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Zprávao činnosti a hospodaření
Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s.

zarok2O2L

Český filharmonický sb9r Blno představuje nejen v ěeském, ale i světovém kontextu absolutní špičku
v oboru sborového umění. Dirigenti, orchestry a sólisté, s nimiž sbor doposud spolupracoval, se o něm
vyjadřují v superlativech. Odborná kritika oceňuje zejména jeho kompaktní zvuk a širokou škálu
výrazových prostředkŮ. Od svého založení v roce 1990 vystoupil sbor na všech evropských
PrestiŽních festivalech aĚdy dokázal posluchaěe uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným
hudebním cítěním.
Za Úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou

(klaví§ruT §i;]i!iuCenu roce
2016 Cenu Jihomoravského kraje zavýznamnou reprezentaciJihomoravského kraje v oblasti kultury.
Sbor se zaměřuje na.oratorní, kantátový a operní repertoár, Díky své kvalitě absolwje roěně přes
devadesát koncertŮ doma i v zahraniěí, Koncerty Óeského filharmonického sboru Brno jsou pravidelně

vými televizními a rozhlasovými stanicemi, Sbor spolupracuje s
igenty (například Marc Albreóht, Christian Arming,'Johh Axeirod,
tephan Blunier, Kees Bakels, Jean-Claude Casadesus, Dennis

Russel Davies, Christoph Eschenbach, Gabriel Feltz, lvan Fische1 Lawrence Foster, Justus Franž,
Martin Haselbóck, Manfred Honeck, Eliahu lnbal, Marek Janowski, Neeme, Paavo a Kristian Járvi,
Dmitrij Kitajenko, Roman Kofman, Marko Letonja, Nicholas Milton, Zubin Mehta, lngo Metzmachei
Yannick Nézet-Séguin, Sir Roger Norrington, Jonathan Nott, Mathias Pintscher, SirŠimon Rattle,
Helmuth Rilling, Yuri Simonov, Martin Sieghardt, Steven Sloane, Marc Soustrot, MicrraetTilson
Thomas, Mario Venzago, Ralf Weikert, Simone Young, PetrAltrichter, Jakub Hiůša, Jakub Klecker,
Zdeněk Mácal, Tomáš Netopil, Ondrej Lenárd, Libor Pešek, Leoš Svárovský, Vladimír Válek, Juraj
Valěuha, Stanislav Vavřínek a mnozí další). Sbor si hluboce cení spolupracé s legendárními
uměJeckýmiosobnostmi,_jakýlni byli např. jiri gáontavek, Enoch zú Guttenoerg, Ňikolas Harnoncourt,
Sir Charles Mackerras, Kurt Masur, Walter Weller a další.
Domácí Publikum mŮŽe Český filharmonický sbor Brno pravi{elně slyšet na mnoha koncertech v Brně,
Plaze, Ostravě, Olomouci, Litomyšli, Óeských Budějovióích, Českém Krumlově, Teplících, Zlíné a
jinde.
Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění: V roce 2OO7 obdžel dvě významné evropské
cenY - Echo Klassik za Soubor roku 2007 (provedení Bruckneroqých motet) á ttahrávka ro'ru
2O07 za Lisztovo oratorium Christus. V roce 2008 byla nahrávka srláoby pauá von Klenaua Die
Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph RÍlke nominována na prestižní dánskou
cenu Danish P2 Music Prize.v kategoriisymfonická nahrávka roku. Ňahrávka skladby B. A.
Zimmermanna RequiemÍíjr einen jungen Dichter získala v roce 2009 cenu německých Řritiků - preis
der Deutschen Schallplattenkritik, Ocenění sbírá sbor i na jiných kontinentech - jáponský hudebně-
kritický Časopis GgUutsu Disc Review muv zářI20íí udělil z-a iive nahrávku ovořátbva Réquiem
PrestiŽní ocenění Tokusen. Český filharmonický sbor Brno je čerstvým držitelem préstižního'ocenění
Glassic PragueAwards 20í9 v kategoriiVokáiní výkon za-rok2O1Ó.

Činnost Českého filharmonického sboru Brno finančně podporuje Jihomoravský kraj, statutární město
Brno a Ministerstvo kultury ČR.
Generálním partnerem Českého filharmonického sboru Brno je TEscAN oRSAY HoLDlNG, a. s,

V dŮsledku Pandemie COVID-í9 nemohla být řada projektú provedena, jak je patrné z tabulky
níže.

Nejv znamnější akce v ČR a zahraničí v roce 2021:



10.1. BrnO - Besední dťrm, 2. abonentní koncert, 15 ročník STREAM
Novoroční koncert - Lidové inspirace v dílech česky7ch skladatelťr Dvorák,

Suk, Janáěek, Novák STREAM

24.1. Brno - Besední dťrm - STREAM
1 Slavnostníkoncert k 30 vyiroěítrvání ČPS grno, riátá, Ovotak

(p eložen z23.10,2O2O) STREAM

27.1 Hradec Králové - sál filharmonie Sborov koncert ZRUŠENO
5.2. Brno - Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitsk kostel) - STREAM Sborov koncert (komomísbor) STREAM
7. 2. BrnO - Besední d m, 3. abonentní koncert, 15, ročník Šostakovič, Arenskij, Dvo ák ZRUSENO

14. - 19.2. lzrael
Koncerty a cappella,

Beethoven: Symfonie č 9, Missa solemnis ZRUŠENO

22 .2. praha - obecní dťrm Rachmaninov: Zvony ZRUŠEŇO

7.3. Brno - Besední dťrm

2 slavnostní koncert k 30. v ročí trvání Českého Íitňarrnonicxeno sooru

Brno, Dvorák; Svatební košile (p eložen z29.11 2020)

ZRUsENo
16. 3. - 19. 3. Sa!zbur (Rakousko) Zkoušky (Puccini: Turandot) ZRUSENO
22. 3. - 24. 3. Salzbur (Rakousko) Gen. zkouška (puccini: Turandot) ŽŘUŠettO
26. 3. -28.3. Salzbur$ (Rakousko) Puccin!: Turandot (1. p edstavení) ZRUŠENO
31.3. BrnO - kostel sv. Augustina Rossini: Stabat Mater ZRUŠENO
3í.3. -1.4. Salzbur (Rakousko) 2. p edstavení Puccini: Turandot ZRUSENO

Salzbur (Rakousko) 3, p edstavení Puccini: Turandot ZRÚŠENO
7. 4. - 10.4. Bělehrad 1srosxo; Mozart: Mše c-mox ZRUŠENO
15.4. Zlín - Kongresové centrum Mahler: Symfonie ě. 2 ZRUŠENO
25.4. BrnO - Besední dťrm, 4. abonentní koncert, 15 ročník Rossini: Petite messe solennelle STREAM
30.4. a 1. 5. Brno - Janáčkovo divadlo Novák: Jarní symfonie, Ravel: Dafnis a Chloe (2x) ZRUSENO
6.5. Tepl|ce - Dťrm kultury orff: Carmina Burana ZRUŠENO

9. 5. Brno-Besední d m
Bruckner (moteta), Fiala (Regina coeli), Górecki, Janáček (Otčenáš)

STREAM
15. 5. - 16. 5. Praha - Obecní dťrm - Pražské jaro zkoušky (Stravinskij, Krása) ZRIJŠENO
17.5. Praha - Rudolfinum - pražské jaro Stravinskij, Krása ZRUŠEŇd
20. 5. Teplice - Dťrm kultury Beethoven: Symfonie č.9 STREAM
23. 5. Fn dek-Místek Beethoven: Missa solemnis ZRUŠÉNO
28. 5. Praha - Rudolfinum - Pražské jaro Sborovyi koncert

Praha - obecní dťrm - Pražské jaro 2.6. zkouška, 3.6. koncert Stravinsklj: Oedipus Rex ZRUSENO
6.6. Brno - Katedrála sv Petra a Pavla, 5, abonentní konceň, 15, ročník Závéreén konceň: Dvo ák: Stabat Mater

7. 6. - 10. 6. Heidenheim 1ruomecko) Zkoušky (Wagner: Tannháuser) ŽŘÚŠENO

11. 6. Jihlava - kostel pov šenísv k íže
Vodňansky7, Černohorskyi, Fibich, Górecki, Janáček (Zdrá\ras Maria

Otěenáš)

í4. 6. Litomyšl -zámek Webber: Requiem ffi

í5. 6. - 19. 6. praha - Rudolfinum - Česká filharmonie
15.6. klzk.,16.6. zk, Brahms: Ein Deutsches Requiem (3x)

zRUŠENo
20.6. -21.6. varnsdoď- kostel sv. petra a pavla Beethoven: Missa solemnis PTELOŽENO

22.6. - 5.7. Heidenheim 1ruemecko)
Zkoušky, 27 premiéra + 47. repríza Wagner: Tannháuser

zRUŠENo
27.6. Waldsassen (Německo) Beethoven: Symfonie č. 9 ZRUŠENÓ

8.7. LitOmYŠ! - paristick chrám Nalezenísv K íže
Sborov koncert k 1100. v rďí rjmrtí sv, Ludmily

Gallus, Černohorsk , Bruckner, Górecki, Fiala: K est svaté Ludmily

9.7. _ 12.7. Heidenheim 1rucmecko)
Zkoušky Due Foscari, p edstavení Wagner; Tannháuser (2x)

zRUŠENo
13.7. praha - obecní dťrm opemí sbory ŽŘUŠeN6

15. 7. - 19.7. Heidenheim (ruemecko)

Dvo ák: Rekviem (2xl - ZRUŠENO
p edstavení Verdi: Due Foscarl |2x| - ZRUŠENO
p edstavení Wagner: Tannháuser (2x) - ZRUŠENO

21. 7. - 25.7. Heidenheim 1ruemecko)
Verdi: Trubadrjr (1x) - konceňní provedení opery

2.p edstavení ZRUŠeruO

27.7. -31.7. Heidenheim 1ruemecko)

Dvo ák: Requiem (30,7 )

Wagner: Tannháuser (31 7) - ZRUŠENO

Oďf: Carmina burana (1.8 ) - ZRUŠENO



21.8. nebo 22.

8.
Kirchstette n (Rakousko) Beethoven: Symfonie č. 9

25.8. - 29. 8. Štrasbufk (Francie) Janáček: Glagolská mše (pouze nahrá

zRUŠEN

3. 9. Ostrava - katedrála Božského Spasitele Rossini. Messe solennelle

5.9. Byst ice pod Host nem - koste! sv, Jiljí Černohorsk , Mozart, Bruckner, Dvo ák, Fiala (K est sv, Ludmily)

í0.9. OstraVa - kostel Panny Marie Královny Verdi: Requiem

12.9. Brno - 1, abonentní koncert, 16 ročník Katedrála sv. Petra a Pavla
2 slavnostní koncert k 30. v ró

(p eložen z 8.11 , 2020)
í5. 9. Ostrava - kostel Panny Marie Královny Dvo ák: Svatá Ludmila

19. 9. olomouc - katedráta sv. václava Dvorák: Svatá Ludmila

22. 9. - 24. 9. Linz (Rakousko) Mahler: Das Klagende Lied (60 zp.)

26. 9. žioncnovice - koste| porn šenísv. k íže
Sborov koncert 1Černo

Benefiění koncert JMK
27.9. Ostrava - Dťrm kultury zkouška s orhcestrem - saint saéns: potopa, poulenc: stabat Mater

28. 9. Ostrava - katedrála Božského Spasitele Saint-Saěns: Potopa, Poulenc: Stabat Mater

29. 9. - 1. í0. Plsa (ltálie) Beethoven: Missa solemnis Zffi
3. 10. VarnsdoIf - kostel sv. Petra a Pavla Beethoven: Missa solemnis (38 zp )

10. í0. Brno-Lesná - kostel b|. Marie Restituty
Sborov koncert (Černohors

Benefiční koncert JMK
24.10. BrnO - Besední dťrm, 2 abonentní koncert, 16. ročník Fiala: K est sv. Ludmily, Dvorák: Svatá Ludmila (v běr sborů)

5. í1 Brno - petrov generálka a koncert Mozart: n"qui"ffi
6. 11 Brno - kostel sv. Augustina, 3 abonentní koncert, 16. ročník Caldara: Dies irae, Fauré: Requiem

7.11 VÍdeň (Rakousko) - Musikverein Mozart: Requiem W
11 11. a12.11 Brno - Janáěkovo divadlo Elgar: Černli rytí , Schnittke. Requiem

13. í1.-29.11 Modena, Reggio Emilia (Itálie)
Zkoušky, koncerty 4x \Ahgner: Tannháuser + z soorove roncerty

zRUŠENo
7.12. -9.12. praha - obecní dťrm Mendelssohn: Eliáš

12.12. Sloup - kostel Panny Marie Botestrlé Adventní konceň, benefiční koncert JMK

15.12. - 20. 12. Bamber (Německo) Fiala: Stabat Mater, Janáěek: Glagolská (2x) ffi

21.12. strážn ice - kulturní dťrm
Klenoty českyich Vánoc, R
Benefiční koncert JMK

22.12. Brno - Besední dťrm Fiala: Moravské Vánoce, nv

koncert JMK v 16 00 h

22.12. BrnO - Besední d m, 4 abonentníkoncert, 16. ročnil- Fiala: Moravské Vánoce, Ryba: Česká mše vánoční,,Hej Mistre!''

23.12. Jihlava - kostel Povl šení sv. K íže
Vánoční koncert, Ryba: Če

zRUŠENo

27.12. DrnOviC - kostel sv. Vav ince
Klenoty ěeskl ch Vánoc - beneíičníkoncert JMK

zRUŠENo
28.12. Vese!í nad Moravou - koste! sv. Andělů Strážn ch Klenoty česk ch Vánoc - benefičníkoncert JMK
1.1.2022 OlomouG - Reduta Slavné operní a operetní p edehry árie asbory

2. 1. 2022 BrnO - Besední d m, 5 abonentníkoncert, 16, ročník Slavné operní a operetní p edehry árie asbory

v tomto roce byl realizován 16, ročníkAbonentních koncertúr českého filharmonického sboru
Brno v Besedním domě.

" :i'f:H|ii,Tfi#[il:i"3á"833[Síl;Él",j:r''
' lro Česk rozhlas, 1 stream Žáznam pro rádio pioglas, 2P Z dťrvodu pandemie COVlD-'tg bylo ziušeno 42 koňcertťr.

SPrávnÍ a DozorČÍ rada Českého filharmonického sboru Brno jednala na společné schťrzi29,6, 2021a schválila četní závěrkuzarok2O2O, v rďní zprávuzarokzózo ap evod irospodá skéhov sledku za rok2020 ve V ši 345 tis, Kč (zisk) na vrub Uetu neuhrazenl ch ztrát ininury"n r"t.
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Vedení obecně prospěŠné společnosti Český íilharmonický sbor Bnro, o.p.§. k31.12.202t

Český íilharmoniclrý sbor Brno, o.p.§.' lČO: 25318926
(dtále jen Společnost)

Statutární orgán - Ředitel Společnosti:
MgA. Pefu Fiala - Ředitel, hlavní sbormistr

Správní Rada:
Ing. Jaroslav Kacer - předseda Správní Rady
Mgr. Václav Božek, CSc. - ělen Správní Radý
Ing. Miroslav Franc, MBA - člen Správní Rady
PhDr. Karla Hofmanová - člen Správní Rady
Mgr. Martin Maleček - člen Správní Rady
Ing. JiříNěmec - člen Správní Rady
JUDr. Hana Svobodová - člen Správní Rady
Mgr. Tomáš Hron - člen Správní Rady

Dozorčí Rada:
Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - předseda Dozorčí Rady
Ing. Slavoj Čegan - členDozorčí itady
JUDr. Roman Hodoši - člen Dozorčí Rady

provozní vedení:
Ladislav Chmelík - tajemník
MgA. Vítězslav Šh}rar, - koncerbí manažetpro Českou republiku
Mgr. Dušan Trnka - ekonom
MgA. Michael Dvořá<, asistent sbormistra

Zmély ZaKádacílistiny a složení orgánů Společnosti

lloŽení 9rgánŮ Společnosti prošlo během rcku 2021 následujícími zrrěnami:
Správní Rada: za ěIeny Správní Rady byli v roce 202t jmenováni:
Mgr. Martin Maleček.a pan Tomáš Flron
Pan ing. Jan PiŠtělák ukončil ělenství ve Správní Radě na vlastní žádost z,e zÁravoffiich
důvodů a tím skončil ijako předseda Správní Rady.
Předsedou Správní Rady se stal pan ing. Jaroslav Kacer.



lnterní čIenové českého filharmonického sboru Brno v roce 2021

V Brně dne 10. 2. 2022

MgA. Petr Fiala, v.r.

redltel ČrSa, o.p.s.

sopnnnt ALT TENoR BAs
1 Balášová Petra 1 crháková Romana 1 Badura Tomáš 1 BaIáš AIeš
2 svobodová Lenka 2 Herzanová Lenka 2 Daňhel Jakub 2 Blažek Michal
3 černá zuzana 3 Jankť, Jana 3 Dvorák Michael 3 Čern,í Jirí
4 vonšíková Markéta 4 Kalandríková Lucie 4 Fabián Martin 4 Gárib vsevolod
5 Hromádková Tereza 5 vorlová Lucie 5 Kopriva Roman 5 Jerábek Václav
6 MeIicharová Věra 6 Mahdalová Adriana 6 Kuča Michal o Krejčí Igor

7 Mužíková Lucie 7 Runová lda 7
Pažourek
Tomáš 7 Maška Pave!

8
Novotná olexová
Petra 8 Suchá Dagmar 8 souček pavel 8

procházka
AIeš

9 pávková Romana 9 Tománková Michaela 9 Švábensk, Jan 9
Rašovsky
PaveI

10 staňková Jana 10
Vávrová Filová
Monika 10 Trhal Vladimír 10

Suchomel
Tomáš

11 šturmová Barbora 11 vrbová Marie 11 votava Jaromír 11 vonšík David
12 švestková pavtína 12 zbo ilová pavla 12 vašata ondrei
13 vachová petra 13 Finda Lukáš
14 vaňáčková Lucie
15 veselá petra

l

}eského filharmonické
E
) 202

16
kolár Grundová
Michaela 13 Hubená Lucie 14 Běluša Jirí 12 Drápal Pavel

17 Hart Anastasia 14 Matějťr Jana 15 Čupr Martin 13 keberle Martin
18 Shevchuk Iryna 15 Stejskalová Dita 16 Kožnar Jan 14 Moravec viktor

19 Slámová Gabriela 16 Hedljová Jitka 17
Libicher
Antonín 15 Novotn Filip

20 suchomelová karla 17 zmeškalová Milena 18
Sudák
František 16 Tamele Luboš

21 Suprunovich Xeniya 18 zuziaková Miriam 17 Vacula Martin

22
szendiuchová
Markéta 19 Nešutová Jana

23 Ruščaková !Iona

24 zachovalá Jana
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zpnavn ruezÁvtslÉtto AuDlToRA pRo čtttrty onaÁnu oarcnĚ pnospĚšnÉ spolrčnosrl

ll rok auditora

Provedli jsme audit p iložené rjčetní závěrky Česk filharmonick sbor Brno, o.p.s. (,,Obecně

prospěšná společnost") sestavené na základě česk, ch rjčetních p edpisri, která se skládá z rozvahy

k3l.t2.202l, v, kazu zisku a ztráty za rok končící 3L.L2.202!, a p ílohy této četní závěrky, která

obsahuje popis použit ch podstatn, ch ričetních metod a další vysvětlující informace. tldale o Českém

filharmonickém sboru Brno, o.p.s. jsou uvedeny v p íloze této četní závěrky.

Podle našeho názoru rjčetní závěrka podává věrn, a poctiv, obraz aktiv a pasiv Obecně prospěšné

společnosti k3J.t22021a nákladrj a v, nos a v, sledku jejího hospoda ení za rok končící 3L.L2.2O2L

v souladu s česk, mi rjčetními p edpisy.

Záklod prov rok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorrj České republiky
(rn Čn) pro audit, kten mijsou mezinárodní standardy pro audit (lSA) p ípadně doplněné a upravené

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito p edpisy je podrobněji

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit ričetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a

Etickl m kodexem p ijat m komorou auditorťr české republiky jsme na obecně prospěšné společnosti

nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vypl, vající z uveden, ch p edpisri. Domníváme se, že

drjkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečnr a vhodn, základ pro vyjád ení našeho

v, roku.

Ostatní informace uvedené ve v roční zprávě

Ostatními'informacemijsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve v, roční

zprávě mimo rjčetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán

Obecně prospěšné společnosti.

Součástí našich povinností souvisejících s ově ením rjčetní závěrky je i seznámení se s ostatními

informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve v, znamném (materiálním) nesouladu s

četní závěrkou či s našimi znalostmi o rjčetní jednotce získan, mi během ově ování ričetní závěrky

nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako v, znamně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda

ostatní informace byly ve všech v, znamn, ch (materiálních) ohledech vypracovány v souladu

s p íslušn,ími právními p edpisy. Tímto posouzením se rozumI zda ostatníinformace splňují požadavky

právních p edpisrj na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu

v, znamnosti (materiality), tj. zda p ípadné nedodrženíuveden ch požadavkr} by bylo zprisobilé ovlivnit

rjsudek činěn, na základě ostatních informací.

Na základě proveden, ch postupr], do míry, již dokážeme posoudit uvádíme, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též p edmětem zobrazení v četní závérce,
jsou ve všech v, znamn, ch (materiálních) ohledech v souladu s ričetní závěrkou a

. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními p edpisy.



K auditors, s.r.o,
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Kancelá : Veve í 702, Brno 616 00
E - m a i l : a lLd it @_ka rg a p . 9Z

WWW,kgroup.cz

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatkri a povědomío 0becně prospěŠné spoleČnosti, k nimŽ

jsme dospěli p i provádění auditu, ostatní informace neobsahují v,znamné (materiálnÍ) věcné

nesprávnosti. V rámci uveden, ch postupťr jsme v obdržen, ch ostatních informacích Žádné v' znamné

(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

odpovědnost statutárního orgánu Obecně prospěšné společnosti za četní závěrku

Statutární orgán obecně prospěšné společnosti odpovídá za sestavení četní závěrky podávající věrn'

a poďiv, obraz v souladu s česk, mí ričetními p edpisy a za takov, vnit ní kontrolní systém, kten

považuje za nezbytn, pro sestavení rjčetní závěrky tak, aby neobsahovala v'znamné (materiálnÍ)

nesprávnosti zprlsobené podvodem nebo chybou.

p i sestavování rjčetní závěrkyje statutární orgán Obecně prospěšné spoleČnosti povinen posoudjt, zda

je obecně prospěšná společnost schopna nep etržitě trvat, a pokud je to relevantnÍ, popsat v p íloze

ričetní závěrky záležitosti t kající se jejího nep etržitého trvání a použití p edpokladu nep etrŽitého

trvání p i sestavení ričetní závěrky, s v, jimkou p ípadri, kdy statutární orgán plánuje zruŠení Obecně

prospěšné společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou moŽnost, neŽ tak

učinit.

Odpovědnost audítora za audit četní závěrky

Naším cílem je získat p imě enou jistotu, že rjčetní závěrka jako celek neobsahuje v'znamnou

(materiální) nesprávnost zp sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náŠ

v rok. p imě ená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit proveden' v souladu

s v, še uveden mi p edpisy ve všech p ípadech v rjčetní závěrce odhalí p ípadnou existující v' znamnou

(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v drjsledku podvod nebo chyb a povaŽujíse za

v, znamné (materiální), pokud lze reálně p edpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé rjčetnízávěrky na jejím základě p ijmou.

p i provádění auditu v souladu s v, še uveden, mi p edpisy je naší povinností uplatňovat během celého

auditu odborn, risudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

o ldentifikovat a vyhodnotit rizika v, znamné (materiální) nesprávnosti rlčetní závěrky zprisobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

dostatečné a vhodné dr]kazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjád it v' rok. Riziko,

že neodhalíme v, znamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v drjsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení rn znamné (materiální) nesprávnosti zpťrsobené chybou, protoŽe souČástí

podvodu mohou b,t talné dohody, falšování, rímyslná opomenutí, nepravdivá prohláŠení nebo

obcházení vnit ních kontrol statutárním orgánem,

o seznámit se s vnit ním kontrolním systémem relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom

mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli

vyjád it názor na ričinnost vnit ního kontrolního systému.

o posoudit vhodnost použit,ch ričetních pravidel, p imě enost proveden'ch rjčetních odhadti a

informace, které v této souvislosti statutárníorgán Obecně prospěŠné spoleČnosti uvedl v p íloze

rjčetní závěrky.

o posoudit vhodnost použití p edpokladu nep etržitého trvání p i sestavení ričetní závěrky

statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné drjkazní informace existuje v' znamná



(materiálnÍ) nejistota vyplývajÍcíz udá]ostínebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schoPnost ÚČetní jednotky trvat nepřetržitě. Jesttiže dojdeme k závěru, je taková významná
(materiálnÍ) nejistota existuje, je naší povinností upozornii v naší zprávě na informace uvedené v
této souvislosti v PřÍloze rlČetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. NaŠe závěry týkající se schopnosti účetní jednotky irvat nepřetržitě ryiňezejtz dŮkazních lnformacÍ, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
PodmínkY mohou vést k tomu, Že Obecně prospěšná společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

o VYhodnotit celkovou prezentaci, členěnía obsah ričetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
ÚČetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

NaŠÍ Povlnností je informovat statutární orgán mimo jlné o plánovaném rozsahu a načasováníauditu a
o významných zjiŠtěních, která jsme v jeho průběhu učinlli, včetně zjištěných t{znamných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně, dne 2.5.2022

K auditors, s,r,o,
Auditorská společnost

Auditorská firma:
K auditors, s.r.o.
Veve í I02, 6L6 00 Brno
Oprávnění č. 595

P ílohy:
1) Rozvaha k 31. !2,2O2L
Z| V kaz zisku a ztrát za období ZOZI
3) P íloha k ričetní závěrce k 31 , !2,2O2L

Kanceló : Veve í 702, Brno 616 00
E-ma i l : a u d it@.kg rg y.B, cZ

WWW,kgroup,cz

Odpovědn auditor:
lng. Zdeněk K íž
Oprávnění č. 1888

t'A
\ oorávněnlaigro}

595
Kornory euditorti ČR



Roční ričetní závérka
Českého filharmonického sboru Br[o, o.p.s.

P ehle d základních ridaiťr z rozvahy

Aktiva
Dlouhodoby hnrotn, majetek
Oprávky k dl, hmotnému majetku
Zásoby
Pohledávky
Peněžní prost edky
|iná aktiva

Aktiva celkem

Pasiva
Vlastní zdroje krytí
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
}iná pasiva celkem

pasiva celkem

I. L.202L
15 18

-LL63
205
331

1558
L2

246!

L92L
0

290
250

246I

(v tis. Kč)

31. ]- 2. 202I
15 18

-L2B3
193
53

1B39
35

244s

z097
0

283
65

2445

(v tis. Kč)

za rok 2021
284l,B
28600

0

6

L76

P ehledzákladních ridairi zv,kazu zisku aztráty

Náklady p ed zdaněním celkem
Vlínosy celkem
Dodatečné odvody daně
Daň z p íjm
Hosp. q sledek po zdanění

Česk filharmoniclr sbor Brno, o.p.s. je v kategorii ,,Mikro ričetní jednotka", nebo ť zet íkritérií
nedosahuje dvou - hodnota aktiv nad 9 mil. Kč a během rtčetního období prriměrn stav
zaměstnancťr nep ekročil hodnotu deseti.
Česk Íilharmoniclr sbor Brno, o.p.s. disponuje aktir1y ve v ši 2445 ttsíckorun česlg?ch. |sou
tvo eny peněŽními prost edky na bankovních rlčtec}r" zásobami na skladě (sklad 1á wóren
vYhradně zezvlkov ,ch nosičri - CD), pohledávkami u odběratelrl a dlouhodob m majettem.

c Al<tiva jsou kryta vlastními zdroji ve ryši 2097 tisíc Kč, tj. 86 7o aktiv.
o CÍzí zdroje ve r4.iŠi 348 tis. KČ zahrnují zejména závaz|qt dodavatelrlm ve rryíši 200 tis. Kč, za

koncert5r ve vJrši 83 tis Kč ,bezp ija6!,ch záloh , nosy firistictr období e s tii. xt.
o Hospodá slq u sledek L76 tis. Kč (zisk) byl dán p edevším p íjmy za reklamu.

4400 tis. Kě ve správní činnosti zuáta
Kč. Vlísledek hospo.da ení v hlavní
nosti je zisk po zdanění 176 tis. Kč.
. Kč.

V Brně dne 22. 2.2022
Zpracoval: Dušan Trnka
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Přehled rozsahu qýnosů v členění podle zdrojů
L. P íspěvlry od státu a obce

|ihomoravslqi kraj

Ministerstvo kultury Čn

statutární město Brno

Celkem

2. P íimy zareklamu, pfonájem a riroky
Tescan Orsay holding
Pronáj em notového materiálu
úro

Celkem

3. Dary
Tescan Brno, s,r.o.

Sonet spol. s r.o.

nPP Brno s.r.o.

Tatanka, s.r.o.

Iež Lumír

Celkem

3. P íimy z koncertní činnosti a natáčení
koncertní činnost tuzemská

koncertní činnost zahraniční
P íiem ze vstupenek a program
Natáčení
Celkem

4. Ostatní p íimy

Kurzové zisky

Celkem

úhrn

6.500 tis. Kč

L0.440 tis. Kč

5.250 tis. Kč

22.190 tis. Kč

1-80 tis. Kč
I tis. Kč
1 tis. Kě

í..82 tis. Kč

7 0 tis. Kč
75 tis. Kč
3 0 tis. Kč
15 tis. Kč
I tis. Kč

LgI tis. Kč

2.L35 tis. Kč

3.531 tis. Kč
265 tis, Kč
1-03 tis. Kč

6.034 tis. Kč
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Rozpis náklad

1. Nákladyvynaložené pro plnění obecně prospěšn; ch služeb
Spot eba Materiálu 129 tis. Kě

366 tis. Kč
0 tis. Kč

433 tis. Kě
559 tis. Kč
67 tis. Kě

21994 tis. Kě
59 tis. Kč

'i3 í:: ;
136 tis. Kč
I2I tis. Kč

5 tis. Kč

24.019 tis. Kč

2. Nákladyqrnaložené na hospodá skou činnost

Celkem hospodá ská činnost 0 tis. Kč

Spot eba energie
Cestovné
Nájem
Doprava
Propagace
Služby umělc
Ubytování
Ostatní služby
Ostatní náklady
Kurzové ztráLy
Opisy HIM
Reprezentace

Celkem obecně prospěšné služby

3, Náklady na správní činnost
Spot eba materiálu
Oprarryl a udržování
Poštovné
Telefon
Propagac
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné so ciální náklady
|iné náklady
Reprezentace

Celkem správní činnost

Celkem

96 tis. Kč
72 tis. Kč
3 tis. Kč

B7 tis. Kč
L02 tis. Kč
79 tis, Kč

3.376tis. Kč
L.L41 tis. Kč

68 tis. Kč
78 tis. Kč

2 tis. Kč

4.4OO tis. Kč

ZB,4L9 tis. Kč
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Stav a pohyb maietlru azávazkďt

Dlouhodobý majetek Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s. je wořen zejména samostatn;ýrní
movi!ými věcmi a drobným dlouhodobým hmotným majetkem se stavem na začátku roku 2021
v hodnotě 1.518 tis. KČ a během roku 2021se jeho stavnezměnil a k 3L.L2.202Lmá hodnotu 1.518
tis. Kč.

Samostatné movité věci jsou tvořeny dvěma služebními auty, klavírem Bohemia,
elektric\ými varhany s reproduktory dělící příčkou a sfupni ve zkušebně a klimatizaci ve
zkuŠebně. Odpisy moviqých věcí činily kL.L.202L 1.162 tis. Kč a ke konci roku Zl?Lby|acelková
hodnota oprávek 1.283 tis. Kč.

Krátkodobý majetek měl na počátku roku 2021 hodnotu 1.681 tis. Kč a na konci roku 2021
2.106 tis. KČ a je tvořen zásobou CD a DVD na skladě, peněžními prostředky, pohledávkami a
náklady příštích období.

Zásoby materiálu na skladě tvoří výhradně CD disky a DVD nahrávlcy Českého filharmonického
sboru Brno. Na zaČátku roku 2021 byla hodnota skladu 205 tis. Kč a na konci roku 202Lby|a
hodnota materiálu 193 tis. Kč.

Krátkodobé závaz|<y počátkem roku202l činily 290 tis. Kč a na konci roku 202Lby| jejich stav 283
tis. KČ a byly tvořeny především závaz|<y k dodavatelům ve výši 65 tis. Kč a neuhrazen;ými
honoráři ve qrši 83 tis. Rč.závaz|<y vůči zaměstnancům a institucím soc.zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění na konci rokul}Zl bylyve vYši 0 Kč.

Dlouhodob é závaz|<y počátkem roku 202 1 i na konci roku 20 2 1 byly v nulové qýši.

Výnosy příšťch období je příjem v alikvotní rrýši na rok 2022 zavstupenky abonentních koncertů
ve qýši 65 tis. Kč.

Vlnroi a konečn , stav fond

Vlastní jmění k 1. 1. 202L mé].o hodnotu 3.4L4 tis. Kč a během roku 2021 se jeho rryiše nezměnila.
Konečn zťrstatek činní 3.414 tis. Kč.

Rezervní fond Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s. měl na počátku roku i ke konci roku
2021 nulovou hodnotu. Účet neuhrazená ztráta minullíčh let měl t r. r. Z)ZLhodnotu 1.838 tis.
KČ a jeho hodnota se změnila zatičtováním zisku z roku 2020 veprospěch tohoto ričtu ve v}rši 345
tis. Kč na hodnotu t.493 tis. Kč.

V roce 202L byl fond daňoq ch rlspor v nulové q;iši. Fond darri naplněn nebude, neboť všechny
dary byly použity na rihrady hlavní nebo správní činnosti.

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti q. znamné pro naplnění čelu q roční zprávy.
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koncertní kalendá českéhofi!harmonického sboru Brno na rok 2022 (stav
k 04.01 .2022

11 OlomouC - Reduta Slavné operní a operetní p edehry, árie a sbory

21 BrnO - Besední dum, 5, abonentníkoncert, 16, ročník Slavné operní a operetní p edehry, árie a sbory

18.1. -20.1 Prahá - Rudolfinum (Česká filharmonie, dir. J. Hrťrša) Suk: Epilog (18.1. p íjezd do Prahy + nocleh, 19.1
zkoušky + nocleh,20.1. generálka + koncert č. 1)

21.1 Prahá - Rudolfinum (Česká filharmonie, dir J Hrťrša) Suk: Epllog - konceíI č.2

22.1 Prahá - Rudolfinum (Českáfilharmonie, dir. J Hr ša) Suk: Epitog - koncert ě.3

26.1 Hradec Králové - Filharmonie sborov koncert

13.2. BrnO - Besední dťrm, 6. abonentníkoncert, 16, ročník smetanovo trio - komorní koncert

13.2. - 18.2. Jeruza!éíil (lzrael) Beethoven: Symfonie č. 9, Missa solemnis +

sborov koncert
23, z, - 26,2, Bělehrad 1srosxo; Mozart: Mše c moll (1x)

Linz (Rakousko) Verdi: Requiem

13.3. -17.3. Dortmund (Němecxo; Cajkovskij: Liturgie sv. Jana Zlatoústého (v běr),
Taněiev: Johannes Damascus (2x)

23.3. - 28. 3. Hambur (Německo) Beethoven: Missa solemnis
7.4. Zlin - Kongresové centrum Verdi: Requiem

84 Bratis!avá (Slovensko) Dvo ák: Requiem
94 Brno - kostel sv. Augustina Rossini: Stabat Mater
,,4.4. Teplice-D mkultury Rossini: Stabat Mater
19.4. Hodonín - sat základní umělecké školy zkouška s orchestrem na koncert24.4"
21.4. Hradec Králové - Filharmonie Dvo ák: Svatební košile

24.4. Hodonín - chrám sv. Vav ince Vaňhal: Stabat Mater, Mozart: Korunovační mše,
Benefiční koncert JMK

í5 BrnO - Besední d m, 7 abonentníkonceň Dvo ák: Svatební košile

Stuttgart (Německo) Rossini: Messe solennelle

95 Praha _ sočn Liszt: Faustovská symfonie (jen muži)
12.5. Hradec Krá!ové - Filharmonie Haydn: Čtvero ročních dob

19. 5. Ostrava - Dťrm kuttury Dvo ák: Stabat Mater

25.5. -26.5. Praha - Pražské jaro (Česká filharmonie) Franck: Psyché, Fauré: Requiem (25.5. zkouška +
nocleh,26.5. koncert

Heidenheim 1ruemecko) scén. zkoušky Wagner: Tannháuser
12.6. BrnO - Besední dťrm, 8 abonentníkoncert, 16. ročník Mascagni: Messa di Gloria
í4.6. Zlín - Kongresové centrum Mascagni: Messa di Gloria
16. 6. LitOmYŠI - Piaristick chrám Nalezenísv. Kríže Preisner: Requiem pro mého p ítele
17. 6. kromě íž - xvetn á zahrada orff. carmina burana

19. 6. - 25. 6. Bremerhaven (Německo) Beethoven: Symfonie č.9 (3x) - 40 zp.

22. 6. - 4.7. Heidenheim 1ruemecko) zkoušky Verdi: I due foscar!,
ZkouŠky + 2x p edstavení Wagner: Tannháuser

26.6. Waldsassen (Německo) Beethoven: Symfonie č. 9

8. 7. - 11.7. Heidenheim 1ruemecko) 2x p edstaveníWagner: Tannháuser
sborov koncert a capella

12.7. Brno - Besední dťrm zkouška s orchestrem orff: carmina burana,
polovecké tance

13.7. Praha - Obecní dťrm (Prague Proms) Slavné operní sbory (nocleh)
14. 7. - 15.7. Eberbach (Němecxo) Orff: Carmina burana, Polovecké tance (2x)

16.7. - 24.7. Heidenheim 1ruemecko) ZkOuŠky + 2x p edstavení Verdi: ! due foscari
2x p edstaveníWagDer: Tannháuser

20.7. BrnO - bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno Mansurian, Janáček: Glagolská mše
22.7. BrnO - bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno Mansurian, Janáček: Glagolská mše

29.7. - 1.8. Heidenheim 1rvemecko) 1x p edstaveníWagner: Tannháuser
1x Orff: Carmina burana

68 Kladruby - klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Cernohorsk , Fibich, Górecki, Fiala, Bruckner
Qa zp.)

8. 8. - í3. 8. Gstaad (šv carsko) Beethoven: Fidelio
14.8. _ í5. 8. Grafene (Rakousko) Beethoven: Fidelio (2x)

19. 8. Kromě íž Dvo ák: Svatební košile
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valtice - zámek Opera gala s dir. Lenárdem ZRU ĚNO

valtice - zámek Dvo ák: Rusalka ZRUSENO
29 Ostrava - katedrála Božského Spasitele Mozart: Mše c moll

39 JesenÍk - kostel NanebevzetíPanny Marie Vaňhal: Missa solemnis, Mašek:Te Deum

5. 9. - 10. 9. StrasbuIk (Francie) Verdi: Requiem
11.9. BrnO - Besední drjm, 1 abonentní koncert, 17, ročník Vaňhal: Missa solemnis, Mašek:Te Deum
12.9. - í5. 9. Pisa (ltálie) Mozart: Mše c moll

17.9. Holešov - zámek Sborov koncert: Černohorsk , Brucknei, Górecki,
Dvorák, Fiala

18. 9. Ludge ovice _ kostel Sborov koncert: Černohorsk , gruckňér, Gorecki,
Pvorák, Fiala

21.9. praha-obecní d m Beethoven: Symfonie č. 9
22.9. praha - obecní dťlm Beethoven: Symfonie č. 9
23. 9. Brno-Besední d m Janáček: Glagolská mše

kámše-vjednání
25. 9. OlomouG - katedrála sv. Václava Dvo ák: Svatební košile
28. 9. Ostrava - katedrála Božského Spasitele program v jednání

30. 9. SumPerk - kostel Zvěstování Panny Marie orff: carmina burana

2.10. Bílovice nad svitavou - kostel sborov koncert - benefiční koncert JMk
9. 10. BrnO - Besední dr]rm, 2 abonentníkonceň, 17. ročník Sborov konceň - Brahms, Stenford, Britten,

Eben, Čaikovskii, Fiala
15. 10. ČeSká LÍPa - bazilika Všech svatlich Sborov koncert: Černohorsk , Fibich, Górecki,

Fia!a, Bruckner
1 í1. - 5. 11 Ludwigshafen (Německo) Beethoven: Symfonie č. 9, koncert + nahrávka
6. 1í. -14.11 Modena (ltálie) Wagner: Tannháuser
14.11. - í6. 1í Biel tšv carsko) Dvo ák: Requiem
17.11. - 21.11 Reggio Emilla (ltálie) Wagner: Tannháuser
27. 11 BrnO - Besední dťrm, 3 abonentní konceň,17 ročník Mozart: Requiem
28.11 Pardubice - Dťrm hudby Mozart. Requiem

Brno-Lesná - kostel bl Marie Restituty Adventní sborov koncert - benefiční koncert JMK
Liěge (Belgie) program v jednání

18.12. Brno - Besední dťrm Vánoční koncert, benefiční koncert JMK v 16.00

18.12. BrnO - Besední dťrm, 4 abonentníkoncert, 17 ročník vánočn_í pastorely
Ryba: Ceská mše vánoční

I

Bo itOv - kostel sv,
I

Klenoty česk ch Vánoc - benefiění kor
27.12. Drnovice - kostel sv. Vav ince vánoční koncert, benefiční koncert JMk

28. 12.2022
- 1.1.2023

Drážd'an (Německo) Beethoven: Symfonie č. 9 (3x)

Změna programu vyh razena, další projekty v jednáníI
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