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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá financováním symfonických orchestrů v České republice. 

Charakterizuje vývoj institucionálního prostředí české symfonické hudby, přehled právních 

forem a financování těchto orchestrů. Práce zahrnuje tuto problematiku do kontextu 

hospodářské politiky. Cílem práce je zhodnotit situaci symfonických orchestrů v České 

republice a zachytit důleţité vlivy na vývoj symfonických orchestrů. Dalším cílem práce je 

nastínit kroky vedoucí k transformaci současného systému do úspěšnější podoby, která by 

pomohla k větší soběstačnosti orchestrů a lépe vyuţila všechny způsoby, jimiţ lze zlepšit 

ekonomický vývoj hudebních těles v České republice. Práce má vzbudit zájem o toto téma 

a vyvolat diskusi vedoucí ke změně systému financování symfonických orchestrů v České 

republice a zachování těchto kulturních klenotů naší země pro budoucí generace. 

 

Klíčová slova: financování orchestrů, příspěvková organizace, hospodářská politika kultury 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with the financing of symphony orchestras in the Czech 

Republic. It characterizes the development of the institutional environment of the Czech 

symphonic music, an overview of the legal forms and financing of these orchestras. The work 

includes this issue in the context of economic policy. The aim is to assess the situation of 

symphony orchestras in the Czech Republic and capture important influences on the 

development of symphony orchestras. Another goal of this paper is to outline steps to 

transform the current system to the more successful design, which would help to greater self-

sufficiency of the orchestras and to better use of all ways to improve the economic 

development of orchestras in the Czech Republic. My work is aimed to arouse interest in this 

issue and to provoke discussion leading to a change of funding symphony orchestras in the 

Czech Republic and maintaining these cultural jewels of our country for future generations. 
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ÚVOD  

ÚVOD 

 Hudba je významným nositelem kultury celé lidské společnosti. Symfonická hudba je 

nejsofistikovanější formou hudby a ve své podstatě je zrcadlem vývoje moderní společnosti. 

Její vývoj je spojen s velkými příběhy lidstva i jedinců a je neverbální filosofií přenášenou 

mezigeneračně i mezinárodně. Česká republika je toho významným příkladem. Čeští hudební 

skladatelé jako Antonín Dvořák, Bedřich Smetana či Leoš Janáček proslavili českou hudbu po 

celém světě a jejich odkaz je stále ţivý i v současnosti. V historii českého národa byly velké 

a důleţité události neodmyslitelně spojeny s hudbou, ať uţ mluvíme o husitech a jejich dech 

beroucích nápěvech, či otevření Národního divadla za zvuků Smetanovy Libuše, jakoţto 

symbolu českého národa. 

 V dnešní době je kladen důraz na zjednodušení ţivota lidí, zdokonalování 

a zrychlování komunikace, usnadnění práce a hýčkání zákazníků, coţ je logický vývoj 

kapitalismu v dnešní podobě. Pro symfonickou hudbu znamená daný trend nepříznivou 

situaci, jelikoţ právě sofistikovanost a hloubka hudební kultury nekoresponduje s podobným 

vývojem. Protoţe financování symfonických orchestrů stojí především na státní podpoře, je 

zapotřebí obhájit podporu těchto institucí z veřejných rozpočtů. Díky modernizačnímu trendu 

se obhajoba stává stále obtíţnější a české orchestry proto často suţuje finanční tíseň, mnohdy 

existenčního charakteru. V české společnosti panuje všeobecné povědomí o špatné situaci 

orchestrů, ale recept na řešení zmíněné situace bývá většinou zahrnován pod veřejné 

financování, coţ se evidentně neosvědčuje a zároveň si to protiřečí s trendem vývoje 

společnosti, který činí obhajobu financování orchestrů skrze veřejné zdroje stále obtíţnější. 

Některé, čistě trţní ekonomické názory, mluví dokonce o rušení či slučování orchestrů. 

Musíme ale vzít v úvahu i historickou a kulturní hodnotu orchestrů, z nichţ některé, jako 

například Západočeský symfonický orchestr, patří k nejstarším symfonickým orchestrům ve 

střední Evropě. 

 Cílem této práce bude rozkrýt financování symfonických orchestrů v České republice 

a navrhnout transformační kroky, které by vedly k lepší adaptaci orchestrů na současný 

společenský trend. Dále budou identifikovány důleţité vlivy na vývoj symfonické hudby 

v České republice. Práce by měla nastínit mechanismy, které mohou pomoci orchestrům 

k zlepšení ekonomické situace a odvrátí jejich existenční problémy. 

 V první kapitole s názvem Symfonická hudba v České republice bude vytvořen 

teoretický základ pro celou práci. Nejprve bude specifikována symfonická hudba, dále 
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vývojové tendence české hudby a české symfonické hudební scény. Kapitola bude popisovat 

historickou, kulturní a společenskou hodnotu hudby. Dále budou popsány právní formy 

českých symfonických orchestrů, způsoby jejich financování a symfonická hudba jako 

ekonomický statek. 

 Druhá kapitola bude obsahovat přehled českých symfonických orchestrů a jejich 

financování. V závěru kapitoly budou shrnuty a vzájemně porovnány poznatky z přehledu. 

Materiály pouţité v této kapitole byly od kaţdého orchestru jiné, informace roztroušené 

a v problematice celkově není ţádný řád, který by umoţňoval komplexní srovnání 

zkoumaných institucionálních a finančních údajů. 

 V poslední kapitole budou v závislosti na předchozích zjištěních a východiscích 

navrhnuty moţné kroky, vedoucí ke zlepšení situace symfonických orchestrů v České 

republice. Základem pro navrţené kroky bude charakteristika symfonické hudby, jakoţto 

statku, v závislosti na ekonomické teorii. V úvahu budou brány i důleţité determinanty 

symfonické hudby.  
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1 Symfonická hudba v České republice  

1.1 Vývoj české hudby a české symfonické hudební scény 

 Vývoj hudby je spojen s vývojem lidstva od samého počátku, kdy člověk pomocí 

primitivních nástrojů vyluzoval první zvuky. Hudbou člověk vyjadřoval své city, emoce, 

identitu a kulturu společnosti, ve které se nacházel. Lidé se hudbou bavili a podbarvovali s její 

pomocí podstatné činnosti v jejich ţivotě. Důleţitou funkcí hudby bylo také vyobrazování 

klíčových událostí v lidských dějinách. Hudba vyjadřovala postoj lidí k těmto událostem 

a náladu, kterou ve společnosti navodily. Lidé si pak prostřednictvím hudby zmíněné 

momenty uchovávali, aby se pak z nich mohli v budoucnu poučit, či potěšit.  Hudba byla 

vţdy důleţitým nositelem kultury lidstva. Díky celosvětovým válečným konfliktům v první 

polovině 20. století se narušila kontinuita hudební tradice a po roce 1945 zavládla velká 

rozmanitost stylů. Je tomu tak i v současnosti, kdy dnešní svět umoţňuje hudbě prakticky 

neomezený rozvoj do mnoha odlišných a originálních podob.
1
 

 Symfonická hudba je specifickým druhem umění. Představuje nejsofistikovanější 

formu hudby a dá se říci, ţe od jejího počátku v 16. a 17. století se postupně stala její 

královnou, jejíţ vrchol nastal v 19. století, kdy koncertní sály slouţily burţoazii jako místa 

jejího sebevyjádření.
2
 Interpreti symfonické hudby jsou standardně představiteli vrcholu 

hudebního umění a virtuosity. Skladatelé symfonické hudby byli vţdy vysoce inteligentní či 

dokonce geniální lidé a prostřednictvím hudby tuto genialitu sdíleli se světem. Všichni se 

uchylovali k symfonické hudbě, která jim, díky své pestrosti, výborně umoţňovala jejich dílo 

realizovat. Symfonická díla většinou představují vrchol tvorby hudebních skladatelů. Jedna 

symfonická skladba často nese ve svém nitru obsáhlý příběh, který vydá za celou knihu. 

Klasickým příkladem můţe být například 9. symfonie „Z nového světa“ od Antonína 

Dvořáka
3
. 

 Jelikoţ byla symfonická hudba často nástrojem výjimečných a vzdělaných lidí, 

vyvíjela se v náročnější formu hudby, ve které se ukrývala genialita jejich tvůrců. Následkem 

bylo, ţe se symfonická hudba stala majoritně záleţitostí společenských a intelektuálních elit, 

které si dokázaly najít cestu k pochopení symfonických děl. Další velmi významnou rolí 

                                                 

1
 Svět kolem nás: vše, co potřebujeme vědět v 21. století (2009, str. 441) 

2
 Tamtéţ (2009, str. 441) 

3
 Zobrazení příběhu hudebního skladatele z českého venkova, který dobyl Spojené státy americké svou hudbou. 

Dílo také zobrazuje autorův stesk po domově. Více v díle K.V. Buriana (1979, str. 209-210 a 227-228) 
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symfonické hudby byly samotné koncerty. V historii měly vţdy důleţitý společenský 

význam. Návštěva koncertu s sebou nesla prestiţ a byla demonstrací společenského 

postavení. Docházelo zde k setkávání intelektuálních elit. Koncerty vytvářely ideální prostředí 

pro jejich střetávání a vzájemné obohacování.  

 Vývoj české hudby můţeme pozorovat jiţ od počátků českého hospodářského, 

společenského a kulturního ţivota. Hudba má v českých dějinách mimořádné poslání. 

Ve všech obdobích českých dějin se projevovala jako nositel idejí a nesla s sebou mimořádná 

buditelská a kulturně politická poslání. V dobách největšího společenského a kulturního 

útisku naší země se stala právě hudba mocným prostředkem projevu českého člověka. Byla to 

právě hudba, která nemlčela a vyjadřovala myšlenkovou odvahu a ducha českého národa. 

Česká hudba se proto stala jedním z nejvýznamnějších projevů české kultury a daleko 

převýšila významem ostatní nositele národní kultury. 

 České dějiny jsou poznamenány dvěma velkými zápasy
4
. První z nich byl střet 

východního a západního myšlenkového proudu a jejich vliv na utváření české kultury. 

Druhým pak odvěký hospodářský a národnostní boj s němectvím. V dobách světových válek 

a okupace se hudba stala důleţitou silou motivující lid k boji za svou vlast. 

 Pokud by se brala v úvahu výše zmíněná tendence české hudební tvorby, pak se dá 

o české hudbě říci, ţe prochází specifickým vývojem. Nově příchozí směry si vţdy 

uchovávají to nejlepší ze směrů předcházejících. Přenáší duši a myšlenku starších děl 

a přizpůsobují ji aktuálnímu společenskému rozpoloţení, aby tyto myšlenky podal 

co nejsrozumitelněji současné generaci.  Na základě těchto faktů lze konstatovat, ţe česká 

hudba je postupně aktualizovanou encyklopedií české kultury, která má svůj jedinečný jazyk. 

 Česká symfonická hudba je obrovský pojem v celosvětovém měřítku. Skladatelé jako 

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a další jsou vysoce 

cenění a uznávání a jejich díla bývají často interpretována na všech světových symfonických 

scénách. 

 Vývoj české symfonické hudební scény byl velice bohatý. Jiţ od samého počátku zde 

docházelo k vzájemné interakci s rakouskou a německou tradicí, co se týče hudebně-

symfonického vývoje
5
. V 18. století se na Evropské hudební scéně uplatňovalo najímání 

hudebníků k určitému koncertnímu představení. Udrţování stálého profesionálního orchestru 

                                                 

4
 Dělení dle knihy Jana Racka (1958, str. 9) 

5
 Například působení W. A. Mozarta v Praze - provedení jeho oper Don Giovanni a Figarova svatba – Gracian 

Černušák (1964, str. 190-3) a Velikáni hudby (1995, str. 51-52) 
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v té době bylo velice nákladné, jelikoţ bylo drahé zaplatit profesionální hráče, obsadit celý 

orchestr a poskytovat mu potřebné zázemí a servis. Proto probíhalo sestavování orchestrů 

spontánně v rámci moţností.
6
 První stálé profesionální symfonické orchestry se začaly 

objevovat v polovině 18. století, ale i nadále šlo o velice vzácný úkaz. Jako příklad si můţeme 

uvést nejvýznamnější orchestry té doby, například Mannheimský dvorní orchestr
7
 nebo Die 

Gewandhausorchester v Lipsku, který byl zaloţen v roce 1743
8
. Během 18. století, kdy 

v období klasicismu a romantismu docházelo k největšímu rozkvětu symfonické hudby, byla 

evropským hudebním centrem Vídeň
9
, dále také Salzburg. Zde docházelo k obdobnému, 

i kdyţ poněkud zpoţděnému vývoji, jehoţ vrcholem bylo zaloţení Mozarteumorchester 

v Salzburgu v roce 1841
10

 a Vídeňské filharmonie v roce 1842
11

. 

 V českých zemích nebyla překvapivě první kolébkou profesionálních orchestrů Praha, 

jak se můţe zpočátku zdát. První orchestry byly zaloţeny v českých lázeňských městech, kde 

byl jejich vznik iniciován, aby potěšil a pobavil lázeňské hosty. Tato města navštěvovalo 

mnoho bohatých pacientů z celé Evropy, proto se právě lázně staly ideálními místy pro 

zaloţení profesionálních orchestrů. Vůbec nejstarším orchestrem v českých zemích je 

Západočeský symfonický orchestr v Mariánských Lázních, jeţ byl zaloţen v roce 1821
12

. 

Dále v roce 1835 zahájil svou činnost, jakoţto lázeňské hudební těleso, Karlovarský 

symfonický orchestr
13

 a následně v roce 1838 Severočeská filharmonie Teplice.
14

 Lázeňské 

                                                 

6
 Svět kolem nás: vše, co potřebujeme vědět v 21. století (2009, str. 452) 

7
 Orchestr lze povaţovat za první moderní symfonický orchestr viz Svět kolem nás: vše, co potřebujeme vědět v 

21. století (2009, str. 452) 

8
 GEWANDHAUSORCHESTER. Aus der Geschichte des Gewandhausorchesters. Gewandhausorchester 

Leipzig [online]. © 2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.gewandhaus.de/gwh.site,postext,geschichte-

gewandhausorchester.html?PHPSESSID=1449d9c36f282f43ac3817379fac35fe 

9
 O hudebním klasicismu z knihy Gracian Černušák (1964, str. 161-178) 

10
 MOZARTEUMORCHESTER SALZBURG. Geschichte. Mozarteumorchester Salzburg [online]. © Oktober 

2011 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.mozarteumorchester.at/geschichte.html 

11
 WIENER PHILHARMONIKER. History of the Vienna Philharmonic. PROF. DR. CLEMENS HELLSBERG. 

Wiener philharmoniker[online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=en&cccpage=history 

12
 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. Západočeský symfonický orchestr [online]. © 2012 [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://www.zso.cz/ 

13
 KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. O nás. Karlovarský symfonický orchestr [online]. [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-

kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs 

http://www.gewandhaus.de/gwh.site,postext,geschichte-gewandhausorchester.html?PHPSESSID=1449d9c36f282f43ac3817379fac35fe
http://www.gewandhaus.de/gwh.site,postext,geschichte-gewandhausorchester.html?PHPSESSID=1449d9c36f282f43ac3817379fac35fe
http://www.mozarteumorchester.at/geschichte.html
http://www.wienerphilharmoniker.at/index.php?set_language=en&cccpage=history
http://www.zso.cz/
http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs
http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs
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orchestry uváděly převáţně kolonádní koncerty pro návštěvníky lázní a při zvláštních 

příleţitostech i slavnostní koncerty. Činnost těchto orchestrů přispěla k popularizaci klasické 

hudby a předznamenala pozdější vznik dalších profesionálních symfonických orchestrů 

v českých zemích. Velice významným momentem bylo zaloţení České filharmonie v roce 

1896, která se postupně stala výkladní skříní profesionálních českých hudebníků, nejlepším 

orchestrem v Čechách, a také jedním z nejlepších na světě.  

 V první polovině dvacátého století se vzhledem k napjaté atmosféře v Evropě, která 

vyvrcholila dvěma světovými válkami, začalo projevovat stále více vlastenectví a duch 

českého národa. Jedním z důleţitých prostředků demonstrace národní příslušnosti a duchovní 

věrnosti své zemi byla tehdy právě hudba. Během světových válek se všude v českých zemích 

ozývala hudba českých autorů A. Dvořáka či B. Smetany a dalších. Zmíněnou úlohu hudby 

potvrzuje zakládání dalších profesionálních symfonických orchestrů na našem území. 

Například v roce 1926 vzniká Symfonický orchestr Českého rozhlasu
15

 nebo v roce 1934 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.
16

 

 Po druhé světové válce se začínají objevovat nové symfonické orchestry i mimo 

lázeňská střediska a Prahu. V roce 1946 byl zaloţen například Plzeňský rozhlasový orchestr
17

. 

Během let, kdy v českých zemích vládl komunistický reţim, byly orchestry pevně zapuštěny 

do státního kolosu a jejich provozování státem bylo tehdy samozřejmostí. Centrálně 

plánovaná ekonomika a všeobecné přerozdělování umoţnily, aby nákladné provozování 

stálých profesionálních symfonických orchestrů proniklo i do dalších míst na našem území. 

Jednalo se zejména o Moravu. Jako příklad lze uvést vznik Filharmonie Bohuslava Martinů 

v roce 1946
18

, či Janáčkovy filharmonie Ostrava
19

 zaloţené v roce 1954. Následovaly další 

orchestry a na přelomu 80. a 90. let jich bylo jiţ čtrnáct. 

                                                                                                                                                         

14
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE. Historie. Severočeská filharmonie Teplice [online]. © 2006-

2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://severoceskafilharmonie.cz/historie.html 

15
 ČESKÝ ROZHLAS. Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Historie: Procházka archivem [online]. © 2012 

[cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/socr/historie 

16
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Symfonický orchestr hl. m. 

Prahy FOK [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=symfonicky-orchestr-hl-m-prahy-fok 

17
 později Plzeňská filharmonie 

18
ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin 

http://severoceskafilharmonie.cz/historie.html
http://www.rozhlas.cz/socr/historie
http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=symfonicky-orchestr-hl-m-prahy-fok
http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin
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 Patnáctý zaloţený orchestr vrátil trend zakládání symfonických orchestrů zpět 

do hlavního města Prahy. Po roce 1989 se v závislosti na politické a ekonomické transformaci 

Československého státu objevily nové otázky v problematice orchestrů a jejich fungování. 

Nyní jiţ bylo třeba to, co bylo dříve samozřejmostí – obhájení financování orchestrů 

ze státního rozpočtu. Orchestrům byla dána jistá dávka suverenity a ocitly se náhle v trţním 

prostředí, které dosud neznaly a kde byly vystaveny konkurenci mnoha nových 

volnočasových a společenských aktivit. V roce 1994 se vstříc těmto podmínkám vydal 

významný český dirigent Jiří Bělohlávek, který v Praze zaloţil Praţskou komorní 

filharmonii.
20

 Podobnou cestou se vydal ještě o rok dříve Český národní symfonický orchestr, 

který zaloţil Jan Hasenöhrl a dirigent Zdeněk Košler.
21

 Zvláštností orchestru je, ţe dodnes 

funguje jako soukromé těleso a je v České republice svým způsobem unikátní.  

 V současnosti je pro symfonické orchestry stále těţší obhájit své financování 

z veřejných zdrojů, na kterých jsou majoritně z velké části závislé. Stále více se v současnosti 

mluví o rušení profesionálních symfonických orchestrů, ať uţ z pohledu státu, nebo 

samotných orchestrů, které finančně strádají. Významná společenská pozice hudebníků, která 

byla v historii přirozeně nastolena, se sesypala, podobně jako kupříkladu u učitelské profese, 

díky nepřirozenému vyrovnávání společenského ţebříčku za komunistické vlády v českých 

zemích. S následky zmíněného procesu se v České republice bojuje dodnes a symfonická 

hudební scéna je jimi váţně poznamenaná. 

 I přes současné nesnáze se české orchestry stále mohou pyšnit jedinečnou tradicí 

a velkou kulturní a historickou hodnotou. V současnosti je v České republice šestnáct 

profesionálních symfonických orchestrů.   

 

1.2 Institucionální prostředí českých symfonických orchestrů 

 Profesionální symfonické orchestry v České republice, které jsou financované určitým 

podílem z veřejných zdrojů, fungují buď ve formě příspěvkové organizace, nebo obecně 

                                                                                                                                                         

19
ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Janáčkova filharmonie 

Ostrava [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=janackova-filharmonie-ostrava 

20
 PRAŢSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE. Orchestr: profil orchestru [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. 

Dostupné z: http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html 

21
 ČESKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR. Orchestr [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.cnso.cz/CZ/orchestr.html 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=janackova-filharmonie-ostrava
http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html
http://www.cnso.cz/CZ/orchestr.html
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prospěšné společnosti. Příspěvkové organizace řadíme mezi neziskové subjekty, jejichţ 

rozpočet je propojen se zřizovatelem, kterým můţe být územně samosprávní celek nebo 

zastupitelstvo města.
22

 Obecně prospěšná společnost se řadí mezi nestátní neziskové 

organizace a můţe být zaloţena fyzickou nebo právnickou osobou. Zaloţení obou institucí 

vyţaduje vydání zřizovací listiny s určitými náleţitostmi.
23

 Zřizovací listina určí práva 

a povinnosti organizace, její účel, kompetence řídících členů a orgánů, případně další 

nezbytná usnesení. Majetek nabytý příspěvkovou organizací patří zřizovateli, ale organizace 

jej spravuje. Daná skutečnost do jisté míry omezuje subjektivitu příspěvkové organizace.  

Obecně prospěšná společnost nabývá majetek do svého vlastnictví a sama s ním hospodaří. 

Kaţdoročně musí, na rozdíl od příspěvkové organizace, vydávat výroční zprávu 

o hospodaření. 

 Společnost s ručením omezeným je soukromým typem právnické osoby a upravuje ji 

zákon č. 513/1991 Sb., o společnosti s ručením omezeným. Společnost ručí za své závazky 

majetkem, kterým je kapitál v podobě vkladů společníků. Společníci mezi sebou uzavírají 

společenskou smlouvu, která musí splňovat jisté náleţitosti.
24

 Smlouva upravuje vzájemná 

práva a povinnosti společníků.
25

 Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je 

jednatel, který v rámci kompetencí ve společenské smlouvě vede firmu. Ve formě společnosti 

s ručením omezeným funguje v České republice pouze jediný profesionální symfonický 

orchestr, a to Český národní symfonický orchestr.  

1.3 Ekonomické pojetí symfonických orchestrů a jejich činnosti 

 Pro konkrétní postoj k problematice symfonických orchestrů, je třeba nejprve určit, 

jakou povahu má symfonická hudba, jakoţto statek a charakterizovat její pozici 

v ekonomickém světě. Je třeba si poloţit otázku, zda je zmíněná pozice správná a nejlepší 

moţná.  

 Klíčovou otázkou je, zda symfonickou hudbu a její interpretaci v podání 

symfonických orchestrů lze povaţovat za veřejný, nebo soukromý statek. Dále je třeba 

                                                 

22
 Výjimku tvoří Česká filharmonie, jejímţ zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky a Symfonický 

orchestr Českého rozhlasu, který spadá pod Český rozhlas 

23
 U příspěvkové organizace náleţitosti udává zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, §27 a její další činnost upravují ještě zákon č.128/2000 Sb., o obcích a zákon č.128/2000 Sb., o 

krajích, u obecně prospěšných společností se jedná o zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. 

24
 Viz zákon č. 513/1991 Sb., o společnosti s ručením omezeným, §110 

25
 Viz zákon č. 513/1991 Sb., o společnosti s ručením omezeným, §113-124 
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uvaţovat, zda pouze daný fakt povahy statku, je jediným faktorem, rozhodujícím o přístupu 

k němu. Pro určení povahy statku symfonické hudby, bude charakterizován nejprve veřejný 

a poté soukromý statek.  

1.3.1 Veřejný a soukromý statek 

 První ekonom, který se zabýval definicí veřejného statku, byl jiţ P. Samuelson 

ve svém článku „The Pure Theory of Public Expenditure‘'. Veřejný statek má specifické 

charakteristiky, které velice výstiţně popsal také ekonom J.E. Stiglitz.
26

 Veřejný statek má dle 

něj dvě základní charakteristiky. Prvním specifikem je nemoţnost kohokoli vyloučit 

ze spotřeby, coţ bývá naplňováno jen velice vzácně. Druhým dále  nerivalita ve spotřebě, kdy 

vyloučení dalších spotřebitelů je neţádoucí, protoţe jejich spotřeba nesniţuje spotřebu 

ostatních.
27

  Při nerivalitě ve spotřebě by bylo vyloučení ze spotřeby ve své podstatě 

neefektivní. Při zmíněné situaci ovšem musíme brát v úvahu tzv. jev černého pasaţéra, kdy 

mají spotřebitelé tendenci vyhýbat se dobrovolnému placení za uţívání veřejného statku. 

Klasickým příkladem veřejného statku můţe být například policie, či armáda. 

 Veřejné statky tvoří základní sortiment statků, na jejichţ základech stojí veřejný 

sektor.
28

 Jelikoţ veřejné statky pro své vlastnosti neumoţňují efektivně generovat zisk a stojí 

tak mimo zájem soukromého podnikání, existuje veřejný sektor, který zajišťuje jejich 

poskytování.  

 Veřejný sektor ovšem velice často poskytuje i statky soukromé. Daná skutečnost je 

v současnosti velice aktuálním tématem. Není jednoznačný názor, zda má veřejný sektor 

poskytovat soukromé statky, či nikoli. Situace se nedá generalizovat na jednoznačné 

konstatování a do úvahy vstupuje mnoho dalších faktorů, které nelze opomenout. Shodu 

v moderní společnosti bychom mohli najít alespoň v tvrzení, ţe je třeba, aby veřejný sektor 

byl co moţná nejmenší. Dané tvrzení lze podpořit všeobecně známou tzv. „tragédií občin“, 

kterou formuloval jiţ v 18. století D. Hume. V ní mluví o louce v obecním vlastnictví, která je 

dostupná všem za nulovou cenu a kaţdý na ní můţe pást dobytek. Výsledkem zmíněné 

situace bude zhoršování kvality půdy a její znehodnocování. 
29

 Louku v daném případě 

můţeme chápat jakoţto soukromý statek poskytovaný veřejným sektorem.  

                                                 

26
 Stiglitz (1997, str. 115.) 

27
 Stiglitz (1997, str. 115.) 

28
 Respektive by na nich veřejný sektor měl stát. 

29
 Tuto myšlenku publikoval D. Hume ve svém díle A Treatise of Human Nature v roce 1739 
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 J. E. Stiglitz došel po pozorování veřejného sektoru ve Spojených státech amerických 

k závěru, ţe cílem soukromých firem je maximalizace zisku a cílem vládních podniků 

a institucí je sledování jiných cílů jako zaměstnanost, regionální cíle, apod., přičemţ nejsou 

jedinou moţností, jak zmíněných cílů dosáhnout.  Stiglitz dále zdůrazňuje, ţe absence 

konkurence a nemoţnost bankrotu vládních institucí vedou jejich zaměstnance a vedení 

k odlišnému chování, neţ v soukromém sektoru.
30

    

 Soukromý statek má opačné vlastnosti neţ statek veřejný. Spotřeba soukromého statku 

je plně dělitelná mezi spotřebitele, a tudíţ zde vzniká rivalita mezi spotřebiteli. Přirozená 

rivalita vyvolá soutěţ mezi spotřebiteli, která vede k přirozené rovnováze na trhu daného 

statku. Kaţdý statek bude spotřebován právě jedním spotřebitelem. U soukromého statku 

můţeme vylučovat ze spotřeby, čehoţ můţeme standardním způsobem docílit cenou. 

Poskytování soukromých statků umoţňuje díky zmíněným vlastnostem generovat zisk, coţ 

motivuje soukromé podnikatele. Vzhledem k mnoţství různorodých vztahů představuje střet 

soukromých podnikatelů veliké ekonomické téma a nabízí mnoho moţností. Subjektům, 

poskytujícím volně na trhu soukromé statky, hrozí v konkurenci reálně zánik, na rozdíl 

od státních institucí, které poskytují statky veřejné. 

 Některé statky, které jsou povahou soukromé, poskytuje i veřejný sektor. Nejčastěji se 

jedná o zdravotnictví, vzdělání, apod. Rozsah veřejného sektoru závisí na dlouhodobé 

politické situaci.  

1.3.2 Symfonická hudba jako statek 

 Čistě ekonomický charakter produkce symfonických orchestrů se dá určit pomocí 

dvou kritérií, která byla popsána v předchozích odstavcích.  

 Pokud se jedná o vylučitelnost ze spotřeby, mají symfonické orchestry zcela 

standardní nástroje. Mohou vybírat vstupné na koncertech, kde mohou nastavit určitou cenu. 

Hlavní činnost orchestru tedy zkoumanou vlastnost splňuje. Orchestry mohou dále prodávat 

hudební nosiče, pronajímat prostory koncertního sálu, apod. Činnost orchestru tedy splňuje 

podmínku vylučitelnosti ze spotřeby.  

 Druhou zkoumanou vlastností je rivalita ve spotřebě. Zde se situace poněkud 

komplikuje, jelikoţ hudba není jednoznačně dělitelná a tudíţ nesplňuje podmínku, ţe na 

jednoho spotřebitele připadá právě jeden statek. V první řadě se jedná o symfonické koncerty. 

Moţnost vylučitelnosti u vstupu do koncertního sálu je neoddiskutovatelná, ovšem kdyţ 

                                                 

30
 Stiglitz (1997, str. 252) 
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začne koncert, nelze produkovanou hudbu jednoznačně rozdělit mezi spotřebitele. Hlavní 

činnost orchestru lze tedy charakterizovat jako nerivalitní. Pokud se jedná o vedlejší činnosti, 

jako například prodej hudebních nosičů, jedná se zde jiţ určitě o rivalitu ve spotřebě, jelikoţ 

právě pomocí hudebních nosičů lze hudbu dělit mezi jednotlivé spotřebitele. Obdobnou 

situaci je moţné pozorovat i u ostatních vedlejších činností, jako jsou pronájmy prostor, 

hostování dirigentských kurzů, apod. Dá se říci, ţe produkce symfonického orchestru, jakoţto 

hlavní činnost, splňuje podmínku nerivality ve spotřebě, přičemţ vedlejší činnosti orchestru 

se kvalifikují jako rivalitní.  

 V souhrnu lze konstatovat, ţe hlavní činnost symfonického orchestru z ekonomického 

hlediska charakterizuje nerivalita a moţnost vyloučení ze spotřeby. Přesně takový statek 

popsali ekonomové J. Cullis a P. Jones a v následující tabulce dělení statků jej znázornili jako 

statek C.  

 

Tabulka č. 1 - Dělení statků dle Cullise a Jonese 

(spotřeba): vylučitelná nevylučitelná 

rivalitní A B 

nerivalitní C D 
Zdroj: J. Cullis a P. Jones (1992, s.41) 

  

 Vedlejší a doplňkové činnosti orchestru jsou rivalitní a s moţností vyloučení 

ze spotřeby a splňují tak charakter soukromého statku.  

 

1.4 Způsoby financování českých symfonických orchestrů 

 Způsoby financování popsané níţe jsou odvozeny z poloţek, které se vyskytují 

ve výročních zprávách orchestrů, a tudíţ jsou oficiálně uznané.   

1.4.1 Veřejné financování 

 V rámci veřejného financování čerpají symfonické orchestry v České republice peníze 

z dotací, poskytovaných na různých úrovních veřejných institucí. Stěţejní příjem pro 

orchestry tvoří provozní dotace od zřizovatele, kterým bývá většinou město, nebo kraj, 
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ve kterém orchestr působí.
31

 Někdy bývá provozní dotace rozdělena mezi město a kraj 

v určitém poměru. 

 Další dotaci orchestry čerpají z Ministerstva kultury České republiky. Podmínkou 

poskytnutí dotace je podání ţádosti a splnění kritérií pro její čerpání.
32

 V roce 2011 bylo takto 

rozděleno 7 100 tisíc korun českých mezi devět orchestrů.
33

 V roce 2012 bylo rozděleno jiţ 

jen 6 627 tisíc korun českých mezi deset orchestrů.
34

 

 Další zdroje mohou obdrţet orchestry od všech zmíněných institucí, případně 

z operačních programů Evropské unie v rámci podpory kultury na konkrétní projekty, 

koncerty či festivaly. V účetnictví bývají obdobné dotace označeny jako mimořádné dotace.  

 V účetnictví orchestru se často objevuje ještě poloţka investičních dotací, většinou 

od města či kraje. Účelem zmíněné dotace bývá většinou nákup nástrojů a vybavení orchestru.   

1.4.2 Soukromé financování 

 Mezi soukromé zdroje se řadí všechny příjmy, které si orchestr obstará sám svou 

hlavní činností, vedlejšími činnostmi spojenými s hlavní činností a prací managementu. 

Všechny zmíněné činnosti lze rozdělit podle toho, zda příjem plyne z pracovní aktivity 

orchestru nebo se jedná o podporu jinými soukromými subjekty. Do první skupiny patří 

hlavní činnost orchestru v podobě příjmů z koncertů, zahraničních a tuzemských turné, 

sjednávání produkce nahrávek hudebních nosičů, či nahrávek k jiným médiím a také rozvíjení 

příjmů z vedlejší činnosti.
35

 Do druhé skupiny se řadí shánění sponzorských darů, oslovování 

nadací a mecenášů, apod. 

                                                 

31
 Výjimku tvoří Česká filharmonie, která dostává dotaci od zřizovatele Ministerstva kultury České republiky 

32
 Kritéria detailně viz MINISTERSTVO KULTURY ČR. Profesionální umění. Granty a dotace: Usnesení vlády 

České republiky o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a 

pěveckých sborů [online] © 2003 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-

umeni/granty-a-dotace/usneseni.pdf 

33
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Profesionální umění. Granty a dotace: Program divadel, orchestrů a sborů 

– výsledky 2012 - hudba [online] © 2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/Program-divadel--orchestru-a-sboru---vysledky-

2012---hudba_1.doc 

34
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Profesionální umění. Granty a dotace: Přehled poskytnutých dotací v roce 

2011 - hudba [online] © 2011 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-

umeni/granty-a-dotace/vysledky_hudba_2011.doc 

35
 Některé orchestry mohou například pronajímat budovu, ve které se nachází koncertní sál k jiným účelům, 

případně tak pořádat vlastní akce 

http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/usneseni.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/usneseni.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/Program-divadel--orchestru-a-sboru---vysledky-2012---hudba_1.doc
http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/Program-divadel--orchestru-a-sboru---vysledky-2012---hudba_1.doc
http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vysledky_hudba_2011.doc
http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vysledky_hudba_2011.doc
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 Zvláštní zmínku zaslouţí dárcovství. V západních zemích
36

 má dárcovství 

a mecenášství mnohem větší tradici neţ v Evropě, respektive v České republice. Dle práce 

Projektové a rozvojové agentury, a.s., jejímţ cílem je komparace podpory kultury v České 

republice a vyspělých státech, není v naší zemi ţádná politika daňového zvýhodnění 

dárcovství při podpoře kultury. Jediná politika v této oblasti je aplikována na neziskové 

organizace všeobecně. Pokud hodnota daru neziskové organizace od fyzické osoby přesáhne 

částku 1 000 korun českých, nebo 2% ze základu daně, můţe být darovaná částka odepsána 

ze základu daně. U právnické osoby se minimální částka pohybuje ve výši 2 000 korun 

českých, nebo 5% ze základu daně.
37

  

 Sponzorství představuje pro firmy příjemnější variantu, jelikoţ sniţuje základ daně 

v plné výši a lze jej uplatnit jak u daně z příjmu tak u DPH. Pro organizaci znamená 

sponzoring platbu DPH, jelikoţ je na rozdíl od daru povaţován za ekonomickou činnost.
38

 

 

                                                 

36
 Například ve Spojených státech amerických či Kanadě, ale i dalších. 

37
 MINISTERSTVO KULTURY ČR. Kulturní politika. Studie a analýzy: Komparace systémů finanční podpory 

kultury v ČR s vybranými vyspělými státy [online] © prosinec 2008 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/Studie-a-analyzy/Komparace-systemu-financni-podpory-kultury-v-

CR-s-vybranymi-vyspelymi-stat.pdf (str. 11-16) 

38
 Tamtéţ (2008, str. 11-16) 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/Studie-a-analyzy/Komparace-systemu-financni-podpory-kultury-v-CR-s-vybranymi-vyspelymi-stat.pdf
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/Studie-a-analyzy/Komparace-systemu-financni-podpory-kultury-v-CR-s-vybranymi-vyspelymi-stat.pdf
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2 Přehled financování českých symfonických orchestrů 

 Tato kapitola bude obsahovat přehled všech českých symfonických orchestrů, jejich 

stručnou charakteristiku a historii, institucionální prostředí, strukturu a výši jejich výnosů, 

podíl soukromých a veřejných zdrojů na financování a průměrnou mzdu hráčů.
39

 Sledované 

orchestry jsou členy Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky, 

která sdruţuje profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory. Členství v asociaci je 

dobrovolné, ale elitní, jelikoţ s přijetím dalšího člena musí souhlasit dvě třetiny členů 

asociace, coţ zaručuje potvrzení statutu orchestrů vzájemným uznáním.  

 Mezi sledované orchestry je zařazen ještě Český národní symfonický orchestr, který 

není členem Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky, 

ale vlastnostmi odpovídá profesionálnímu symfonickému orchestru. Na rozdíl od ostatních 

orchestrů je jako jediný orchestrem soukromým.  

 Všechny sledované orchestry provádí pravidelně koncerty se symfonickým 

repertoárem, případně pořádají kaţdoroční abonentní cykly. Sledovaným obdobím je rok 

2010, který charakterizuje současnou situaci a umoţní vzájemné porovnání orchestrů.  

2.1 Česká filharmonie, p. o. 

 Česká filharmonie je předním orchestrem české symfonické hudební scény. Její jméno 

je symbolem kvality české hudební školy. Během své existence se významně zasadila 

o světové renomé české hudby.  

 První koncert České filharmonie se uskutečnil 4. ledna 1896 v Rudolfinu pod 

taktovkou Antonína Dvořáka
40

. V průběhu 20. století se před orchestr postavila celá řada 

světových dirigentů a umělců. Během své existence si čeští filharmonikové vybudovali 

obrovský kredit a pověst. Podařilo se jim proniknout do srdcí posluchačů po celém světě, 

včetně Číny, Indie, Austrálie, Japonska, Spojených států amerických, Kanady a mnoha 

dalších zemí. První nahrávkou byla v roce 1929 pod vedením Václava Talicha Smetanova 

                                                 

39
 Tento údaj je uveden pouze u orchestrů, které jej zaznamenávají. 

40
 ČESKÁ FILHARMONIE. Historie. Historické milníky[online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html 

http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html
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Má vlast
41

. V roce 1946 byl k 50. výročí České filharmonie zaloţen mezinárodní hudební 

festival Praţské jaro.
42

 Během své činnosti natočila Česká filharmonie jiţ stovky nahrávek 

a vybudovala si velice pestrou diskografii. Veškerá výše zmíněná činnost a úspěchy plnily po 

celou dobu existence orchestru mnoho důleţitých funkcí. Představovali světu českou kulturu 

a historii, přinášeli lidem radost a budovali naší zemi výbornou pověst. Pokud byli lidé 

okouzleni českou hudbou, vytvářeli si rovněţ ty nejlepší představy o celé naší zemi, i kdyţ ji 

třeba neznali.  

 Činnost orchestru započala, kdyţ praţské místodrţitelství schválilo stanovy, jimiţ 

oficiálně vznikla „Česká filharmonie, spolek ku povznesení hudebního umění v Praze, jakož 

i spolek pensijní členů orchestru Národního divadla v Praze, jich vdov a sirotků“
43

.  Členství 

v orchestru bylo dobrovolnou aktivitou hráčů z Národního divadla. Výtěţek byl vkládán 

do fondu, vyuţívaného pro vyslouţilé umělce a pozůstalé po hráčích, kteří zemřeli. V roce 

1901 vstoupili hráči Národního divadla do stávky proti vedení. Stávkující dostali výpovědi, 

a tito posléze ustavili Českou filharmonii jako samostatný orchestr.
44

 V prvních dvou 

desetiletích 20. století bojoval orchestr o svou pozici a úlohu ve společnosti. O úspěch 

zmíněné snahy se zaslouţil především šéfdirigent Vilém Zemánek. Po roce 1918 byla Česká 

filharmonie jiţ plně ve státních sluţbách a pořádala koncerty pro širokou veřejnost, 

dobročinné spolky, apod. Zajímavostí byly dobročinné koncerty ve prospěch německých, 

rakouských a ruských orchestrálních hráčů. Po vzniku první republiky pořádala filharmonie 

výjezdy do zahraničí, kde mimo hudební vystoupení působila také jako vyslanec naší nové 

republiky.
45

 Při nacistické okupaci podléhal orchestr protektorátu a vládnoucímu reţimu. 

Vystupoval například na narozeninových oslavách Adolfa Hitlera a obdobných akcích. 

Na našem území se tehdy hrála velice často česká hudba, nejvíce Smetanova Má vlast. 

To podněcovalo duch celé české společnosti. Velkým průkopníkem zmíněné úlohy hudby byl 

v jejím čele Rafael Kubelík.
46

 V roce 1945 byla Česká filharmonie na základě dekretu 

                                                 

41
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Česká filharmonie [online]. © 

2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=ceska-filharmonie 

42
 Ottova encyklopedie (2004, str. 171) 

43
 ČESKÁ FILHARMONIE. Historie. Historické milníky[online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html 

44
 Tamtéţ 

45
 Tamtéţ 

46
 ČESKÁ FILHARMONIE. Historie. Historické milníky[online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=ceska-filharmonie
http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html
http://www.ceskafilharmonie.cz/historie-p5.html
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prezidenta republiky
47

 ustavena na státní příspěvkovou organizaci s názvem Státní orchestr 

Česká filharmonie.  Reţim vyuţil plné podřízenosti orchestru státu k pořádání řady politicky 

motivovaných koncertů.
48

 Od roku 1993 je zřizovatelem orchestru ministerstvo kultury, čímţ 

se liší od ostatních symfonických orchestrů. Hospodaření s prostředky orchestru probíhá 

v souladu s právními předpisy o hospodaření s majetkem České republiky. Majetek orchestr 

nabývá pro stát a hospodaří s vlastními zdroji a prostředky ze státního rozpočtu.
49

 

 Financování České filharmonie probíhá pomocí zdrojů uvedených v tabulce č. 2. 

Celková výše finančních zdrojů filharmonie v roce 2010 činila 153 747 065 korun českých.
50

 

Mezi vlastní zdroje financování patří poloţka orchestr, která zahrnuje provozní výnosy 

ze vstupného, zahraničních výjezdů orchestru, apod. Dále pak vstupné z produkcí Českého 

spolku pro komorní hudbu, který je součástí České filharmonie. Vlastním zdrojem orchestru 

jsou také sluţby, do kterých spadá produkce nahrávek, příjem z jiţ nahraných hudebních 

nosičů a příjem z pronájmů. Dále filharmonie vyuţívá fond reprodukce investičního majetku 

a fondu odměn k dofinancování, které si sama vytváří. Zbylou část zdrojů tvoří minoritní 

poloţka ostatní výnosy, do které patří například smluvní pokuty ve prospěch České 

filharmonie, sponzorské dary či úroky a kurzové zisky. Celkový podíl vlastních zdrojů 

na financování orchestru byl v roce 2010 ve výši 51,74 %.
51

 Mezi cizí zdroje patří provozní 

dotace od provozovatele, další dotace včetně určených ke konkrétním účelům, či produkcím 

a zdroje z Informačního systému programového financování. Podíl cizích zdrojů 

na financování byl v roce 2010 ve výši 48,26 %. Od roku 2010 jiţ k České filharmonii nepatří 

Galerie Rudolfinum, proto z ní jiţ neplyne ţádný příjem. Výši celkových veřejných 

a soukromých zdrojů zachycuje tabulka č. 3. Průměrný plat hráčů České filharmonie v roce 

2010 dosahoval 26 769 korun českých, coţ patří v oboru k nejvyšším.
52

  

 

 

 

 

                                                 

47
 Zřizovací listina České filharmonie (2011, str. 1) 

48
 Například v rámci Slavnostního zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa na počest 

sedmdesátých narozenin soudruha J. V. Stalina – více na Historie: Proč Česká filharmonie vznikla (2012) 

49
 Zřizovací listina České filharmonie (2011, str. 4) 

50
 Výroční zpráva České filharmonie (2010, str. 30) 

51
 Tamtéţ (2010, str. 30-34) 

52
 Výroční zpráva České filharmonie (2010, str. 30-34) 
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Tabulka č. 2 – Výnosy České filharmonie v roce 2010 podle středisek  

Zdroj: Výroční zpráva české filharmonie za rok 2010 

 

Tabulka č. 3 – Veřejné a soukromé zdroje České filharmonie (v Kč.) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva České filharmonie za rok 2010  

  

2.2 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s. 

 První úvahy o zaloţení orchestru ve Zlíně se objevovaly uţ ve 20. letech 20. století. 

Zlín byl v této době na vzestupu a pod vlivem české obuvnické firmy Baťa. Vzhledem 

k významu Zlína a zvyšování ţivotní úrovně místních obyvatel byla otázka zaloţení orchestru 

diskutována. K realizaci došlo aţ po druhé světové válce v roce 1945, kdy se vytvořil základ 

Symfonického orchestru n. p. Baťa. První vystoupení bylo uspořádáno v roce 1946. V roce 

1955 byl pro účely orchestru adaptován Památník Tomáše Bati. V roce 1989 byl orchestr 

přejmenován na Filharmonii Bohuslava Martinů.
53

 Od roku 1972 pořádá Filharmonie 

Bohuslava Martinů mezinárodní festival Talentinum pro mladé umělce. Orchestr vystupuje 

na pódiích doma i v zahraničí pod vedením špičkových dirigentů jako Petr Altrichter, Richard 

                                                 

53
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin  

středisko výnosy % plnění 

orchestr 34 220 232 Kč 22,26 

Český spolek pro komorní hudbu – vstupné 1 659 576 Kč 1,08 

sluţby (pronájmy, nahrávací studio) 32 251 852 Kč 20,98 

pouţití fondu reprodukce investičního majetku 

a fondu odměn k dofinancování 
10 006 946 Kč 6,51 

ostatní výnosy 1 406 460 Kč 0,91 

provozní dotace vč. Účelových a ISPROFIN 74 202 000 Kč 48,26 

Výnosy celkem 153 747 065 Kč 100,00 

zdroje celkem 2010 

veřejné zdoje orchestru celkem 74 202 000  

soukromé zdroje orchestra celkem 79 545 065 

zdroje celkem 153 747 065 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin
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Týnský a další. Orchestr předvedl své umění například v Řecku, Maďarsku, Polsku, 

Německu, Francii, Španělsku, Spojených státech amerických a mnoha dalších zemích.
54

 

 Do roku 1989 byl orchestr zřizován státem a fungoval nejdříve pod názvem 

Symfonický orchestr n. p. Baťa, později byl přejmenován na Státní symfonický orchestr kraje 

Gottwaldovského. Po roce 1989 dostal orchestr jméno Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, 

které nese dodnes.
55

 V roce 2005 byl orchestr zapsán do rejstříku obecně prospěšných 

společností.
56

  

 Financování Filharmonie Bohuslava Martinů představuje tabulka č. 4, která mapuje 

vlastní zdroje orchestru a tabulka č. 5, která mapuje cizí zdroje financování. Celkové zdroje 

orchestru v roce 2010 činily 48 324 tisíc korun českých.
57

 Mezi vlastní zdroje patří výnosy 

ze vstupného z tuzemských koncertů, dále výnosy z koncertů v zahraničí, nahrávek hudebních 

nosičů, sponzorských darů a ostatních výnosů. Zvláštní výnos má orchestr z hostování 

dirigentských kurzů. Vlastní výnosy orchestru přispěly do rozpočtu v roce 2010 celkem 

13 489 tisíci korunami. Podíl vlastních zdrojů na celkovém rozpočtu činil 27,9 %.
58

 Cizí 

zdroje orchestru tvoří dotace od Zlínského kraje a města Zlín, které jsou stěţejní a dělí 

se na základě zřizovací listiny rovným dílem. Dalším poskytovatelem dotace je Ministerstvo 

kultury České republiky. Dotace pro filharmonii v celkové výši v roce 2010 činily 34 835 tisíc 

korun českých. Podíl cizích zdrojů financování na rozpočtu Filharmonie Bohuslava Martinů 

činí 72,1 %.
59

 

 

 

 

 

 

   

                                                 

54
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin 

55
 Tamtéţ 

56
 Zakládací smlouva Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s. (2005, str. 1) 

57
 Výroční zpráva Filharmonie Bohuslava Martinů (2010, str. 5) 

58
 Výroční zpráva Filharmonie Bohuslava Martinů (2010, str. 5) 

59
 Tamtéţ (2010, str. 5) 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-bohuslava-martinu-zlin
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Tabulka č. 4 – Výnosy podle činností Filharmonie Bohuslava Martinů 2010 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filharmonie Bohuslava Martinů 2010 

 

Tabulka č. 5 – Přehled přijatých dotací Filharmonie Bohuslava Martinů 2010 (v Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Filharmonie Bohuslava Martinů 2010 

 

2.3 Filharmonie Brno, p. o. 

 Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru 

a naplnila tak dávné tuţby hudebního velikána Leoše Janáčka, který usiloval o vytvoření 

podobného tělesa v Brně jiţ o sto let dříve. Osoba Leoše Janáčka je s orchestrem spojena 

dodnes, jelikoţ právě jeho hudba patří v repertoáru orchestru k nečastěji interpretovaným. 

Orchestr se svými více neţ sto členy představuje jeden z největších orchestrů ve střední 

Evropě a svou kvalitou se řadí ke špičkám české symfonické hudby.
60

 Orchestr reprezentoval 

                                                 

60
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Filharmonie Brno [online]. © 

2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-brno 

 

položka rozpočet plnění plnění v % 

tuzemské koncerty 4 750 4 733 100% 

zahraniční koncerty  4 500 4 401 98% 

dirigentské kurzy 762  762 100% 

nahrávání CD 848 847 100% 

sponzoři 1 811 1 969 109% 

ostatní výnosy 799 777 97% 

celkem vlastní výnosy 13 470 13 489 100% 

provozní dotace  - Město Zlín 16 015 000 

provozní dotace – Zlínský kraj 16 050 000 

provozní dotace – Ministerstvo kultury 560 000 

mimořádné dotace (MK, Město Zlín, Zlínský kraj) 1 569 000 

ostatní dotace 141 000 

Investiční dotace (Město Zlín, Zlínský kraj) 500 000 

Dotace celkem 34 835 000 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-brno
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českou hudební kulturu v mnoha zemích a pořídil mnoho nahrávek například se společnostmi 

Sony BMG, Channel 4 či Music Sales. Za zmínku také stojí kupříkladu vatikánský koncert 

pro papeţe Jana Pavla II. v roce 2000. Před brněnskými filharmoniky se vystřídalo mnoho 

velikánů dirigentského světa, jako například Jiří Bělohlávek, Charles Mackerras, Kurt Masur 

a další.
61

 

 V roce 1956 vznikla v Brně na základě opatření ministerstva kultury Státní 

filharmonie Brno. Orchestr vznikl fúzí dvou hudebních těles – Symfonického orchestru 

brněnského rozhlasu a Symfonického orchestru kraje Brněnského. Organizace byla tehdy 

v působnosti Jihomoravského krajského národního výboru. V roce 1990 byla pravomoc 

nad příspěvkovou organizací filharmonie přenesena na Okresní úřad Brno město. Po zrušení 

úřadu pravomoc získalo město Brno. Do obchodního rejstříku byla organizace filharmonie 

zapsána v roce 2001. V roce 2005 byla Státní filharmonie Brno přejmenována na Filharmonii 

Brno, příspěvková organizace.
62

 

 Zdroje financování Filharmonie Brno a jejich objem zachycuje tabulka č. 6. V roce 

2010 disponoval orchestr zdroji ve výši 82 320 799 korun českých. Vlastní zdroje orchestru 

tvoří trţby ze vstupného, prodeje sluţeb, které představují výnosy ze zahraničních 

a tuzemských výjezdů a příjmy z nahrávání hudebních nosičů. Dodatečným příjmem je 

pronájem Besedního domu
63

. Orchestr také čerpá z fondů, tvořených v minulých obdobích. 

Do finančních výnosů se řadí kurzové zisky a úroky. Celková výše vlastních zdrojů z činnosti 

orchestru v roce 2010 dosáhla 22 780 799 korun českých a jejich podíl na celkových zdrojích 

Filharmonie Brno dosahuje 27,67 %. Veřejné zdroje tvoří majoritně dotace od města Brna. 

Další prostředky, spíše doplňujícího charakteru, poskytuje Jihomoravský kraj a Ministerstvo 

kultury České republiky. Celková výše provozních dotací v roce 2010 činila 59 540 tisíc 

korun českých. Podíl veřejných zdrojů na celkových zdrojích filharmonie činí 72,33 % 

a představuje dominantní poloţku. 

 

 

 

 

                                                 

61
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Filharmonie Brno [online]. © 

2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-brno 

62
 Zřizovací listina Filharmonie Brno (2005, str. 1-2) 

63
 Besední dům v Brně patří pod správu Filharmonie Brno 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=filharmonie-brno
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Tabulka č. 6 – Výnosy Filharmonie Brno za rok 2010 (v Kč) 

Zdroj: Hodnocení činnosti Filharmonie Brno za rok 2010  

 

2.4 Filharmonie Hradec Králové, o. p. s. 

 Filharmonie Hradec Králové byla zaloţena v roce 1978 a navazovala na dlouholetou 

tradici, sahající aţ do roku 1887, kdy byl v Hradci Králové zaloţen orchestr s názvem 

Filharmonická jednota. S orchestrem spolupracoval i Antonín Dvořák před svým odjezdem 

do Spojených států amerických. Poté se jednota několikrát rozpadla, načeţ byla opět 

zakládána pod jinými jmény znovu, aţ po definitivní konec v roce 1965.
64

 Po obnovení 

činnosti v roce 1978 měl významný vliv na činnost tělesa dlouholetý šéfdirigent 

prof. František Vajnar, který se významně podepsal na jedinečném zvuku orchestru. Orchestr 

během své historie vystoupil například ve Vídni, Ţenevě, Antverpách a mnoha dalších 

městech po celém světě. Pro bohaté zkušenosti s prováděním oratorních děl, je Filharmonie 

Hradec Králové vyhledávaným partnerem pro pěvecké sbory v mezinárodním měřítku. 

Kvalitu tělesa podtrhuje řada nahrávek pro tuzemské i zahraniční společnosti a Český rozhlas. 

Tradiční aktivita orchestru spočívá v účasti na významných festivalech, jako například 

Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, či festival Hudební fórum Hradec Králové, 

který spolupořádá s Českým rozhlasem – 3 Vltava. Orchestr má k dispozici vlastní sál, jenţ 

se svou kvalitou řadí ke špičkovým evropským koncertním sálům.
65

  

                                                 

64
 Výroční zpráva Filharmonie Hradec Králové (2010, str. 2) 

65
 Tamtéţ str. (2010, str. 2-4) 

Výnosy částka k 31.12.2010 

Trţby za vstupné 4 851 738  

Prodej sluţeb 12 563 413,80 

Výnosy z pronájmu 2 012 824 

Čerpání z fondů 1 569 000 

Ostatní výnosy 2 916 326,37 

Finanční výnosy 436 496,74  

Dotace – Ministerstvo kultury ČR 690 000 

Provozní dotace - Město Brno 57 500 000   

Dotace – Jihomoravský kraj 1 350 000 

Úhrn zdrojů  82 320 798,91 
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 Po zaloţení orchestru v roce 1978 nesl orchestr jméno Operní orchestr města Hradec 

Králové. Jiţ po jednom roce byl přejmenován na Symfonický orchestr Hradec Králové 

a v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Po vzniku České republiky 

v roce 1993 nese orchestr jméno Filharmonie Hradec Králové. V roce 2006 byl orchestr 

zapsán do rejstříku obecně prospěšných společností s platností od roku 2007.
66

 

 V tabulce č. 7 jsou uvedeny údaje o zdrojích Filharmonie Hradec Králové. Celkové 

výnosy v roce 2010 činily 48 130 tisíc korun českých.
67

 Vlastní zdroje orchestru byly ve výši 

12 735 tisíc korun českých a jejich podíl na celkových výnosech činil 26,45 %. 

Nejvýznamnější poloţkou jsou příjmy ze vstupného a abonentního prodeje, které tvoří 38 %. 

Druhou nejvýznamnější poloţkou jsou příjmy ze zahraničních zájezdů orchestru, tvořící 20 % 

vlastních příjmů a následně výnosy z koncertů v tuzemsku pokrývající 16 %. Další příjmy 

jsou z reklamy, příspěvků a darů. Ostatní výnosy tvoří kurzové zisky a jiné menší projekty 

uskutečňované orchestrem. Výhodou orchestru je moţnost pronajímat vlastní sál, který 

se také řadí k významným poloţkám vlastních příjmů.
68

 Veřejné zdroje v roce 2010 činily 

35 395 tisíc korun českých, coţ je 73,55 % z celkových finančních zdrojů filharmonie. 

Majoritním poskytovatelem dotace je Město Hradec Králové. Další peněţní prostředky čerpá 

orchestr z dotací od Královéhradeckého kraje, z grantů a dotací Ministerstva kultury 

a dodatečných grantů Města Hradec Králové.
69

 

 Průměrná mzda hráčů orchestru činí 19 057 Kč, coţ je i dle výroku ve zprávě nízké 

číslo a to jak v celonárodním, tak regionálním porovnání s obdobnými profesemi.  

Tabulka č. 7 – Výnosy Filharmonie Hradec Králové 2010 (v tis. Kč)  

Zdroj: Výroční zpráva Filharmonie Hradec Králové 2010  

                                                 

66
 Výroční zpráva Filharmonie Hradec Králové (2010, str. 2) 

67
 Výroční zpráva Filharmonie Hradec Králové (2010, str. 5) 

68
 Výroční zpráva Filharmonie Hradec Králové (2010, str. 5) 

69
 Tamtéţ (2010, str. 5) 

Výnosy Celkem 

trţby za vlastní výkony a zboţí celkem 7 820 

ostatní výnosy, úroky, kursové zisky 4 384 

přijaté dary celkem 531 

provozní dotace celkem 35 395 

výnosy celkem 48 130 
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2.5 Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 

 Janáčkova filharmonie Ostrava byla zaloţena v roce 1954. Během své činnosti 

reprezentovala českou kulturu v řadě zemí, navštívila mimo jiné například Evropu, Spojené 

státy americké, Japonsko, Jihokorejskou republiku či Tchaj-wan. Za zvláštní zmínku stojí 

turné do Spojených států amerických v roce 2009, při kterém orchestr provedl 19 koncertů 

pro celkem 30 000 amerických posluchačů. Filharmonici vystupují pravidelně i na českých 

festivalech Praţské jaro, Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl a dalších. Charakteristický plný 

a sytý zvuk a jedinečný muzikální projev orchestru v průběhu let formovali dirigenti 

V. Neumann, V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pešek či Z. Mácal. Z významných sólistů, kteří 

se před orchestrem vystřídali lze jmenovat Josefa Suka, André Navarru, Evu Urbanovou 

či světoznámého operního pěvce José Carrerase. Pilířem repertoáru orchestru jsou nejen 

skladby českých hudebních skladatelů jako L. Janáčka, A. Dvořáka a dalších, ale i řady 

zahraničních autorů, kterými jsou L. van Beethoven, W. A. Mozart, Fr. Schubert, R. Strauss, 

M. Ravel, A. Bruckner, A. Copland, L. Bernstein a další. Orchestr má velice bohatou 

diskografii, která se v současnosti stále rozrůstá.
70

 V současné době se orchestr věnuje také 

interpretaci moderní hudby. Spolu s Ostravským centrem nové hudby pořádá letní festivaly 

a tvůrčí dílny pro mladé skladatele z celého světa. Ve zmíněné oblasti dosahují filharmonici 

úspěchů na festivalech avantgardní hudby v Praze, Varšavě a Berlíně.
71

 

 Janáčkova filharmonie Ostrava byla zaloţena v roce 1954 na zasedání Krajského 

národního výboru v Ostravě pod názvem Ostravský symfonický orchestr, následně 

přejmenován na Státní filharmonii Ostrava. V roce 1971 se orchestru dostalo současného 

názvu Janáčkova filharmonie Ostrava. V roce 1990 přešla zpráva orchestru ze státních rukou 

na město Ostrava, která dosud zřizuje orchestr jako příspěvkovou organizaci.
72

 

 Přehled financování Janáčkovy filharmonie Ostrava znázorňuje tabulka č. 8. Výše 

celkových prostředků orchestru v roce 2010 činily 67 735 tisíc korun českých. Vlastní zdroje 

orchestru tvoří výnosy z činnosti orchestru, kam řadíme příjmy ze vstupného a trţby 

za vystupování orchestru v tuzemsku i zahraničí. Orchestr dále čerpal z fondů, které si sám 

                                                 

70
 JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA. O nás. Janáčkova filharmonie Ostrava [online]. © 2009 [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://www.jfo.cz/index.php/cs/mnuonas 

71
 ASOCIACE SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ ČR. Janáčkova filharmonie 

Ostrava [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=janackova-filharmonie-ostrava 

72
 Zřizovací listina Janáčkovy filharmonie Ostrava (2005, str. 1) 

http://www.jfo.cz/index.php/cs/mnuonas
http://www.asops.cz/index.php?lang=cz&page=janackova-filharmonie-ostrava
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tvoří. Finanční výnosy mají podobu kurzových zisků a úroků. Celkové vlastní zdroje 

Janáčkovy filharmonie Ostrava činí 6 392 tisíc korun českých, coţ představuje 9,44 %. 

Cizí zdroje orchestru pochází z veřejných financí a nadací. Majoritní část dotace poskytuje 

zřizovatel Statutární město Ostrava. Další prostředky orchestr přijímá v podobě dotací 

od Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Na činnosti orchestru 

přispívají také Nadace Bohuslava Martinů a Nadace OKD.
73

 Cizí zdroje představují 61 343 

tisíc korun českých, coţ znamená 90,66% celkových zdrojů. 

 Podíl vlastních příjmů na celkových zdrojích je v porovnání s dalšími orchestry nízký. 

V posledních letech činnosti orchestru převládá trend sniţování podílu vlastních zdrojů 

na celkovém financování, zejména u výnosů z prodeje sluţeb. 

 

Tabulka č. 8 – Výnosy Janáčkovy filharmonie Ostrava (v tis. Kč) 

  

2.6 Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, p. o. 

 Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice byla zaloţena v roce 1981 a je 

jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Jihočeském kraji. O vznik orchestru 

se významně zaslouţil dirigent Jaroslav Vodňanský. Hudební profil orchestru byl v průběhu 

let tvořen významnými dirigenty Ondřejem Kukalem, Břetislavem Novotným, Jaroslavem 

Krčkem či Stanislavem Vavřínkem. S orchestrem spolupracovali přední čeští i zahraniční 

dirigenti a sólisté, jako například Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Josef Suk, Eduard Haken 

a další. Orchestr se pravidelně účastní řady festivalů jako například Praţské jaro, Janáčkův 

máj, MHF Český Krumlov, či festivalů ve Francii, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, 

Belgii a Španělsku. Orchestr má charakteristickou barvu zvuku a tvárnost. Pilířem repertoáru 

                                                 

73
 Dle informací od vedení orchestru 

Výnosy z činnosti 4 758 

Čerpání fondů 1 512 

Finanční výnosy 122 

Prostředky z dotací  61 343 

Výnosy celkem 67 735 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát Janáčkovy filharmonie Ostrava p.o. 2010   
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orchestru jsou skladby období klasicismu, prokládané obsáhlejší symfonickou 

a instrumentální tvorbou. Orchestr si tvoří vlastní diskografii.
74

   

 Od roku 1981, kdy byl orchestr zaloţen, nesl jméno Jihočeský státní orchestr.
75

 

Později byl orchestr přejmenován na Jihočeskou filharmonii České Budějovice. Po roce 1989 

byl jako příspěvková organizace zřizován státem, zastoupeným okresním úřadem v Českých 

Budějovicích. V roce 2003 se zřizovatelem orchestru stal Jihočeský kraj.
76

 V současnosti má 

těleso 37 hráčů a je jediným profesionálním symfonickým orchestrem v Jihočeském kraji.
77

 

 Financování Jihočeské filharmonie zobrazuje graf č. 9. Celkové výnosy orchestru 

v roce 2010 činily 24 298 000 korun českých. Vlastní zdroje orchestru se skládají ze dvou 

hlavních poloţek. První poloţku tvoří výnosy z hlavní činnosti, kam patří výnosy z koncertů 

pořádaných samotným orchestrem a koncertů pro jiné pořadatele v tuzemsku i v zahraničí. 

Dále jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje doplňujících materiálů, jako programů, plakátů, 

apod. Příjem z hlavní činnosti činil  6 625 000 korun českých. Orchestr nedisponuje ţádnými 

příjmy z natáčení. Druhou poloţkou jsou výnosy z vedlejší činnosti. Sem řadíme reklamu, 

pronájem předmětů, notových materiálů, apod. Příjem z vedlejší činnosti přinesl orchestru 

výnosy ve výši 714 000 korun českých.
78

 Podíl vlastních zdrojů na financování orchestru činí 

30,2 %. Veřejné zdroje čerpá Jihočeská komorní filharmonie převáţně od svého zřizovatele, 

kterým je Jihočeský kraj. V roce 2010 poskytl orchestru neinvestiční příspěvek ve výši 

16 573 000 korun českých. Další menší poloţky tvoří dotace od státu, města České 

Budějovice a dodatečné dotace od kraje. Celková výše prostředků z veřejných zdrojů činí 

16 959 000 korun českých. Veřejné zdroje se na financování podílí 69,8 %.
79

 

 V porovnání s ostatními českými orchestry si Jihočeská komorní filharmonie České 

Budějovice zajišťuje vyšší procento finančních prostředků z vlastních zdrojů.  

 

 

 

                                                 

74
 JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ČB. O české komorní filharmonii [online]. © 2012 [cit. 2012-04-

02]. Dostupné z: http://www.music-cb.cz/cz/filharmonie.aspx  
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 Tamtéţ 

76
 Zřizovací listina Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice (2002, str. 1) 
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 JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE ČB. O české komorní filharmonii [online]. © 2012 [cit. 2012-04-

02]. Dostupné z: http://www.music-cb.cz/cz/filharmonie.aspx 

78
 Výroční zpráva Jihočeské komorní filharmonie ČB (2010, str. 3) 

79
 Tamtéţ (2010, str. 3) 

http://www.music-cb.cz/cz/filharmonie.aspx
http://www.music-cb.cz/cz/filharmonie.aspx
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Tabulka č. 9 – Zdroje – Jihočeská komorní filharmonie ČB (v tis. Kč) 

2.7 Karlovarský symfonický orchestr, p. o. 

 Karlovarský symfonický orchestr byl zaloţen v roce 1835 a patří k nejstarším českým 

symfonickým orchestrům. Nejprve fungoval jako sezónní lázeňské těleso a během několika 

desetiletí se postupně proměnil ve stálý symfonický orchestr. V roce 1894 provedl orchestr 

kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. Značný umělecký posun 

zaznamenal orchestr během působení dirigenta Roberta Manzera v první polovině dvacátého 

století, díky kterému navázal kontakty se špičkami evropské hudby. Později s orchestrem 

spoluúčinkovali renomovaní sólisté a dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram 

Chačaturjan, Charles Mackerras, Libor Pešek, David Oistrach, Gidon Kremer, Josef Suk, Eva 

Urbanová a další. Karlovarský symfonický orchestr pravidelně vystupuje na pódiích v České 

republice i v zahraničí. Repertoár orchestru tvoří převáţně skladby z období klasicismu 

a romantismu a samozřejmě skladby českých skladatelů A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka 

a dalších. V současnosti orchestr zařazuje do repertoáru i skladby populární, operní a další.
80

 

 Jak plyne z dostupných pramenů, od roku 1948 byl orchestr příspěvkovou organizací 

financovanou státem. V roce 1996 byl orchestr transformován na příspěvkovou organizaci, 

jejímţ zřizovatelem bylo Město Karlovy Vary. V této podobě funguje dodnes.
81

 

 Financování Karlovarského symfonického orchestru zobrazuje tabulka č. 10. Celkové 

zdroje orchestru v roce 2010 činily 24 573 000 korun českých. Vlastní zdroje orchestru tvoří 

převáţně výnosy z hlavní činnosti. Jejich celková výše byla 2 553 000 korun českých. Podíl 

vlastních zdrojů na financování orchestru činil 10,4 %. Veřejné zdroje čerpal orchestr 

                                                 

80
 KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. O nás. Karlovarský symfonický orchestr [online]. [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-

kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs 

81
 Zřizovací listina příspěvkové organizace Karlovarský symfonický orchestr (2002, str. 1) 

položka částka 

Vlastní zdroje 7 339 

Veřejné zdroje 16 959 

Další zdroje (např. zahraniční-EU, nadace,dary) 0 

Výnosy celkem 24 298 

Zdroj: Výroční zpráva Jihočeské komorní filharmonie ČB 2010   

http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs
http://kso.kso.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Ao-kso&catid=34%3Akso&Itemid=50&lang=cs
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majoritně od svého zřizovatele Města Karlovy Vary, menší účelové dotace obdrţel 

od Ministerstva kultury České republiky a Karlovarského kraje. Celková výše veřejných 

zdrojů v roce 2010 byla 22 020 000 korun českých a jejich podíl na financování činil 89,6 %.   

 

Tabulka č. 10 – Zdroje – Karlovarský symfonický orchestr (v Kč) 

 

2.8 Komorní filharmonie Pardubice, p. o. 

 Komorní filharmonie Pardubice byla zaloţena v roce 1969. Prvním šéfdirigentem byl 

světoznámý dirigent Libor Pešek, který měl významný podíl na vysoké umělecké úrovni 

orchestru. Orchestr posléze obohatili i špičkoví dirigenti Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, 

Libor Hlaváček, Leoš Svárovský a další. Od roku 2009 působí v roli šéfdirigenta Marek 

Ivanovič. Typově se orchestr řadí mezi ty s menším obsazením,
82

coţ odráţí i repertoár 

orchestru. V Pardubickém kraji je jediným profesionálním orchestrem. Základ repertoáru 

orchestru tvoří hudba z období klasicismu, romantismu a baroka. Pořádá pravidelné abonentní 

cykly, koncertuje v jiných městech v České republice a na významných hudebních 

festivalech, jako například Praţské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov, Talichův Beroun, apod. Orchestr jiţ sklidil četné úspěchy i na zahraničních 

pódiích, například v Salcburku, ve Vídni, v Norimberku, v Basileji, v Dijonu, v Barceloně, 

apod. Za zvláštní zmínku stojí turné orchestru po Spojených státech amerických. S orchestrem 

vystupuje řada předních dirigentů a sólistů, z nichţ můţeme jmenovat kupříkladu Eugena 

Indjice, Vladimíra Válka, Alberta Rosena, Helen Donath či Dagmar Peckovou. Orchestr je 

oceňován zejména pro stylovost interpretace a vysokou kvalitu orchestrálního zvuku.  

                                                 

82
 Někdy označované jako haydnovsko-mozartovský typ, jelikoţ skladby těchto klasicistních autorů mívají právě 

menší obsazení. 

položka částka 

Vlastní zdroje 2 553 000 

Veřejné zdroje 22 020 000 

Výnosy celkem 24 573 000 

Zdroj: Výroční zpráva Karlovarského symfonického orchestru 2010   
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 Od svého zaloţení byl orchestr státní příspěvkovou organizací. V roce 1991 byl 

transformován na příspěvkovou organizaci, jejímţ zřizovatelem se stalo Statutární město 

Pardubice. V této podobě působí dodnes.
83

 

 Přehled financování Komorní filharmonie Pardubice nabízí tabulka č. 11. Celkové 

zdroje orchestru v roce 2010 činily 26 758 253 korun českých. Z vlastních zdrojů si orchestr 

obstaral 7 260 253 korun českých. Majoritní poloţkou vlastních příjmů orchestru byly příjmy 

z prodeje sluţeb, kam patří prodej vstupného na abonentní řady, příjmy z tuzemských 

a zahraničních koncertů, nahrávání, koncertů pro mládeţ, apod. Další poloţkou vlastních 

příjmů byly příjmy za prodej zboţí v podobě programů, hudebních nosičů a reklamních 

předmětů. Doplňující poloţku pak tvořil prodej dlouhodobého hmotného majetku. Celkový 

podíl vlastních zdrojů na financování orchestru v roce 2010 dosáhl 27,1 %. Z veřejných 

zdrojů čerpal orchestr částku ve výši 19 498 000 korun českých. Největší část zdrojů dostává 

orchestr ve formě provozní dotace od svého zřizovatele Magistrátu města Pardubice ve výši 

15 993 000 korun českých. Magistrát dále poskytl v roce 2010 orchestru dvě doplňkové 

dotace v celkové výši 160 000 korun českých. Menšími dotace přispívá orchestru ještě 

Pardubický kraj, Ministerstvo kultury České republiky a městské obvody v Pardubicích. Podíl 

veřejných zdrojů na financování Komorní filharmonie Pardubice v roce 2010 činil 72,9 %. 

 

Tabulka č. 11 – Zdroje – Komorní filharmonie Pardubice (v Kč) 

2.9 Moravská filharmonie Olomouc, p. o. 

 Moravská filharmonie Olomouc byla zaloţena v roce 1945
84

 a řadí se k mladším 

symfonickým tělesům v České republice. S filharmonií vystupovala řada významných 

                                                 

83
 Zřizovací listina Komorní filharmonie Pardubice (2009, str.1) 

84
 ČESKÁ UMĚLECKÁ AGENTURA TRIART MANAGEMENT. Moravská filharmonie Olomouc [online]. © 

2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.triartmanagement.cz/detail.php?id_str=33&id_det=15 

položka částka 

Vlastní zdroje 7 260 253 

Veřejné zdroje 19 498 000 

Výnosy celkem 26 758 253 

Zdroj: Rozbor činnosti a hospodaření Komorní filharmonie Pardubice 2010 

 

http://www.triartmanagement.cz/detail.php?id_str=33&id_det=15
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dirigentů a sólistů, z nichţ můţeme uvést například V. Hudečka, J. Carrerase, O. Klemperera 

či A. Jansona. Během své existence si filharmonie vytvořila rozsáhlý repertoár, ve kterém 

samozřejmě nechybí díla nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. V současnosti 

se orchestr specializuje na interpretaci a nahrávání soudobé hudby a pořádá pravidelné 

Mezinárodní dirigentské kurzy.  Moravská filharmonie Olomouc přispívá významně 

do kulturního ţivota v Olomouci pořádáním festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního 

varhanního festivalu.
85

  

 Do roku 1992 působila Moravská filharmonie Olomouc jako příspěvková organizace 

státu a byla financována ze státního rozpočtu. V roce 1992 se zřizovatelem orchestru stalo 

město Olomouc, respektive rada města Olomouc. V podobě příspěvkové organizace orchestr 

působí dodnes.
86

 

 Financování orchestru zachycuje tabulka č. 12. Celkové zdroje Moravské filharmonie 

Olomouc v roce 2010 činily 49 595 570 korun českých. Vlastní výnosy orchestru činí 

11 527 520 korun českých a tvoří je příjmy z hlavní činnosti, dále pak prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku a ostatní výnosy, včetně finančních. Podíl vlastních zdrojů na celkovém 

financování v roce 2010 činil 23,3 %. Z veřejných zdrojů čerpá orchestr částku v celkové výši 

38 664 000 korun českých. Majoritní část poskytuje zřizovatel orchestru – město Olomouc. 

Menší částkou přispívá ještě Ministerstvo kultury České republiky. Podíl veřejných zdrojů 

na financování Moravské filharmonie Olomouc v roce 2010 činil 76,7 %.
87

  

 

Tabulka č. 12 – Zdroje – Moravská filharmonie Olomouc (v Kč) 

                                                 

85
 MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC. Profil orchestru [online]. © 2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://mfo.cz/orchestr.html 

86
 Zřizovací listina Moravské filharmonie Olomouc (2006, str. 1-3) 

87
 Rozvaha a výkaz zisků a ztráty Moravské filharmonie Olomouc, o. p. s. (2010, str. 7-11)  

položka částka 

Vlastní zdroje 11 527 520 

Veřejné zdroje 38 664 000 

Výnosy celkem 49 595 570 

Zdroj:  Rozvaha a výkaz zisků a ztráty Moravské filharmonie Olomouc 2010 

http://mfo.cz/orchestr.html
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2.10 Plzeňská filharmonie, o. p. s. 

 Historie Plzeňské filharmonie sahá aţ do 19. století, kdy se objevily první zmínky 

o existenci symfonického tělesa. Opravdu stálý symfonický orchestr s názvem Symfonický 

orchestr osvětového svazu byl v Plzni ustaven aţ po skončení první světové války v roce 

1919. V roce 1934 byl orchestr přejmenován na Plzeňskou filharmonii.
88

 Tradice orchestru 

vydrţela jen do 60. let, poté zanikl. Paralelně s jeho činností ovšem od roku 1946 fungoval 

nově také Plzeňský rozhlasový orchestr,
89

 který byl předchůdcem současné Plzeňské 

filharmonie. S orchestrem v rámci abonentních cyklů vystupovala řada významných sólistů 

a dirigentů, mimo jiné například V. von Montetton, V. Talich, A. Chačaturjan, M. Bunya, 

E. Hilsberg, E. Urbanová, D. Pecková a další. Orchestr pravidelně koncertuje doma 

i v zahraničí. Za zmínku stojí například turné po Spojených státech amerických, Španělsku či 

Německu. Zahraniční koncerty tvoří významnou část činnosti orchestru a značně se podílejí 

na výborném renomé Plzeňské filharmonie po celém světě.
90

 V současnosti vede orchestr 

japonský dirigent Koji Kawamoto.  

 Plzeňský rozhlasový orchestr byl od svého zaloţení součástí Českého rozhlasu. V roce 

1993 byl orchestr z rozhlasu propuštěn a orchestr byl nucen se osamostatnit. Od roku 1996 

fungoval jako společnost s ručením omezeným. V roce 1996 byl orchestr zařazen 

pod městskou příspěvkovou organizaci Esprit a přejmenován na Plzeňský rozhlasový orchestr 

– symfonický orchestr města Plzně.
91

 V roce 1998 byl orchestr přejmenován na Plzeňskou 

filharmonii a byla zřízena obecně prospěšná společnost Plzeňská filharmonie, jejímţ 

zřizovatelem se stalo město Plzeň.
92

 

 Přehled financování Plzeňské filharmonie nabízí přehled v tabulce č. 13. Celkové 

finanční prostředky Plzeňské filharmonie v roce 2010 činily 24 438 000 korun českých. 

Z vlastních zdrojů získal orchestr 6 708 000 korun českých, k čemuţ se připočíst i dary. 

Majoritní poloţku tvoří výnosy z prodeje sluţeb, kam se řadí výnosy z abonentních koncertů, 

zahraničních a tuzemských koncertů orchestru, výnosy z nahrávání apod. Doplňující poloţky 

                                                 

88
 Orchestr měl tehdy 70 členů a pořádal 5-8 koncertů ročně. 

89
 Orchestr měl 32 členů a hrál či zkoušel denně 

90
 PLZEŇSKÁ FILHARMONIE. Historie Plzeňské filharmonie [online]. © 2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.plzenskafilharmonie.cz/historie 

91
 PLZEŇSKÁ FILHARMONIE. Historie Plzeňské filharmonie [online]. © 2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.plzenskafilharmonie.cz/historie 

92
 Zakládací listina o zaloţení obecně prospěšné společnosti Plzeňská filharmonie (2006, str. 1) 

http://www.plzenskafilharmonie.cz/historie
http://www.plzenskafilharmonie.cz/historie
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tvoří finanční výnosy ve formě kurzových zisků a úroků. Podíl vlastních zdrojů na 

financování Plzeňské filharmonie v roce 2010 činí 27,1 %.   Z veřejných rozpočtů čerpal 

orchestr částku ve výši 17 730 000 korun ve formě provozní dotace od zřizovatele města 

Plzně. Podíl veřejných zdrojů na financování orchestru činil v roce 2010 72,9 %.
93

 

 

Tabulka č. 13 – Zdroje – Plzeňská filharmonie (v Kč) 

 

2.11 Severočeská filharmonie Teplice, p. o. 

 Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým hudebním 

tělesem v Ústeckém kraji. Orchestr byl zaloţen v roce 1838, ovšem existují zmínky o dřívější 

činnosti orchestru. S orchestrem účinkovalo mnoho významných osobností, jako například 

Eugen d´Albert, Richard Strauss, Ernö Dohnányi a další. Činnost orchestru byla přerušena 

koncem druhé světové války, kdy byl zrušen spolu s městským německým divadlem. V roce 

1948 bylo těleso opět obnoveno pod názvem Městský lázeňský orchestr. V 70. letech došlo 

k rozšíření osazení orchestru a v roce 1979 byl přejmenován na Severočeskou státní 

filharmonii. Po listopadových událostech roku 1989 začala filharmonie více nahrávat 

a uskutečňovala více zahraničních koncertů.  Koncertovala například v Mnichově, Berlíně, 

Basileji, Paříţi, Valencii, Lisabonu, Bordeaux, Grenoblu, Madridu a dalších městech. 

Severočeská filharmonie Teplice pořádá festival L. van Beethovena, který byl zaloţený v roce 

1964.
94

 Orchestr má na starosti pořádání letních kolonádních lázeňských koncertů.
95

 

                                                 

93
 Zpráva nezávislého auditora zakladateli společnosti Plzeňská filharmonie o. p. s. (2010, str. 8-9) 

94
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE. Historie: Severočeská filharmonie Teplice[online]. ©2006-

2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://severoceskafilharmonie.cz/historie.html 

95
 Zaneseno ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Severočeská filharmonie Teplice (2009, str. 2) 

položka částka 

Vlastní zdroje 6 708 000 

Veřejné zdroje 17 730 000 

Výnosy celkem 24 438 000 

Zdroj:  Výroční zpráva Plzeňské filharmonie 2010 

http://severoceskafilharmonie.cz/historie.html
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 Původně Severočeská státní filharmonie byla zřízena v roce 1979 jako příspěvková 

organizace. V roce 1991 se zřizovatelem stalo město Teplice a orchestr byl přejmenován 

na Severočeskou filharmonii Teplice.
96

  

 Financování Severočeské filharmonie Teplice zachycuje tabulka č. 14. Celkové zdroje 

orchestru v roce 2010 činily 35 385 000 korun českých. Vlastní činností si orchestr zajistil 

7 230 000 korun českých. Hlavní poloţkou vlastních zdrojů jsou příjmy z prodeje sluţeb 

orchestru. Minoritní poloţky tvoří finanční výnosy a čerpání z fondů, ke kterému se orchestr 

musel v roce 2010 uchýlit. Zvláštní poloţku tvoří příjem z reklamy a sponzorské dary ve výši 

401 000 korun českých. Podíl vlastních zdrojů na financování Severočeské filharmonie 

Teplice v roce 2010 činil 21,6 %. Z veřejných rozpočtů čerpal orchestr prostředky v celkové 

výši 27 754 000 korun českých. Majoritní podíl na financování má zřizovatel orchestru město 

Teplice. Menší částky orchestr dostává od Ministerstva kultury České republiky 

a od Ústeckého kraje. Od města a kraje dostává orchestr zvláštní dotaci na pořádání festivalu 

L. van Beethovena. Celkový podíl veřejných zdrojů na financování Severočeské filharmonie 

Teplice v roce 2010 činil 78,4 %.
97

  

 

Tabulka č. 14 – Zdroje – Severočeská filharmonie Teplice (v Kč) 

2.12 Symfonický orchestr Českého rozhlasu 

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu byl zaloţen v roce 1926 a jeho činnost 

je od počátku spojena s Radiojournalem. Díky spojení s rozhlasem disponuje orchestr bohatou 

diskografií, kterou během své existence stále rozšiřoval. Z historie orchestru můţeme zmínit 

bezmála třicetileté působení Vladimíra Válka v pozici šéfdirigenta, pod jehoţ vedením 

se orchestr vypracoval ke značné profesionální úrovni. V průběhu let vystoupilo s orchestrem 

                                                 

96
 Zřizovací listina příspěvkové organizace Severočeská filharmonie Teplice (2009, str. 4) 

97
 Rozbor hospodaření Severočeské filharmonie Teplice, p. o. (2010, str. 3-4) 

položka částka 

Vlastní zdroje 7 631 000 

Veřejné zdroje 27 754 000 

Výnosy celkem 35 385 000 

Zdroj:   Rozbor hospodaření Severočeské filharmonie Teplice 2010 
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velké mnoţství sólistů a dirigentů, jako například Gabriela Beňačková, Renée Fleming, 

Denice Graves, Edita Gruberová, Eva Urbanová, Pierre Amoyal a mnoho dalších. Orchestr 

hojně vyjíţdí do zahraničí a pravidelně hostuje téměř v celé Evropě, Japonsku, Spojených 

státech amerických, apod.   

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu se liší od všech ostatních orchestrů, jelikoţ 

je součástí Českého rozhlasu a tudíţ podléhá jeho řízení. Český rozhlas představuje zvláštní 

formu právnické osoby, jejíţ činnost upravuje zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase 

a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
98

 

 Financování Symfonického orchestru Českého rozhlasu probíhá v rámci hospodaření 

Českého rozhlasu a zobrazuje jej tabulka č. 15. Celkové náklady Českého rozhlasu na provoz 

orchestru v roce 2010 činily 54 195 000 korun českých. Vlastní výnosy orchestru v témţe 

roce činily 7 300 000 korun českých. Podíl výnosů na celkových zdrojích byl 13,5 %. Tudíţ 

k pokrytí zbylých nákladů čerpal orchestr z rozpočtu Českého rozhlasu 46 895 000 korun 

českých, coţ představuje 86,5 %.
99

 

 

Tabulka č. 15 – Zdroje – Symfonický orchestr Českého rozhlasu (v Kč) 

2.13 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, p. o. 

 Symfonický orchestr hlavního města Prahy byl zaloţen v roce 1934 dirigentem 

Rudolfem Pekárkem. Název orchestru byl vymezen slovy film, opera a koncert (FOK). 

V začátcích si orchestr svou existenci zajistil nahráváním hudby k filmům a ţivým vysíláním 

koncertů v Českém rozhlase. Třicet let stál v čele orchestru Dr. Václav Smetáček, během 

jehoţ působení se orchestr rozšířil a získal mezinárodní renomé. Postupně převzali umělecké 

vedení orchestru významní dirigenti jako P. Altrichter, J. Bělohlávek, J Rohan a další. 

Orchestr hostoval ve většině evropských zemí, navštívil také Koreu, Turecko, Izrael, 

                                                 

98
 Statut Symfonického orchestru Českého rozhlasu (2011, str. 1)  

99
 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu (2010, str. 42)  

položka částka 

celkové náklady hrazené z rozpočtu Českého rozhlasu 46 895 000 

vlastní výnosy 7 300 000 

Výnosy celkem (připočteny zdroje z Českého rozhlasu) 54 195 000 

Zdroj:  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010 
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Japonsko či Spojené státy americké. S orchestrem vystupovala řada světových umělců, jako 

například Arthur Rubinstein, Maurice André, Christian Lindberg, Mstislav Rostropovič, 

Mischa Maisky, Heinrich Schiff nebo Eva Urbanová. Orchestr si během své existence 

vytvořil velice obsáhlou diskografii. V současnosti patří orchestr k české i evropské 

symfonické špičce.
100

 

 V počátcích byl orchestr zaloţen, aby vyuţil příleţitost vznikající rozvojem filmu 

a rozhlasu. Hlavním iniciátorem byl Rudolf Pekárek. V počátcích byl orchestr 

nesubvencovaný a existoval jako nezávislá organizace.
101

 Během druhé světové války byla 

činnost orchestru přerušena.
102

 Přeţití orchestru po válce zařídilo subvencemi ministerstvo 

školství a zakázky od Českého rozhlasu.
103

 V roce 1952 byl oficiálně ustaven název orchestru 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a poté jiţ byl financován městem Praha.
104

 

 Financování Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK zobrazuje tabulka 

  č. 16. Celkové zdroje orchestru v roce 2010 činily 109 715 000 korun českých. Vlastní 

zdroje orchestru byly 19 846 000 korun českých a jejich podíl na financování činil 18,1 %. 

Majoritně se jedná o příjem z hlavní činnosti a tuzemských a zahraničních koncertů. 

Z veřejných zdrojů čerpal orchestr prostředky ve výši 89 869 000 korun českých a to 

převáţně od zřizovatele Magistrátu hlavního města Prahy, dále pak od Ministerstva kultury 

České republiky. Podíl veřejných financí na celkových zdrojích činní 81,9 %. Průměrná mzda 

člena orchestru v roce 2010 činila 19 437 korun českých.
105

 

 

Tabulka č. 16 – Zdroje – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK (v Kč) 

                                                 

100
 SYMFONICKÝ ORCHESTR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY FOK. Orchestr FOK. Historie FOK [online]. 

©2007 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.fok.cz/historie-fok.html 

101
 BĚLOR,  Roman a Bohuslav VÍTEK (1994, str. 8) 

102
 BĚLOR,  Roman a Bohuslav VÍTEK (1994, str. 15) 

103
 BĚLOR,  Roman a Bohuslav VÍTEK (1994, str. 16) 

104
 BĚLOR,  Roman a Bohuslav VÍTEK (1994, str. 18) 

105
 Tabulka ukazatelů 2001-2011 Symfonického orchestru hlavního města prahy FOK, p. o. 

položka částka 

Vlastní zdroje 19 846 000 

Veřejné zdroje 89 869 000 

Výnosy celkem 109 715 000 

Zdroj:  Tabulka ukazatelů 2001-2011 Symfonického orchestru hlavního města prahy FOK 

http://www.fok.cz/historie-fok.html
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2.14 Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně o. p. s. 

 Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně byl zaloţen v roce 1821 a je tak 

nejstarším symfonickým orchestrem v českých zemích. Orchestr pořádá pravidelné abonentní 

koncerty a v létě vystupuje na kolonádě v Mariánských Lázních. Během dlouhé historie 

orchestru se v jeho čele vystřídala řada významných dirigentů jako Theodor Krüttner, 

Radomil Eliška, Miroslav Bervíd, Ferdinand Hellmesberger a další.
106

 Orchestr měl tu čest 

hostit mnoho významných hudebníků a dirigentů, jako například Rafaela Kubelíka, Pavla 

Šporcla, Evu Urbanovou, Eugena Indjice a další. Orchestr vyjíţdí hrát nejčastěji do Německa 

a spolupracuje s vysokými školami ve Výmaru, Zürichu a Norimberku. Orchestr je téţ úzce 

spjat se známým Chopinovým festivalem, konaným v Mariánských Lázních, kde kaţdoročně 

vystupuje.
107

  

 V roce 2000 schválilo městské zastupitelstvo v Mariánských Lázních usnesení, které 

ustavilo Západočeský symfonický orchestr jako obecně prospěšnou společnost.
108

 

 Financování Západočeského symfonického orchestru zachycuje tabulka č. 17. Celkové 

zdroje orchestru v roce 2010 činily 11 129 000 korun českých. Výše vlastních zdrojů byla 

2 319 000 korun českých, přičemţ do této poloţky počítáme výnosy z koncertů, ale i dary 

a čerpání z fondů. Podíl vlastních zdrojů na financování v roce 2010 činil 20,8 %. Z veřejných 

zdrojů čerpal orchestr částku ve výši 8 810 000 korun českých. Majoritní podíl poskytuje 

zřizovatel město Mariánské Lázně. Menší částky přispívá také Karlovarský kraj 

a Ministerstvo kultury České republiky. Podíl veřejného financování činil 79,2 %. 
109

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

106
 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. Západočeský symfonický orchestr. Historie [online]. © 

2012 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://www.zso.cz/kapelnici-a-dirigenti 

107
 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. Západočeský symfonický orchestr [online]. © 2012 [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://www.zso.cz/ 

108
 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR. Západočeský symfonický orchestr [online]. © 2012 [cit. 

2012-04-02]. Dostupné z: http://www.zso.cz/ 

109
 Výroční zpráva Západočeského symfonického orchestru, o. p. s. (2010, str. 4) 

http://www.zso.cz/kapelnici-a-dirigenti
http://www.zso.cz/
http://www.zso.cz/
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Tabulka č. 17 – Zdroje – Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně (v Kč) 

2.15 Pražská komorní filharmonie, o. p. s. 

 Praţská komorní filharmonie je nejmladším symfonickým orchestrem v České 

republice. Vznikla v roce 1994 z iniciativy významného českého dirigenta Jiřího Bělohlávka. 

Původně byl orchestr komorní těleso, jehoţ členové byli mladí absolventi hudebních škol. 

Postupem času se těleso vypracovalo a získalo si vysoké renomé nejen v České republice, 

ale i v zahraničí. Základní repertoár orchestru tvoří skladby z období klasicismu, doplněný 

o romantická díla a skladby autorů z 20. století. Mnoho členů působí v orchestru jiţ 

od samého začátku, coţ v rámci orchestru vytváří jedinečnou atmosféru. S orchestrem 

vystupovala řada špičkových umělců a dirigentů, mimo jiné například Vladimir Ashkenazy, 

Milan Turković, Emmanuel Villaume, Jefim Bronfman a další. Ze zahraničních turné 

orchestru stojí za zmínku výjezd orchestru do Japonska, Jiţní Koreji, apod.
110

 

 Do rejstříku obecně prospěšných společností byla Praţská komorní filharmonie 

zapsána v roce 1996 a byla jedním z prvních ţadatelů. V této formě působí orchestr dodnes.
111

 

 Financování Praţské komorní filharmonie zachycuje tabulka č. 18.  Celkové zdroje 

orchestru v roce 2010 činily 32 263 000 korun českých. Vlastní zdroje orchestru představují 

především výnosy orchestru z prodeje vstupného a pronájmu vlastních prostor pro jiné účely. 

Celková výše vlastních zdrojů je 4 203 000 korun českých, coţ znamená podíl na financování 

ve výši 13 %. Veřejné zdroje orchestru poskytuje hlavní město Praha a Ministerstvo kultury 

                                                 

110
 PRAŢSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE. Orchestr: profil orchestru [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. 

Dostupné z: http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html  

111
 PRAŢSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE. Orchestr: profil orchestru [online]. © 2010 [cit. 2012-04-02]. 

Dostupné z: http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html 

položka částka 

Vlastní zdroje 2 319 000 

Veřejné zdroje 8 810 000 

Výnosy celkem 11 129 000 

Zdroj: Výroční zpráva Západočeského symfonického orchestru 2010 

 

http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html
http://www.pkf.cz/profil-orchestru.html
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České republiky. Celková částka, kterou orchestr čerpal z veřejných zdrojů, činí 28 060 000 

korun českých a představuje 87 % celkových zdrojů.
112

 

 

Tabulka č. 18 – Zdroje – Pražská komorní filharmonie (v Kč) 

2.16 Český národní symfonický orchestr s.r.o. 

 Český národní symfonický orchestr patří k nejmladším v české republice. Byl zaloţen 

v roce 1993 Jan Hasenöhrlem a Zdeňkem Košlerem jako soukromé hudební těleso. Orchestr 

jiţ koncertovat v řadě zemí, mimo jiné například v Japonsku, Austrálii, Jiţní Koreji, Dubaji 

a Mexiku. Orchestr vyniká spoluprácí s populárními umělci, jakými jsou Ennio Morricone, 

James Morrison, Lalo Schifrin, Andrea Bocelli, Sting, George Michael a další. Zázemím 

orchestru je nahrávací studio v Praze – Hostivaři. Orchestr si během své krátké existence 

vybudoval rozsáhlou diskografii a jeho chloubou je i několik zlatých CD za prodej více neţ 

30 000 nosičů. Orchestr spolupracuje s agenturami po celém světě. V současné době se řadí 

mezi špičkové české symfonické orchestry a patří k nejvytíţenějším orchestrům v Evropě.  

 Orchestr funguje po celou dobu své existence ve formě společnosti s ručením 

omezeným. 

 Financování Českého národního symfonického orchestru funguje na principu celkové 

soběstačnosti a orchestr si veškeré prostředky obstarává sám. Podíl veřejných zdrojů 

na financování tudíţ činí 0 % a podíl vlastních zdrojů je 100 %. Z dostupných materiálů 

z roku 2005 víme, ţe orchestr hospodařil s čistými výnosy ve výši 123 731 000 korun 

českých.
113

 

                                                 

112
 Výkaz zisku a ztráty Praţské komorní filharmonie, o. p. s. (2010, str. 3-4) 

113
 Rozvaha a výkaz zisků a ztráty Českého národního symfonického orchestru (2005, str. 5-6) 

položka částka 

Vlastní zdroje 4 203 000 

Veřejné zdroje 28 060 000 

Výnosy celkem 32 263 000 

Zdroj:  Výkaz zisku a ztráty Praţské komorní filharmonie 2010 
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Shrnutí 

  Z přehledu financování symfonických orchestrů plyne, ţe průměrný podíl veřejných 

zdrojů na všech výnosech v roce 2010 činil 71,99 %
114

 a znamená to, ţe v celkovém součtu 

jsou orchestry z více neţ dvou třetin závislé na státu.
115

 Průměr vlastních zdrojů činil celkově 

v průměru 28,01 %. Pro přesnější zobrazení situace v orchestrech, které jsou zřizovány 

státními institucemi a jsou závislé na veřejných financích, vyřadíme ze zkoumaných orchestrů 

Český národní symfonický orchestr. Podíl veřejných zdrojů na financování v orchestrech 

zřizovaných státními institucemi v roce 2010 činil 76,78 %, coţ představuje ještě vyšší 

finanční závislost na veřejných zdrojích, neţ u všech orchestrů. Podíl jejich vlastních zdrojů 

byl 23,22 %. Z přehledu vyplývá, ţe soběstačnost symfonických orchestrů v České republice 

je po dvaceti letech od zániku centralizovaného hospodářství na nízké úrovni. Informace 

o průměrné mzdě hráčů orchestru slouţí v přehledu vzhledem k nedostatku informací
116

 jako 

údaj, ilustrující platové poměry hráčů v orchestrech. 

 

  

 

                                                 

114
 Počítáno průměrem podílů všech zkoumaných orchestrů. U ČNSO je poměr stale stejný, proto jsou i 

materiály z jiného zkoumaného roku pouţitelné.  

115
 Berme v úvahu, ţe průměr ještě značně upravila čísla ČNSO s veřenými zdroji 0% a vlastními 100% 

116
 Jan některé orchestry vedou tento údaj 
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3 Klíčové determinanty vývoje české symfonické hudby 

 K odhalení příčin problémů v oblasti symfonické hudby v České republice a k návrhu 

konkrétních kroků, které by v dané oblasti prospěly a vedly ke zlepšení situace, je nezbytné 

se zamyslet nad determinanty vývoje hudby, potaţmo symfonické hudby. Ke sledovaným 

determinantům patří produktivita symfonických orchestrů, pracovní síla, způsob vzniku 

orchestrů, financování a společenské a sociální vlivy. Na závěr kapitoly budou stanoveny cíle, 

kterých je třeba v rámci determinantů dosáhnout a následně doporučeny kroky k dosaţení 

těchto cílů. 

3.1 Produktivita 

 Z ekonomického pohledu lze produktivitu orchestrů měřit poměrně špatně, jelikoţ 

kvalita hudby nemůţe být empiricky zachycena. Za ukazatel kvality se dá povaţovat 

návštěvnost koncertů, ale na návštěvnosti se významně podílí i další faktory, jako 

dramaturgie, regionální společenské zvyklosti, prestiţ koncertů klasické hudby v daném 

městě, jakoţto společenské akce, apod. Pro skutečné vyjádření produktivity orchestru můţe 

být vypovídající variantou poměr zdrojů získaných z vlastních a veřejných zdrojů. Daný 

poměr v sobě nese dvě stěţejní informace. V první řadě ukazuje, do jaké míry si orchestr 

dokáţe obstarat prostředky pro svou existenci a následně se do údaje promítá i fakt, nakolik 

se orchestr v dané oblasti přirozeně uplatní a jakou poptávku dokáţe jeho produkt vyvolat
117

.  

3.2 Společenské a sociální vlivy 

 Úspěch orchestrů závisí na posluchačích a zájmu o produkt orchestru v podobě 

interpretace symfonické hudby. Je nezbytné uvaţovat o symfonické hudbě jako o druhu 

umění nesoucím značnou historickou a hodnotovou informaci. V dnešní době je společnost 

vystavena obrovskému mnoţství externích vlivů. Existuje nespočet rozmanitých činností, 

které můţe člověk vykonávat ve svém volném čase. Symfonická hudba se řadí do takových 

aktivit. Lze tedy konstatovat, ţe symfonická hudba má veliké mnoţství substitutů. Většinu 

z alternativ symfonické hudby představují aktivity poskytované soukromými subjekty 

a vyuţívají široké spektrum nástrojů, lákajících lidi právě na jejich produkt. Jedná 

se o nástroje marketingu, marketingové komunikace, inovací, apod. Aby symfonická hudba 

                                                 

117
 V případě darů a sponzorství -  jakou podporu si orchestr sám zajistí ze soukromých zdrojů. 
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v silné konkurenci obstála, musí orchestry nezbytně pouţívat obdobné nástroje 

a popularizovat svou činnost s jejich pomocí. V době před rokem 1989 nebylo existenčně 

nutné podobné aktivity vyvíjet, pokud ano, měly jinou motivaci. Při vzniku trţního prostředí 

v České republice se orchestry aklimatizovaly velmi pomalu a tradice majoritního financování 

z veřejných zdrojů se zachovala dodnes. Během pomalé aklimatizace orchestrů nastal v nově 

vzniklé trţní společnosti rychlý rozvoj volnočasových aktivit pronikajících do České 

republiky z celého světa. V současnosti se dá říci, ţe má mnoţství těchto aktivit před 

symfonickými orchestry v mnoha ohledech náskok.
118

 Důsledkem dané skutečnosti bylo 

ustoupení symfonické hudby do pozadí v rámci trávení volného času, protoţe došlo 

k rozmělnění potenciálních posluchačů mezi další atraktivní alternativy ve volnočasových 

aktivitách.  

 Další problém spočívá ve vnímání koncertů symfonické hudby. Návštěvníky koncertů 

symfonické hudby přiláká na koncert určitá motivace. Můţe jednat o čistou zálibu v umění, či 

oblibu symfonické hudby. Další důleţitou motivací můţe být význam symfonických 

koncertů, jakoţto společenské události, na které se střetávají společenské a intelektuální 

špičky. Vzhledem ke komunistické filosofii propagované v druhé polovině minulého století 

v České republice, mohla být zmíněná motivace neţádoucí. Ovšem právě tato motivace je 

v zemích, jako Kanada, či Spojené státy americké důleţitým prvkem, který činí z koncertů 

symfonické hudby významné události. Na symfonický koncert pak lidé přichází, aby zde 

demonstrovali své společenské postavení a celá produkce tak získává na významu. Prestiţní 

je i podpora orchestru ve formě sponzorství, či mecenášství. Koncerty orchestru podporují 

touto cestou společenský ţivot lidí. Zmíněná motivace vytváří i specifický vztah k umělcům, 

kteří se stávají hlavními aktéry tak významné události a upoutávají pozornost na své 

jedinečné schopnosti vzbuzující pokoru a obdiv. V zemích jako Kanada a Spojené státy 

americké mají díky nenarušení přirozených tradic a trţního systému mnohem hlubší tradici 

managementu v umění. Obnovování zmíněné motivace návštěvnosti koncertů a jejich 

společenské prestiţe můţe znatelně napomoci ke zlepšení současné situace symfonických 

orchestrů v České republice.  

 

                                                 

118
 Jedná se o nové technologie, nové postupy v oslovování lidí, následování trendů, popularizaci skrze 

sekundární činnosti, apod. 
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3.3 Pracovní síla a vzdělání 

 Pracovní síla umělecké části orchestrů je tvořena hudebníky, kteří produkují výstup 

orchestru v podobě hudby. Kaţdý orchestr disponuje také technickými pracovníky a vedením. 

Povolání hráče v orchestru vyţaduje speciální hudební vzdělání, poskytované v České 

republice konzervatořemi a vysokými školami, zaměřenými na hudbu. Zmíněné školy 

produkují absolventy, kteří doplňují řady všech českých orchestrů, včetně symfonických.
119

 

Kromě konzervatoří a vysokých škol se o hudební vzdělání starají ještě základní umělecké 

školy a základní školy, kde probíhá výuka prostřednictvím hudební výchovy. Poslední dvě 

instituce vyučují všechny ţáky, i ty, kteří se hudbě nehodlají věnovat profesionálně a tudíţ 

vytvářejí u všech lidí vztah k hudbě.
120

 

 K prvnímu kontaktu s hudebním vzděláním u kaţdého občana České republiky 

dochází na základní škole. Zde se mají ţáci naučit základní hudební vědomosti. Pro ty, které 

hudba zaujme více, jsou v našem státě základní umělecké školy.
121

 Při návštěvě základní 

umělecké školy se rodiče a děti poprvé střetávají s peněţní hodnotou hudby. Za vzdělání platí 

určitou částku, která zdaleka neodpovídá nákladům na výuku ani celkové ceně.
122

 Státní 

příspěvek dle normativů neinvestičních výdajů ministerstva školství na ţáka základní 

umělecké školy činí 21 959 korun českých, coţ je majoritní částka v porovnání s cenou 

placenou rodiči za ţáka.
123

 Daná skutečnost zanechá v kaţdém člověku povědomí o hudbě, 

jakoţto o levné formě zábavy. Z ekonomického pohledu jde o subvenci, která zásadně 

deformuje rovnováhu trhu se základním hudebním vzděláním a pokřivuje jeho přirozenou 

hodnotu.  

 Ţáci, kteří se rozhodnou věnovat hudbě profesionálně mohou po základní škole 

pokračovat se studiem na konzervatoři, která má charakter střední školy se zaměřením 

na výuku hudby. Studium konzervatoře je plně hrazeno státem. Existence tohoto druhu školy 

                                                 

119
 Za speciální výuku obdobného charakteru můţeme povaţovat také obor na čtyřletých gymnáziích podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání viz VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ. 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G  [online]. ©2009 [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf, str. 11-13 a 50-53. 

120
 Na základní škole je výuka povinná, na základní umělecké škole dobrovolná 

121
 V poslední době se v ČR objevují i soukromé umělecké školy. 

122
 Školy si určují vlastní poplatky, pro ilustraci v jakých řádech se pohybují lze uvést školné v ZUŠ Šternberk 

dostupné z: http://www.zus-sternberk.cz/skolne.php 

123
 Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2012 (2012, str. 2) 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf
http://www.zus-sternberk.cz/skolne.php
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není v zahraničním měřítku běţným faktem. V České republice mají poměrně dlouhou 

tradici.
124

 Absolventi konzervatoří nachází uplatnění mimo jiné právě v symfonických 

tělesech a kapacity škol jsou nastaveny tak, aby uspokojovaly nabídku pracovních míst 

v orchestrech. Konzervatoř také nabízí dvouleté nástavbové studium, jehoţ absolventi jsou 

kvalifikovaní k výuce na základní umělecké škole.  

 Studenti mohou ve studiu dále pokračovat na vysoké škole.
125

 Škola produkuje elitní 

hráče, kteří hrají v orchestrech, nebo případně koncertují jako sólisté. Jejich kvalifikace jim 

umoţňuje učit na konzervatoři a akademii. 

 

3.3.1 Bludný kruh vývoje hudebního vzdělání 

 Výuka hudby na základní umělecké škole se řadí mezi volnočasové aktivity, tudíţ má 

v dnešní době mnoho rozmanitých, poutavých a moderních substitutů. Výuka na uměleckých 

školách a její organizace během předešlých desítek let nedoznala výraznějších změn. Vysoká 

podpora státem dává studiu hudby výhodu před ostatními substituty trávení volného času 

a hudba se tak těší poměrně velkému zájmu. Z toho důvodu mnoho lidí přihlásí své dítě, které 

má rádo hokej, raději do hudební školy, bez ohledu na jeho preference, jelikoţ převládne 

ekonomická stránka věci. Danou skutečnost lze brát z pohledu dítěte jako negativní vliv 

na budoucí vztah k hudbě, zejména klasické. Pro mnoho ţáků je třeba mnoho učitelů a proto 

stát pro uměle zvýšenou poptávku na trhu s hudebním vzděláním musí produkovat dostatek 

učitelů. Pokud jde o potenciální výhled budoucího hudebníka, tak můţe s jistou dávkou 

štěstí
126

 hrát v orchestru, kde můţe brát průměrný plat v rozmezí od deseti
127

 do dvaceti pěti 

tisíc
128

, nebo učit na umělecké škole s tabulkovým platem.
129

 Výše platů učitelů v České 

                                                 

124
 Například Janáčkova konzervatoř byla zaloţena v roce 1953, ovšem jejímu vzniku předcházela tradice jiţ od 

zaloţení 1. české soukromé umělecké školy Rudolfem Kadlečkem v Ostravě- více viz 

http://www.jko.cz/cs/jkgo/o-skole/historie-skoly. 

125
 Pro příklad Akademie múzických umění v Praze či Janáčkova akademii múzických umění v Brně. 

126
 Musí projít konkurzem 

127
 Viz Výroční zpráva Západočeského symfonického orchestru (2010, str. 4), částka byla vyvozena z poměru 

mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, coţ vychází v průměru 16 232 Kč hrubého za měsíc, coţ je průměrná 

mzda nejen hráčů, ale celého personálu 

128
 Viz str. 21 

129
 Průměrný plat 18 922 Kč v roce 2010 podle výzkumu MERCES uveřejněného na http://kariera.ihned.cz/c1-

44455350-platy-ucitelu-u-nas-a-v-zahranici  

http://www.jko.cz/cs/jkgo/o-skole/historie-skoly
http://kariera.ihned.cz/c1-44455350-platy-ucitelu-u-nas-a-v-zahranici
http://kariera.ihned.cz/c1-44455350-platy-ucitelu-u-nas-a-v-zahranici
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republice je všeobecným problémem. Podobá situace je i s povoláním hudebníka, obě profese 

utrpěly všeobecným vyrovnáváním společenského ţebříčku v minulém reţimu. 

 Současný systém tedy produkuje více hudebníků pro uměle udrţovaný trh s hudebním 

vzděláním. Vzhledem k úzké specializaci hudebníků se jakákoli nárazová redukce sektoru 

jeví jako těţká a bolestivá. Dalším důleţitým východiskem plynoucím z předchozího odstavce 

je skutečnost, ţe vyhlídky hudebníků na povolání vzhledem k úzké specializaci a platové 

podmínky mají negativní vliv na příchod nových talentovaných hráčů, kteří často raději volí 

perspektivnější povolání. 

3.4 Způsob vzniku symfonických orchestrů 

 V systému českých symfonických orchestrů se dají rozlišit tři skupiny těles, 

v závislosti na jejich vzniku. První skupina zahrnuje orchestry, které vznikly před koncem 

druhé světové války: Do druhé skupiny orchestrů lze zařadit ty, které vznikly po druhé 

světové válce a třetí skupinou jsou orchestry, které zahájily svou činnost po roce 1989.  

 Orchestry vzniklé do roku 1945 mají zvláštnost. Na jejich vzniku měly podíl přirozené 

vlivy. Lázeňské orchestry i orchestry v Praze měly příznivé podmínky pro vznik, 

ať uţ mluvíme o vlastních zdrojích, či mecenáších, kteří činnost zaštiťovali.
130

 Jednoduše 

řečeno zde orchestry vznikly víceméně přirozenou cestou.  

 Orchestry vzniklé po roce 1945 vznikaly převáţně na základě tzv. veřejného zájmu 

a vzhledem k centralizaci státního hospodářství nebyla brána v úvahu důleţitost faktoru 

přirozeného vzniku.
131

 Nikdo tehdy samozřejmě nebral ohled na budoucí opětovnou 

liberalizaci sektoru symfonické hudby a moţné problémy, které zásahy přinesou. Zásahy 

uskutečněné v tomto období zásadně ovlivnily vývoj orchestrů po liberalizaci české 

ekonomiky a následky centrálního zakládání orchestrů trvají dodnes. 

 Poslední skupinou jsou orchestry zaloţené po roce 1989, které se snaţí fungovat 

moderním způsobem
132

 a vznikají na jednom z míst, kde orchestry dříve přirozeně vznikaly, 

tedy v Praze. Jedná se o Praţskou komorní filharmonii a Český národní symfonický orchestr.  

                                                 

130
 Daná skutečnost nevylučuje jiné vlivy, o zmíněných hovoří nicméně jako o majoritních. Co se týče dalších 

podstatných přirozených vlivů, jde třeba o rozvoj filmu, rozhlasového vysílaní a dalších příleţitostí.  

131
 Po 2. světové válce bylo posíleno národní cítění v České republice a snáze se obhajoval veřejný zájem zaloţit 

orchestr, tehdy bylo financování orchestrů snazší, díky centralizaci systému. 

132
 Jiný styl řízení a fungování, orchestry berou více koncertů různorodého charakteru, více cestují, někdy jsou 

schopny hrát i dvě akce zároveň, více se koncertují na marketing, sponzory, mecenáše apod. v čemţ spolupracují 

se zahraničím. 
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3.5 Financování orchestrů 

 Stávající finanční situace orchestrů závisí majoritně na veřejném financování a osud 

orchestrů vţdy závisí na schválení poskytnutí provozní dotace zřizovatelem. Pokud jde 

o symfonickou hudbu jakoţto o soukromý statek, byť specifický, lze zcela jistě očekávat 

a vyţadovat vyšší podíl soukromých zdrojů na financování. Daný argument je zdravý, ovšem 

v ekonomickém a společenském okolí orchestrů se objevuje mnoho vlivů, které zvyšování 

podílu soukromého financování značně ztěţují. V první řadě se jedná o zvyk z dob centrálně 

řízené ekonomiky v České republice, v jehoţ důsledku zůstává v povědomí lidí přesvědčení 

bez ekonomického základu, ţe symfonické orchestry financuje stát.
133

 Dalším důleţitým 

vlivem podobného charakteru je slabá tradice ve sponzorství a mecenášství a podvědomé 

přenášení odpovědnosti v obdobných osobních šlechetnostech na stát. Další podstatný vliv má 

malá tradice managementu v umění a jeho uţití v praxi. Pokud se spojí tyto vlivy, je moţné 

konstatovat, ţe pro manaţera představuje práce v prostředí symfonické hudby sloţitý úkol, 

jelikoţ se musí potýkat s jistou nehostinností prostředí pro soukromé zdroje financování, neţ 

v jiných oborech. Management umění v České republice je poměrně mladou disciplínou a je 

otázkou, zda právě symfonické orchestry přitahují schopné manaţery a zda si mohou 

orchestry dovolit takové manaţery zaplatit. Pro danou úvahu poslouţí například fakt, 

ţe soběstačnost orchestrů je v České republice nízká a činí v průměru 28,01 %.
134

 

Pro podporu takového nevýmluvného faktu lze uvést praktický příklad, kdy například 

v Západočeském symfonickém orchestru v Mariánských Lázních je funkce ředitele 

a manaţera orchestru spojena s funkcí šéfdirigenta, coţ představuje spojení dvou 

plnohodnotných a náročných pracovních činností se stěţejním významem pro chod orchestru 

do jedné. Pokud se zasadí daná praktická zkušenost do obtíţné současnosti v managementu 

symfonické hudby, tak i pro velice schopného člověka je dosaţení revolučnějších úspěchů 

v oblasti zdrojů financování prakticky vyloučeno. Aby nebyly vyvozovány závaţné závěry 

z jednoho konkrétního příkladu, lze brát za stěţejní argument pro problém managementu 

nízké procento soběstačnosti orchestrů. Daný problém nemusí být nezbytně v současném 

managementu orchestrů, ale v moţnostech k optimalizaci jeho fungování. Management tvoří 

klíčovou část orchestru, který má za úkol prodat výkony orchestru a získat pro něj co nejvíce 

                                                 

133
 A je to zcela v jeho kompetenci, jako veřejný statek. 

134
 Soběstačnosti orchestrů zřizovaných státem pouze 23,22 %., jak plyne ze shrnutí v kap. 2 
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prostředků ze soukromých zdrojů
135

 Větší mnoţství zdrojů orchestru poskytuje jistý 

manipulační prostor pro vývoj a dává orchestru moţnost získat více financí neţ jen přidělenou 

dotaci, aby získal jistý nadstandard. Je také nutné brát v potaz nebezpečí, ţe management 

bude pouze spravovat a vyuţívat přidělené dotace a nezbudou mu kapacity na aktivity spojené 

se soukromými zdroji. Nesmyslné se pak jeví v takové situaci vyţadovat po orchestru větší 

soběstačnost. Součástí managementu jsou i další nezbytné sloţky jako například marketing. 

Úspěchy v managementu a zvýšení soběstačnosti orchestru představuje do budoucna 

nezbytný test pro obhájení existence symfonických orchestrů v České republice.  

 Na základně výše uvedených důvodů lze předpokládat, ţe orchestr potřebuje zvýšit 

podíl vlastních zdrojů na celkovém financování. Zásadní cesta ke zmíněnému cíli vede přes 

přilákání zkušených manaţerů s odpovídajícími schopnostmi do odvětví, rozšíření současných 

manaţerských kolektivů a implementaci úspěšných manaţerských strategií. Konstantní výše 

rozpočtu orchestrů nenabízí dostatek prostoru pro obdobné jednání, a proto se nedá očekávat 

dramatičtější zvyšování podílu finanční soběstačnosti orchestrů. Vzniklá situace se dá nazvat 

finanční smyčka orchestrů. Podstatou smyčky je potřeba zvýšení soběstačnosti, coţ zajišťuje 

management, na který není v současném modelu dostatek finančních prostředků.    

3.6 Cíle činnosti ke zlepšení situace orchestrů 

 V rámci uvaţovaných determinantů vývoje symfonické hudby lze stanovit určité cíle, 

kterých je třeba v konkrétních oblastech dosáhnout. Z determinantů plyne, ţe stanovení cílů 

řešení situace bude mít interdisciplinární vědní charakter.
136

 Mělo by dojít k optimalizaci 

produktivity orchestrů, která by znamenala posílení konkurenceschopnosti hudby vzhledem 

k ostatním volnočasovým aktivitám, zvýšení schopnosti vyvolat větší poptávku po koncertech 

a aktivitách orchestru a konečně zvýšit soběstačnost v hospodaření. Zmíněné poţadavky 

se jeví samy o sobě jako velice ambiciózní, a proto je nezbytná další podpora. Co se týče 

hudebního vzdělání široké veřejnosti, měl by se do systému vrátit
137

 element trţního prostředí, 

který by uvedl trh s hudebním vzděláním blíţe přirozenému rovnováţnému stavu a jeho cenu 

přiblíţil reálné hodnotě. Další nezbytností je zlepšení v oblasti produkce pracovní síly. 

Finanční motivace v podobě platů hráčů orchestru má negativní účinek na mladé lidi při 

rozhodování o budoucím povolání a mnoho jich odradí. Daná skutečnost má posléze vliv 

                                                 

135
 A obhájit podporu z veřejných zdrojů u politických reprezentantů. 

136
 Bude se jednat o školství, hospodářskou politiku, management neziskových organizací, marketing, apod. 

137
 Alespoň částečně 
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na kvalitu a elitní povahu hudebního vzdělání
138

 Proto musí být zlepšena. Z druhé strany by 

bylo také dobré podpořit kvalitu hudebního vzdělání praktickými metodami,
139

 které by jej 

zatraktivnily.
140

 

 Celkový systém orchestrů napovídá tomu, ţe kaţdý vznikl za poněkud jiných 

ekonomických podmínek, důleţitá je ovšem současnost. Všechny orchestry nevyhnutelně 

směřují do situace, kdy budou muset dříve, či později, obhájit svou existenci ve větší míře 

vlastní iniciativou. Pro některé je to jiţ otázka aktuální, pro některé budoucí.
141

 Klíčovým 

faktorem pro orchestry v této situaci je, aby se jiţ nyní vydaly vstříc zmíněné výzvě 

a připravily se na ni. V jiném případě by mohla mít na některé orchestry destruktivní účinky. 

Nezbytným cílem je tedy posílení soběstačnosti orchestrů. Splnění vytyčeného cíle brání 

finanční smyčka orchestrů,
142

 kterou bude nutné překonat. Důleţitým faktorem při posilování 

soběstačnosti orchestrů je i právní oddělování od státních institucí a transformace zastaralých 

právních forem příspěvkových organizací na nové, méně závislé na státu. 

 Na společenské úrovni bude třeba rehabilitovat druhou motivaci návštěvy 

symfonických koncertů, aby se staly prestiţnějšími společenskými akcemi a podpořily zájem 

společenské a intelektuální elity. 

 Uskutečnění všech dílčích cílů, které byly zmíněny, můţe přinést pozitivní změny 

ve vývoji symfonické hudební scény v České republice a splnit tak hlavní cíl celé aktivity.  

3.7 Návrhy konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení situace orchestrů  

 Úspěšnost jakékoliv aktivity záleţí na pečlivé organizaci, která umoţní propojit 

všechny dílčí cíle do vzájemně provázané soustavy. Díky synergickému efektu a vzájemným 

pozitivním vlivům můţe být naplněn hlavní cíl, kterým je zlepšení situace symfonických 

orchestrů v České republice. Uskutečňování jednotlivých cílů samostatně by mohlo mít 

na orchestry i negativní účinek, proto musí být všechny kroky propojené a vzájemně 

                                                 

138
 Viz výsledky ţáků u srovnávacích zkoušek poskytnutých společností SCIO 

139
 Mějme na mysli inovace v hudebním vzdělání, popularizaci výuky hudby na základní škole, vyuţití její 

oblíbenosti mezi současnou generací, kontrolní opatření v oblasti kvality výuky a učitelů. 

140
 Problém s kvalitou není jen u hudebního vzdělání, ale vzdělání v ČR všeobecně, viz McKinsey & Company 

(2010, str 13.15) 

141
 Pokud bude pokračovat současný trend a rozvoj moderní společnosti 

142
 Popsána na straně 43. 
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se podporovat.
143

 Vzhledem k povaze determinantů, k nimţ se váţou určité cíle, je vhodné 

rozdělit návrhy kroků podle délky jejich účinnosti na dlouhodobé a krátkodobé. 

 

Dlouhodobé kroky 

 Do skupiny vývojových kroků patří ty, jejichţ účinek si vyţádá delší čas, jelikoţ 

vyţaduje sloţitější společenský a institucionální vývoj. Dalším společným znakem 

vývojových kroků je dlouhodobá povaha stavu, který mají změnit.  

 První krok představuje zvýšení kvality hudebního vzdělání v České republice. V první 

řadě by mělo dojít k deregulaci
144

 základního hudebního školství, které přinese upřednostnění 

kvality vzdělání na úkor kvantity, nastolí na trhu větší rovnováhu a povzbudí hudební 

vzdělání k větší konkurenceschopnosti vůči jiným volnočasovým aktivitám. Deregulace bude 

zkouškou konkurenceschopnosti a kvality hudebních škol. Dále přiblíţí povědomí lidí, jaká je 

skutečná hodnota hudby. Dalším paralelně uskutečňovaným krokem by mělo být zkvalitnění 

vzdělání na základních školách, kde by mělo dojít k modernizaci učebního programu a jeho 

kontrole, jelikoţ právě zde se nachází obrovský potenciál ke změně situace vztahu 

k symfonické hudbě. Hudba představuje v dnešní době obrovský fenomén a snad kaţdý 

člověk má vztah k určitému druhu hudby. Proto by měl být vytvořen mechanismus, který 

podá výuku hudby takovým způsobem, aby v dětech vzbudil pozitivní postoj k symfonické 

hudbě.
145

 Podstatou není za kaţdou cenu dětem vnutit zájem o symfonickou hudbu, protoţe 

někomu se jednoduše líbí a někomu ne, ale vzbudit v nich úctu k historii hudby, umění 

skladatelů a interpretů, úloze symfonické hudby v dějinách České republiky a v neposlední 

řadě důleţitosti symfonických koncertů, jakoţto společenské události. To předznamenává 

další krok v podobě obnovení funkce symfonických koncertů, jakoţto společenské události. 

Podněty vychází z velké části z obnovování přirozené hodnoty hudby, ale výrazně pomoci 

mohou společenské a politické špičky, které svým zájmem o návštěvy koncertů symfonické 

hudby přispějí k zatraktivnění koncertů pro širší spektrum lidí a napomohou tak k větší 

prestiţi symfonických koncertů. Daná skutečnost můţe přinést orchestru nejen kupříkladu 

                                                 

143
 Bylo by nebezpečné například deregulovat hudební školství (coţ by přineslo zvýšení školného) bez současné 

podpory atraktivity hudby a povolání hudebníka, společenské postavení koncertů symfonické hudby, apod. 

144
 Celková deregulace by představovala příliš velký nárůst ceny viz  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŢE 

A TĚLOVÝCHOVY  ČR. Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2012 [online] © 2012 [cit. 2012-04-02]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/19950_1_1/ , str. 2, proto lze preferovat deregulaci částečnou. 

145
 Zvláštností je, ţe symfonická hudba v podobě filmově muziky, znělek k reklamám, apod., představuje velice 

populární odvětví hudby. Zde by mohla být potenciální cesta ke klasické hudbě.  

http://www.msmt.cz/file/19950_1_1/
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větší příjem ze vstupného, ale můţe přilákat významnější sponzory a mecenáše. Co se týče 

pracovní síly orchestrů, mělo by dojít k průzkumu uplatnění absolventů hudebních škol
146

 

v České republice a na základě toho by mohlo dojít k optimalizaci produkce hudebníků 

a koncentraci na kvalitu místo kvantity.
147

  Na základě výsledku by mohla být zváţena 

transformace středního hudebního vzdělání, vedoucího k redukci produkovaných studentů 

a důrazu na kvalitu a výběrovost.
148

 V delším časovém horizontu by společně s těmito kroky 

docházelo i k deregulaci cen v symfonické hudbě, které by byly také důsledkem plánovaného 

nárůstu soběstačnosti orchestrů.  

 

Krátkodobé kroky 

  Okamţitými kroky jsou takové, které mohou být uskutečněny v kratším časovém 

horizontu. Opět budou navazovat na vytyčené cíle. Základním problémem je finanční smyčka 

symfonických orchestrů, které svazuje absolutní závislost na jednom zdroji financování, který 

má omezené moţnosti a nemá perspektivu pro vývoj. Pokud by se měla zvýšit soběstačnost 

orchestrů, musí dojít k nějakému stimulu, který je do poţadované situace povede. Pokud má 

orchestr dosáhnout větší soběstačnosti, pak potřebuje zvýšit příspěvek z veřejných financí, 

který mu umoţní rozšířit manévrovací prostor, co se týče vedení a managementu orchestru.
149

 

Manaţeři mohou do orchestrů přinést klíčové zkušenosti a schopnosti. S nárůstem příspěvku 

bude moci orchestr zatraktivnit program, přilákat více posluchačů, rozvinout marketing 

a marketingovou komunikaci. Ovšem nic by nemělo být zadarmo. Navýšení dotace by mělo 

mít určité podmínky v podobě poţadavků na splnění určitých cílů. Za prvé by se jednalo 

o poţadavek na zvýšení soběstačnosti orchestru v určité výši.  Za druhé by se jednalo 

o postupné sniţování dotace po určitém časovém úseku, přičemţ konečná situace by měla 

znamenat sníţení dotace poskytované orchestru a značné zvýšení soběstačnosti orchestru. 

Úspěch ve zvýšení soběstačnosti je přímo úměrný s úspěchem v oslovování posluchačů 

a sponzorů, rozvíjení sociální sítě a prestiţe orchestru. Pokud by stát chtěl orchestrům 

ve zmíněné snaze pomoci, mohl by zatraktivnit podmínky pro poskytování darů 

                                                 

146
 V jaké míře dochází k přímému přechodu absolventů hudebních škol na posty učitelů základních uměleckých 

škol 

147
 Jelikoţ povolání hudebníka je velice specifické v tom, ţe člověk musí mít talent a schopnosti k výkonu 

povolání a tudíţ je ţádoucí aby tyto školy byly výběrové.  

148
 Pro ilustraci zdůrazňuji výsledky společnosti Scio o výsledcích studentů konzervatoří u zkoušek 

149
 Bude moci přilákat například kvalitní manaţery se zahraniční zkušeností. 
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a sponzorování orchestrů.
150

 Zmíněná opatření by měla být doprovázena také právní 

transformací orchestrů z příspěvkových organizací do právních forem, které jsou méně 

spojené se státními institucemi a odloučí je tak od rozpočtu zřizovatele.   

 Všechny zmíněné kroky potřebují být politicky obhajitelné. Prvním argumentem můţe 

být historická hodnota orchestrů,
151

 dalším posléze umělecká a kulturní funkce orchestrů 

ve společnosti. Narušení přirozeného vývoje ve druhé polovině dvacátého století v České 

republice značně poznamenalo symfonické orchestry při vstupu do nového století, které je 

ve znamení tvrdé konkurence trţního prostředí. Z toho důvodu by právě stát měl dát 

orchestrům moţnost aklimatizovat se na současné prostředí, prosadit se v současném světě 

a obhájit svou existenci do budoucna.  

 Všechny nastíněné kroky plynoucí z vytyčených cílů by mohly být uskutečněny 

v rámci kompaktního interdisciplinárního operačního programu, kterému by předcházely 

empirické průzkumy ve zmíněných oblastech. Program by měl zohlednit všechny 

determinanty, a jejich řešení spojit do provázaného celku, které bude jednotlivé kroky 

postupně realizovat a vyuţívat vhodně jejich vzájemných vlivů. Realizace takového programu 

by mohla mít pozitivní vliv nejen na symfonické orchestry, ale také na školství, přístup 

ke kultuře a na společnost jako celek. 

                                                 

150
 Opatření by mohla být pro všechny kulturní instituce plošně, aby nedocházelo ke zvýhodňování určitého 

druhu kulturní instituce.  

151
 Viz kapitola č. 1.1. 
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ZÁVĚR  

ZÁVĚR 

 Česká symfonická hudební scéna prošla dlouhým vývojem, který byl v určitých 

dobách příznivější, v některých méně. Tradice české symfonické hudby 

má nezpochybnitelnou uměleckou a historickou hodnotu a je celosvětově uznávaná. Koncerty 

symfonické hudby představují prestiţní společenské události a stále jsou v české společnosti 

vnímány natolik prestiţně, ţe si zaslouţí veřejnou podporu. Z ekonomického pohledu 

se symfonická hudba povaţuje za statek soukromý, nicméně jeho podpora z veřejných zdrojů 

je projevem veřejné vůle. 

 Současná situace orchestrů stále nese následky centralizace z dob komunismu. 

Výsledky orchestrů dokládají, ţe jejich aklimatizace na trţní ekonomiku nebyla příliš úspěšná 

a z orchestrů se staly organizace s jistou subjektivitou, které jsou díky financování a právní 

formě stále rozhodujícím způsobem vázány na stát. Značná část orchestrů nadále existuje 

ve formě příspěvkových organizací, které byly zřízeny v dobách centralizované ekonomiky. 

V rámci příspěvkové organizace je orchestr klíčovým způsobem svázán se státem a jeho 

osamostatnění je o to těţší. V právní oblasti je proto značný prostor pro změny a orchestry by 

měly směřovat k transformaci do právních forem méně závislých na státu.  Díky takové 

transformaci by se orchestrům otevřela cesta k novým moţnostem nakládání s finančními 

prostředky, k hospodaření a došlo by k otevření cesty k soukromým pilířům financování. 

 Vzhledem k současným trendům celé společnosti bude v budoucnu nezbytné, aby 

orchestry stále více obhajovaly svou existenci a spoléhaly se na vlastní zdroje a schopnosti. 

Chybou by ovšem bylo ponechat orchestry v současné situaci, do které se dostaly díky 

nedostatečnému zájmu státu o jejich transformaci a příznivý vývoj. Stát musí promyšlenou 

a precizně naplánovanou činností nasměrovat orchestry k větší konkurenceschopnosti 

a pomoci jim přenést se přes následky chybné transformace po roce 1989. Motiv pro zmíněný 

program představují kroky uvedené v této práci a jejich pečlivá příprava a realizace za účasti 

odborníků.  

 V naší společnosti se neustále rozvíjí svoboda a celá česká veřejnost se vzhledem 

k dlouhému období komunistické vlády stále učí, jak s ní zacházet. Nepostradatelnou součást 

naší společnosti představuje kultura, která má v dnešním globalizovaném světě velikou 

hodnotu. Symfonická hudba je jedním základních kamenů české kultury, a proto si zaslouţí 

podporu a svobodu.   
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