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STATUTARNI MESTO BRNO

Zřizovací listina
Organizace

Filharmonie Brno' příspěvková organizace
Úplné znění
vyplývajícíz
dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z5l025. zasedání konaném dne
19. 5. 2009,
dodatku č. 2 schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z61004. zasedání konanérn dne

7.3.2011,
dodatku č. 3 schváleného Zastupitelstvem města Brna na
11. 10.2011,

Z61009. zasedání konaném dne

dodatku č. 4 schváleného Zastupitelstvem města Brna naZ7l17. zasedání konaném dne
12.4.2016 a
dodatku č. 5 schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z8l03. zasedání konaném dne
5.2.2019.
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z4l029 konaném dne 8. 11. 2005
v souladu s ust. $ 84 odst. 2 písm. d) zákona č,. 128l20a0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ust. $ 27 zákona č.25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, schválilo ztizovací listinu Filharmonie Btno, příspěvkové
organizace,
takto:

I.
Zál<ladni ustanovení

1.

Název příspěvkov é organizace zní ,,Filharmonie Brno, příspěvkov á organizace" (dále jerr
,,pří spěvko

v

á or ganizace")

.

2,

Ztizovatelem je statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 19611, Brno_
město, 602 00 Bmo, lČo: +qgg2785.

3'
4.
5'
6.

Sídlem příspěvkové organizace je Komenského náměstí 53418, Brno-město , 602 00 Brno.
Identifikačníčíslopříspěvkové organizace : 00094897'
Příspěvková organízace je právnickou osobou ve smyslu občanskéhozákoníku.
Příspěvkov á or ganizace má celorepublikovou působnost.

il.

Historická kontinuita

Státní filharmonie Brno vznikla fuzí Symfonického orchestru brněnského rozhlasu
se Symfonickým orchestrem kraje Brněnského na základě opatření Ministerstva kultury

ř

_'

! l *,'it
t;

dne 3I. 12. 1955 súčinnostíod 1' ledna 1956' organizace byla
v působno sti Jilromoravského kraj ského národního výboru.

č.81.827lSU 1I

- 2 ze

Pienarní zasedání Jihomoravského krajského národního uybo',-, r'Brně Ze drre
20' listopadu 1990 čís.XXI/34-03 schválilo přenesení pravomoci zÍizovat, řídit a ruŠit
příspěvkóvou organizaci Státní ťrlharmonie Brno na okresní úřad Brno - město k31. 1].

1990' Poctle ustanovení $ 67 odst. 2zákonač.367l1990 Sb.' o obcích, přenesl okresní úřad
Brno na základě Žádosti města Brna schválené na II. zasedání Zastupiteistva města Brrra
zřizovatelské pravomoci vůčiStátní filharmonii Brno na město Brno, a to s účinností
od 1. 2. 1991.

organizace by1a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl
Pr, vložka 16 dne 1. 11' 2001.
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z4lO29 konaném dne 8. t1.2005 schválilo
změnu názvu příspěvkové organizace Státní filharmonie Brno, na Filharmonie Brno,
příspěvková organizace.

ilr.

Hlavní účela předmět činnosti

1. H1avním úče1empříspěvkové organizace je provozovat veřejnou koncertní ěirurost

v nastubov'ání a veřejném předvádění déI z oblasti hudebního a hudebně
spočívající
dramatického umění výkonnými umělci, a to formou pořádarrí či spolupořádání koncertů
ajiných krrlturních piodukói, nebo pohostinskými vystoupeními pro jiné pořadatele
v tuzemsku i v zahraničí,podílet se na rozvoji koncefiního umění zejrnéna pořádáním
a propagací hudebních ťestivalů a

2.

dalšíchkulturních akcí'

Předmět čirrnosti:
A. Výváří, pořádá a zabezpečuje koncer1y, tztt' živě provozuje zejména díla hudební
a hudebně dramatická;

B.

Zajišťujehostování předních tuzemských azahranlčníchumělců a uměleckých těles;

C.

Pořádá hudební festivaly a dalšíakce majícívztah ke koncertnímu umění, včetně
jejich technického zajištění i zajištění služeb návštěvníkům,sjednává, popř'
)prostředk ovává, smlour'y o rozhlasovém a televizním vysíláníkoncer1ů, festivalu;

D. Vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny,

a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech

dále vydává,šíií,

'ožsiřui.
vše sloužícík naplnění hlavního účelua předmětu činnosti
druzích nosičů,
pří sp ěvkov é or ganizace

E.

Zabezpeěýe pÍopagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje,
pronájmu á půjčóvánípropagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí,
prodej" a půjčóvánífotografií' kopií fotografií a kopií notových par1ů, včetně kopií
archiválií;

F'

Zajišt'uje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišt'ované nebo spolupořádané
příspěvkovou organizací ;

-

'u'l',:'.

;

G. Provádí opravy hudebních nástrojů pro vlastní potř'ebu;
H. Po schválení příslušným orgánem zŤizovate|e, provádí inÝestorskou činnost související
s udrŽením, zlepšeníma modernizací prostor objektů předaných příspěvkové
organizaci k hospodaření, a to za účelemzlepšit, lekonstruovat, modernizovat
a dostavět potřebné objektyjak v interiéru, tak v exteriéru;

CH. Připravuje, pořádá a zajišťuje eclukačníčinnost spojenou s hudebním uměním
a určenou pro potřeby jednotlivých věkových, sociálních a proťesních skupin
obyvatelstva.

IV.
Statutární orgán

1'

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada
města Brna. Reditel je jmenován na základě výběrového Íízení.Práce ředitele je
hodnocena obvykle po pěti letech funkčníhoobdobí. Výsledky hodnocení jsou
projednávány Radou města Brna. Rada města Brna stanoví plat ředitele a zásady hmotné
zainteresovanosti. Ředitel j e zaměstnancem příspěvkové organizace'

2'

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s právními předpisy a v rámci
oprávnění daných zŤízovacílistinou. V majetkoprávních záležitostech je oprávněn jednat
auzavfuat smlouvy pouze v rozsahu vymezeném v článku YL ZŤizovací listiny' Při řízení
organizace se ředitel rovněž řídíúkoly vyplývajícími zusnesení Rady města Brna
a Zastupitelstva města Brna a věcně příslušnými dokumenty schválenými těmito orgány.

3'

Jménem příspěvkové organizace poclepisuje ředitel, a to tak, že se čitelně rrvede jelro
jméno, příjmenía funkce, ke kterým ředitel připojí vlastnoruční podpis a raziÍko
organizace.

4.

Ředitel ustanoví zÍad, zaměstnanců příspěvkové otganizace stálého zástupce, který ho
v době jeho nepřítomnosti Zastupuje Ve Vymezeném rozsahu práv a povinností ředitele.
Zástupce se za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k čitelně uvedenému jménu,

příjmenía funkci ředitel organizace připojí svůj podpis
(v zastoupení).

5.

s

uvedením zkratky

,,Y Z.''

Ředitel stanoví organizačnístrukturu příspěvkové organizace a vydává organizační řád'
Základní vnitřní členěnípříspěvkové organizace je uvedeno v článku IX. ZÍizovacílistiny.

V.
Vymezení majetku ve vlastnictvizÍizovzteleo ktery se předává příspěvkové organizaci
k hospodaření
I(

výkonu činnosti vymezuje ztizovatel příspěvkové organizace následující majetek, který

se organizaci předává k hospodaření (dále jen

řr

u'

',svěřený

majetek"):

i.

Nemovitý majetek:
tsesední dům: pozemek p. č' 589, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec
Brno,jehoŽ součástíjebudova ě. p.534 s vyuŽitím objekt občanskévybavenosti, adresní
míSta: Besední 53412, Husova 534120, Komenského náměstí'53418.

2.

Movitý majetek dle aktuálních inventárních seznamů.

Hodnota svěřeného nemovitého a movitého majetku je uvedena v inventárních seznameclr
majetku.

vI.

Vymezení majetkových práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem

L-,'

!

I L9' '..'-,
l

1.

Příspěvkov á organizace řádně hospodaří se svěřenýrn nrajetkem k zajištění výkonu své
činnosti. Provádí zejména údrŽbu a opÍavy svěřeného majetku včetně povinných rcvízí,
zabezpeěýe jeho provoz' dbá na ochranu majetku před ztrátou, poškozením a zneužitím,
sleduje plnění zžwazků, uplatňuje oprávněné nároky organizace atd.

2.

Příspěvková organtzace zajišt'uje investice do svěřeného majetku v rámci lrnančních
prostŤedků uvedených ve finančnímplánu organizace a v rámci finančníchprostředků,
které má k dispozici v investičnímfondu. Jiné investice je organizace oprávněna
realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.

3.

Příspěvková organizace zajišt'uje v souladu se zákonem č,. 56311991 Sb.' o účetnictví,
ve znění pozdějšíchpředpisů, provádění odpisů ze svěřeného majetku.

4.

Svěřený majetek je ve vlastnictví zŤizovate\e. Příspěvková organtzace nabývá majetek
pro svého zŤizovate\e, nestanoví - li zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtovýclr pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, jinak.

5.

Příspěr,ková organizace je povinna inventarizovat majetek, se kterým hospodaří,
v souladu se zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,
a aktualizované výsledky inventarizace předávat v jednom vyhotovení zŤizovateli
prostřednictvím odboru kultury Magistrátu města Bma.

6.

Příspěvková otganizace průběŽně předkládá zŤizovateli prostřednictvím odboru kultury
Magistrátu města Brna návrhy na likvidaci přebyečného a neupotřebitelného majetku.

1.

Příspěvková organizace předává zŤizovateli podklady a dokládá skutečnosti pro přiznání
daně znemovitosti a připravuje podklady pro zŤizenívěcných břemen na objekty
pro vedení sítídle platné právní úpravy

8.

Dispozice se svěřeným majetkem zŤizovatele:

8.1

Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody
o užívánímístnostía prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemkťr na dobu
ďo 29 dnů včetně. Příjmy z těchto dohod jsou příjmem příspěvkové organizace.

B.2

Příspěvkováotganizace je oprávněna jménem statutárrrího města Brna uzavírat

a)smlouvy o nájmu, příp' pachtu, místností a prostoÍ Ve svěřených objektech
a svěřených pozemků na dobu delšíneŽ 29 dn:ů, avšak nepřesalrujících dobu 12
měsíců;

b)smlouvy o nájmu části prostor ve svěřených objektóch pro umístěnínápojových
automatů uzaviraných na dobu určitou a neurčitou;
c) smlouvy o nájmu ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelemunrístění
informačníchcedulí orientačního charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
d)smlouvy o nájmu prostor a místnostíve svěřených objektech, ve kterýclr jsorr
umístěna zaÍízeni slouŽícík zásobování svěřených objektů energiemi (kotelrry,
výměníkovéstanice atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zaŤízení.
Příspěvková organizace je v těchto případech povinna zveřejnit zťlměr pronájmu
(pachtu) na webových strán]<ách příspěvkové organizace minimálně 15 dnů před
uzavřením příslušnésmlouvy. Na straně pronajímatele musí bý uvedeno statutární
město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zÍLzovací
listinou svěřena příspěvkové organizaci' Příjmy z těchto smluv jsou příjmem
organizace.

8.3

Smlouvy o nájmu místnostía prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků,
ploch a zdí svěřených nemovitostí přesahující 12 měsícůa na dobu neurčitou (vyjma
smluv uvedených v bodu 8.2 písm' b) až d),je oprávněnuzavirat pouze zŤizovatel.
Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zŤizovatele, který je zohledňuje v transferu
poskyovaném příspěvkové organizaci dle z. č:.25al2000 Sb.

8.4

Příspěvková otganizace je oprávněna využívatubytovací jednotku v tzv. ,,kÍčku"
objektu Besedního domu v Brně, adresní místo: Komenského náměsti 53418,
pro ubýování expertních spolupracovníků,Se kterými spolupracuje v rámci
hlavního předmětu svó činnosti (např. externí dirigent, hostujícíumělci apod.).

8.5

Jiné dispozice s nemoviým majetkem je oprávněn provádět pouze zŤizovaÍe|.

8.6

Příspěvková arganizace je oprávněna vlastním jménenr uzavírat smlouvy na uživání
movitýclr věcí, které tvoří:
_ r,nitřní vybavení pronajímaných nebýových prostor;
_ vnitřní vybavení sluŽebního bytu, který organizace uživá na zák|adě nájemní
smlouvy.

Ó.l

8.8

\",r

Příspěvková otganizace je oprávněna na základě smluvního vztahu umoŽnit uŽívání
movitých věcí pro akce zajišt'ované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými
organizacemí zŤizovanými statutárním městem Brnem v oblasti kultury.

je

oprávněna umoŽnit na zéů<Iaděsmlouvy o užívání
hudebních nástrojů členůmorchestru příspěvkové organizaoe pro přípravu a výkorr
umělecké ěinnosti pro zaměstnavatele. Totéžplatí pro společenskéoděvy pořízené
organizací pro výkon umělecké činnosti pro zaměstnavatele'

Příspěvková organizace

8.9

Příspěvková otganizace je oprávněna vlastním jménem pronajímat hudební nástroje
a technické zaŤizení slouŽícík pořádání koncertů a jiných kulturních akcí.

8.1 0

Jiné dispozice s movitým majetkem lze provádět pouze se souhlasem zřizovatele.

9.

Příspěvková otganizace uŽívá i jiný majetek než majetek zŤizovatele, a to na základě
smluvních vztďrů.

10. Příspěvková organizace zastupuje zŤizovatele před orgány státní správy ve správníclr
řízeních týkajícíchse svěřeného majetku zŤizovatele za předpokladu souhlasnélro
stanoviska zŤizovate\e. organizace je oprávněna nechat se v těchto řízeních zastupovat
nazákladě plné moci zvoleným zástupcem.
11.

Při

a nakládání sesvěřeným majetkem sepříspěvková organizace řídí
platnými právními předpisy, úkoly vyplývajícímiz usnesení Rady města Brna
a

hospodaření

Zastupitelstva města Brna a věcně příslušnými dokumenty sclrválenými těmito orgány.

VII.
okruhy doplňkové činnosti
ZŤizovate| povoluje příspěvkové organtzaci tyto okruhy doplňkové činnosti za účelemlepšího
vyuŽívání hospodářských možnostía odborností svých zaměstnanců:
1.

Výroba' obchod a sluŽby neuvedené v přílohách I až3 živnostenského zákona
obory činnosti: Realitní činnost, správa audržba nemovitostí
Pronájem a půjčovánívěcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zprostředkování obchodu a sluŽeb

2. Zabezpečování pronájmů prostor slouŽících podnikání, které nejsou potřebné k zajišt'ování

hlavního účelua předmětu činnosti příspěvkové otgantzace' v souladu

s

článkem VI.

zŤizovací listiny.

Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního úěelu předmětu ěinnosti orgulizace a sleclují
se odděleně. Prostředky získané doplňkovou činnostípodléhajídani zpříjmů a příspěvková
organizace je pouŽije pro financování hlavního účelua předmětu své činnosti.

vuI.

Vymezení doby, na kterou je organizace zÍízena
Příspěvková organizace je zŤízena na dobu neurčitou.

Ix.
organizačníuspořádání

1.

Filharmonie Brno, příspěvková organizace, se vnitřně členína tyto útvary:
- orchestr
- pěvecký sbor dětí a m\ádeže Kantiléna
- ekonomicko - provozní úsek.

2. V ěele

orchestru stojí šéfdirigent,kterého jmenuje a odvolává ředitel příspěvkové
organizace na základě výběrového Ťízení,po projednání s Uměleckou radou orchestru.
Y -^.. .
SéÍdirigent zejména:
- odpovídá za uměleckou úroveň orchestru;
- navrhuje základní koncepci umělecké čirrnosti orchestru.

1",

r

,

...

Podrobnosti stanoví organizačnířád příspěvkové organizace.

3.

Poradním orgánem ředitele je Umělecká ruda orchestru, kterou volí členovéorchestru'
Náplň ěinnosti a sloŽení Umělecké rady orchestru stanoví organizační řád příspěvkové
organizace.

x.

ostatní ustanovení

1. Příspěvková otganizace

Se ve svó činnosti řídíplatnými obecně závaznými právními
předpisy, dodrŽuje stanovené finančnívztahy k rozpočtu ziízovatele, hospoclaří dle zákona
č,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů, a plní úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města Brna a Rady města
Brna a věcně příslušných dokumentů schválenými těmito orgány'

2.

Zřízovatel provádí kontrolu činnosti a hospodaření příspěvkové organizace'

XI.

Závěrečná ustanovení

'lato zŤizovací listina nabývá účinnostiod 1. I" 2006 a nahrazuje Zřízovací listinu Státní
Íjlharmonie Brno ze dne 28. 12' 2000 ve znění Dodatku ě. I ze dne 2L 7 . 20a3 a Dodatku č. 2
ze dne 3. 12. 2004, která dnem 1. 1. 2006 pozbývá platnosti.

V Brně

dne

- 3 -03'

201$

,/,b l)-ř--,'"
JUDI. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

řlr''

