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Výroční zpráva společnosti za rok 2015 

 
 

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 2015 

 

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2015: 
 
Rok 2015 byl opět velmi úspěšný jak z pohledu činnosti, tak z pohledu návštěvnosti.  
 
Z přehledu počtu koncertů vyplývá, že plán koncertů za rok 2015 byl zcela naplněn. Více koncertů, než bylo 
původně plánováno, se uskutečnilo v Kongresovém centru Zlín tj. v sídle FBM, naopak ne zcela se podařilo 
v tomto roce dodržet naplánovaný počet nahrávání CD. 
 
 

Přehled koncertů FBM, o.p.s. Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Plán Rok
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
           
abonentní koncerty 22 22 20 21 23 20 20 22 22 22
koncerty pro rodiče s dětmi 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2
koncerty v sídle FBM ostatní  8 15 19 20 14 19 15 12 12 11
koncerty v sídle FBM pro cizí 0 0 0 0 3 2 4 4 4 4
koncerty v malém sále 0 0 0 0 0 4 3 3 3 4
mezisoučet 31 39 41 43 42 48 45 44 43 43
výchovné koncerty 32 41 25 33 31 24 28 34 30 36
součet koncertů v sídle FBM 63 80 66 76 73 72 73 78 73 79
           
koncerty v ČR mimo sídlo FBM 18 25 32 22 18 16 20 24 22 20
zahraniční koncerty 24 17 11 23 11 22 12 13 10 10
mimořádné se zlínským 
divadlem  2 2 0 0 0 9 5 0 0 0
nahrávání CD, dirigentské kurzy 3 1 7 6 7 11 4 4 5 2
           
Celkem 110 125 116 127 109 130 114 119 110 111 
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Návštěvnost našich koncertů v roce 2015 pokračovala v pozitivním trendu návštěvnosti loňského roku. 
Z důvodu nižšího počtu koncertů pořádaných v roce 2015 je sice celkový počet posluchačů v porovnání 
s rokem 2014 mírně nižší, nicméně ukazatel průměrné návštěvnosti na koncert vykazuje nejvyšší hodnotu 
od roku 2006. 

 
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    
           
2015 24 340 33 738  15 582 32 487  3262 43 184
2014 26 323 38 693  18 474 30 616  573 45 370
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
            

Poznámka: z 39 koncertů v KCZ do návštěvnosti nepočítáme: 17.1.ples, 3x veřejná generálka, 24.4.  
                         Sportovní hala, 8.12. Alice Konečná 
 

                    
Přehled nejvýznamnějších koncertů v roce 2015: 
 
- významné koncerty v Kongresovém centru Zlín: 

o 9. ledna tradiční Novoroční koncert  
o 3. a 4. února dva koncerty s Dagmar Peckovou a Štefanem Margitou- mimořádný ohlas 

posluchačů, zcela vyprodáno 
o 7. května Leningradská symfonie od Dmitrije Šostakoviče 

 byl to poslední koncert dirigenta pana Stanislava Vavřínka jako šéfdirigenta naší 
filharmonie po sedmi letech na této pozici v KCZ 

o 21. května Beethovenův houslový koncert v podání koncertního mistra České filharmonie Josefa 
Špačka 

o 16. června koncert pro nadaci Handicap 
o 19. června koncert k výročí založení firmy Tajmac 
o 6 koncertů festivalu Harmonia Moraviae ve dnech 1. až 22. října 

 zahajovací koncert festivalu Harmonia Moraviae dne 1. října byl současně zahájením 
jubilejní 70. sezony FBM 

o 3. listopadu koncert pro dárce krve Zlínského kraje 
o 26. a 27. listopadu koncerty s Lucií Bílou 
o 8. prosince koncert s Alicí Konečnou 
o 16. prosince vánoční koncert 

 
 

- koncerty ve Zlínském kraji: 
o 24. dubna koncert Rocksymphony ve Sportovní hale ve Zlíně s rekordní návštěvou 2.133 

posluchačů 
o 29. dubna koncert k výročí UTB 
o 30. dubna koncert na zámku Nový Světlov 
o 8. června openair koncert v Baťově institutu – podle odhadů se zúčastnilo asi tři tisíce 

posluchačů, mimořádně pozitivní ohlas 
o 21. června koncert ve skleníku Květné zahrady v Kroměříži 
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o 4. července Koncert lidí dobré vůle na Velehradě 
o 13. července zahajovací koncert festivalu Janáček v Luhačovicích 
o dirigentské kurzy v Kroměříži od 31.7. do 14.8. včetně koncertu na kroměřížském zámku 
o 25. října koncert v Holešově, který byl vysílán televizí NOE 
o 5. prosince koncert zámek Nový Světlov 

 
- významné koncerty mimo Kongresové centrum Zlín: 

o 22. února koncert v Praze v kostele Šimona a Judy 
o 29. května koncert v Ostravě na festivale Janáčkův máj, který přenášela TV Noe a byl přímo 

vysílán ČRo Vltava 
o 4. června koncert na festivale v Příbrami 
o 13. června koncert na festivale Smetanova Litomyšl  
o 1. srpna koncert na festivale Petra Dvorského v Jaroměřicích 
o 27. září koncert v Blansku 
o 29. října koncert pražské Rudolfinum 
o 1. prosince koncert v pražské Lucerně 
o 20. prosince charitativní koncert v pražském hotelu Hilton 

 
- koncerty v zahraničí: 

o turné v Německu od 30. prosince 2014 do 5. ledna 2015 (celkem pět koncertů) 
o 14. března koncert v rakouském Badenu 
o turné v Itálii od 23. do 26. září 
o 18. října koncert vídeňský Hofburg 
o 31. října koncert vídeňský Konzerthaus 
o turné v Německu od 30. prosince 2015 do 4. ledna 2016 (celkem čtyři koncerty) 
 
 

- nahrávání CD v Kongresovém centru:  
o 26. – 30. června natáčení CD k 70. výročí založení FBM  

 
- 17. ledna 2015 jsme uspořádali ples Filharmonie Bohuslava Martinů 

 
- 17. září  2015 jsme uspořádali poprvé v historii FBM tiskovou konferenci v Praze z důvodů propagace 

chystané jubilejní 70. sezony FBM  
 

- pro končící sezónu 2015-2016 má zakoupeno předplatné 1.672 předplatitelů, což je proti minulé 
sezóně (1.515 předplatitelů) neuvěřitelný nárůst o 11 %.  

 
 
Závěrem lze konstatovat, že naše organizace v oblasti činnosti výborně plní své poslání.  

 
 
 

3) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti za rok 2015 
 
 
a) Přehled a vývoj provozních nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů 
 
Náklady  
 
  
Celkové náklady společnosti k 31.12.2015 byly čerpány v celkové výši 58 377  tis. Kč, tj. na 101 % rozpočtu 
na rok 2015. 
  
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře: 

- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 57 375  tis. Kč, 

- náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 1 002 tis. Kč, 
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- z toho náklady vynaložené na vlastní činnost společnosti (tj. náklady na správu) ve výši 6 408 tis. Kč, což 
je 99 % z celkového plánu nákladů správy.  

 
Největší položkou nákladů jsou: 
 
 
  
Výnosy  
 
Celkové výnosy společnosti k 31.12.2015 byly plněny v celkové výši 58 409 tis. Kč), tj. na 101 % rozpočtu na 
rok 2015. 
 
Výnosy  společnosti byly plněny ve struktuře: 

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši  56 226  tis. Kč, 

- výnosy z  doplňkových činností ve výši 2 183 tis. Kč, 

 
 
 
  
 
Výsledek hospodaření 
 

Společnost vykázala  k 31.12.2015 kladný výsledek hospodaření ve výši 31 524,51 Kč. 
 
 
 
 
b) Přehled a vyhodnocení přijatých dotací k 31.12.2015 
 
Společnosti byly k 31.12.2015 poskytnuty dotace v celkové výši 44 185  tis. Kč, a to v následující struktuře: 
 
 

 neinvestiční dotace (k 31.12.2015 celkem bylo poskytnuto  43 185  tis. Kč, čerpáno bylo 43 185 tis. Kč): 

 

 dotace SMZ: na osobní náklady - poskytnuto 21 400 tis. Kč, skutečně čerpáno 21 400 tis. Kč; 
                     
                      
 

 dotace ZK na zajišt‘ování obecně prospěšných  služeb - poskytnuto  20 300 tis. Kč, skutečně čerpáno     
                                                                                  20 300 tis. Kč; 
                                                      

 dotace Ministerstvo kultury ČR: 
- podpora nové tvorby - poskytnuto 1 135  tis. Kč, skutečně čerpáno 1 135 tis. Kč; 

 

 

 investiční dotace  

 investiční dotace ZK – poskytnuto 500 tis. Kč, skutečně čerpáno 500 tis. Kč; 
 investiční dotace SMZ – poskytnuto 500 tis. Kč, skutečně čerpáno 500 tis. Kč; 

 

c) Stav majetku a závazků společnosti 
 
FBM, o.p.s. má vlastní majetek v hodnotě 8 064 969,- Kč  

     V průběhu roku 2015 byl pořízen nový majetek ve výši 1 093 tis. Kč: 
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- fotokopírovací přístroj  - pořizovací cena 65 tis. Kč, zařazení do užívání 2/2015,  

                                                           zdroj financování  - vlastní zdroje FBM 
 

- klarinet - pořizovací cena 145 tis. Kč, zařazení do užívání 5/2015,                                                                                   
                                                                                               zdroj financování  investiční dotace  ZK  
 

- klarinet - pořizovací cena 295 tis. Kč, zařazení do užívání 5/2015,  
                                                                                               zdroj financování investiční dotace ZK 
 

- bastrombon - pořizovací cena 136 tis. Kč, zařazení do užívání 6/2015,  
                                                                                               zdroj financování investiční dotace ZK 60. tis.,         
                                                                        investiční dotace SMZ 48. tis., vlastní zdroje FBM 28 tis. 
 

- lesní roh - pořizovací cena 244 tis. Kč, zařazení do užívání 5/2015,  
                                                                                             zdroj financování investiční dotace SMZ  
 

- tympán - plánovaná pořizovací cena 208 tis. Kč, zařazení do užívání 7/2015,  
                                                                                               zdroj financování investiční dotace SMZ   
      

V  roce 2015 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 31.12.2015 a 
konstatovala, že inventura proběhla bez závad.  Hodnota majetku, kterou má FBM, o.p.s.od Statutárního 
města Zlín ve výpůjčce činí  16  452 731,- Kč. 

 
Organizaci se podařilo v průběhu roku 2015 udržovat finanční toky ve správném rozsahu, 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 31.12.2015 byl stav závazků 335 563,77 Kč, všechny závazky byly ve lhůtě                   
                                        splatnosti 

 
o kontrolovat placení pohledávek odběrateli  

 k  31.12.2015 byl stav účtu pohledávek odběratelé ( č.ů. 311) 724 614,00 Kč                        
            Většina těchto pohledávek byla již uhrazena v termínu splatnosti.  

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

 
 Organizace současně eviduje ve svém účetnictví ostatní pohledávky  
            (č.ú. 315) v celkové výši 708 600,- Kč 

 
 -  pohledávku z roku 2010 za firmou  LUX concerts events GmbH v celkové výši 

24 000,- EUR tj. 648 600,- 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).  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           
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Podrobný seznam pohledávek - viz Příloha č. 3 
 

o stavy k 31.12.2015: 
       
 banka         4  212 630,40 Kč 
 pokladna          88 964,- Kč 
 ceniny              29 720,- Kč 

 
 
 
d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti  
 
Osobní náklady společnosti byly k 31.12.2015 vykázány v celkové výši 33 695 tis. Kč (tj. na 100 % rozpočtu) 
 
Mzdové náklady společnosti činí  24 586  tis. Kč ve struktuře (viz graf 3a): 
 
- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 24 105 tis. Kč, 
- nemocenské dávky 30 tis, 
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 451 tis. Kč 
 
 
V porovnání se skutečností k 31.12.2014 (33 271 tis) vykázaly celkové mzdové náklady navýšení o 424 tis. 
Kč, z toho náklady na mzdy se zvýšily o  291 tis. Kč ,  výplata nemocenských dávek se navýšila o 8 tis Kč  a 
náklady na ostatní osobní náklady se zvýšily o 57 tis Kč.. Mzdové náklady jsou čerpány cca 100,1 % 
stanoveného plánu na rok 2015 tj. o 9tis.více proti plánu. 
 
Skutečný fyzický stav pracovníků k 31.12.2015 je 96 zaměstnanců . Došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců o 
1 úvazek oproti skutečnosti k 31.12.2014 a  ke zvýšení o 2 úvazky proti plánu 2015 .  
 
Průměrná mzda k 31.12.2015 je vykázána ve výši 22 570 Kč, tj. o 459 Kč více oproti skutečnosti k 
31.12.2014 a o 46 méně proti plánu roku 2015. V měsíci říjnu 2015 došlo po dohodě se členy Správní rady, 
k navýšení mezd u všech zaměstnanců FBM o 3 %, což se projevilo jako  meziroční nárůst mezd 
v porovnání let 2014 a 2015.  
 
 
 
e) Vývoj a stav fondů společnosti  
 
Společnost vykazuje k 31.12.2015 zůstatky na fondech v celkové výši 187 tis. Kč, z toho: 
- rezervní fond ve výši 187 tis. Kč. 
 
 
 
                   4) Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2015 
 
 
V průběhu roku 2015 nedošlo v zakládací listině k žádným změnám. 
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5) Změny ve složení správní a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, 
k nimž došlo v průběhu roku 2015 

 
 

V průběhu roku 2015 došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady: 
 

 Rada Zlínského Kraje jmenovala s účinností ke dni 26. ledna 2015 
 
Členem správní rady:  Ing. Vladimíra Kutého 
Členkou správní rady: Mgr. Renatu Navarovou 
Členem správní rady:  Ing. Michala Hanačíka 
 
Členem dozorčí rady: Ing.Ladislava Kryštofa 
 

 Správní rada Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. schválila dne 21. května 2015  
v souladu se Zakládací smlouvou FBM,o.p.s. a ust. § 11 odst. 3. Zákona č. 248/1995 Sb., O obecně 
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, volbu Dalibora Stříbného do funkce předsedy 
SR FBM, o.p.s. na období let 2015 - 2018. 
 

 
V průběhu roku 2015 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: 
 
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 2015 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 2015 organizační složku podniku v zahraničí 
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B. Roční účetní závěrka za rok 2015 
 
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2015, 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 2015 

 
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 









Příloha k účetní závěrce 
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 

k 31. 12. 2015 
 

Příloha je zpracována dle § 30 vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, které jsou účetními jednotkami účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Obsah přílohy 

Obecné údaje 
1. Popis účetní jednotky 
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
1.  Způsob ocenění majetku 

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
4. Opravné položky k majetku 
5. Odpisování 
6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
7. Odložená daň  
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 

1.1. Navýšení základního kapitálu 
1.2. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 

2. Významné události po datu účetní závěrky 
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku 
3.2. Hlavní skupiny nehmotného investičního majetku 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu 
3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 
3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti 

4. Vlastní jmění 
4.1. Vlastní jmění 

5. Pohledávky a závazky 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
5.5. Závazky na sociálním zabezpečení 

6. Rezervy 
7. Výnosy z běžné činnosti 
8. Způsob zjištění základu daně 
 



O b e c n é    ú d a j e 

1. Popis účetní jednotky (II.1) 
 
Název:      Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 
              
Sídlo:       nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín  
 
Právní forma:    obecně prospěšná společnost  
 
IČO:     276 73 286 
 
Druh obecně prospěšných služeb:  
 
Interpretace hudebního umění, provádění dokumentační, archivní, muzejní a výstavní činnosti v rámci svých 
produkcí a užívání 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.  
 
Doplňková činnost: 
 
-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 
 
 
Datum vzniku společnosti: 16. ledna 2006 
 
 
Statutární a kontrolní orgány: 
 
Správní rada:  

 

předseda správní rady:  DALIBOR STŘÍBNÝ, dat. nar. 15. února 1986  
Pod Vrškem 2846, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 21. května 2015 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

 
člen správní rady:  Ing. MICHAL HANAČÍK, dat. nar. 30. listopadu 1968  

Vítovská 418, Horní Ves, 763 16 Fryšták  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 

 
člen správní rady:  Mgr. PAVEL STOJAR, dat. nar. 13. května 1974  

Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

  
člen správní rady:  MILAN TESAŘ, dat. nar. 19. srpna 1964  

č.p. 41, 763 45 Provodov  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

 
člen správní rady:  Mgr. RENATA NAVAROVÁ, dat. nar. 7. října 1967  

Jana Žižky 735, 686 06 Uherské Hradiště  
Den vzniku členství: 26. ledna 2015 



 
člen správní rady:  Ing. VLADIMÍR KUTÝ, dat. nar. 15. dubna 1962  

č.p. 136, 768 23 Žalkovice  
Den vzniku členství: 26. ledna 2015 

 
Statutární orgán - ředitel:  

RNDr. JOSEF NĚMÝ, dat. nar. 14. března 1956  
Kútíky 677, Prštné, 760 01 Zlín  
 
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Podepisování za 
společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis.  
 
 
Dozorčí rada:  

  

člen dozorčí rady:  Mgr. PAVEL BRADA, dat. nar. 3. září 1979  
Nivy II 4744, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

 
člen dozorčí rady:  Mgr. JAROSLAVA MÜLLEROVÁ, Ph.D., dat. nar. 5. května 1961  

Obeciny II 3587, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

 
člen dozorčí rady:  Ing. LADISLAV KRYŠTOF, dat. nar. 31. května 1958  

U Fortny 2158, 688 01 Uherský Brod  
Den vzniku funkce: 26. ledna 2015 
Den vzniku členství: 26. ledna 2015 

 
Zakladatelé: 
 

Statutární město Zlín, IČ: 002 83 924  
 náměstí Míru 12, 760 01 Zlín  

 
  

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320  
 třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín  

 
 
 
Změny a dodatky provedené v účetním období v rejstříku obecně prospěšných společností:  
 
 

Druh změny (dodatku) Datum změny 
(dodatku) 

Výmaz: 
Sídlo: 
Zlín, nám. T.G.Masaryka 5556, PSČ 76001  

7. října 2015 

Zápis: 
Sídlo 
nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín  

7. října 2015 

Výmaz: 
Statutární orgán - ředitel: 
RNDr. JOSEF NĚMÝ, dat. nar. 14. března 1956  
Zlín, Kútíky 677, PSČ 76001  
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti 
připojí ředitel svůj podpis. 

7. října 2015 



Zápis: 
Statutární orgán - ředitel: 
RNDr. JOSEF NĚMÝ, dat. nar. 14. března 1956  
Kútíky 677, Prštné, 760 01 Zlín  
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost ajedná jejím jménem. 
Podepisování za společnost se děje tak, že knapsanému nebo vytištěnému názvu společnosti 
připojí ředitel svůj podpis. 

7. října 2015 

Zápis: 
Člen správní rady: 
DALIBOR STŘÍBNÝ, dat. nar. 15. února 1986  
Pod Vrškem 2846, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015 

Zápis: 
Člen správní rady: 
Mgr. RENATA NAVAROVÁ, dat. nar. 7. října 1967  
Jana Žižky 735, 686 06 Uherské Hradiště  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den zániku funkce: 17. ledna 2015 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 
Den zániku členství: 17. ledna 2015 

7. října 2015 

Zápis: 
Člen správní rady: 
Ing. VLADIMÍR KUTÝ, dat. nar. 15. dubna 1962  
č.p. 136, 768 23 Žalkovice  
Den vzniku funkce: 17. května 2012 
Den zániku funkce: 17. ledna 2015 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 
Den zániku členství: 17. ledna 2015 

7. října 2015 

Výmaz: 
Člen správní rady: 
Mgr. RENATA NAVAROVÁ, dat. nar. 7. října 1967  
Uherské Hradiště, Jana Žižky 735, PSČ 68606  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 

7. října 2015 

Výmaz: 
Člen správní rady: 
Ing. MICHAL HANAČÍK, dat. nar. 30. listopadu 1968  
Vítovská 418, Horní Ves, 763 16 Fryšták  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 

10. srpna 2015  

Výmaz: 
Předseda správní rady: 
Ing. VLADIMÍR KUTÝ, dat. nar. 15. dubna 1962  
Žalkovice 136, PSČ 76823  
Den vzniku funkce: 17. května 2012 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 

7. října 2015  

Výmaz: 
Člen správní rady: 
PAVEL ŘEZÁČ, dat. nar. 27. května 1961  
Napajedla, Smetanova 1496, PSČ 76361  
Den zániku funkce: 4. prosince 2014 
Den zániku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Výmaz: 
Člen správní rady: 
LUDVÍK PAVLIŠTÍK, dat. nar. 31. května 1947  
Dřevnická 4129, Příluky, 760 01 Zlín  
Den zániku funkce: 4. prosince 2014 
Den zániku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Výmaz: 
Člen správní rady: 
Ing. MICHAL HANAČÍK, dat. nar. 30. listopadu 1968  
Fryšták, Vítovská 418, PSČ 76316  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den vzniku členství: 16. ledna 2006 

10. srpna 2015  

Výmaz: 
Člen správní rady: 
Mgr. MIROSLAV KAŠNÝ, dat. nar. 14. ledna 1960  
Zlín, Podvesná VIII 6219, PSČ 76001  
Den zániku funkce: 4. prosince 2014 
Den zániku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Zápis: 
Člen správní rady: 
Mgr. PAVEL STOJAR, dat. nar. 13. května 1974  
Bratří Sousedíků 1056, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  



Zápis: 
Člen správní rady: 
MILAN TESAŘ, dat. nar. 19. srpna 1964  
č.p. 41, 763 45 Provodov  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Zápis: 
Počet členů: 
6 

5. října 2015  

Výmaz: 
Člen dozorčí rady: 
Mgr. KATEŘINA PEŠATOVÁ, dat. nar. 20. dubna 1973  
Zlín - Jaroslavice, V Dolině 161, PSČ 76001  
Den vzniku funkce: 8. května 2008 
Den zániku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 8. května 2008 
Den zániku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Výmaz: 
Člen dozorčí rady: 
LIBOR LUKÁŠ, dat. nar. 19. srpna 1961  
č.p. 341, 687 71 Pitín  
Den vzniku funkce: 16. ledna 2006 
Den zániku funkce: 17. ledna 2015 
Den zániku členství: 17. ledna 2015 

5. října 2015  

Výmaz: 
Člen dozorčí rady: 
ALEŠ DUFEK, dat. nar. 17. listopadu 1973  
Lazy VI 2878, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 13. prosince 2012 
Den zániku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 13. prosince 2012 
Den zániku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Zápis: 
Člen dozorčí rady: 
Mgr. PAVEL BRADA, dat. nar. 3. září 1979  
Nivy II 4744, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Zápis: 
Člen dozorčí rady: 
Mgr. JAROSLAVA MÜLLEROVÁ, Ph.D., dat. nar. 5. května 1961  
Obeciny II 3587, 760 01 Zlín  
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014 
Den vzniku členství: 4. prosince 2014 

5. října 2015  

Zápis: 
Člen dozorčí rady: 
Ing. LADISLAV KRYŠTOF, dat. nar. 31. května 1958  
U Fortny 2158, 688 01 Uherský Brod  
Den vzniku funkce: 26. ledna 2015 
Den vzniku členství: 26. ledna 2015 

5. října 2015  

Zápis: 
Počet členů: 
3 

5. října 2015  

 

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných 
společnostech (II.2) 

Majetková spoluúčast vyšší než 20%    

 
 

Název společnosti Sídlo 
Výše podílu na 

základním jmění 
Výše vlastního  

jmění společnosti 

Výše účetního 
hospodářského 

výsledku 

     

 
 
 
 



3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) 
 

 Zaměstnanci celkem Z toho členů statutárních 
orgánů 

 
Sled. 

účetní 
období 
2015 

Před. 
účetní 
období 
2014 

Před. 
Účetní 
období 
2013 

Sled. 
účetní 
období 
2015 

Před. 
účetní 
období 
2014 

Před. 
Účetní 
období 
2013 

Průměrný počet zaměstnanců 89 90 88    

Mzdové náklady 24 586 24 295 22 998    

Náklady na sociální zabezpečení 8 344 8 264 7 793    

Sociální náklady 765 712 730    

Osobní náklady celkem 33 695 33 271 31 521    

 

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních 
orgánů (II.4.)    

 nebylo poskytnuto 
 
 
 

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů 

Druh plnění statutárních řídících dozorčích 

 Sled. 
účetní 
období 
2015 

Před. 
účetní 
období 
2014 

Před. 
Účetní 
období 
2013 

Sled. 
účetní 
období 
2015 

Před. 
účetní 
období 
2014 

Před. 
Účetní 
období 
2013 

Sled. 
účetní 
období 
2015 

Před. 
účetní 
období 
2014 

Před. 
Účetní 
období 
2013 

Půjčky a úvěry --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Poskytnuté záruky --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Důchodové připojištění --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bezplatné užívání os. auta  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jiné --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Celkem --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  
Se členy statutárních ani kontrolních orgánů stejně jako s jejich rodinnými  příslušníky nebyly uzavřeny za 
vykazované období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. Rovněž jim nebyly poskytnuty žádné 
zálohy ani úvěry. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady  a způsoby 
oceňování (III.) 
 

Příloha je zpracována dle § 30 vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, které jsou účetními jednotkami účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 
 
 

1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 

1.1. Zásoby 

 
Účtování zásob – materiálu (III.2.1.a)  
 
Zásoby byly účtovány způsobem B (přímo do spotřeby) 
 
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)  
 
účetní jednotka nevytvářela 
 
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c)  
 
účetní jednotka nemá majetkové účasti v jiných společnostech ani nevlastní žádné cenné papíry 
  
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d)   

účetní jednotka se nezabývá výše uvedenou činností 

 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2)  

  reprodukční pořizovací cena nebyla použita 
 
 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) 
 

Peněžní vyjádření změny na 
Změna Důvod změny majetek závazky hosp. výsl. 

--- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 

 

4. Opravné položky k majetku (III.2.5) 

 
 - opravné položky nebyly tvořeny 
 



 
Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP 

k pohledávkám procentem operativní evidence 
 
 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 12.  
Opravné položky k: 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

- investičnímu  majetku -- -- -- -- -- -- -- -- 

- zásobám -- -- -- -- -- -- -- -- 

- finančnímu majetku -- -- -- -- -- -- -- -- 

- pohledávkám  - zákonné -- -- -- -- -- -- -- -- 

- pohledávkám - ostatní -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

5. Odpisování (III.2.6) 

 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila a popsala účetní 

jednotka v interních směrnicích. Při sestavování se vycházelo z předpokládané doby skutečné použitelnosti 
zařazovaného majetku.  
 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení 
§ 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na 
pět let od jeho pořízení.   
 
 Při pořízení dlouhodobého majetku, který byl financován zcela nebo zčásti z dotace, postupuje 
účetní jednotka v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vyhlášky 504/2002. 
 

 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého hmotného majetku 
 

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) stanovila účetní 
jednotka ve svých vnitropodnikových směrnicích. 
               
 Výše nákladů na pořízení drobného hmotného majetku účtovaného na účet 501 -Spotřeba materiálu 
je posuzována v poměru k celkovému dosaženému obratu. Interními směrnicemi je stanovena maximální 
hranice takto pořízeného majetku ve výši 5 % obratu daného účetního období.  
 
 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) 
 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost: 
 denní kurz stanovený na základě kurzu vyhlášeného ČNB k příslušnému dni 
 kurz ČNB k 31.12 se používá k přepočtu pohledávek, závazků a finančních účtů v cizí měně 
 
 

7. Odložená daň (III.2.8.) 
 
Společnost neúčtuje o odložené dani 



Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční  

situace společnosti(IV.1) 

 
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 
společnost neměla doměřenou daň z příjmů za minulá účetní období 
 
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry  
účetní jednotce nebyl poskytnutý žádný bankovní úvěr 
 
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Rok 2013 

Provozní dotace Statutární město Zlín 20 500 
Provozní dotace Zlínský kraj 19 250 
Provozní dotace Ministerstvo kultury ČR 770 
Mimořádná dotace Ministerstvo kultury ČR 200 
Mimořádná dotace Statutární město Zlín 1 200 
Mimořádná dotace Nadace B. Martinů 9 

 
 

Důvod dotace Poskytovatel Rok 2014 

Provozní dotace Statutární město Zlín 20 800 
Provozní dotace Zlínský kraj 20 050 
Provozní dotace Ministerstvo kultury ČR 1 110 
Mimořádná dotace Ministerstvo kultury ČR 200 
Mimořádná dotace Statutární město Zlín 100 
Mimořádná dotace Visegradský fong telent 164 
Mimořádná dotace Statutární město Zlín 545 
Mimořádná dotace Statutární město Zlín 200 
Mimořádná dotace Zlínský kraj 200 
Provozní dotace Nadace B. Martinů 20 

 
Důvod dotace Poskytovatel Rok 2015 

Provozní dotace Statutární město Zlín 21 400 
Provozní dotace Zlínský kraj 20 300 
Provozní dotace Ministerstvo kultury ČR 1 135 
Mimořádná dotace Ministerstvo kultury ČR 350 

 
 
1.4. Rozpis přijatých darů 
 

Poskytovatel Rok 2013 

Tescoma 19 tis. 
Barum Continental spol. s r.o. 250 tis. 
R I G O s.r.o. 20 tis. 
Česká spořitelna a.s. 50 tis. 
POZIMOS a.s. 150 tis. 
Moravastav 20 tis. 

 



Poskytovatel Rok 2014 

Barum Continental spol. s r.o. 10 tis. 
Barum Continental spol. s r.o. 250. tis. 
PSG Zlín  20 tis. 
TESCOMA 30 tis. 
MORAVASTAV 20 tis. 
Baltaci 10 tis. 
Luhačovice 10 tis. 
KKS 30 tis. 
TM STAV 30 tis. 
POZIMOS a.s. 100 tis. 

 

Poskytovatel Rok 2015 

Barum Continental spol. s r.o. 306 tis. 
Nadace Bohuslava Martinů 22 tis. 
Česká spořitelna a.s. 50 tis. 
MORAVASTAV 20 tis. 
Rigo, Zlín 20 tis. 
KKS, Zlín 30 tis. 
Valaška 20 tis. 
Pozemní stavitelství a.s. 20 tis. 
POZIMOS a.s. 25 tis. 
Statutární město Zlín 22 tis. 

2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) 

Významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 

 

Dne Obsah změny 
Vliv změny na údaje 
uvedené v Rozvaze 

Vliv změny na údaje 
uvedené ve Výkazu 

zisků a ztrát 

Peněžní vyjádření 
změny 

--- --- --- --- --- 



3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 

 
3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku (IV.3.1.a) 
 
 

 
 
 
3.2.  Nehmotný investiční majetek  (IV.3.1.b) 
 
 

 
 
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu  (IV.3.1.c) 
 
 účetní jednotka nepořizovala v daném období majetek formou finančního pronájmu 
 
 
3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 
 
 účetní jednotka nepořizovala v daném období majetek formou operativního pronájmu 
 
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze  (IV.3.1.e)  
 
 Jedná o movitý majetek specifikovaný v příloze tohoto dokumentu. 

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Přírůstky Úbytky

Softw are -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Jiný NIM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Skupina 
m ajetku

Účetní 
převod

běžné 
období

2015

m inulé 
období 

2014

minulé 
období 

2013

běžné 
období

2015

minulé 
období 

2014

m inulé 
období 

2013

běžné 
období

2015

minulé 
období 

2014

m inulé 
období 

2013

Ocenitelná 
práva

Výsledky 
vědecké 
čin.

Nedokonče
ný NIM

Poř izovací cena Oprávky Zůstatková cena

Př írůstky Úbytky

Pozemky -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

--

Jiný HIM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Skupina 
m ajetku

běžné 
období

2015

m inulé 
období 

2014

m inulé 
období 

2013

běžné 
období

2015

m inulé 
období 

2014

m inulé 
období 

2013

běžné 
období

2015

minulé 
období 

2014

m inulé 
období 

2013

Budovy, 
haly, 

stavby

Samostatn
é movité 
věci a 

soubory 
m.věcí

8 065 6 971 5 971 5 326 4 273 3 385 2 739 2 698 2 586 1 094

Nedokonče
ný HIM



 
 
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem  (IV.3.1.f) 
 
 společnost nemá zatížený žádný majetek zástavním právem 
 
 
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením  (IV.3.1.g) 
 
 ke konci roku 2015 nedošlo k rozdílnému ohodnocení majetku 
 
 
3.8. Investiční majetkové cenné papíry  a majetkové účasti  (IV.3.1.h) 
 
 

Předchozí období 2013 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

--- --- --- 

--- --- --- 

 

Předchozí období 2014 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

--- --- --- 

--- --- --- 

 

Předchozí období 2016 

Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 

--- --- --- 

--- --- --- 

 

4. Vlastní jmění (IV.3.3) 

 
 
4.1. Vlastní jmění  
 

Vlastní jmění účetní jednotky je evidováno na účtu 901. Obsahuje vklad zakladatelů ve výši 20 tis. Kč a 
přijaté investiční dotace, které byly přijaty jako zdroj pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku, a to ve výši 2.267 tis. Kč.  
Vlastní jmění účetní jednotky pro dané období tedy činí 2.287 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 



 
5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 
 
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti  (IV.3.2.a) 
 
 

Sledované období 2015 Předchozí období 2014 Předchozí období 2013 
Počet dnů Z 

obchodního 
styku 

Ostatní 
Z 

obchodního 
styku 

Ostatní 
Z 

obchodního 
styku 

Ostatní 

Do 30 557 -- 1 292 -- 1 141 -- 

30 - 60 121 --- -- --- 400 --- 

60 – 90 -- --- 60 --- -- --- 

90 – 180 -- --- -- --- 11 --- 

180 a více 47 -- 53 -- -- -- 
 
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti  (IV.3.4.a) 
 
 
 

Běžné období 2015 Předchozí období 2014 Předchozí období 2013 

Počet dnů Z 
obchodního 

styku 
Ostatní 

Z 
obchodního 

styku 
Ostatní 

Z 
obchodního 

styku 
Ostatní 

 174 -- 334 -- 112 -- 

30 - 60 -- -- -- -- 35 -- 

60 – 90 -- -- -- -- -- -- 

90 – 180 -- -- -- -- -- -- 

180 a více -- -- -- -- -- -- 
 
 
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva  (IV.3.2.c, 
3.4.c) 
 
 
 

 
Běžné 
období 

Minulé 
období 2014

Minulé 
období 2013 

Pohledávky kryté zástavním  právem -- -- -- 

Závazky kryté zástavním právem -- -- -- 

Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)  -- -- -- 
 
 
5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze  (IV.3.4.d) 
(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) 
 
 

Typ záruky 
Příjemce 
záruky 

Běžné období 
Minulé období 

2014 
Minulé období 

2013 

--- --- --- --- --- 



 
 
 
 
 
 
5.5. Závazky na sociálním zabezpečení, daňové závazky 
 

 

Instituce 
Sledované 

období 2014 
Minulé období 

2013 
Minulé období 

2012 

OSSZ 707 702 685 

Zdravotní 
poj. 

303 301 294 

Finanční 
úřad 

314 188 184 

6. Rezervy (IV.3.5) 
 

Běžné období 2015 Minulé období 2014 Minulé období 2013 
Druh 

rezervy Zůst. k 
1.1. 

Tvorba Čerpán
í 

Zůstate
k 31.12.

Zůst. k 
1.1. 

Tvorba Čerpán
í 

Zůst. 
31.12. 

Tvorba Čerpán
í 

Zůst. 
31.12. 

    Zákonné 
rezervy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 
rezervy 

(rezerva na 
kurz. Ztráty) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) 
 

 Běžné období 2015 Minulé období 2014 Minulé období 2013 

 Celkem Hlavní 
činnost 

Hospod
ářská 
činnost 

Celkem Hlavní 
činnost 

Hospod
ářská 
činnost 

Celkem Hlavní 
činnost 

Hospod
ářská 
činnost 

Tržby za 
prodej 
zboží 

- - - -- -- -- -- -- -- 

Tržby z 
prodeje 

vlast  
výrob. 

4 4 0 -- -- -- -- -- -- 

Tržby z 
prodeje 
služeb 

 
13 394 

 

 
12 855 

 

 
539 

 
18 316 16 916 1 400 15 432 14 170 1 262 

Čerpání 
rezerv 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 
výnosy 

1295 
  

1 295 
 

  
0 
  

686 674 12 975 859 116 

Přijaté 
příspěvk

y 
534 534 0 510 0 510 509 509 0 

Přijaté 
dotace 

43185 43185 0 43 389 43 389 0 41 929 41 929 0 

Celkem 58412 57873 539 62 901 60 979 1 922 58 845 57 467 1 378 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















