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VÝROČNÍ  Z PRÁVA SPOL EČNOST I  Z A  RO K 2021  
 
 

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 prodává a půjčuje hudební 
nástroje a prodává vstupenky na koncerty jiných subjektů. 
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2. Zpráva o činnosti a aktivitách společnosti za rok 2021 

I. Zhodnocení činnosti FBM, o.p.s. za rok 2021: 

 
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.  
 

Umělecká činnost orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů byla, podobně jako chod celé společnosti, již 
druhým rokem podstatně ovlivněna koronavirovou pandemií a s ní spojenými vládními restrikcemi. 
Protiepidemická nařízení zpřísňující podmínky pořádání kulturních akcí měla zásadní dopad zejména na 
celkový počet realizovaných produkcí, dále na množství koncertů odehraných pro jiné pořadatele v ČR i 
v zahraničí a v neposlední řadě na objem výchovně-vzdělávacích projektů určených pro žáky a studenty 
základních a středních škol. 

V průběhu prvních pěti měsíců roku 2021 nedovolily panující podmínky pořádat kulturní akce s účastí publika. 
Filharmonie Bohuslava Martinů proto byla nucena přistoupit k jiným formám svých uměleckých aktivit. 
Především se jednalo o činnost nahrávací (v průběhu tohoto období vznikla mimo jiné dvě kompletní alba a 
audio-vizuální nahrávka skladby současného českého skladatele Lukáše Sommera), dále aktivity hudebně-
edukativní (dva koncerty streamované online pro žáky a studenty základních a středních škol) či self-promotion 
(kupříkladu online stream 29. 4. 2021, jímž filharmonie alespoň v omezené formě připomenula 75. výročí 
svého založení). Drtivou většinu koncertů zařazených do některého z abonentních cyklů FBM nebylo možno 
z důvodu nařízené absence posluchačů (předplatitelů) uskutečnit, a proto byla nemalá část z nich přeložena 
na nové termíny a přesunuta do koncertní sezony 2021–22. Nutno doplnit, že Filharmonie Bohuslava Martinů 
nabídla v květnu 2021 všem svým předplatitelům možnost převedení jejich abonmá z neodehrané sezony 
2020–21 do sezony následující. I přes nejasný výhled budoucího vývoje pandemie využilo této nabídky téměř 
95 % stávajících abonentů. 

Vzhledem k postupnému rozvolňování vládních protiepidemických opatření docházelo od června 
k obnovování standardní koncertní činnosti Filharmonie Bohuslava Martinů a k jejímu opětovnému návratu do 
běžného módu. Orchestr pravidelně koncertoval bez výraznějšího přerušení od začátku června až do konce 
kalendářního roku, díky čemuž se ve 2. polovině roku 2021 podařilo Filharmonii Bohuslava Martinů úspěšně 
zajistit celkem 35 uměleckých produkcí. K výjimečným počinům lze v tomto směru zařadit zejména letní sérii 
šesti tzv. open-air koncertů, kterou FBM realizovala na venkovní platformě Baťova institutu ve Zlíně a která se 
setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti, dále úspěšné uspořádání 19. ročníku podzimního Mezinárodního 
hudebního festivalu Harmonia Moraviae a důstojné završení oslav 75. výročí založení zlínské filharmonie 
slavnostním galakoncertem za účasti vybraných předních českých umělců. Za zmínku stojí rovněž akce s 
mediálním pokrytím, jako např. Inaugurační koncert nového šéfdirigenta FBM, který snímaly kamery České 
televize (23. 9. 2021) či abonentní koncert FBM, jenž byl 14. 10. 2021 přenášen živě prostřednictvím vysílání 
Českého rozhlasu. Filharmonie rovněž obnovila zájezdovou činnost, a to jak v rámci Zlínského kraje (koncerty 
v Luhačovicích, Kroměříži, Holešově, Otrokovicích, Valašském Meziříčí), tak ve vzdálenějších regionech 
(Praha, Český Krumlov, Kyjov). I přes notné komplikace související v době pandemie s přeshraničním 
pohybem se podařilo v druhé polovině roku 2021 rovněž realizovat několik koncertů v Rakousku (Vídeň, 
Klagenfurt, Baden).  

Odborná kritika i divácká veřejnost pravidelně velmi pozitivně hodnotily aktivity, které Filharmonie Bohuslava 
Martinů vyvíjela v průběhu tohoto ne zcela standardního období, a zároveň oceňovaly vysoký umělecký kredit 
orchestru. 

Celkem se podařilo odehrát 52 koncertů z původně plánovaných 110. V sídle FBM jsme odehráli 21 koncertů, 
z toho 4 live streamy. Na doporučení hygienické stanice jsme v roce 2021 nepořádali živé koncerty pro děti 
(výchovné koncerty). Plánovaný počet těchto koncertů byl 30. Zrealizovali jsme 22 koncertů mimo sídlo 
společnosti, 5 zahraničních koncertů a 4 nahrávání CD.   
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Návštěvnost našich koncertů v roce 2021 byla z důvodů pandemie a následných omezení 11 597 posluchačů, 
přes všechna omezení byla průměrná návštěvnost 562 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 

2021 11 248 20 562 0 0 0 349 11 597 

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 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 

 
 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plán k 

1.1.
Upravený 

plán
Skutečnost

abonentní koncerty 23 20 20 22 22 21 20 21 23 14 23 7 7

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

koncerty v sídle FBM ostatní 14 19 15 12 11 21 15 14 18 6 14 7 5

live stream 3 4 4

veřejné generálky 1 1

koncerty v sídle FBM pro cizí 3 2 4 4 4 4 5 4 2 2 1 1

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

mezisoučet 42 48 45 44 43 56 48 48 50 26 48 24 21

výchovné koncerty 31 24 28 34 36 38 25 32 31 11 30

součet koncertů v sídle FBM 73 72 73 78 79 94 73 80 81 37 78 24 21

koncerty v ČR mimo sídlo FBM 18 16 20 24 20 20 32 26 34 12 27 21 21

veřejné generálky 1

zahraniční koncerty 11 22 12 13 10 16 15 12 9 4 5 5

mimořádné se zlínským divadlem 9 5 1

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

rozhlasové a jiné nahrávky 4

Celkem 109 130 114 119 111 134 122 120 126 50 110 54 52

Přehled koncertů FBM, o.p.s.
Rok 2021
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Přehled koncertů v roce 2021: 
 
- významné koncerty v Kongresovém centru Zlín: 

 
23. 9. 2021 SCHEPS | KRUŽÍK 
 
OLGA SCHEPS, klavír 
ROBERT KRUŽÍK, šéfdirigent FBM 
 
Program: 
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37  
Josef Suk: Symfonie č. 1 E dur, op. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
K nejočekávanějším akcím roku 2021 
patřil zářijový inaugurační koncert 
nového šéfdirigenta Filharmonie 
Bohuslava Martinů Roberta Kružíka, 
kterým zlínská filharmonie zahájila 
svou 76. koncertní sezonu. V 
programu zazněla reprezentativní díla 
Ludwiga van Beethovena a Josefa 
Suka, v pozici sólistky se představila 
mimořádná německo-ruská pianistka 
Olga Scheps. Koncert snímaly kamery 
České televize.  
 

 
21. 10. 2021 GALAVEČER ZLÍNSKÝCH LINIÍ 
 
Ivana Kovalčíková, housle 
Václav Hudeček, housle 
Adam Plachetka, basbaryton 
Kateřina Kněžíková, soprán 
Ivo Kahánek, klavír 
Tomáš Brauner, dirigent FBM 
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Program:  
Petr Wajsar: Zlínské linie  
Johann Sebastian Bach: Koncert d moll pro dvoje housle, smyčce a continuo, BWV 1043 
Wolfgang Amadeus Mozart: Madamina, il catalogo è questo, árie Leporella z opery Don Giovanni 
Wolfgang Amadeus Mozart: In quali eccessi – Mi tradì quell´alma ingrata, recitativ a árie Donny Elvíry 
z opery Don Giovanni  
Wolfgang Amadeus Mozart: Là ci darem la mano, duet Zerliny a Dona Giovanniho z opery Don GIovanni 
Richard Addinsell: Varšavský koncert pro klavír a orchestr 
Vítězslav Novák: Slovácká suita pro malý orchestr, op. 32 (Zamilovaní, U muziky) 
Maurice Ravel: Bolero, op. 81 
 
Do kategorie „výjimečných“ lze bezpochyby zařadit říjnový koncert, kterým Filharmonie Bohuslava Martinů 
oficiálně oslavila 75. výročí svého založení. Koncert byl mimořádný nejen svým samotným významem, ale 
taktéž dramaturgickou pestrostí či obsazením. Společně s Filharmonií Bohuslava Martinů se na pódiu 
představila pětice vybraných předních českých sólistů, kteří se zlínským orchestrem dlouhodobě 
spolupracují. Pořad vzbudil nebývalého ohlasu médií a jeho uvedení se setkalo s nadšenými ovacemi 
přítomného publika. Koncert rovněž doplnila obrazová výstava s vybranými fotografiemi z historie zlínské 
filharmonie a taktéž s informacemi o výrazných milnících, které tuto instituci formovaly.   
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25. 11. 2021 FBM 75 | PRETTY YENDE  
 
PRETTY YENDE, soprán 
DIEGO GARCÍA RODRIGUEZ, 
dirigent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program: 
Georges Bizet: Carmen, předehra k opeře 
Charles Gounod: O Dieu! Que de bijoux! – Ah! je ris de me voir, árie Markétky z opery Faust 
Gaetano Donizetti: Don Pasquale, předehra k opeře 
Gaetano Donizetti: Guarda: sui prati appare – O nube! Che lieve per l'aria ti aggiri – Nella pace del mesto 
riposo, árie Marie Stuartovny z opery Maria Stuartovna 
Johann Strauss II.: Cikánský baron, předehra k operetě 
Johann Strauss II.: Klänge der Heimat, árie Rosalindy z operety Netopýr 
Gaetano Donizetti: Tranquillo ei posa – Com'è bello, árie Lukrécie z opery Lucrezia Borgia 
Ralph Vaughan Williams: Vosy, předehra ke scénické hudbě 
Victor Herbert: Italian Street Song, píseň Marietty z operety Naughty Marietta 
Victor Herbert: Art is calling for me, píseň Princezny Stelliny z operety Čarodějka  
Giuseppe Verdi: La traviata, preludium k opeře 
Giuseppe Verdi: È strano – Ah, fors´è lui – Sempre libera, árie Violetty z opery La traviata 
 
Přídavky:  
Gioachino Rossini: Una voce poco fa, árie Rosiny z opery Lazebník sevillský 
Franz Lehár: Es leb teine Vilja, árie Hanny Glawari z operety Veselá vdova 
Giacomo Puccini: O mio babbino caro, árie Lauretty z opery Gianni Schicchi 

 
Koncem listopadu 2021 se ve zlínském Kongresovém centru představila naprosto výjimečná osobnost 
světa vážné hudby – Pretty Yende, sólistka newyorské Metropolitní opery a jedna z nejoceňovanějších 
pěvkyň současné světové operní scény. Pořad přibližně dvou a půl hodinového koncertu sestával ze 
slavných i méně známých operních árií, písní a předeher. Koncert pod vedením španělského dirigenta 
Diega Garcíi Rodrigueze vynikal nebývalou interpretační kvalitou, a z tohoto hlediska jej lze směle přiřadit 
k tomu nejlepšímu, co za poslední roky zlínská filharmonie posluchačům nabídla. Stojí za zmínku, že 
pořad se dočkal mimořádné odezvy od přítomného publika. 
  

 
Dalšími koncerty pořádanými v sídle filharmonie byly: 
16. 6. 2021  T. Kačo – My Home 
1. 7. 2021   T. Brauner | D. Karvay 
11. 9. 2021  Koncert Zlínského filmového festivalu 
30. 9. 2021  ŠPAČKOVÁ, KRUŽÍK – v rámci festivalu Harmonia Moraviae 
5. 10. 2021  PIŠ MI, TVOJE ALMA – v rámci festivalu Harmonia Moraviae 
7. 10. 2021  PARLO D´AMOR – v rámci festivalu Harmonia Moraviae 
14. 10. 2021  DŘÍZAL, DVOŘÁK, SUK – v rámci festivalu Harmonia Moraviae 
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4. 11. 2021  GLAZUNOV, PROKOFJEV, BORODIN 
18. 11. 2021  MOZART – REQUIEM 
1. 12. 2021  TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
2. 12. 2021  TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
7. 12. 2021  AVE MARIA 
12. 12. 2021  O ZÁZRAČNÉ NOTĚ 
16. 12. 2021  SVÁROVSKÝ, (NEO)KLASIKOVÉ 
22. 12. 2021  VÁNOČNÍ KONCERT 
V sídle FBM dále probíhalo nahrávání CD a také streamované koncerty. 

 
- koncerty ve Zlínském kraji mimo sídlo filharmonie: 

 
22. 5. 2021  Holešov – stream 
9. 6. 2021   Luhačovice 
10. 6. 2021   Luhačovice 
17. 6. 2021  2 koncerty openair park Komenského 
20. 7. 2021  Kroměříž 
30. 7. 2021 Kroměříž 
5. 8. 2021   Openair BI 14|15 Sarasate, Rachmaninov 
11. 8. 2021  Tata boys 
13. 8. 2021  Kroměříž 
18. 8. 2021 Openair BI 14|15 Má vlast – veřejná generálka 
19. 8. 2021  Openair BI 14|15 Má vlast 
20. 8. 2021  Openair BI Má vlast repríza 
26. 8. 2021  Openair BI 14|15 Saint-Saens, Dvořák 
2. 9. 2021   Openair BI 14|15 – charitativní koncert 
5. 9. 2021   Valašské Meziříčí 
27. 10. 2021  Otrokovice 
28. 10. 2021  Holešov 
17. 11. 2021 Žesťový sextet na náměstí ve Zlíně 

 
- koncerty v České republice: 
 

9. 9. 2021   koncert na festivalu v Českém Krumlově 
10. 9. 2021  Kyjov 
15. 9. 2021  Praha – Obecní dům 

 
- koncerty v zahraničí: 
 

3. 6. 2021   Vídeň 
24. - 25. 6. 2021   2 koncerty v Klagenfurtu, Vídeň 
23. 10. 2021 Baden 

 
 

Pro sezónu 2021 - 2022 si zakoupilo předplatné 1 678 předplatitelů, což je cca 96,55 % předplatitelů proti 
minulé sezóně (1 738 předplatitelů).   
 
Závěrem lze konstatovat, že naše společnost 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 2021 

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

Náklady  
 
Celkové náklady společnosti k 31. 12. 2021 činily 75 859 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,42 % nákladů 
upraveného rozpočtu na rok 2021. 
  
Náklady společnosti byly vykázány ve struktuře: 

 náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 75 659 tis. Kč, 

 náklady vynaložené pro plnění doplňkových činností ve výši 149 tis. Kč 

 daň z příjmu ve výši 51 tis. Kč 

 

- z toho náklady vynaložené na správu ve výši 9 815 tis. Kč představují čerpání ve výši 93,32 % celkového 
upraveného rozpočtu nákladů určených pro správu.  

 

 
 
 
 
Výnosy  
 
Celkové výnosy společnosti k 31. 12. 2021 činily 76 459 tis. Kč, tj. plnění ve výši 100,21 % upraveného 
rozpočtu na rok 2021. 
 
Výnosy společnosti byly plněny ve struktuře: 

- výnosy z obecně prospěšných služeb (hlavní činnost) ve výši 75 269 tis. Kč, 

- výnosy z doplňkových činností ve výši 1 190 tis. Kč. 

 

 

 

Spotřebované nákupy
3 488

Nakupované služby
14 798

Změna stavu zásob vl. 
činnosti

-157

Osobní náklady
54 758

Daně a poplatky
289

Ostatní náklady
203

Odpisy
2 429

Daň z příjmu
51

Přehled nákladů v tis. Kč
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Výsledek hospodaření 
 
Společnost vykázala k 31. 12. 2021 kladný výsledek hospodaření ve výši 651 tis. Kč, po zdanění 600 tis. Kč.  
 
 
 

b) Přehled přijatých dotací k 31. 12. 2021 

Společnosti byly k 31. 12. 2021 poskytnuty dotace v celkové výši 71 601 tis. Kč, a to v následující struktuře: 
 

 neinvestiční dotace (k 31. 12. 2021 bylo celkem poskytnuto i vyčerpáno 68 101 tis. Kč) 

 dotace SMZ  

- na úhradu neinvestičních nákladů – 26 671 tis. Kč; 

 dotace ZK  

- na úhradu osobních nákladů – 27 905 tis. Kč; 

 dotace Ministerstva kultury ČR  

- na vlastní uměleckou činnost – 13 525 tis. Kč; 

 

 investiční dotace  

 investiční dotace SMZ – poskytnuto 2 800 tis. Kč, vyčerpáno 1 645,902 tis. Kč 

 investiční dotace ZK – poskytnuto i vyčerpáno 700 tis. Kč 

 
 
 
 

Tržby za vlastní výkony 
a zboží
6 138

Ostatní výnosy
2 026

Přijaté příspěvky - dary
194

Provozní dotace
68 101

Výnosy dle zdrojů v tis. Kč
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c) Stav majetku a závazků společnosti 

Hodnota vlastního majetku společnosti k 31. 12. 2021 (pořizovací – bez oprávek) činila 22 174,171 tis. Kč. 
 
Společnost v roce 2021 pořídila dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 2 586,482 tis. Kč. Byl 
financován z dotace Zlínského kraje (700 tis. Kč), Statutárního města Zlín (1 645,902 tis. Kč) a z vlastních 
zdrojů společnosti (240,58 tis. Kč):  
 

 
 
Pořizovací (vstupní) cena dlouhodobého majetku k 1. 1. 2021 byla vykázána ve výši 19 777,689 tis. Kč, 
oprávky ve výši 11 558,64 tis. Kč. Hodnota nového dlouhodobého odpisovaného majetku pořízeného v roce 
2021 byla ve výši 2 586,482 tis. Kč. Účetní odpisy dlouhodobého majetku v roce 2021 byly ve výši 2 429,382 
tis. Kč. Zůstatková cena dlouhodobého majetku k 31. 12. 2021 po zohlednění oprávek byla ve výši 8 376,149 
tis. Kč. 
 
V roce 2021 byla zaplacena záloha na zvonkohru ve výši 88 tis. Kč. Hudební nástroj bude dodán v dubnu roku 
2022. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v operativní evidenci vykázal k 31. 12. 2021 stav 5 263,46 tis. Kč. 
V průběhu roku 2021 byl pořízen majetek za 665 tis. Kč a vyřazen majetek za 113 tis. Kč. 
 
Zásoby společnosti, tj. propagační CD, vykázaly k 31. 12. 2021 stav 390 tis. Kč. 
 
 
Společnosti se podařilo v průběhu roku 2021 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. 2021 byl stav závazků 31 

825 Kč (účet 321). Po lhůtě splatnosti byly ke konci roku pouze dvě faktury, a to 
dobropis Sodexo Pass Česká republika (-20 058,32 Kč) a faktura vyúčtování 
předplatného Poradce, která byla vyžádána se zpožděním, až v roce 2022 (880,- Kč). 
Stav účtu 325 (ostatní závazky) byl ke konci roku 285 646,- Kč, jedná se o 2 platby, 
které jsou splatné v roce 2022. 

o kontrolovat placení pohledávek odběrateli:  
 k 31. 12. 2021 byly uhrazeny všechny odběratelské faktury (účet 311) 
 Společnost současně eviduje ve svém účetnictví ostatní pohledávky ve výši 113 910 

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 společnosti je vedena na 
účtu 31510 - ostatní pohledávky. Dalšími pohledávkami jsou pohledávky za 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. 
Pohledávky ve výši 6 910 Kč jsou vedeny na účtu 31530 - ostatní pohledávky. Jedná 
se o peníze na cestě, platby kartami odešlé v roce 2021 připsané na bankovní účet 
až v roce 2022. 

Majetek
Pořizovací 

cena
Zařazení do 

užívání
Zdroj financování

Gebr. Mönnig 180 RW anglický roh 300 000,00 04/2021 Dotace ZK 100 %

4 koncertní trubky C LECHNER 579 459,00 06/2021 Dotace ZK 69 %: 400 000 Kč, FBM: 179 459 Kč

Trumpeta Schilke D/ES 183 193,00 11/2021 Dotace SMZ 100 %

Tuba F-MELTON, model 2260-RA 318 700,00 12/2021 Dotace SMZ 100 %

Kontrafagot MOOSMANN model 300 965 580,00 12/2021 Dotace SMZ 100 %

Trubkové zvony Adams BK 5203L 239 550,00 12/2021 Dotace SMZ 74,49 %: 178 429 Kč, FBM: 61 121 Kč

Celkem 2 586 482,00
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o stavy krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2021: 
 Banka          9 696 733,06 Kč 
 Pokladna         101 090,22 Kč 
 Ceniny                 695,00 Kč 

d) Lidské zdroje a zaměstnanost společnosti  

Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2021 čerpány v celkové výši 54 758 tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného 
rozpočtu. 
 
Mzdové náklady společnosti činily 39 690 tis. Kč ve struktuře: 
- prostředky na mzdy vč. odměn ve výši 38 911 tis. Kč 
- ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 501 tis. Kč 
- nemocenské dávky 278 tis. Kč 

 
V porovnání se skutečností k 31. 12. 2020 (38 316 tis. Kč) vykázaly celkové mzdové náklady navýšení o 1 374 
tis. Kč, z toho náklady na mzdy se zvýšily o 1 385 tis. Kč, výplata nemocenských dávek se navýšila o 179 tis. 
Kč a náklady na ostatní osobní náklady byly o 190 tis. Kč nižší. Mzdové náklady byly čerpány ve výši 100 % 
upraveného rozpočtu na rok 2021. 
 
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění činily 13 286 tis. Kč, náklady na ostatní zákonné sociální 
náklady ve výši 1 782 tis. Kč byly čerpány na stravenkový paušál, zdravotní prohlídky zaměstnanců, frakovné, 
nástrojovné a náhrady za zhotovení strojků a plátků hudebních nástrojů. 
 
Skutečný fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2021 byl 95, došlo k navýšení o 1 pracovníka proti roku 2020. 
Průměrná mzda k 31. 12. 2021 byla vykázána ve výši 35 633 Kč, tj. o 886 Kč více oproti skutečnosti k 
31. 12. 2020 a o 127 Kč méně proti plánu roku 2021. 
 

e) Stav fondů společnosti  

Společnost vykázala k 31. 12. 2021 zůstatky na fondech v celkové výši 1 330 tis. Kč, z toho: 
- rezervní fond ve výši 850 tis. Kč 
- dary nevyčerpané v letech 2020, 2021 a určené k čerpání v roce 2022 ve výši 480 tis. Kč. 
 
 
 

4. Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu roku 2021 

V průběhu roku 2021 nedošlo v zakládací listině k žádným změnám. 
 
 

5. Změny ve složení správní a dozorčí rady, k nimž došlo v průběhu roku 2021 

V průběhu roku 2021 došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady: 
 

 Dne 22. 2. 2021 Rada Zlínského kraje odvolala z funkcí členů dozorčí rady FBM, o. p. s. Mgr. Ing. 
Zdeňka Vašátko a Mgr. Miroslava Kašného s účinností od 26. 2. 2021. 

 Dne 26. 2. 2021 zaniklo členství ve správní radě uplynutím tříletého funkčního období Ing. Vladimíra 
Kutého a Mgr. Renaty Navarové. 

 Dne 22. 2. 2021 Rada Zlínského kraje jmenovala do funkce člena dozorčí rady FBM, o. p. s. Ing. Janu 
Pekařovou s účinností od 26. 2. 2021. 

 Dne 22. 2. 2021 Rada Zlínského kraje jmenovala do funkcí členů správní rady FBM, o. p. s. 
s účinností od 26. 2. 2021 Pavla Ondrůje, Mgr. Zdenku Žákovou a Jiřího Kašpara. 
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 Dne 26. 7. 2021 Rada města Zlína vzala na vědomí zánik mandátu zástupců statutárního města Mgr. 
Pavla Stojara a Ing. Romana Kaňovského ve správní a dozorčí radě uplynutím funkčního období ke 
dni 18. 6. 2021 a schválila jejich opětovné jmenování do funkcí členů správní a dozorčí rady FBM, o. 
p. s. 

 Dne 23. 8. 2021 jmenovala Rada Zlínského kraje do funkce člena dozorčí rady FBM, o. p. s. Ing. Mgr. 
Zuzanu Fišerovou Ph.D. 

 Dne 21. 9. 2021 zvolila dozorčí rada FBM, o. p. s. Mgr. Ing. Zuzanu Fišerovou předsedkyní dozorčí 
rady. 

 Dne 21. 9. 2021 zvolila správní rada FBM, o. p. s. Mgr. Pavla Stojara předsedou správní rady. 
 

 

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 2021 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 požární ochrany, 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 2021 organizační složku podniku v zahraničí. 
 
 

7. Zpráva auditora k roční účetní závěrce 

Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2021, a to v následující struktuře: 
a) Zpráva nezávislého 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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d) Příloha v účetní závěrce 
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