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má pronajaty místnosti – kanceláře v Domě kultury města Ostravy, ve kterých 
sídlí od roku 2003. V roce 2014 nedošlo na sekretariátu společnosti k žádným 
personálním změnám. Stav čtyř pracovníků (ředitel, hlavní ekonomka, vedoucí 
produkce, asistentka ředitele - tajemnice soutěže GENERACE) plně zabezpečil 
úkoly společnosti. Přes legislativní změny vzniklé účinností nového 
Občanského zákoníku dále pracovala podle zrušeného zákona o obecně 
prospěšných společnostech.     
 
Správní a dozorčí rada se sešly na společném zasedání dne 6. 5. 2014. Na 
tomto zasedání byla největší pozornost věnována ekonomickým otázkám. 
Především byla projednána výroční zpráva za rok 2013 včetně výroku auditora 
a účetní závěrky. Dále správní rada detailně projednala upravený návrh 
rozpočtu společnosti na r. 2014. Všechny předložené ekonomické materiály 
byly v plném rozsahu schváleny. Pozornost byla věnována rovněž stavu 
přípravy festivalu 2014. Správní rada konstatovala, že příprava je kvalitní a 
zaručuje řádný a úspěšný průběh XXXIX. ročníku Janáčkova máje.   
 
Správní rada se sešla na samostatném zasedání dne 9. 12. 2014. Projednala 
předběžný návrh rozpočtu společnosti na r. 2015, stav hospodaření 
společnosti a ekonomický výhled do konce kalendářního roku. Všechny 
materiály byly v předložené podobě schváleny. Ředitel společnosti podrobně 
informoval členy rady o tříměsíční kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. 
Ten po velmi detailní kontrole konstatoval, že nenalezl žádná pochybení, a že 
společnost hospodaří a pracuje plně v souladu se zákony a předpisy ČR. Dále 
ředitel podal celkovou zprávu o činnosti společnosti, a jejich aktivitách v roce 
2014. Konstatoval, že všechny zadané úkoly a všechna usnesení správní rady 
byly splněny.  
 
Dozorčí rada jednala (kromě společného zasedání) dvakrát. Poprvé dne    
19. 3. 2014. Projednala analytickou zprávu o hospodaření. Ta byla v tomto 
rozsahu připravena sekretariátem společnosti poprvé a podrobně dokladovala 
všechny ekonomické a hospodářské kroky a položky. Zpráva byla přijata bez 
připomínek. Dále dozorčí rada projednala zásady přiznávání mimořádných 
odměn řediteli společnosti ze získaných neveřejných finančních prostředků. 
Tyto zásady byly zformulovány v dodatku k manažerské smlouvě ředitele 
společnosti. Druhé zasedání se uskutečnilo dne 8. 12. 2014. Rada projednala 
stav hospodaření společnosti a ekonomický výhled do konce kalendářního 
roku a návrh předběžného rozpočtu na r. 2015. Předložené materiály byly 
doporučeny správní radě ke schválení. Dozorčí rada vzala s povděkem na 
vědomí informaci ředitele společnosti o výsledcích hloubkové kontroly NKÚ. Ty 
hovoří o tom, že Janáčkův máj, o.p.s. hospodaří zcela v souladu se zákony a 
předpisy ČR bez jakéhokoliv pochybení.  
 
 



Umělecká rada se sešla ke svému jednání dne 5. 6. 2014. Velice kladně 
zhodnotila uměleckou úroveň Janáčkova máje 2014, jehož dvě třetiny byly již 
realizovány. Rada konstatovala, že festival naplňuje své programové poslání, 
a že je vnímán jako silná součást Roku české hudby, což bylo jeho uměleckým 
a společenským záměrem. Rada se dále podrobně zabývala návrhem 
programu a interpretů jubilejního 40. festivalového ročníku v r. 2015 a 
diskutovala otázky celkového zaměření festivalu a jeho konkrétního obsahu. 
Vzala na vědomí ukončení působení dirigenta Zdeňka Mácala ve funkci 
prezidenta festivalu. Ohledně nového obsazení této čestné funkce vyslovila 
některé návrhy: D. Pecková, J. Klusák, L. Svárovský, I. Ženatý. Ředitel 
společnosti z těchto návrhů po patřičných jednáních vybere nového 
prezidenta Janáčkova máje. Závěrem se umělecká rada vyslovila pro 
pokračování v nastaveném programovém a interpretačním trendu festivalu. 
 
Sekretariát společnosti po celý rok plnil své základní poslání, a tím je 
zabezpečení, příprava a realizace Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův 
máj. Kromě toho zabezpečil cyklus deseti komorních koncertů „Česká hudba 
na zámcích Moravy a Slezska“. Realizoval koncerty pro žáky ZŠ městských 
obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava jih. Zajistil další ročník 
GENERACE – mezinárodní soutěže skladatelů do třiceti let. Rozvíjel agentážní 
činnost, zejména ve prospěch mladých a regionálních umělců. Hlavní 
ekonomka festivalu musela kromě běžných a periodických kontrol být plně 
k dispozici tříměsíční kontrole NKÚ a musela připravit pro jednání orgánů 
obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj nové analytické materiály o 
hospodaření společnosti. Celkově byla práce sekretariátu náročnější, a to 
zejména díky ekonomické situaci MSK a s tím související možnosti získat 
finanční prostředky z neveřejných zdrojů, dále pak v oblasti legislativy (nový 
Občanský zákoník) a zesílením konkurenčního prostředí, ve kterém se 
společnost pohybuje. Všechny úkoly a usnesení správní rady sekretariát splnil 
a veškeré aktivity, které v roce 2014 realizoval, byly na vysoké profesionální 
úrovni.  
 
	  


