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1. Úvod
Tato výroční zpráva podává základní obraz a informace o kulturní instituci – Moravské filharmonii
Olomouc, o její činnosti a o významných skutečnostech v organizaci v roce 2021.
Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s metodikou pro vypracovávání, formu, podobu, strukturu
a obsah výročních zpráv, která je obsažena v Pravidlech pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných
statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení). Dále bylo při zpracování této výroční zprávy
přihlédnuto k Závěrečné zprávě a návrhové části dokumentu, který pro zřizovatele MFO vypracovala
v březnu 2016 poradenská společnost BNV Consulting (dokument s názvem „Nastavení systému řízení
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc“).

2. Definice použitých pojmů a zkratek
V textu této výroční zprávy jsou na některých místech použity níže uvedené zkratky a pojmy:
Pojem / Zkratka

Výklad

MFO

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace

ZL

Zřizovací listina MFO ze dne 20. března 2015, účinná ode dne 1. dubna 2015

Zřizovatel

zřizovatel MFO (Statutární město Olomouc)

ZP

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Reduta

Koncertní sál MFO, resp. všechny běžně veřejnosti přístupné prostory sídla
organizace (tj. samotný koncertní sál, Mozartův sál a k nim přilehlé prostory –
– foyer, přístupové chodby atd.)

HPP

Hlavní pracovní poměr; zaměstnanec organizace v pracovním poměru
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3. Základní údaje o organizaci
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1015.
Název:

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace

Právní forma:

Příspěvková organizace

Statistická právní
forma:

331 – Příspěvková organizace

IČO:

00100617

Sídlo:

Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc

RUIAN kód adresního
místa:

23322136

DIČ:

CZ00100617

Typ registrace k DPH:

Plátce daně z přidané hodnoty ode dne 1. prosince 2019.

Místně příslušný FÚ:

Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci,
Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc

Předmět činnosti:

Provozování stálého hudebního souboru jako kulturně-výchovné instituce
v celostátním i mezinárodním měřítku.

Předmět vedlejší
činnosti:

Organizace dle ZL nevykonává vedlejší činnost.

Klasifikace
ekonomických činností
(CZ-NACE):

90020: Podpůrné činnosti pro scénická umění
90010: Scénická umění

Statutární orgán:

Ředitel

Způsob jednání:

Organizaci zastupuje navenek a řídí ředitel, jmenovaný Radou města Olomouce
na základě konkurzu nebo výběrového řízení, v době jeho nepřítomnosti
zástupce ředitele, pověřený písemně ředitelem k zastupování. Za organizaci se
statutární orgán podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu
jménu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Zřizovatel:

Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, sídlo: Horní náměstí 583, 779 00
Olomouc

ID datové schránky:

jkxk58c

Oficiální web:

http://www.mfo.cz/

Kontaktní email:

info@mfo.cz

Kontaktní telefon:

(+420) 585 206 520

MFO je zřízena jako stálá hudební instituce a je kulturním reprezentantem statutárního města Olomouce
v celostátním i mezinárodním měřítku. Hlavním účelem organizace je uspokojování a rozvíjení kulturních
potřeb a zájmů občanů specifickými hudebními a příbuznými formami a prostředky, především pořádání
veřejných koncertů a využívání svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním, vykonávaných
za účelem optimálního využití a snížení ztrát, které vyplývají z veřejně prospěšného charakteru.
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V této souvislosti se MFO zaměřuje zejména na tyto činnosti:
a) veřejná interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí – živé provozování díla
vlastních i cizích souborů,
b) výroba, nahrávání a prodej audio nosičů a audiovizuálních nosičů,
c) vystavování originálů a rozmnoženin děl,
d) pořizování, vydávání a prodej předmětů v souladu s hlavním účelem,
e) vydávání a veřejné šíření periodických i neperiodických tiskovin a publikací souvisejících s hlavním
účelem,
f) zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců,
g) vytváření vhodného kulturního prostředí,
h) zprostředkování ubytování v ubytovacích zařízeních pro vlastní zaměstnance,
i) optimální využívání svěřeného i vlastního majetku v souladu s jeho určením i pro jiné subjekty
za úplatu, za účelem snížení ztráty a lepšího využití majetku.
3.1. Umělecký profil orchestru Moravské filharmonie Olomouc
Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice.
Sídlí v historické metropoli Moravy a již více než 70 let funguje jako centrum hudebních aktivit v kraji.
Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové hudební scény. Za všechny
jmenujme například dirigenty Otto Klemperera a Václava Neumanna, houslisty Josefa Suka a Gidona
Kremera či violoncellistu Pierra Fourniera.
Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý
repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou
českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí
k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany,
Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
Moravská filharmonie Olomouc má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních
hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí
na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc
a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti
a mladé lidi.
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4. Řídící dokumenty pro organizaci
V roce 2021 se MFO řídila dokumenty, které lze kategorizovat do níže uvedené struktury.
4.1. Externí řídící dokumenty
a) Zřizovací listina ze dne 20. března 2015, účinná ode dne 1. dubna 2015.
b) Příslušné právní předpisy ČR a EU.
c) Ostatní externí řídící dokumenty:
- Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc
(mimo školská zařízení),
- vybrané ČSN,
- ostatní metodické pokyny a řídící dokumenty Zřizovatele, vztahující se na organizaci.
4.2. Interní řídící dokumenty
a) Poslání a priority MFO.
b) Vnitřní předpisy:
- řády,
- směrnice,
- příkazy ředitele,
- formuláře, vzory smluv ad.
c) Kolektivní smlouva.
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Výše uvedená organizační struktura byla součástí Organizačního řádu (verze 1.2), účinného od 1. ledna
2021.
5.2. Systém řízení MFO dle ZP
Dle ZP je systém řízení v MFO stanoven jako třístupňový:
1. stupeň řízení (vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců):
a) Ekonom, vedoucí úseku,
b) Hlavní produkční, vedoucí úseku,
c) Marketingový specialista, vedoucí úseku,
d) Šéfdirigent, vedoucí úseku (vedoucí pracovník – externista),
e) Koncertní mistr.
2. stupeň řízení:
— neobsazeno.
3. stupeň řízení (vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni
řízení):
a) Ředitel.
5.3. Přehled o zaměstnancích
V roce 2021 docházelo k přirozené fluktuaci zaměstnanců, kdy někteří zaměstnanci uměleckých
i administrativních profesí ukončili pracovní poměr a na jejich místa byli po úspěšně absolvovaném konkurzu
(výběrového řízení) přijati noví.
5.3.1. Stavy a počty zaměstnanců
Měřítko / Stav

Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

Přepočtený stav zaměstnanců
(pouze HPP)

97,40

98,15

- z toho administrativa (pouze
HPP)

10

10

- z toho pomocný obslužný
personál (pouze HPP)

7

7

- z toho umělecké profese (pouze
HPP)

86

86

Počet pracovníků na DPP+DPČ

1

50

Poměrné vyjádření struktury zaměstnanců na HPP: Administrativa – 9,71 %, Pomocný obslužný
personál – 6,79 %, Umělecké profese – 83,5 %.
5.3.2. Ekonomické ukazatele o zaměstnancích
Tarifní platy /
Odměny z dohod
Stálí zaměstnanci

32 091 201,-- Kč

Zákonné příplatky
a náhrady
4 389 610,-- Kč

Nenárokové složky
platu (osobní
příplatky)
1 215 900,-- Kč
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—

Průměrný plat (včetně odvodů SP a ZP) v organizaci v roce 2021 u zaměstnanců na HPP: 45 756,-- Kč,
z toho pracovníci administrativy: 45 094,-- Kč, pomocný obslužný personál: 26 380,-- Kč, umělecké profese:
46 555,-- Kč.
Celkové náklady organizace na platy v roce 2021: 54 482 517,-- Kč. Další, z toho vyplývající mandatorní
výdaje: pojištění odpovědnosti: 111 808,-- Kč, povinný podíl osob se zdravotním postižením: 329 719,-- Kč.

5.4. Odborové organizace
V roce 2021 působila v MFO jedna odborová organizace:
a) ZO UNIE-odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR Moravská filharmonie (IČO 65736958).
V roce 2021 existovala v organizaci pouze jedna kolektivní smlouva, a to kolektivní smlouva uzavřená
mezi MFO a ZO UNIE dne 20. června 2016. Poté, co platnost kolektivní smlouvy jako takové skončila
(31. srpna 2018), byl její obsah inkorporován jako samostatný vnitřní předpis MFO na dobu neurčitou,
přičemž od té doby (r. 2019) je vedeno řádné kolektivní vyjednávání, směřující k uzavření nové kolektivní
smlouvy.
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6. Ekonomicko-provozní oblast činnosti
Činnost v ekonomicko-provozní oblasti se soustřeďuje zejména na vedení účetnictví a personální agendy,
naplňování a správu rozpočtu a nakládání, správu a údržbu vlastního, příp. svěřeného majetku.
V průběhu roku 2021 bylo základním úkolem úseku ekonomiky a provozu operativně se vypořádávat
s mimořádným stavem a veškerými opatřeními, která byla vydávána, zajistit v souladu s nimi bezproblémový
chod instituce a zároveň také poskytovat požadované reporty ve vztahu ke zřizovateli i jiným subjektům.
To vše samozřejmě s cílem udržet vyrovnaný rozpočet, a to i přes poměrně významný propad na jeho
příjmové stránce.
6.1. Hlavní činnost
V roce 2021 vytvořila MFO zlepšený hospodářský výsledek, a to ve výši 100 958,24 Kč.
6.1.1. Základní ukazatele hospodaření MFO v roce 2021
Celková bilance výnosů:

72 282 515,59 Kč

Celková bilance nákladů:

72 181 557,35 Kč

Bilance hospodaření:

100 958,24 Kč

Provozní příspěvky Zřizovatele:

53 905 000,00 Kč

Výnosy z dotací a grantů:

17 850 000,00 Kč

Ostatní výnosy z činnosti:

6 327 515,59 Kč

Soběstačnost (podíl výnosů bez provozních
příspěvků Zřizovatele):

25,46 %

Soběstačnost (podíl výnosů bez provozních
příspěvků Zřizovatele i ostatních dotací
a grantů):

8,77 %

6.1.2. Informace o fondech
Investiční fond
Stav k 1. 1. 2021:
Příspěvky Zřizovatele:
Odpisy z rozpočtu organizace:
Čerpání:
Stav k 31. 12. 2021:

1 701 659,08 Kč
0,00 Kč
568 075,00 Kč
0,00 Kč
2 206 341,78 Kč
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Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 1. 1. 2021:

502 656,06 Kč

Příděl do fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb.

806 790,04 Kč

Čerpání:

737 775,00 Kč

Stav k 31. 12. 2021:

571 671,10 Kč

6.2. Vedlejší činnost
Z titulu ZL nevykonává MFO žádnou vedlejší činnost.
6.3. Ostatní
6.3.1. Vnitřní kontrolní systém, finanční kontroly a jiné kontroly hospodaření
Pravidelně a průběžně byla prováděna vnitřní kontrola, spočívající zejména v pravidelných poradách
vedení zaměřených mimo jiné i na kontrolu příjmů a výdajů a sledování výsledku hospodaření za jednotlivé
měsíce. Průběžně byla příslušnými odpovědnými pracovníky prováděna kontrola fakturovaných nákladů
i výnosů a dále byla u fakturovaných nákladů prováděna kontrola před uskutečněním jejich přímé platby.
Kontrola pokladní hotovosti proběhla dvakrát za rok.
S ohledem na skutečnost, že organizace nemá zřízen útvar vnitřního auditu, byl v roce 2021 v průběhu
měsíce února a března proveden nezávislý audit předcházejícího účetního období (rok 2020) a ověřena řádná
účetní závěrka akreditovanou auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o. (číslo oprávnění auditorské
společnosti 536). Tato zpráva auditora byla přílohou účetní závěrky MFO za rok 2020, kterou schválil
zřizovatel 24. května 2021.
Ve druhém a třetím čtvrtletí provedl odbor Auditu a kontroly Zřizovatele kontrolu hospodaření MFO
za rok 2020. Touto kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, ke kterým organizace přijala, resp. přijme
nápravná opatření.
6.3.2. Jiné kontroly a revize
V květnu a červnu 2021 proběhla v MFO kontrola dodržování povinností vyplývajících
z pracovněprávních předpisů, kterou provedl Inspektorát práce. Tato kontrola byla provedena de facto
korespondenčně – MFO poskytla Inspektorátu práce všechny požadované dokumenty a doklady a Inspektorát
práce kontrolu uzavřel protokolem se závěrem, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
V roce 2021 proběhly také interní kontroly a revize, a to zejména v oblasti PO a BOZP a na majetku
a vnitřním vybavení MFO:
a) periodická prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany,
b) revize elektrického zařízení,
c) pravidelné kontroly nouzového osvětlení.
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7. Umělecko-produkční oblast činnosti
Umělecko-produkční oblasti se týká zejména činnost orchestru MFO coby uměleckého souboru
a částečně také správa Reduty, a to v oblasti jejího poskytování třetím subjektům. (Úsek produkce má v gesci
vedení agendy poskytování Reduty mimo vlastní potřebu MFO.)
7.1. Umělecká činnost MFO
Uměleckou činnost MFO lze dle jejího charakteru dále kategorizovat níže uvedeným způsobem:
a) koncerty ve vlastní produkci v rámci koncertní sezony a její nabídky veřejnosti,
b) koncerty ve vlastní produkci pro třetí subjekty,
c) koncerty v cizí produkci,
d) edukační činnost,
e) nahrávací činnost.
7.1.1. Koncerty ve vlastní produkci v rámci koncertní sezony a její nabídky veřejnosti
Má-li tato výroční zpráva podat informace o koncertní činnosti v rámci vlastní koncertní sezony MFO,
je potřeba na úvod připomenout, že zatímco výroční zpráva (obecně), stejně tak jako účetní závěrka, podává
informace o logickém celku v podobě kalendářního roku, v oblasti umělecké činnosti je tímto logickým
celkem koncertní sezona, která se s kalendářním rokem nepřekrývá. (Koncertní sezona MFO začíná 1. září
a končí 31. srpna následujícího roku.) Hovoří-li tato výroční zpráva o koncertech ve vlastní produkci v rámci
koncertní sezony, jedná se v roce 2021 de facto o koncertní sezony dvě, a to druhou část 75. koncertní sezony
2020/21 a o první část 76. koncertní sezony 2021/22.
Obě části koncertních sezon byly hluboce poznamenány epidemiologickou situací a vládními opatřeními
proti šíření nemoci COVID-19. Byla na několik měsíců zcela pozastavena nebo omezena koncertní činnost
orchestru MFO. V první z nich (tj. 75. koncertní sezona 2020/21) se uskutečnily koncerty vlastní nebo cizí
produkce v režimu online koncertů, a to v období leden až květen 2021. Koncertní činnost byla obnovena
třemi koncerty v červnu a v červenci 2021 (Promenádní koncert, Nejslavnější filmové melodie
a Groteska & live orchestra). V době opatření management MFO pracoval na přípravě 76. sezony, kterou
veřejnosti představil v červnu 2021. S nadějí, že sezona 2021/2022 proběhne opět v běžném režimu, proběhlo
také obnovení předplatného MFO. Došlo k zachování následujících koncertních řad: hlavní abonentní
řada A (8 koncertů, čtvrtek), vybrané reprízy v podobě řady R (4 koncerty, pátek), abonentní
řada P – „Patriot“ s těžištěm v podobě představování a uvádění interpretů a umělců s vazbami na Olomouc
nebo MFO (4 koncerty, čtvrtek), abonentní řada K – komorní koncerty (4 koncerty, pondělí) a koncertní
řada C “multižánrové” koncerty. Mimořádné koncerty byly vyjmuty z nabídky abonmá. V nabídce zůstaly
koncerty pro rodiče s dětmi (nedělní matiné) i veřejné generální zkoušky. V koncertní sezoně 2021/22 dále
pokračoval v pozici šéfdirigenta orchestru Jakub Klecker. V pozici hlavního hostujícího dirigenta pokračoval
švýcarský dirigent Christian Knüsel. Období září až prosinec 2021 bylo stále poznamenáno restrikcemi
souvisejícími s pandemií koronaviru, ale koncerty se již mohly konat pro veřejnost, i když s jistými
omezeními pro vstup na koncerty.
7.1.2. Koncerty ve vlastní produkci pro třetí subjekty
V roce 2021 uskutečnila MFO koncerty ve vlastní produkci, a to Promenádní koncert v rámci programu
Moravské divadlo na Floře (klenoty klasické hudby), rámci Divadelního června 2021 koncert Nejslavnější
filmové melodie na Korunní pevnůstce v Olomouci. V červenci 2021 pak koncert Groteska & live orchestra
v rámci festivalu CIRKUSKUS v Letním kině Olomouc. V říjnu 2021 opět uskutečnily koncerty ke státnímu
svátku ke vzniku Československa ve městech Olomouckého kraje (Šumperk, Jeseník, Prostějov a Přerov).
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7.1.3. Koncerty v cizí produkci
Vedle koncertů ve své vlastní produkci (ať už v rámci koncertní sezony – kap. 7.1.1., anebo mimo ni –
– kap. 7.1.2.) absolvoval orchestr MFO několik koncertů pro jiné pořadatele, ve kterých plnil složku
hudebního tělesa doprovázejícího jiné, cizím pořadatelem zajištěné, umělce a složky. I tato část činnosti byla
v první polovině roku 2021 hluboce ovlivněna pandemickou situací. V rámci této činnosti se jedná zejména
o mimořádné koncerty jiných měst a obcí, popř. jiných subjektů (veřejných či soukromých) v rámci festivalů,
výročních akcí atp. Často se tyto koncerty odehrávají mimo Olomouc a představují tak tzv. zájezdovou
činnost MFO (z pohledu ZP se jedná o pracovní cesty zaměstnanců MFO). V roce 2021 absolvoval orchestr
MFO koncerty pro cizí produkci v níže uvedených místech a počtech:
– viz kap. 7.1.4.), Jaroměřice (3), Praha (1), Příbram (1), Olomouc (5; pro cizí pořadatele), Ostrava (2).
MFO absolvovala celkem 12 koncertů pro cizí pořadatele v 5 městech a obcích. V rámci některých těchto
koncertů se jednalo o koncerty následujících festivalů: Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského,
Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Ozvěny
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Ostrava, udělení cen Opera Civitatem ve Španělském sále
Pražského hradu, Dny Olomouckého kraje, Svátky města Olomouce, Festival v ulicích Olomouc, Vyznání
růžím, Česko-maďarský rok v Olomouci.
7.1.4. Edukační činnost
V roce 2021 uskutečnila MFO edukační aktivity v omezené míře. Především kvůli pandemickým
opatřením nenabízela koncerty pro školy, ale o to více se zaměřila na dirigentské mistrovské kurzy a koncerty
JAMU:
a) absolventské koncerty pro Hudební fakultu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
(v roce 2021 uskutečněno 5 koncertů),
b) účasti orchestru MFO jako stěžejní složky na dirigentských mistrovských kurzech, pořádaných
jiným subjektem (v roce 2021 byly uskutečněny celkem 3 kurzy, každý v rozsahu jednoho týdne
se samostatným závěrečným koncertem pro veřejnost).
Edukační činnost dle písm. a) a b) jsou zároveň činnostmi, které nemalou měrou naplňují výnosovou
kapitolu rozpočtu, protože jejich produkce (pořadatelé) poskytují MFO za účinkování orchestru a poskytnutí
Reduty honorář.
7.1.5. Nahrávací činnost pro cizí subjekty
V roce 2021 pokračovala MFO ve spolupráci se svými dosavadními partnery v oblasti nahrávací činnosti,
jakými jsou například spol. PARMA Recordings (USA) či agentura Hollaender-Calix (Rakousko). Zároveň
MFO spolupracovala na nahrávací činnosti se třemi soukromými subjekty (Jonathan Pasternack, Lukáš
Oravec a Eric Biddington). S těmito partnery probíhala spolupráce formou pravidelných nahrávacích
frekvencí v rozsahu jednotek dnů až celého týdne, a to v průběhu celého roku 2021 s ohledem na pandemická
opatření. Celkem orchestr v roce 2021 nahrál 424:04 minut hudby.
7.1.6. Souhrnná vybraná statistická data o umělecké činnosti MFO v roce 2021:
Počet umělců na koncertech pořádaných v Olomouci (sólisté, dirigenti): 54 (13 dirigentů, 41 sólistů),
9 souborů
Náklady na umělecké výpomoci za rok 2021: 1 120 155,-- Kč
Počet návštěvníků vlastních koncertů za rok 2021: 4 888 (Jedná se o návštěvnost dle jednotlivě prodaných
vstupenek a počtu abonentů v období září až prosinec 2021. Návštěvnost je přirozeně ovlivněna nemožností
koncertovat před veřejností v období leden až květen 2021. Na návštěvnosti se také podepsalo omezení
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kapacity sálu po prvním uvolnění pandemických opatření v měsících červen až srpen 2021 a také další
protiepidemiologická opatření.)
Počet unikátních shlédnutí v online za období leden–květen 2021: 20 243
Počet odehraných dní, resp. počet odehraných zkoušek, včetně generálních: 217
Počet abonentů/předplatitelů: 1 056 (sezona 2020/2021), 827 (sezona 2021/2022)
Počet světově prvně uvedených skladeb: 4 světové premiéry, 9 českých premiér
Počet realizovaných koncertů s publikem: 41 (z toho vlastní 21, včetně NR a NM, v ČR 16, včetně JAMU,
masterclass, 4 komorní pro cizí pořadatele, v zahraničí 0)
Počet nerealizovaných koncertů zrušených kvůli COVID-19: vlastních 20, zájezdů 8
Počet realizovaných stream koncertů: 9 vlastních, 4 pro cizí pořadatele (JAMU)
Kapacita sálu na jeden koncert: 500 míst k sezení, 40 míst k stání, 14 míst pro přístavky
Výnosy zájezdové činnosti: v ČR: 1 249 313,-- Kč, v zahraničí: 0,-- Kč
Náklady (přímé) zájezdové činnosti: v ČR: 270 643,-- Kč, v zahraničí: 0,-- Kč
Výnosy z abonentů/předplatitelů: 801 956,-- Kč
Výnosy z jednotlivého vstupného: 303 418,-- Kč
7.2. Festivalová činnost MFO
Zcela samostatnou kapitolou v rámci umělecké a produkční působnosti je organizace festivalů, neboť
MFO je při této činnosti v podstatě v roli pořádající agentury. Pro jednotlivé koncerty v rámci festivalů
(až na výjimky) MFO nevyužívá vlastní umělecké zdroje (orchestr MFO) a ve velké většině případů ani
prostory filharmonie, protože pro naplnění principu festivalu jako takového toto není vhodné.
MFO pravidelně pořádá dva festivaly, a to:
a) Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc,
b) Mezinárodní varhanní festival Olomouc.
7.2.1. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc 2021 (20. ročník)
V roce 2021 byl 20. ročník festivalu Dvořákova Olomouc, který měl proběhnout v termínu od 13.
do 23. května, kvůli trvající epidemiologické situaci byl přesunut do online prostředí. V rámci festivalu se
uskutečnilo 5 online koncertů.
7.2.2. Mezinárodní varhanní festival 2021 (53. ročník)
V roce 2021 se uskutečnil 53. ročník Mezinárodního varhanního festivalu. Díky uvolnění
epidemiologických opatření bylo možné festival uspořádat. Proběhlo celkem 5 koncertů. Vzhledem k tomu,
že v době konání festivalu byly svatomořické varhany v rekonstrukci, tak se koncerty uskutečnily v jiných
prostorách – čtyři festivalové koncerty se uskutečnily v Dómu sv. Václava a jeden v chrámu Panny Marie
Sněžné.
Festival se těšil vysoké návštěvnosti. Koncerty MVF si poslechlo celkem 1 007 posluchačů.
7.3. Poskytování Reduty třetím subjektům mimo vlastní potřebu MFO
Disponování a poskytování sálu Reduty je nejdůležitější neuměleckou aktivitou organizace a příjem z této
činnosti tvoří významnou výnosovou položku rozpočtu organizace. S ohledem na princip určité veřejné
prospěšnosti MFO coby neziskové organizace byly i v roce 2021 aplikovány dosavadní zásady
pro poskytování sálu Reduty, takže vedle standardních ceníkových cen za poskytnutí sálu byla
v odůvodněných případech poskytnuta sleva. Typicky se jednalo o benefiční koncerty, aktivity neziskových
či jiných veřejně prospěšných subjektů, akce pořádané jinými městskými organizacemi či partnery MFO atp.
V roce 2021 nebyly uděleny žádné slevy z poskytování sálů a věcí movitých (zapůjčení hudebních nástrojů
a dalšího příslušenství). Statistika poskytnutí Reduty v roce 2021:
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zdarma

0

12

Pronájmy zdarma: 0
Pronájmy se slevou do 25 %: 0
Statistika pronájmu ostatních movitých věcí v roce 2021:
Poskytnutá
sleva
Počet
poskytnutí
Celkem

bez slevy

3

sleva do 25 %
včetně

0

sleva nad
25 % až do
50 % včetně
0
3

sleva nad
50 % až do
100 %
0

zdarma

0
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8. Oblast marketingové a fundraisingové činnosti
Primárním úkolem úseku marketingu je zajištění komunikace (interní, ale zejména externí) o aktivitách
MFO a také prezentace MFO zejm. při fundraisingových aktivitách. Dlouhodobými úkoly na tomto poli je
jednak zvyšování mediálních výstupů a zvyšování prodeje (vstupenek i abonmá) a také udržování,
resp. rozšiřování okruhu podporovatelů a partnerů, a to jak z veřejné, tak soukromé sféry.
Na celou sezonu, jednotlivé koncerty, i oba festivaly, byl vždy vytvářen marketingový plán, který byl
průběžně aktualizován a vyhodnocován a zejména operativně přepracováván podle toho, jak epidemie
koronaviru ovlivňovala možnosti a podobu aktivit organizace.
Právě epidemie koronaviru zcela změnila původní marketingové plány. Fundraisingové aktivity
v soukromém sektoru se prakticky zastavily. Komunikace MFO se v první polovině roku přesunula výhradně
do online prostředí, akcentovaly se nástroje direct marketingu (pravidelný emailový newsletter) a zejména
celá prezentace samotných aktivit MFO se přesunula do online prostředí (zavedení pravidelných streamů
koncertů, namísto původně plánovaných koncertů zejm. v jubilejní 75. sezoně, resp. v její druhé polovině).
Postupem času se podařilo vybudovat i v online prostředí nemalé publikum, koncerty běžně dosahovaly ani
ne za 24 hodin statistiku atakující hranici 1 000 unikátních shlédnutí.
V oblasti fundraisingové činnosti na poli grantových a dotačních řízení byly podány žádosti o podporu
u institucí v obdobné podobě a rozsahu, jak tomu bylo v minulých letech. Zároveň – díky intenzívní a úzké
komunikaci prostřednictvím ASOPS (Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR), jíž je MFO
členem – se v souvislosti s podporou činnosti a sanaci výpadků na příjmové stránce rozpočtu díky epidemii
koronaviru podařilo posílit dotaci na činnost od MKČR, a to o 1,4 mil. Kč na výsledných bezmála 13,5 mil.
Kč.
Fundraisingová činnost mimo dotační a grantová řízení se v roce 2021 týkala především udržení
partnerství se subjekty ze soukromého sektoru, a to zejména v oblasti mediálních partnerství.
8.1. Mediální výstupy
I přes provozní a celospolečenská omezení v roce 2021 zajišťoval úsek marketingu komunikaci Moravské
filharmonie, a to s sebou přineslo relativně dobrou statistiku mediálních výstupů.
Počty a statistika mediálních výstupů v roce 2021:
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Zastoupení mediatypů v roce 2021 v čase:

Mediální výstupy v čase v roce 2021:

Mediální zásah výstupů v regionech v roce 2021:

8.2. Fundraisingové aktivity
Fundraisingové aktivity lze z několika různých pohledů a kritérií rozdělit na aktivity, které jsou vedeny
za účelem co možná nejširšího vícezdrojového financování činnosti a projektů organizace z veřejných zdrojů
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(rozpočtů), a fundraisingové aktivity vedoucí k získání partnerských plnění (finančních i nefinančních)
od subjektů ze soukromého sektoru.
V prvém případě se jedná především o vyhledávání, zpracovávání a podávání žádostí u institucí, které
poskytují a nabízejí podporu formou dotací a grantů. Ve druhém případě se jedná o individuální jednání se
subjekty ze soukromé oblasti za účelem nalezení vhodných, vzájemně poskytovaných benefitů.

8.2.1. Dotace a granty
V roce 2021 čerpala organizace následující dotace a granty:
a) Ministerstvo kultury – podpora profesionálních symfonických orchestrů (13 475 000,--Kč)
b) Ministerstvo kultury – dotace na Mezinárodní varhanní festival (150 000,--Kč)
c) Olomoucký kraj – dotace na podporu celoroční činnosti (3 300 000,--Kč)
d) Olomoucký kraj – dotace na Mezinárodní varhanní festival + Dvořákova Olomouc závěrečný
koncert festivalu (300 000,--Kč)
e) Olomoucký kraj – dotace na festival Dvořákova Olomouc (440 000,--Kč)
f) Státní fond MK – dotace na Mezinárodní varhanní festival (70 000,--Kč)
g) Státní fond MK – dotace na festival Dvořákova Olomouc (65 000,--Kč)
h) Státní fond MK – dotace na projekt Nové skladby (50 000,--Kč)
Celkem bylo v roce 2021 čerpáno 17 850 000,--Kč z veřejných rozpočtů mimo příspěvek Zřizovatele.
8.2.2. Soukromý (komerční) sektor
V rámci partnerské spolupráce přijala organizace v roce 2021 plnění ve výši 50 000,--Kč od jednoho
partnera (Moravská vodárenská, a.s.), a to na reciproční reklamní plnění v rámci 76. sezony 2021/2022.
Na podporu koncertní činnosti obdržela MFO dary ve výši 2 400.--Kč
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9. Seznam příloh
1) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky.
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