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VÝROČNÍ  Z PRÁVA SPOL EČNOST I  Z A  RO K 2020  
 
 

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. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. k) 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 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. Provozně-
ekonomický úsek řídí provozně-ekonomická náměstkyně. Vedoucí koncertního oddělení – manažer, 
zodpovídá za plnění všech organizačních, umělecko-provozních úkolů týkajících se orchestru, řídí, organizuje 
a zajišťuje technický provoz orchestru. Vedoucí propagace a marketingu zodpovídá za zajištění propagace. 
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. 
V rámci doplňkové činnosti vykonává společnost reklamní činnost, příležitostně půjčuje hudební nástroje a 
prodává vstupenky na koncerty jiných subjektů. 
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2. Zpráva o činnosti a aktivitách společnosti za rok 2020 

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2020: 

 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně i nadále pokračuje v šíření dobrého jména orchestru ve svém městě, 
ve Zlínském kraji, a také v České republice a zahraničí. Patří k nejlepším orchestrům v ČR.  
 
Naši činnost v roce 2020 zcela zásadně ovlivnila pandemie koronaviru, která znemožnila pořádání koncertů 
pro naše posluchače od 10. března 2020. Plně jsme mohli zase koncertovat až v červnu a bohužel poslední 
klasický koncert pro posluchače jsme uspořádali 8. října 2020. Přesto byla naše filharmonie jedinou filharmonií 
v ČR, která přes léto 2020 dohrála všechny abonentní koncerty sezóny 2019 - 2020. Velmi nás mrzí, že jsme 
museli od března 2020 zrušit z důvodů pandemie všechny výchovné koncerty a koncerty pro rodiče s dětmi. 
V roce 2020 jsme tedy stihli odehrát pouze 11 výchovných koncertů z plánovaných 32. Nemohli jsme také 
zrealizovat žádný koncert v zahraničí, což nastalo poprvé v naší historii. Celkem se podařilo odehrát 54 
koncertů z původně plánovaných 120. Poprvé v naší historii jsme uskutečnili on-line koncert, a to dne 17. 
listopadu 2020. Pak další 3 v měsíci prosinci, a to výchovný koncert, vánoční a adventní koncert. 
 

 
 
Návštěvnost našich koncertů v roce 2020 byla z důvodů pandemie a následných omezení necelých 20 000 
posluchačů, přes všechna omezení byla průměrná návštěvnost 697 posluchačů na koncert.  
 

Rok 

Abonentní a mimořádné  Výchovné koncerty 
Malý sál 
ostatní 

Celkem 

Počet 
posluchačů 

Počet 
koncertů 

Průměr 
posl. na 
koncert 

Počet 
posluchačů 

Počet 
koncertů 

Průměr 
posl. na 
koncert 

Počet 
posluchačů 

Počet 
posluchačů 

2020 13 945 20 697 5 281 10 528 302 19 528 
2019 28 005 39 718 17 817 31 575 2 649 48 471 
2018 26 763 36 743 19 527 31 630 1 090 47 380 
2017 25 545 35 730 13 564 25 543 935 40 044 
2016 31 181 42 742 16 648 34 490 1 720 49 549 
2015 24 340 33 738 15 582 32 484 3 262 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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plán k 

1.1.
Upravený 

plán
Skutečnost

abonentní koncerty 21 23 20 20 22 22 21 20 21 23 22 16 14

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

koncerty v sídle FBM ostatní 20 14 19 15 12 11 21 15 14 18 15 8 6

live stream 3

veřejné generálky 1 1

koncerty v sídle FBM pro cizí 0 3 2 4 4 4 4 5 4 2 4 0 0

koncerty v malém sále 0 0 4 3 3 4 8 6 6 5 5 2 2

mezisoučet 43 42 48 45 44 43 56 48 48 50 48 27 26

výchovné koncerty 33 31 24 28 34 36 38 25 32 31 32 11 11

součet koncertů v sídle FBM 76 73 72 73 78 79 94 73 80 81 80 38 37

koncerty v ČR mimo sídlo FBM 22 18 16 20 24 20 20 32 26 34 30 9 12

zahraniční koncerty 23 11 22 12 13 10 16 15 12 9 8 0 0

mimořádné se zlínským divadlem 0 0 9 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0

nahrávání CD, dirigentské kurzy 6 7 11 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1

rozhlasové a jiné nahrávky 4

Celkem 127 109 130 114 119 111 134 122 120 126 120 49 54

Přehled koncertů FBM, o.p.s.
Rok 2020
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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 

 
Celkový počet abonentních a mimořádných koncertů byl 20 (1. - 3. řádek tabulky koncertů), počet výchovných 
koncertů v roce 2020 byl 11 (10 pro žáky a studenty a jeden koncert on-line). 
 
Přehled nejvýznamnějších koncertů v roce 2020: 
 
- významné koncerty v Kongresovém centru Zlín: 

o 10. ledna tradiční Novoroční koncert 
o 15. a 16. ledna dva vyprodané koncerty naší filharmonie se skupinou Tata Bojs, které měly velkou 

pozitivní odezvu 
o 12. a 13. února dva vyprodané koncerty naší filharmonie a písně skupiny Beatles 
o 27. února koncert s nejlepším českým hornistou Radkem Baborákem 
o 12. března – natáčení koncertu operních árií pro Český rozhlas – poslední náš koncert před 

pandemií koronaviru 
o 25. a 26. června dva zcela vyprodané koncerty operních árií, které byly prvními koncerty po 

nucené jarní pauze 
o 1. a 2. července dva vyprodané koncerty naší filharmonie se zlínskou skupinou AG Flek 
o 31. července vyprodaný koncert Dvořákova Novosvětská včetně veřejné generálky 
o 3. - 6. srpna jsme nahráli CD k 75. výročí založení FBM 
o 25. a 28. srpna koncerty festivalu Talentinum 2020 
o 24. září zahajovací koncert nové sezony 2020 - 2021 a také zahajovací koncert našeho festivalu 

Harmonia Moraviae 
o 1. a 8. října poslední koncerty pro posluchače před další vlnou pandemie 
o 17. listopadu on-line koncert k výročí 17. listopadu – historicky první on-line koncert naší 

filharmonie 
o 3. prosince on-line koncert pro děti škol Zlínského kraje – mimořádně pozitivní ohlasy žáků, škol 

a rodičů 
o 13., 20. a 22. prosince koncerty našeho žesťového sextetu z balkonu zlínské radnice pro 

návštěvníky vánočních trhů ve Zlíně 
o 14. prosince adventní koncert – formou on-line 
o 22. prosince tradiční vánoční koncert – formou on-line 

 
- koncerty ve Zlínském kraji: 

o 30. června koncert v Kroměříži v Rotundě  
o 4. července koncert na Velehradě – přímým přenosem přenášela Česká televize 
o 29. července koncert v Kroměříži ve Skleníku 
o 16. srpna koncert v Kroměříži 
o 13. září koncert na zámku ve Valašském Meziříčí  

 
- koncerty v České republice: 

o 11. ledna koncert Brno 
o 21. února koncert Liberec 
o 6. září festival Janáčkův máj a koncert v Hukvaldech 
o 11. září koncert Kyjov 
o 18. září koncert na festivalu v Českém Krumlově, byl přenášen Českým rozhlasem 

 
- koncerty v zahraničí: 

o z důvodů pandemie nebyly vůbec uskutečněny 
 

- pro sezónu 2019 - 2020 si zakoupilo předplatné 1 738 předplatitelů, což je cca 95 % předplatitelů proti 
minulé sezóně (1 821 předplatitelů).   

 
Závěrem lze konstatovat, že naše organizace v oblasti činnosti i za velmi obtížných podmínek výborně 
plní své poslání. 
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3. Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti za rok 2020 

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

Náklady  
 
Celkové náklady společnosti k 31. 12. 2020 činily 73 080 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,02 % rozpočtovaných 
nákladů na rok 2020. 
  
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře: 

 náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 72 941 tis. Kč, 

 náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 139 tis. Kč  

 daň z příjmu ve výši 0 Kč 

 

- z toho náklady vynaložené na správu ve výši 9 298 tis. Kč představují čerpání ve výši 91,03 % celkového 
rozpočtu nákladů určených pro správu.  

 
Výnosy  
 
Celkové výnosy společnosti k 31. 12. 2020 činily 73 409 tis. Kč, tj. plnění ve výši 99,47 % rozpočtu na rok 
2020. 
 
Výnosy společnosti byly plněny ve struktuře: 

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 72 259 tis. Kč, 

- výnosy z doplňkových činností ve výši 1 150 tis. Kč. 

 
Výsledek hospodaření 
 
Společnost vykázala k 31. 12. 2020 kladný výsledek hospodaření ve výši 329 tis. Kč. Vypočtená daň z příjmů 
je nulová. 
 
 

b) Přehled přijatých dotací k 31. 12. 2020 

Společnosti byly k 31. 12. 2020 poskytnuty dotace v celkové výši 65 176 tis. Kč, a to v následující struktuře: 
 

 neinvestiční dotace (k 31. 12. 2020 bylo celkem poskytnuto i vyčerpáno 64 176 tis. Kč) 

 dotace SMZ  

- na úhradu neinvestičních nákladů – 28 921 tis. Kč; 

- na festival Talentinum – 350 tis. Kč; 

- na festival Harmonia Moraviae – 200 tis. Kč; 

 dotace ZK na osobní náklady – 27 905 tis. Kč; 

 dotace Ministerstva kultury ČR  

- na vlastní uměleckou činnost – 4 000 tis. Kč; 

- na vlastní uměleckou činnost – záchranný balíček k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19 – 2 800 
tis. Kč; 

 

 investiční dotace  

 investiční dotace SMZ – poskytnuto i vyčerpáno 300 tis. Kč 

 investiční dotace ZK – poskytnuto i vyčerpáno 700 tis. Kč 
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c) Stav majetku a závazků společnosti 

Hodnota vlastního majetku společnosti k 31. 12. 2020 (pořizovací – bez oprávek) činila 19 777 689 Kč. 
 
Společnost v roce 2020 pořídila dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 6 702 tis. Kč, z toho částka 
5 020 tis. Kč odpovídá hodnotě majetku předaného FBM formou daru. Jedná se o majetek, který měla 
společnost ve výpůjčce od SMZ. Nově pořízený odpisovaný majetek v celkové hodnotě 1 682 294 Kč byl 
financován z dotace Zlínského kraje (700 tis. Kč), Statutárního města Zlín (300 tis. Kč) a z vlastních zdrojů 
společnosti (682 294 Kč):  
 

 
 
Pořizovací (vstupní) cena dlouhodobého majetku k 1. 1. 2020 byla vykázána ve výši 13 075,462 tis. Kč, 
oprávky ve výši 9 812,48 tis. Kč. Hodnota nového dlouhodobého odpisovaného majetku pořízeného v roce 
2020 byla ve výši 6 702,227 tis. Kč. Účetní odpisy dlouhodobého majetku v roce 2020 byly ve výši 1 746,16 
tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020 po zohlednění oprávek byla ve výši 8 219,049 
tis. Kč. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v operativní evidenci vykázal k 31. 12. 2020 stav 4 711 384 Kč. 
 
Společnosti se podařilo v průběhu roku 2020 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. 2020 byl stav závazků 

72 735,39 Kč (účet 321). Po lhůtě splatnosti byla ke konci roku pouze jedna faktura 
(4 356 Kč), která byla doručena se zpožděním, v roce 2021. 
 

o kontrolovat placení pohledávek odběrateli:  
 k 31. 12. 2020 byly uhrazeny všechny odběratelské faktury (účet 311) 
 Organizace eviduje ve svém účetnictví ostatní pohledávky ve výši 127 865,38 Kč. 

Jedná se o pohledávku za společností Česká producentská s. r. o. ve výši 60 000 
Kč, která byla předána právní kanceláři k vymáhání. V roce 2012 byla k této 
pohledávce vytvořena opravná položka. Pohledávka vznikla v roce 2004, tj. před 
datem založení obecně prospěšné společnosti. V účetnictví organizace je vedena na 
účtu 31510 - ostatní pohledávky. Dalšími pohledávkami jsou pohledávky za firmou 
PSK - Průmyslové stavby, ve výši 11 000 Kč a 36 000 Kč, tyto byly přihlášeny do 
insolvenčního řízení, jsou vedeny na účtu 31540 – Ostatní pohledávky - PSK. V roce 
2019 byla k těmto pohledávkám vytvořena opravná položka ve výši 47 000 Kč. 
Ostatní drobné pohledávky ve výši 20 865,38 Kč jsou vedeny na účtu 31530 - ostatní 
pohledávky. 

 Dalšími pohledávkami k 31. 12. 2020 jsou: 
- Zůstatek záloh na daň z příjmu ve výši 47 400 Kč. 
- Poskytnuté provozní zálohy ve výši 32 933,66 Kč, z toho 24 143,66 Kč tvoří 

zálohy na noty a partitury, které nebyly doručeny v roce 2020.  
 

  

Majetek
Pořizovací 

cena
Zařazení do 

užívání
Zdroj financování

4 klarinety 571 400,00 02/2020 ZK 100 %

F/B dvojlesnice - zlatá mosaz 310 000,00 04/2020 Dotace 41,48 %: ZK 128 600 Kč, FBM: 181 400 Kč

Gebr. Mönnig hoboj, model 155 AM 284 700,00 06/2020 FBM 100 %

Klavinova Yamaha 99 990,00 08/2020 FBM 100 %

darovaný majetek od SMZ 5 019 933,00 08/2020 Dar SMZ

Hoboj Mönnig 155-AM 260 358,00 10/2020 SMZ 100 %

Tenor trombon Vincent Bach 42-A 155 846,00 10/2020 Dotace 25,44 %: SMZ 39 642 Kč, FBM: 116 204 Kč

Celkem 6 702 227,00
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o stavy krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2020: 
 Banka          10 259 209,82 Kč 
 Pokladna          79 186,59 Kč 
 Ceniny                  11 370,00 Kč 

d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti  

Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2020 čerpány v celkové výši 52 506 tis. Kč, tj. 99,67 % rozpočtu. 
 
Mzdové náklady společnosti činily 38 316 tis. Kč ve struktuře: 
- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 37 526 tis. Kč 
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 691 tis. Kč 
- nemocenské dávky 99 tis. Kč 

 
V porovnání se skutečností k 31. 12. 2019 (34 530 tis. Kč) vykázaly celkové mzdové náklady navýšení o 3 786 
tis. Kč, z toho náklady na mzdy se zvýšily o 4 194 tis. Kč, výplata nemocenských dávek byla ve stejné výši a 
náklady na ostatní osobní náklady byly o 408 tis. Kč nižší. Mzdové náklady byly čerpány ve výši 100 % 
rozpočtu na rok 2020. 
 
Skutečný fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2020 byl 94, stejný jako v roce 2019.  
 
Průměrná mzda k 31. 12. 2020 byla vykázána ve výši 34 747 Kč, tj. o 3 884 Kč více oproti skutečnosti k 
31. 12. 2019 a o 210 Kč více proti plánu roku 2020. 
 
 

e) Vývoj a stav fondů společnosti  

Společnost vykázala k 31. 12. 2020 zůstatky na fondech v celkové výši 721,8 tis. Kč, z toho: 
- rezervní fond ve výši 521,8 tis. Kč 
- dar nevyčerpaný v roce 2020 ve výši 200 tis. Kč 
 

4. Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2020 

V průběhu roku 2020 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 2020 

V průběhu roku 2020 došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady: 
 

 Dne 9. března 2020 Rada Zlínského kraje odvolala z funkce člena správní rady FBM, o. p. s. Mgr. 
Miroslava Kašného ke dni 11. 4. 2020. 

 Rada Zlínského kraje dne 9. března 2020 jmenovala do funkce člena správní rady FBM, o. p. s. jako 
zástupce Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného. Den vzniku členství: 12. 4. 2020. 

 Dne 9. března 2020 Rada Zlínského kraje odvolala z funkce člena dozorčí rady FBM, o. p. s. Mgr. 
Ing. Zdeňka Vašátko ke dni 11. 4. 2020. 

 Rada Zlínského kraje dne 9. března 2020 jmenovala do funkce člena dozorčí rady FBM, o. p. s. jako 
zástupce Zlínského kraje Mgr. Ing. Zdeňka Vašátko. Den vzniku členství: 12. 4. 2020. 
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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: 
 
Mezi rozvahovým dnem a dnem vyhotovení této výroční zprávy trval v České republice nouzový stav, který 
byl vyhlášen za účelem zabránění šíření nákazy Covid-19. Byly zakázány veškeré společenské akce. 
Společnost neodehrané koncerty z roku 2020 a dále koncerty roku 2021, na které bylo vybráno předplatné 
již v roce 2020, přesunula na pozdější termíny. Část předplatného bude vrácena předplatitelům, část 
přesunuta na koncerty příští sezony, dle přání abonentů.   
 

 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 2020 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. 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 2020 organizační složku podniku v zahraničí. 

 
 
 

 

7. Zpráva auditora k roční účetní závěrce 

Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2020, a to v následující struktuře: 
a) Výrok auditora 
b) Rozvaha  
c) Výkaz zisku a ztráty  
d)  Příloha tvořící součást účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších    

 předpisů 
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a) Výrok auditora 
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b) Rozvaha 
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c) Výkaz zisku a ztráty 
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d) Příloha k účetní závěrce 
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