 686 tis. Kč 

- náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 1 159 tis. Kč 

- z toho náklady vynaložené na vlastní činnost společnosti (tj. náklady na správu) ve výši 5 893 tis. Kč, což 
je 100 % z celkového plánu nákladů správy (5 900 tis.)  

 
 
Výnosy  
 
Celkové výnosy společnosti k 31.12.2013 byly vykázány v celkové výši 58 845 tis. Kč), tj. na 100 % rozpočtu 
na rok 2013 (58 800 tis.). 
 
Výnosy společnosti byly plněny ve struktuře: 

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 57 241 tis. Kč 

- výnosy z doplňkových činností ve výši 1 604 tis. Kč 

 
Výsledek hospodaření 
 
Společnost vykázala  k 31.12.2013 nulový výsledek hospodaření.  
 
 
b) Přehled a vyhodnocení přijatých dotací k 31.12.2013 
 
Společnosti byly k 31.12.2013 poskytnuty dotace v celkové výši 42 429 tis. Kč, a to v následující struktuře: 
 
 neinvestiční dotace (k 31.12.2013 celkem bylo poskytnuto 41 929 tis. Kč, čerpáno bylo 41 929 tis. Kč): 
 

 dotace SMZ:  na provoz společnosti - poskytnuto 20 500 tis. Kč, skutečně čerpáno 20 500 tis. Kč 
                     Harmonia Moraviae - poskytnuto 250 tis. Kč, skutečně čerpáno 250 tis. Kč;                                     
                     DHM-židle - poskytnuto 900 tis. Kč, skutečně čerpáno 900 tis. Kč; 
                            Turné Angela Gheorghiu - poskytnuto 50 tis. Kč, skutečně čerpáno 50 tis. Kč 
 

 dotace ZK: na provoz společnosti - poskytnuto 19 250 tis. Kč, skutečně čerpáno 19 250 tis. Kč; 
           

 dotace Ministerstvo kultury ČR: 
podpora nové tvorby - poskytnuto 770 tis. Kč, skutečně čerpáno 770 tis. Kč; 

  Turné Angela Gheorghiu - poskytnuto 200 tis. Kč, skutečně čerpáno 200 tis. Kč; 
 

 dotace Nadace B. Martinů – poskytnuto 9  tis. Kč, skutečně čerpáno 9 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 5 971 441,- Kč  
      
V průběhu roku 2013 byl pořízen nový majetek ve výši 1 140 991,- Kč: 

 
- hoboj – pořizovací cena 190 tis. Kč, zařazení do užívání 2/2013, zdroj financování investiční dotace ZK 
- klarinet – pořizovací cena 125 tis. Kč, zařazení do užívání 2/2013, zdroj financování investiční dotace ZK 
- klarinet – pořizovací cena 115 tis. Kč, zařazení do užívání 2/2013, zdroj financování investiční dotace ZK 
- pikola - pořizovací cena 70 tis. Kč, zařazení do užívání 9/2013, zdroj financování investiční dotace ZK 
- trombon – pořizovací cena 120 tis. Kč, zařazení do užívání 6/2013, zdroj financování vlastní zdroje FBM 
- Octavia – pořizovací cena 520 tis. Kč, zařazení do užívání 12/2013, zdroj financování vlastní zdroje FBM 

 
V  roce 2013 nebyl z majetku organizace vyřazen žádný hudební nástroj. V souvislosti s nákupem nového 
osobního automobilu byl vyřazen osobní automobil Škoda Octavia. 

 
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 31.12.2013 a 
konstatovala, že inventura proběhla bez závad.  Hodnota majetku, kterou má FBM, o.p.s. od Statutárního 
města Zlín ve výpůjčce činí 18 151 061,- Kč. 
 
Organizaci se podařilo v průběhu roku 2013 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 31.12.2013 byl stav závazků 146 923,89 Kč, všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti 

o kontrolovat placení pohledávek odběrateli  
 k  31.12.2013 byl stav účtu pohledávek 1 551 151,21 Kč. Většina těchto pohledávek 

byla uhrazena v termínu splatnosti. 
 organizace současně eviduje ve svém účetnictví ostatní pohledávky tj. pohledávky po splatnosti  

v celkové výši 718 200,- Kč: 
- pohledávku z roku 2010 za firmou LUX concerts events GmbH v celkové výši 658 200,00 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) 

- pohledávku za společností Česká producentská, s.r.o. z roku 2004 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.   

 
o stavy k 31.12.2013: 
 banka          3 333 238,70 Kč 
 pokladna           197 691,- Kč 
 ceniny                31 980,- Kč 
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d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti  
 
Osobní náklady společnosti byly k 31.12.2013 vykázány v celkové výši 31 521 tis. Kč (tj. na 101 % rozpočtu 
31 350 tis. Kč) 
 
Mzdové náklady společnosti činí  22 998  tis. Kč ve struktuře: 
 
- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 22 586 tis. Kč, 
- nemocenské dávky 31 tis, 
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 381 tis. Kč 
 
V porovnání se skutečností k 31.12.2012 (23 712 tis) vykázaly celkové mzdové náklady snížení o 714 tis. 
Kč, z toho náklady na mzdy se snížily o 612 tis. Kč, výplata nemocenských dávek se zvýšila o 2 tis Kč  a 
náklady na ostatní osobní náklady se snížily o 104 tis Kč. Mzdové náklady jsou čerpány na 101% 
stanoveného plánu na rok 2013 tj. o 128 tis. více proti plánu (22 870 tis). 
 
Skutečný fyzický stav pracovníků k 31.12.2013 je 94 zaměstnanců . Došlo ke snížení stavu zaměstnanců o 
1 úvazek oproti skutečnosti k 31.12.2012 a  ke snížení o 1 úvazek proti plánu 2013. Roční průměrný 
přepočtený stav pracovníků k 31.12.2013 je 88. 
 
Průměrná mzda k 31.12.2013 je vykázána ve výši 21 388 Kč, tj. o 375 Kč více oproti skutečnosti k 
31.12.2012 (21 013 Kč) a o 141 více proti plánu roku 2013. V roce 2013 došlo po dohodě se členy Správní 
rady k navýšení průměrné mzdy u všech zaměstnanců FBM o 5%. 
 
 
 
e) Vývoj a stav fondů společnosti  
 
Společnost vykazuje k 31.12.2013 zůstatky na fondech v celkové výši 175 tis. Kč, z toho: 
- rezervní fond ve výši 175 tis. Kč. 
 
 
 

4) Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2013 
 
 
V průběhu roku 2013 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 2013 

 
 
V průběhu roku 2013 nedošlo ke  změnám ve složení správní a dozorčí rady FBM o.p.s. ani ke změně osoby 
ředitele. 
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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 2013 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 2013 organizační složku podniku v zahraničí 

 
 
 

B. Roční účetní závěrka za rok 2013 
 
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2013, 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 2013 

 
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2013. 
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