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ZAKLADATEL
Město olomouc – zastupitelstvo města olo-
mouce

OBCHODNÍ JMÉNO
Výstaviště Flora olomouc, a.s., 
sídlo Wolkerova 37/17, 779 00 olomouc,  
Ičo 25848526. 
Výstaviště Flora olomouc, a.s., je právnic-
kou osobou založenou na dobu neurčitou  
dne 1. ledna 2000. Je zapsána do obchod-
ního rejstříku vedeného Krajským obchodním 
soudem v ostravě, oddíl B, vložka 2255.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
 zednictví
  výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-

hách 1 až 3 živnostenského zákona
  silniční motorová doprava (nákladní vni-

trostátní provozovaná vozidly o  nejvyšší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 
nákladní vnitrostátní provozovaná vozi-
dly o  nejvyšší povolené hmotnosti nad 
3,5 t, nákladní mezinárodní provozova-
ná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti  
do 3,5 t včetně) 

  montáž, opravy, revize a zkoušky elektric-
kých zařízení

 truhlářství, podlahářství
 zámečnictví, nástrojářství

		provozování kulturních, kulturně-vzděláva-
cích a zábavních zařízení, pořádání kultur-
ních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, pře-
hlídek, prodejních a obdobných akcí 

  provozování tělovýchovných a  sportovních 
zařízení a organizování sportovních činností

  návrhářská, designérská, aranžérská čin-
nost a modeling

  poskytování technických služeb
  reklamní činnost, marketing, mediální za-

stoupení
  poskytování služeb pro zemědělství, za-

hradnictví, rybníkářství, lesnictví a  mysli-
vost

  projektování pozemkových úprav
 hostinská činnost

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI
základní kapitál společnosti činí 
107 000 000 Kč (slovy stosedmmilionů
korun českých) a  je rozdělen na 1 070 ks 
akcií znějících na jméno v  listinné podo-
bě, z  nichž každá má jmenovitou hodnotu  
100 000 Kč (slovy jednostotisíc korun čes-
kých).
základní kapitál je tvořen nepeněžitým 
vkladem, a  to částí podniku společnosti  
Výstaviště Flora olomouc. 
akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

1
Základní údaje o akciové společnosti
1.1 Identifikační údaje účetní jednotky 

1.2 Členství v asociacích
1. okresní hospodářská komora
2. okresní agrární komora
3. Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí české republiky
4. Svaz květinářů a floristů české republiky
5. Unie botanický zahrad
6. zelinářská unie čech a Moravy
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2 
Úvodní slovo 
předsedy představenstva
Vážení čtenáři,
výroční zpráva za rok 2021 je bilancí složitého období, jež započalo v roce 2020 pandemií 
covid-19. S jejími dopady jsme se potýkali i v uplynulých dvanácti měsících.
provázela je stagnace, nebylo možné realizovat společenské a výstavnické akce. nekonaly se 
plesy, výstava For Model a ani jarní etapa výstavy Flora olomouc.
na částečné rozvolnění protiepidemických opatření jsme v dubnu a v květnu reagovali realiza-
cí tří co do návštěvnosti úspěšných zahradnických trhů. Doplnila je i další série populárních 
Selských trhů.
Významného navýšení návštěvnosti jsme docílili ve sbírkových sklenících díky výstavě maso-
žravých rostlin Živé pasti.
Velký zájem veřejnosti v červnu provázel Vyznání růžím, jež se coby exteriérová akce festiva-
lového typu konalo v rozáriu. akce byla součástí Svátků města olomouce. V rozmezí června 
a září jsme areál rozária využili pro uspořádání dalších – vlastních i externích – akcí.
Úspěšně jsme realizovali floristickou výzdobu Horního náměstí. a to ke spokojenosti veřejnos-
ti i zadavatele Statutárního města olomouc, jemuž velice děkuji za prostor pro tuto kreativní 
odbornou činnost a za finanční podporu výstav.
Maximální pozornost jsme po rozvolnění opatření věnovali přípravě letní a podzimní etapy vý-
stavy Flora olomouc. Jejich zdařilé provedení bylo vzhledem ke zdánlivé regresi covid-19 a s ní 
spojených opatření úspěchem. Co do návštěvnosti překonaly obě etapy rok 2019.
podzim roku 2021 přinesl zhoršení epidemiologické situace, což vedlo k opětovnému rušení 
naplánovaných akcí.
V oblasti správy a údržby historických parků a veřejné zeleně probíhaly veškeré práce bez 
omezení pandemií. potýkali jsme se však s nadprůměrnou nemocností a nedostatkem kvalifi-
kovaných pracovníků.
nad rámec standardních prací a údržby došlo v oblasti správy parků a veřejné zeleně k revita-
lizaci štěrkových záhonů v prostoru od Fontány k ulici polská a k založení nových štěrkových 
a letničkových záhonů z přímých výsevů.
z ekonomického hlediska se navzdory nepříznivému průběhu roku povedlo posunout hospo-
dářský výsledek společnosti do černých čísel. Svoji roli sehrál vyšší počet zakázek a finanční 
podpora od zřizovatele Statutárního města olomouc, dotace na podporu zahradnických akcí 
od Svazu květinářů a floristů a od olomouckého kraje. nezanedbatelný význam měly kompen-
zace z programů antivirus a Covid 2021.
Vedení Výstaviště Flora olomouc nadále pracuje na stabilizaci společnosti, implementaci sys-
témového řízení a procesu restrukturalizace, optimalizaci a revizi jednotlivých procesů. Tím 
směřuje k certifikaci v systému managementu kvaliy, Bozp a oblasti životního prostředí.

        

 Ing. Eva Fuglíčková
 předsedkyně představenstva
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DOZORČÍ RADA
předseda dozorčí rady Ing. Flek Stanislav
   Loudova 549/3, 779 00 olomouc

místopředseda dozorčí rady rnDr. Holpuch Jan, ph.D.
  Kubatova 468/28, 779 00 olomouc 

člen dozorčí rady Ing. arch. Giacintov Michal
  před Lipami 337/11, 779 00 olomouc

člen dozorčí rady Ing. Hryzbilová Monika
  783 47 Hněvotín 488

člen dozorčí rady Mgr. Hynek Melichar
   polívkova 819/46, 779 00 olomouc

člen dozorčí rady  Vanečková Magdaléna 
  riegrova 391/23, 779 00 olomouc

člen dozorčí rady Varhaníčková Jitka
  Malhotice 106, 753 53 Všechovice 

PŘEDSTAVENSTVO
předseda představenstva Ing. Fuglíčková Eva   
   Stiborova 605/18, 779 00 olomouc 

místopředseda představenstva Ing. Svačinka Jiří    
  783 13 Březce 793  

člen představenstva Mgr. Hekela pavel
  resslova 204/18, 779 00 olomouc 
Jednání:
Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a mís-
topředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen 
představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a dal-
ší člen představenstva společnosti.

VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
ředitelka společnosti Ing. Fuglíčková Eva

provozní ředitel Ing. Svačinka Jiří

obchodní ředitel Mgr. Šrámek richard, ph.D.

ekonomická ředitelka Varhaníčková Jitka

3
Organizační 
struktura společnosti
3.1 Složení orgánů k 31. 12. 2021
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valná hromada

Představenstvo

ředitel/ka

dozorčí rada

Provozní Úsek 
provozní ředitel/ka

obchodní Úsek
obchodní ředitel/ka

oddělení realizace

oddělení výstav a eventů

oddělení marketingu  
a  propagace

3.2 Organizační schéma společnosti

6

zahradnické 
oddělení

středisko 
parků

středisko 
veřejné zeleně

středisko 
botanické

zahrady 
a rozária

středisko 
sbírkových 

skleníků

technické 
oddělení

středisko 
mtz a správy 

budov

středisko 
dopravy

středisko 
technické 

údržby parků

ekonomický Úsek 
ředitel/ka

Dne 16. 2. 2021 byla dozorčí radou schválena nová organizační struktura společnosti.
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4.1.1  Zahradnické oddělení

 V roce 2021 došlo v souvislosti s novou or-
ganizační strukturou společnosti ke sloučení 
zahradnického a  technického úseku v  úsek 
provozní, jehož součástí je zahradnické oddě-
lení se dvěma středisky.

 Výstaviště Flora olomouc zajišťuje v rámci 
smlouvy s městem olomouc údržbu a správu 
čechových, Smetanových, Bezručových sadů, 
parku pod Dómem, aSo parku, rozária a  bo-
tanické zahrady. Výměra parků činí 39,8 ha, 
z toho 33,8 ha připadá na výměru trávníkových 
ploch. Výměra botanické zahrady a  rozária je 
6,3 ha. Součástí areálu výstaviště jsou i sbír-
kové skleníky ve Smetanových sadech. od 
roku 2020 zajišťuje na základě smlouvy s měs-
tem olomouc rovněž údržbu části veřejné ze-
leně v ulicích a vnitroblocích města. Jedná se 
především o mladší výsadby stromů a keřů po 
uplynulé záruční lhůtě realizačních firem. 

4.1  Hospodářská činnost 
– provozní úsek

4
Zpráva 
představenstva 
společnosti 
o podnikatelské 
činnosti a o stavu 
majetku

7

2. ročník výstavy masožravých rostlin Živé pasti

vyznání růžím
festival a výstava v olomouckém rozáriu

večerní prohlídky sbírkových skleníků

komentované prohlídky
botanické zahrady a rozária

7



 činnost zahradnického oddělení byla bě-
hem roku 2021 částečně ovlivněna protie-
pidemickými opatřeními v souvislosti s šíře-
ním nemoci covid-19. nemocnost pracovníků 
oddělení a  karanténní opatření neovlivnila 
významným způsobem chod jednotlivých 
středisek oddělení.

 návštěvnická sezóna botanické zahrady 
a  rozária i  sbírkových skleníků byla během 
roku 2021 částečně omezena vlivem protie-
pidemických opatření v souvislosti s pande-
mií onemocnění covid-19. přesto se však po-
dařila realizace úspěšných akcí jak v areálu 
skleníků, tak i v botanické zahradě a rozáriu. 
V červnu ve sklenících proběhl druhý ročník 
velmi úspěšné výstavy masožravých rostlin 
Živé pasti, v rozáriu se pak konala akce Vy-
znání růžím a několik dalších kulturních akcí.  

 U  příležitosti Víkendu otevřených zahrad 
a  muzejní noci, Dnů evropských památek 
byly uspořádány komentované prohlídky bo-
tanické zahrady a rozária a také večerní pro-
hlídky sbírkových skleníků.

 V roce 2021 byla pro středisko parků poří-
zena nová traktorová sekačka Iseki SXG 326 
plus. V  rámci obnovy drobné mechanizace 
byly pořízeny ruční motorové stroje: fukar, 
křovinořez, motorová pila, motorové nůžky 
na živé ploty.
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ÚDRŽBA PARKŮ
 Během období vegetačního klidu byly 
v  parcích prováděny běžné činnosti spočí-
vající především ve zmlazování a  řezu keřů, 
odstraňování odumřelých částí trvalek, mul-
čování výsadeb. Kácení stromů probíhalo ve 
srovnání s předešlými léty jen ve velmi ome-
zeném rozsahu. 

 V  závěru prvního čtvrtletí byla provede-
na výměna substrátu v záhonech pro přímý 
výsev letniček. Vlastní přímý výsev byl pro-
veden v  průběhu měsíce dubna. pro osetí 
záhonů byly zvoleny směsi dodané firmami 
agrostis rousínov a  černý Biopro. Celkem 
tak plochy záhonů pro přímé výsevy letni-
ček ve všech parcích pod správou Výstavi-
ště Flora olomouc zaujímají plochu kolem  

400 m2. největší ohlas u  olomoucké veřej-
nosti sklidil záhon lilií v parku pod Dómem. 

 Mobilní květinové pyramidy používané pro vý-
zdobu Horního náměstí a dalších prostranství 
ve městě byly osázeny převislými pelargoniemi 
a surfíniemi. Stejně jako závěsné květinové ná-
doby na Dolním náměstí byly i pyramidy po ce-
lou dobu vegetace v péči zahradníků střediska 
parků. pelargonie, petúnie a povíjnice ozdobily 
také deset květinových truhlíků umístěných na 
náměstí republiky. 

 V  měsíci červnu byly osázeny květino-
vé záhony v  parcích předpěstovanou sad-
bou letniček ve velmi širokém sortimentu  
53 druhů a kultivarů. rovněž během června 
byla realizována květinová výsadba dočas-
ných záhonů na Horním náměstí s  názvem 
Květinová symfonie. prostranství na nároží 
budovy radnice zpříjemnila instalace dřevě-
ných květinových nádob v kombinaci s pose-
zením Green point. Tyto nádoby byly vysá-
zeny pestrou kombinací letniček vzdušného 
habitu. pozitivní ohlasy veřejnosti nás ujis-
tily, že Green point patřil k našim velmi zda-
řilým počinům. Během celé doby instalace 
byly obě květinové výzdoby v péči zahradní-
ků a zahradnic střediska parků.

 prostor u  vstupu do Smetanových sadů  
ze zamenhofovy ulice ozdobil záhon stínomil-
ných trvalek, který byl realizován před výsta-
vou Flora olomouc – Hortikomplex. Současně 
byla realizována dosadba cibulovin cortenové-
ho záhonu mezi pavilony a a E. 

 V rámci ošetření dřevin byl proveden zdra-
votní řez a  reinstalace bezpečnostních va-
zeb památného rudolfova dubu a dalších 
dvou stromů ve Smetanových sadech. za-
čátkem prosince byly specializovanou fir-
mou provedeny přístrojové testy zaměřené 
na zhodnocení provozní bezpečnosti a  per-
spektivy vybraných stromů v  čechových,  
Smetanových a Bezručových sadech. Jednalo 
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se o tři stromy v čechových sadech, tři stromy 
ve Smetanových sadech a jeden strom v Bez-
ručových sadech. Dva z hodnocených stromů 
vykázaly nedostatečnou odolnost proti vývra-
tu a je řešeno jejich odstranění. 

 V  průběhu roku bylo v  parcích z  důvodu 
provozní bezpečnosti vykáceno 6 stromů 
s obvodem kmene přes 80 cm a 22 stromů 
s obvodem kmene menším než 80 cm. z pro-
vozních důvodů bylo odstraněno celkem  
256 m2 keřových porostů v  nevyhovujícím 
zdravotním stavu.

 Mimo běžnou činnost v  parcích se pra-
covníci střediska spolupodíleli na údržbě ve-
řejné zeleně, údržbě zeleně v  areálu hřiště  
zŠ Mozartova, údržbě zeleně u  obchodního 
centra olympia olomouc a  také na celé řadě 
akcí menšího rozsahu. Ve spolupráci s technic-
kým oddělením byly realizovány záhony pro pří-
mé výsevy letniček ve vnitrobloku ulic Žilinská  
a  Brandlova. V  neposlední řadě se pracovníci 
rovněž podíleli na realizaci akcí obchodního 
úseku.

Plocha záhonů pro přímý výsev letniček 
ve všech parcích je kolem 400 m2

největší ohlas u olomoucké veřejnosti sklidil 
záhon lilií v Parku pod dómem

byl proveden zdravotní řez a reinstalace
bezpečnostních vazeb památného 
rudolfova dubu ve smetanových sadech
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VEŘEJNÁ ZELEŇ
 Do správy Výstaviště Flora olomouc
byla na základě smlouvy se Statutárním 
městem olomouc předána údržba části 
mladých výsadeb stromů, keřů, květino-
vých záhonů a  mobilní zeleně na území 
všech městských částí. Součástí péče 
je i  několik realizačních celků, které zahr-
nují také seče travních porostů. Do roku 
2020 byla tato zeleň v péči privátních za-
hradnických subjektů. Konkrétně se jedná  
o 1 272 stromů, 17 500 m2 keřů, 1 700 m2 

trvalkových záhonů, 2,2 ha parkových 
trávníků a  4,5 ha krajinných travních po-
rostů. V péči o dřeviny zahradnické práce 
zahrnují především řezy, pletí, mulčování, 
zálivky, postřiky a  hnojení, kontroly úvaz-
ků a  kotvení. parkové trávníky se udržují  
4–5 sečemi se sběrem za rok, krajinné trav-

naté porosty v lokalitě biokoridorů v nedvě-
zí pak jednou sečí s mulčováním. Údržba tří 
částí zeleně byla z  kapacitních důvodů ře-
šena na základě veřejné zakázky privátními 
zahradnickými firmami. Konkrétně se pro rok 
2021 jednalo o  tyto celky: náves Svobody, 
most u  teplárny a  nedvězí. zbývající celky 
byly řešeny vlastní kapacitou.

 pro sezónu roku 2021 byli přijati tři pra-
covníci na pozici zahradník. V průběhu roku 
byla pracovní skupina zahradníků veřejné 
zeleně poznamenána značnou fluktuací pra-
covníků, což negativně ovlivnilo plnění údrž-
by. V  následujícím roce bude nutno tuto 
pracovní skupinu personálně posílit kvalitní-
mi zahradníky s praxí v oboru. 
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BOTANICKÁ ZAHRADA, ROZÁRIUM  
A BEZRUČOVY SADY

Návštěvnost
 areál botanické zahrady a  rozária navští-
vilo v  roce 2021 celkem 150 118 návštěv-
níků, nejvíce jich přišlo v  měsíci červenci,  
a to 29 797. z důvodů opatření proti šíření ko-
ronaviru byl areál pro veřejnost otevřen jen od 
1. května do 31. října.

 Během celého roku byla prováděna běžná 
a pravidelná údržba areálu. V zimních měsících 
bylo provedeno odstranění náletových dřevin 
v pásu okolo Mlýnského potoka, řez okrasných 
dřevin a  kácení vybraných dřevin ze zdravot-
ních důvodů. V areálu bylo vykáceno 6 stromů 
s obvodem nad 80 cm. 

 V  jarních měsících byly dokončeny práce  
na zajištění valu fortifikace v botanické zahra-
dě.

 V  Ukrajinské zahradě byla realizována další 
etapa výsadby expozice denivek, bylo vysaze-
no celkem 20 odrůd. U ronda bylo do expozice 
rostlin rodu Allium dosazeno dalších 31 taxonů. 

 U domečku č. 14 začala realizace expozice 
Bambusová stezka zaměřující se především 
na ukázku bambusů a  kapradin. Bylo vysaze-
no 44 taxonů kapradin, 21 taxonů bambusů  
a 25 taxonů dalších dřevin.

 V  roce 2021 bylo naočkováno 300 ks 
podnoží růží očky jak z  našeho rozária,  
tak ze sbírek Ing. Jiřího Žlebčíka a ze slovinské-
ho arboreta Volčji potok. V rozáriu bylo vysaze-
no 188 nových odrůd růží. Ke konci roku bylo 
v rozáriu pěstováno 853 odrůd růží.

Spolupráce 
a)  V rámci spolupráce s výstavnickým úsekem 

se zaměstnanci našeho oddělení podíleli na 
přípravách letní a podzimní etapy zahradnic-
kých výstav Flora olomouc.
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b)  Střední škola, základní a  mateřská škola 
pro sluchově postižené olomouc realizova-
la v areálu praktické činnosti svých žáků.

c)  z  průhonické botanické zahrady a Choto-
buzy jsme získali rostliny 10 odrůd pivoněk 
českého šlechtění.

d)  naše zahrada se zapojila do prázdninové 
celostátní soutěže pro děti pořádané čes-
kou televizí zastav nečas.

Výstavy a vzdělávací činnost 
a)  V rámci zahradnických výstav Flora olomouc 

byly uskutečněny odborné přednášky.
b)  V  areálu se uskutečnilo v  termínu  

18.–20. června Vyznání růžím s podtitulem 
romantické, na jehož přípravě a  průběhu 
se zaměstnanci botanické zahrady a rozá-
ria podíleli.

c)  Bylo uskutečněno 14 komentovaných pro-
hlídek areálu.

Zahradnické zakázky, pronájmy areálu a svat-
by
zaměstnanci botanické zahrady a rozária kro-
mě údržby areálu realizovali zakázku údržby 
zeleně společného hrobu Spojenců na hřbito-
vě v olomouci-neředíně. 
V botanické zahradě bylo v roce 2021 usku-
tečněno 7 svateb a 12 dalších menších akcí.

návštěvníků v botanické 
zahradě a rozáriu150 118

29 797 v červenci nejvíce návštěvníků

započala realizace projektu bambusová stezka 
zaměřující se především na ukázku 
bambusů a kapradin.
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SBÍRKOVÉ SKLENÍKY
 Sbírkové skleníky plní významnou úlohu 
v  rámci uchovávání a  prezentace exotických 
rostlin celého světa a  jsou součástí nabídky 
turistických cílů v  rámci olomouckého kraje 
i součástí nabídky vzdělávání pro široký okruh 
obyvatel. 

 K pracovním činnostem zaměstnanců sbír-
kových skleníků patří péče o provoz skleníků 
– udržování a  rozšiřování sbírek, pěstování 
rostlin a veškerá péče o tento rostlinný ma-
teriál. K  dalším činnostem patří aranžérské 
práce a údržba rostlin v rámci plnění krátko-
dobých i dlouhodobých zakázek pro Výstavi-
ště Flora olomouc i externí subjekty.

 přestože byly sbírkové skleníky část sezó-
ny (do 25. 5. 2021) uzavřeny z důvodu proti-

14

epidemických opatření v  souvislosti s  pande-
mií onemocnění covid-19, navštívilo je celkem  
12 941 návštěvníků. Do tohoto čísla není zapo-
čítáno velké množství návštěvníků uskutečněné 
letní a podzimní etapy výstav Flora olomouc. 

 V  rámci akcí pro veřejnost se ve sbírko-
vých sklenících konala výstava masožravých 
rostlin Živé  pasti a  večerní komentované 
prohlídky v  rámci Dnů evropského dědictví. 
Ve sklenících probíhají také svatby a komentova-
né prohlídky, především pro školy. 

 Sbírkové skleníky byly mimořádně otevřeny 
o víkendech v listopadu a v části prosince.

 V  pěstebním skleníku byly předpěstovány 
letničky a  trávy pro výsadbu do květinových 
záhonů v parcích a rostliny pro botanickou za-
hradu Výstaviště Flora olomouc. část zásob-
ního skleníku byla pronajatá na zimování bon-
sají firmy Bonsaimuseum Isabelia.

 V rámci spolupráce s jinými botanickými za-
hradami se nám podařilo rozšířit sbírky rostlin 
o zajímavé exempláře. 

 V  průběhu roku 2021 zajišťovaly pracov-
nice oddělení péči o  interiérové rostliny pro  
Magistrát města olomouce, obchodní cent-
ra olympia a oC olomouc City. pro Magistrát 
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZAHRADNICKÉHO ODDĚLENÍ (v tis. Kč) 

Zahradnické oddělení 2018 2019 2020 2021

provozní náklady 14513 16 627 18 510 18 592 

odpisy 795 730 684 728 

vnitropodnikové náklady 162 192 184 143 

Náklady celkem 15 470 17 549 19 378 19 463 

provozní výnosy 19 662 22 414 26 367 24 027 

vnitropodnikové výnosy 756 704 507 520 

výnosy celkem 20 418 23 118 26 874 24 547 

Hv bez režií  4 948 5 569 7 496 5 084 

režie částka -2 046 -2 101 -2 236 -3 042 

režie % 22,35 % 23,62 % 30,97 % 33,03 % 

Hv včetně režií 2 902 3 468 5 260 2 042

města olomouce byly napěstovány truhlíky 
s muškáty na okna radnice a dále byla provede-
na následná péče během vegetačního období.

 Ve spolupráci s organizací Spolu do skleníků 
po celý rok docházel na stáž 1 týdně prakti-
kant s asistentem za účelem sociální rehabili-
tace.

 Dlouhodobý a  významný problém skleníků  
je jejich nevyhovující až havarijní provozní stav, 
dochází zde ke stále častějším a nebezpečným 
haváriím. Také energeticko-technické paramet-
ry těchto skleníků jsou z dnešního hlediska ne-
vyhovující. značná část úsilí i financí musí být 
věnována na jejich údržbu a opravy. 
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4.1.2 Technické oddělení

OPRAVY A ÚDRŽBA 
 V  roce 2021 se sloučily úseky zahradnický 
a  technický. Technické oddělení je organizač-
ně začleněno jako součást provozního úseku. 
V  mnoha případech se pokračovalo v  projek-
tech, které byly započaty již v předchozích le-
tech.

 Další již třetí etapou pokračovala revitalizace 
okolí oranžerie. Stavební práce navazovaly na 
provedené práce z minulých období. V soula-
du s  projektovou dokumentací zpracovanou 
atelierem zahradní a krajinářské architektury  
Ing. zdeňka Sendlera byla provedena úprava 
plochy okolo oranžerie za restaurací Fontána, 
která zahrnovala instalaci dešťové kanalizace 
a usazení plastové šachty s napojením splaš-
kové kanalizace a  tlakové kanalizace. násle-
dovala příprava podloží a  zadláždění celého 
prostoru žulovou kostkou. Také se dokončo-
val vodní prvek usazením sochy arionka a in-
stalací zemního osvětlení. V prostoru bosketu 
bylo osazeno nové sloupové LED osvětlení.

 realizace úpravy plochy gastrocentra mezi 
pavilony a a E, která byla započata jako inves-
tiční akce v roce 2019, pokračovala další eta-
pou i  v  roce 2021. prováděla se úprava inže-
nýrských sítí a drenážního systému. Řešilo se 
dokončení povrchu plochy včetně zadláždění 
přechodové části mezi asfaltem a  štěrkovou 
plochou z žulových odseků v kombinaci s dlaž-
bou. připravil se nový záhon pro novou výsad-
bu, společně s tím došlo k odvodnění problema-
tické asfaltové plochy. 

 na základě projektové dokumentace se prová-
děla realizace vodopádu v Bezručových sadech. 
Ta obnášela zhotovení betonového jezírka firmou 
IDS olomouc, montáž sacího a  výtlačného po-
trubí a  technologie firmou Sigma Group Lutín. 
Výstaviště Flora olomouc provádělo výkopo-
vé a  zemní práce, montáž podzemní betono-
vé šachty a  přípojku nízkého napětí v  délce  
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360 m. po dokončení betonáže se provádě-
ly zemní a terénní práce, drenáže a štěrkové 
vrstvy. 

 na základě Smlouvy o zajištění péče o par-
ky, rozária a  botanické zahrady v  olomouci  
ze dne 19. prosince 2019 ve znění pozdějších 
dodatků je prováděna správa a  údržba měst-
ských parků, botanické zahrady a rozária. 
Jedná se především o tyto činnosti:
– provoz veřejného osvětlení
–  údržbu komunikací (splachování, zametání, 

drobné opravy)
–  obnovu dopravního značení cyklistických ste-

zek
– instalaci a údržbu mobiliáře
–  správu a  údržbu dětských hřišť a  fitness  

prvků
– údržbu vodních ploch a provoz fontán
– dopravu a likvidaci odpadů 

 Byla dokončena instalace nových LED světel-
ných zdrojů v sadech, což přináší úspory elek-
trické energie. Důraz byl kladen na častější a in-
tenzivnější vývoz odpadkových košů a sezónní 
úklid ve všech parcích včetně víkendových úkli-
dů. Do zvoničky v Bezručových sadech se insta-
loval nově pořízený zvon.

 V  prostorách šaten zaměstnanců se mě-
nilo vybavení (šatní skříňky, stoly a  židle). 
Souběžně s  tímto byla prováděna výmalba, 
včetně drobných oprav vnitřních stěn. probí-
haly stavební úpravy WC u oranžerie, částečně  
se řešila rekonstrukce administrativní budovy  
na „velkém dvoře“. na základě pravidelných 
kontrol ve sklenících byly potřeba řešit nezbyt-
né opravy na stínování, topení a rozvodech zá-
livkové vody. 

 V listopadu a prosinci byla na základě smlou-
vy s  Technickými službami města olomouce 
prováděna zimní údržba autobusových zastávek 
MHD a IDoS a vybraných chodníků v olomou-
ci. Jedná se o  odstraňování sněhu, případně 
zajištění posypu inertním materiálem u celkem 
265 zastávek a 15 380 m² chodníků, zejména 

třetí etapou pokračovala revitalizace okolí oranžerie

realizace úpravy plochy gastrocentra mezi 
pavilony a a e

v tomto roce se úspěšně započala intenzívnější 
spolupráce se základními a mateřskými školami
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v lokalitách Bělidla, Hodolany, Holice, nedvězí, 
Topolany.

 V  tomto roce se úspěšně započala inten-
zivnější spolupráce se základními a  mateř-
skými školami. V  areálu MŠ Škrétova byl re-
alizován smyslový chodník. opravy střech 
altánku a přístřešku, včetně nátěrů konstrukcí,  
se prováděly pro MŠ Wolkerova. V areálech MŠ 
kpt. nálepky a MŠ na Bystřičce byly provedeny 
různé zednické a zámečnické práce, včetně vý-
roby a montáže kovového plotu. 

 Technické oddělení zajišťovalo na zákla-
dě objednávek vystavených odborem měst-
ské zeleně a  odpadového hospodářství  
Magistrátu města olomouce zprovoznění 
a  roční běžnou údržbu automatického zá-
vlahového systému na Dolním náměstí. růz-
né práce byly prováděny také pro komise 
městských částí. KMč 18 olomouc – západ 
objednala realizaci stavebních a  zahrad-
nických prací (stavba chodníku s  lavičkou 
a  přípravy záhonů pro výsev) ve vnitroblo-
ku ulice Brandlova, Žilinská, třída Svobody  
a  KMč 17 olomouc – střed požádala o  od-
stranění náletových dřevin na hradbách  
v Bezručových sadech. 

 na základě pachtovní smlouvy se  
Statutárním městem olomouc užívá celoročně 
Výstaviště Flora olomouc parkoviště pro osob-
ní vozidla v  blízkosti ulice poupětova. provoz 
a údržba parkoviště je zajišťována technickým 
oddělením. 

 Technické oddělení provozního úseku prů-
běžně zabezpečuje také vnitropodnikové služ-
by na základě požadavků obchodního úseku 
a zahradnického oddělení. 

INVESTICE
 V  roce 2021 bylo proinvestováno  
2 322 tis. Kč. Ve stavebních investicích byla vy-
pracována studie palmového skleníku, projekt 
pro nakládání s odpady. pokračovalo se s bu-
dováním gastrocentra mezi pavilony a a E. Vni-
tro investičně byla prováděna rekonstrukce 
budovy na „velkém dvoře“.

 Mezi nejvýznamnější strojní investice poří-
zené v roce 2021 patří žací stroj a osobní au-
tomobily.

 Dále byly pořízeny drobné investice jako roz-
metač soli (pro zimní údržbu), pily, nůžky a křovi-
nořezy pro zahradnické oddělení a byla provede-
na nezbytná obměna výpočetní techniky.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ (v tis. Kč)

Technické oddělení 2 018 2 019 2 020 2 021

provozní náklady 12 626 12 283 10 969 13 012 

odpisy 878 980 977 1 003 

vnitropodnikové náklady 3 36 21 20 

Náklady celkem 13 507 13 299 11 967 14 035 

provozní výnosy 15 390 15 693 15 445 18 124 

vnitropodnikové výnosy 815 826 493 610 

výnosy celkem 16 205 16 519 15 938 18 734 

Hv bez režií 2 698 3 220 3 971 4 699 

režie částka -1 787 -1 592 -1 381 -2 194 

režie % 19,51% 17,90% 19,12% 23,82% 

Hv včetně režií 911 1 628 2 590 2 505 
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4.2  Hospodářská činnost 
– obchodní úsek

 obchodní úsek, dříve výstavnický, neod-
myslitelně patřil a patří ke klíčovým segmen-
tům Výstaviště Flora olomouc. V roce 2021 
byla jeho práce negativně ovlivněna pande-
mií covid-19. od začátku roku, kdy byly uza-
vřeny „brány” výstaviště, nemohl pracovat 
tak, jak byl zvyklý v minulých letech. nekona-
ly se naše významné akce For Model, Mora-
via Sport Expo a ani klíčová akce jarní etapa 
výstavy Flora olomouc. Externí akce, včetně 
plesů, nebylo v první polovině roku též mož-
no realizovat. Také již druhý rok se naši pra-
covníci nepodíleli na přípravě zahradnického 
veletrhu středoevropského významu Garten-
baumesse v Tullnu. 

 od května, kdy nastalo rozvolňování proti-
covidových opatření, se pracovníci obchodního 
úseku maximálně snažili využít areál pro rea-
lizaci kulturních, charitativních či sportovních 
eventů. Tradiční akce pořádané na Výstavišti 
Flora olomouc jako Stavotech olomouc, mezi-
národní výstava psů FLoraCanIS, Burza prá-
ce, Výstava koček, Babička roku (krajské i ce-
lostátní kolo) a také kulturní vystoupení např. 
koncert Heleny Vondráčkové, divadlo Labyrint 
aj. se začaly plně realizovat. 

 podíleli jsme se na florální výzdobě Hor-
ního náměstí, zajišťovali služby a  pronájem 
mobiliáře na eventech pořádaných hostující-
mi subjekty. Ve velké míře jsme se spolu se 
střediskem botanické zahrady a rozária podí-
leli na výstavě Vyznání růžím, která proběhla 
v měsíci červnu. 

 od roku 2021 jsme převzali veškerou ob-
chodní činnost celého Výstaviště Flora 
olomouc. Výrazně se navýšil počet svateb 
v areálu výstaviště, kdy se vedle samotného 
obřadu nabízí i další služby (svatební kytice, 
květinová výzdoba, pořádání hostin…). roz-
šířila se i nabídka služeb, které spolu se za-

hradnickým oddělením zajišťujeme pro různé 
komerční i  nekomerční subjekty (květinové 
vazby, nabídka rostlin do objektů, údržba in-
teriérové zeleně). 

 oddělení marketingu a propagace obchod-
ního úseku pracuje pro všechna oddělení vý-
staviště, aby práci a snahu všech dostalo do 
širokého podvědomí nejen obyvatel města 
olomouce, ale i  širokého okolí. právě v  této 
oblasti jsme v roce 2021 dosáhli významného 
posunu oproti rokům minulým.

 Součástí našich aktivit je rovněž pronájem 
reklamních ploch v areálu výstaviště. 
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ZAHRADNICKÉ TRHY
V  květnu 2021 se konaly na Výstavišti Flo-
ra olomouc zahradnické trhy. Byli jsme velmi 
rádi, že jsme v době, kdy nemohly probíhat jiné 
akce, obyvatelům olomouce alespoň v  mini-
mální míře mohli nahradit jarní etapu výstavy 
Flora olomouc. zorganizovali jsme jim nejlépe 
zásobenou tržnici s výpěstky sezónních kvě-
tin, okrasných rostlin, školkařiny, semen, cibu-
lí, hlíz, sazenic, hrnkových, balkonových, záho-
nových květin, léčivých a kořenových rostlin, 
skalniček, školkařských ovocných i okrasných 
rostlin, pomocného zahradnického materiálu, 
zahradní mechanice, nářadí a potřeb.

SELSKÉ TRHY 
Květen–říjen / Již druhým rokem se konaly na 
Výstavišti Flora olomouc Selské trhy. potěšilo 
nás, že i  druhý ročník se setkal s  úspěchem. 
Mohli jsme přivítat prodejce regionálních po-
travin, pěstitele ovoce a zeleniny a výrobce ru-
kodělných předmětů. po celé jaro, léto i podzim 
jsem se pravidelně setkávali každý druhý týden 
vždy od 11:00 do 17:00 hodin mezi pavilony 
a  a  E. V  letních měsících jsme trhy obohatili 
o vystoupení pouličních umělců. 

FLORA OLOMOUC, LETNÍ ETAPA
19.–22. 8. / projekt hlavní expozice v  pavi-
lonu a, nesoucí název Souznění s  přírodou, 
zpracovala Ing. pavlína Švecová z  firmy  
pS Flower a realizoval ji zdeněk Kupilík z téže 
firmy. Expozice inspirovaná jedním ze sedmi 
divu světa – Visutými zahradami královny Se-
miramis přenesla návštěvníky do časů dávno 
minulých. návštěvníci byli hýčkáni vůněmi 
různého koření a bylin, které se od pradávna 
používají v léčitelství, voňavkářství i v kuchy-
ni. po procházce mezi záhony jsme se zasta-
vili u vodopádů královny Semiramis a nako-
nec se nechali hýčkat v  její lázni. Levitující 
záhony dokreslily celou atmosféru okouzlují-
cích zahrad.
Spolek PELERO se v  expozici věnoval léčivé 
síle semen, jejich využití a zpracování. Dopro-
vodný program nabídl návštěvníkům odborné 

přednášky o léčivých rostlinách na zahradách, 
jejich škůdcích a chorobách, floristické ukázky 
i přednášky z historie bylinkářství. 
český zahrádkářský svaz se prezentoval ex-
pozicí zdraví z přírody s oblíbenou poradnou 
pro pěstitele a zahrádkáře a s vinařským po-
sezením u cimbálu.
členové Unie výtvarných umělců Olomoucka 
představili své práce v oranžerii. 
o  příjemné chvíle na výstavě se po-
starali vinaři z  Moravy a  čech na akci  
Dny moravských vín, na níž připravili řízené 
degustace, přednášky a  semináře. Letoš-
ní novinkou bylo večerní povídání nevinně 
o víně s Jožkou Šmukařem. 
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Velkému zájmu se opět těšila  
Výzkumná laboratoř rostlin věnovaná vě-
deckému výzkumu v  oboru botaniky, pou-
žití poznatků v zemědělství a zahradnictví. 
nechyběly zde ukázky laboratorních metod 
a vybavení, promítání oborově zaměřených 
dokumentů a  přednášky. na doprovod-
ném programu se podílela  pevnost po-
znání olomouc, Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, agronomická fakulta MEnDELU, 
Ústavem biologie rostlin aV, přF Up  
a Levandulový statek Bezděkov.
Kulturní program byl pro návštěvníky připra-
ven již tradičně na Sambě. o malé návštěv-
níky se postarali členové iniciativy zapar-
KUJ. Hry, soutěže a kvízy zaujaly iniciativy 
dítě i jejich rodiče.
Letní etapu výstavy Flora olomouc zhléd-
lo více než 20 tisíc návštěvníků, což svědčí 
o  velkém zájmu ze strany odborné i  laic-
ké veřejnosti o  akce tohoto zaměření. ná-
vštěvníci si nejvíce pochvalovali krásu hlav-
ního pavilonu, bohatý doprovodný program 
v  podobě odborných přednášek, worksho-
pů, degustací, ale i koncertů a vystoupení 
známých osobností. Další faktor, který se 
na vysoké návštěvnosti podílel, bylo příjem-
né počasí a možnost po delší době navštívit 
květinovou výstavu.

LETNÍ FOR MODEL
21.–22. 8. / Výstava letní For MoDEL 2021 
proběhla v okolí jezírka a letní scény ve Sme-
tanových sadech jako součást letní etapy me-
zinárodní květinové výstavy Flora olomouc.
na výstavě byli zastoupeni vystavovate-
lé z  klubu lodních modelářů, železničních 
modelářů, ponorkového klubu ze Sloven-
ska, dálkově řízených rC stavebních stro-
jů a  dalších modelů. K  největším atrakcím 
patřila parková modelová železnice s parní 
lokomotivou, která ve Smetanových sadech 
nepřetržitě a bezplatně vozila malé i velké 
návštěvníky. na jezírku a v jeho okolí probí-
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haly podle předem avizovaného časového 
programu lodní a  tankové bitvy. K  vidění 
byl i  autojeřáb v  reálné velikosti pro po-
rovnání s modelářským měřítkem.
Exteriérový For Model 2021 jednoznačně 
přispěl k vysoké návštěvnosti letní etapy 
výstavy Flora olomouc a naplnil cíl projek-
tu, kterým je podpora zájmových aktivit 
spojená s aktivním využitím volného času 
dětí a mládeže v modelářském odvětví.

FLORA OLOMOUC – HORTIKOMPLEx 
14.–17. 10. / Flora olomouc – Hortikomplex, 
výstava ovoce, zeleniny a  školkařských 
výpěstků, pořádaná ve spolupráci s ovoc-
nářskou a  zelinářskou unií a  oborový-
mi svazy, se nesla v  duchu roku ovoce 
a  zeleniny, který vyhlásila Valná hroma-
da oSn. projekt zpracovala olomoucká 

společnosti MaIrE Botanical. o  víken-
du probíhaly na podiu hlavního pavilonu  
floristické show předních českých floristů.
Společnou expozici U  nás v  sadu připravil 
český zahrádkářský svaz a  13 územních 
sdružení. Doplnila ji bezplatná rostlinolé-
kařská poradna i  vinařské posezení u  cim-
bálu. zemskou výstavu ovoce zaměřenou 
na výstavu ovoce připravili ve spolupráci  
s českým svazem ochránců přírody. Soutěž-
ní výpěstky mladých zahrádkářů návštěvníci 
zhlédli v expozici Mladý pěstitel. Vyhlášení 
výsledků 19. ročníku bylo vyvrcholením této 
soutěže. 
pro veřejnost byla připravena i  tradiční vý-
stava tuzemských hub se zaměřením na jed-
lé druhy. oblíbenou poradnu vedenou prof. 
Bičíkem doplnily i přednášky na podiu.
V  pavilonu a  prezentovaly studijní obory 
střední školy olomouckého kraje, jež mají 
přímou i nepřímou návaznost na výstavu. 
olomoucká okresní organizace českého svazu 
včelařů na výstavě Hanácká včela 2021 v pa-
vilonu G připravila expozice soudobých i his-
torických pomůcek pro chov včel, komerční 
vystavovatelé nabídli potřeby pro chovatele 
i produkty z medu. Současně probíhaly před-
nášky pro odbornou i laickou veřejnost. 
Letošní podzimní etapu výstavy Flora olomouc 
navštívilo více než 20 tisíc návštěvníků, což 
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svědčí o  neutuchajícím zájmu ze strany 
odborné i  laické veřejnosti o akce tohoto 
zaměření. návštěvníky zaujala aktuálnost 
letošního tématu, moderní pojetí hlavní 
expozice a  bohatý doprovodný program 
v  podobě odborných přednášek, degus-
tací, ale i koncertů a vystoupení známých 
osobností. 

OLIMA 
14.–17. 10. / olima – festival nápojů  
a gastronomie prezentoval jak potravinář-
ské firmy pyšnící se značkou regionální  
potravina olomouckého kraje a  značkou 
Klasa, tak i  potravinářské firmy z  blízké-
ho okolí. V  sobotu proběhlo vyhlášení  
18. ročníku soutěže Flora Košt, ve kterém 
bylo letos přihlášeno celkem 314 vzorků. 
Vítězem se stal pan Ladislav Libotovský 
s hruškovicí. 4. ročník soutěže Flora Džem 
nabídl celkem 62 vzorků marmelád a dže-
mů, z nichž 8 vzorků připravili profesionál-
ní kuchaři a 54 vzorků amatérští kuchaři. 
podle receptu paní Mileny Habrové, která 
soutěž vyhrála, se začal vyrábět broskvový 
džem s  rybízem ve firmě Via Delicia s  lo-
gem Flora Džemu a podpisem autorky.
V  pavilonu a/E proběhl po dva dny Gas-
tro olima cup, letos s  rekordní účastí  
18 soutěžních týmů z celé čr. Druhý roč-
ník Moravského cukrářského šampionátu 
přilákal celkem 36 soutěžících z  Moravy, 
česka i Slovenska. V sobotu a neděli pro-
bíhaly ukázky cukrářských šampionů na 
téma Výroba cukrářských květů a  restau-
rační dezert. autogramiáda Josefa Mar-
šálka a petry Burianové přilákala příznivce 
cukrářského umění.

DÝŇODLABÁNÍ
14. 10. / Šestého ročníku tvořivé a vzdě-
lávací soutěže v  pěstování, vyřezá-
vání, vydlabávání a  zdobení tykví se 
letos zúčastnil rekordní počet žáků zá-
kladních škol olomouckého kraje, což 
potvrdilo rostoucí oblibu soutěže Dý-

ňodlabání na Výstavišti Flora olomouc. 
Do soutěže se zapojilo 80 dvoučlenných 
týmů z 16 základních škol, přičemž zastou-
peny byly všechny okresy kraje – olomouc, 
přerov, prostějov, Šumperk a Jeseník.
Velký počet týmů byl také důvodem pro 
rozšíření soutěže o novou kategorii – malo-
vání na dýně, určenou jak pro žáky prvního, 
tak i druhého stupně. Malování na dýně je 
celosvětovým trendem a pro tuto katego-
rii byla speciálně vybrána partenokarpic-
ká odrůda Tykev – Cuketa Trend F1, jejíž 
vlastní vypěstování bylo podmínkou pro 
účast v kategorii malování na dýně. Týmy 
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si dýně vypěstovaly samy na školních po-
zemcích nebo vlastních zahrádkách ze se-
men dodaných od partnera soutěže SEMo 
Smržice. 

ROZKVETLÉ PAMÁTKY 
14. – 29. 10. / rozkvetlé památky propojují 
nádheru starobylé architektury s krásou a svě-
žestí květin. Výzdoba je realizována v  týdnu 
konání výstavy Flora olomouc – Hortikomplex 
a  návštěvníkům je zpřístupněna v  den za-
hájení výstavy. Květinová výzdoba je v  sa-
králních objektech udržována po dobu dvou 
týdnů s přihlédnutím k použitému materiá-
lu a okolním podmínkám. rozkvetlé památ-
ky se spolu s  celonárodní výstavou ovoce, 
zeleniny a školkařských výpěstků vzájemně 
propagují, což zajišťuje vysokou návštěv-
nost, která se pohybuje okolo 25 tisíc.  
rozkvetlé památky oživovaly podzimní at-
mosféru města olomouce, byl vyzdoben 
kostel sv. Mořice, panny Marie Sněžné,  
neposkvrněného početí panny Marie a Husův 
sbor československé církve husitské. V  le-
tošním roce se této prestižní činnosti zhos-
tily Jarmila a petra pejpalová, Jaromír Kokeš, 
Dokvět – květinový ateliér a Maire Botanical.
projekt rozkvetlé památky byl realizován  
ve spolupráci se Svazem květinářů  
a  floristů české republiky, pod záštitou 
arcibiskupa olomouckého a  metropoli-
ty moravského Mons. Jana Graubnera,  
ministra zemědělství Miroslava Tomana, 
ministra kultury Lubomíra zaorálka, hejtmana 
olomouckého kraje Josefa Suchánka a pri-
mátora Statutárního města olomouce  
Miroslava Žbánka.

LETNÍ A PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
Tradičním a  návštěvníky vyhledávaným do-
plňkem všech zahradnických výstav jsou 
prodejní zahradnické trhy, které představují 
v  daném oboru a  na daném místě největ-
ší a  nejlépe zásobenou tržnici s  výpěstky 
sezónních květin, okrasných rostlin, škol-
kařiny, semen, cibulí, hlíz, sazenic, hrnko-

celkový obrat obchodního úseku za rok 2021   

činil 26 679 291 kč.

v tomto roce představovaly klíčový podíl 

obchodního úseku zahradnické výstavy a trhy.

v roce 2021 byl jejich obrat 11 352 192 kč tj. 

42,55 % z celkového obratu obchodního úseku.
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vých, balkonových, záhonových květin, 
léčivých a  kořenových rostlin, skalniček, 
školkařských ovocných i  okrasných rost-
lin, pomocného zahradnického materiálu, 
zahradní mechanice, nářadí a potřeb, zá-
vlahové techniky, prvků zahradní architek-
tury atd.

VÁNOCE 
V  průběhu měsíce prosince jsme převzali 
záštitu nad zimním jarmarkem, který se ko-
nal na Horním náměstí v olomouci. Ve spo-
lupráci se zahradnickým oddělením jsme 
prezentovali a prodávali vánoční dekorace, 

které vyšly z dílny Výstaviště Flora olomouc.
 
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍHO ÚSEK (v tis. Kč)

obchodní úsek 2018 2019 2020 2021

provozní náklady 27 769 31 325 23 726 21 469 

odpisy 3 449 3 470 3 169 2 900 

vnitropodnikové náklady 1 699 1 652 934 1 056 

Náklady celkem 32 917 36 447 27 829 25 425 

provozní výnosy 34 078 37 608 19 785 26 671 

vnitropodnikové výnosy 58 71 46 8 

výnosy celkem 34 136 37 679 19 831 26 679 

Hv bez režií 1 219 1 232 -7 998 1 254 

režie částka -4 354 -4 363 -3 211 -3 973 

režie % 47,55% 49,05% 44,47% 43,15% 

Hv včetně režií -3 135 -3 131 -11 209 -2 719 

25



5
PRACOVNÍCI 
A MZDY
ZAMĚSTNANOST
 V  roce 2021 se snížil průměrný přepo-
čtený stav zaměstnanců vzhledem k epide-
miologické situaci ve státě. Byly ukončeny 
pracovní smlouvy na dobu určitou a noví za-
městnanci budou přijímáni, až to epidemiolo-
gická situace dovolí.

 Celkové počty zaměstnanců a  vyplacený 
objem mzdových prostředků jsou rozepsány 
v tabulce níže.

 průměrná mzda zaměstnanců Výstaviště 
Flora olomouc v  roce 2021 činí 26 670 Kč, 
což je oproti roku 2020 snížení. Důvodem 
byla vysoká nemocnost způsobená pande-
mickou situací. Vzhledem k tomu, že se ne-
uskutečnily plánované akce, snížila se přes-
časová práce, což mělo na průměrný měsíční 
výdělek velký vliv.

 V roce 2021 jsme využili čerpání dotace na 
společensky účelná pracovní místa (SÚpM) 
z Úřadu práce na 5 zaměstnanců. Dále jsme 

čerpali antivirus a, B  i  a+ z  důvodu zákazu 
klíčové činnosti tzn. pořádání akcí.
 
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 Vnitropodniková směrnice upravuje bene-
fity pro zaměstnance, a to především: 
–  prodloužení dovolené o  1 týden všem za-

městnancům v souladu s § 213, odst. 1 zp
–  vyplacení odměn při dosažení životního ju-

bilea a při odchodu do důchodu
–  na žádost zaměstnance zaměstnavatel po-

skytuje příspěvek na penzijní nebo životní  
pojištění ve výši 5 % ze mzdy dle základní-
ho mzdového výměru

–  na žádost zaměstnance zaměstnavatel po-
skytuje bezúročnou půjčku zaměstnanci, 
který se dostal do tíživé životní situace, 
v maximální výši 20 000 Kč

–  zaměstnavatel zajišťuje zaměstnancům 
stravenkový paušál v hodnotě 60 Kč za ka-
ždou odpracovanou směnu 

–  zaměstnanci mohou využít možnosti vol-
ných vstupů na akce společnosti i spřáte-
lených společností

–  zaměstnavatel na žádost zaměstnance 
hradí očkování proti žloutence a  klíšťové 
encefalitidě

VÝVOj ZAmĚSTNANOSTI Kategorie zaměstnanců

průměrný přepočtený stav THp dělníci celkem

2019 29,04 42,45 71,49

2020 28,00 38,06 66,06

2021 23,21 35,22 58,43

VÝVOj mEZD Kategorie zaměstnanců

průměrná měsíční mzda (Kč) THp dělníci celkem

2019 31 127 20 929 26 711

2020 34 467 23 825 29 146

2021 33 879 21 919 26 670
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6
Hospodářské výsledky společnosti
6.1 Výklad k uplynulému vývoji podnikání a k finanční situaci

 Vzhledem k  vývoji pandemie covid–19 
byl rok 2021 ekonomicky velmi nestabilní.  
od ledna do května prakticky nebylo mož-
né v  důsledku vládních a  protiepidemických 
opatření pořádat akce. Tržby z těchto nerea-
lizovaných či v důsledku restrikcí omezených 
akcí představují v  běžném provozu bezmála 
polovinu celkových tržeb společnosti.

 z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků byl zřízen kontokorent k  běžnému účtu 
a podle potřeby z něj bylo čerpáno.

 ze státem vypsaných kompenzačních pro-
gramů bylo našim Žádostem o podporu vyho-
věno u programu antivirus, konkrétně v rámci 
náhrad mezd ve výši 2 323 228 Kč. z progra-
mu Covid 2021 nám byla poskytnuta kompen-
zace ve výši 2 943 250 Kč.

 zřizovatel Statutární město olomouc pod-
pořil společnost zakázkami nad rámec roční 
smlouvy v oblasti správy historických parků 

a  veřejné zeleně. Také jsme v  několika eta-
pách realizovali květinovou výzdobu Horního 
náměstí a  umístili zde Green point. nemalé 
finance generovaly zakázky od institucí zřizo-
vaných SMol. – např. od některých zŠ a MŠ.

 Konečný výsledek hospodaření společnos-
ti ve výši 1 827 809 Kč tak lze považovat  
za velmi pozitivní.

 V následujícím období (začátek roku 2022) 
byl provoz obchodního úseku v oblasti výstav-
nictví, eventů a pronájmů omezen v důsledku 
pandemie covid-19. předpokládáme, že tato 
skutečnost a  zejména nemožnost pořádaní 
plesů hospodaření společnosti ovlivní.

 od března 2022 je již výstavnická a  ob-
chodní činnost provozována bez omezení. 
V tomto roce nám byla svěřena správa měst-
ské tržnice, což generuje menší finanční pro-
středky související se zajišťováním potřebné 
správy a  služeb. Usilujeme i  o  revitalizaci 
a zlepšení vybavenosti tohoto prostranství. 

 V oblasti správy a údržby veřejné zeleně je 
pak naším cílem rozšiřování služeb a maximál-
ní realizaci in house nejen pro SMol.

 zaváděním koncernového řízení městských 
společnosti lze předpokládat zlepšování hos-
podaření dotčených subjektů a  celého kon-
cernu.

Budoucí ekonomickou situaci, nejen naší spo-
lečnosti, nepochybně negativně ovlivní válka 
na Ukrajině. zvyšující se ceny energií, rostou-
cí inflace a následné plošné zdražování bude 
mít vliv na všechny oblasti našeho života.
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6.2 Rozvaha
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6.3 Výkaz zisku a ztráty
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6.4 Výkaz cash flow
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6.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu
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6.6 Příloha k účetní uzávěrce v plném rozsahu (tis. Kč)
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7
Zpráva auditora
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8
Zpráva dozorčí rady
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9
Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou
ovládaná osoba je akciovou společnosti, která byla zřízena ovládající osobou zejména za 
účelem údržby veřejné zeleně (především městských parků) a pořádání výstav, trhů, vele-
trhů a kulturně společenských akcí ve výstavních pavilonech i v parcích.
Tyto služby poskytuje společnost Výstaviště Flora olomouc, a. s. ovládající osobě, ale také 
ostatním ovládaným osobám. Vztahy mezi společností Výstaviště Flora olomouce, a.s., 
ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou založeny 
na obchodní spolupráci realizované za obvyklých tržních podmínek na základě řádně uza-
vřených smluvních vztahů. Společnost Výstaviště Flora olomouce, a.s. vystupuje v těchto 
vztazích jak na straně zhotovitele (dodavatele), tak i na straně objednatele.

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNI (§ 82 ODST. 2 PÍSM. C)
ovládající osoba má akcie ovládané společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 
100 % základního kapitálu ovládané osoby. ovládající osoba tak uplatňuje rozhodující vliv 
prostřednictvím výkonu akcionářských prav, čímž určuje složení statutárních orgánů spo-
lečnosti, tj. představenstva a dozorčí rady.
Jménem ovládané osoby jednají vždy společně předseda a místopředseda představenstva 
nebo předseda další člen představenstva nebo místopředseda a další člen představenstva 
společnosti. Funkci předsedkyně představenstva vykonávala Ing. Eva Fuglíčková a místo-
předsedy představenstva Ing. Jiří Svačinka

PŘEHLED JEDNÁNI DLE § 82 ODST. 2 PÍSM. D)
V posledním účetním období nebyla učiněna žádná jednáni odpovídající uvedenému ustanoveni.

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV (§ 82 ODST. 2 PÍSM. E)
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Statutární město olomouc, Ičo 00299 308
(100% podíl na základním kapitálu – jediný akcionář)

OVLÁDANÁ OSOBA
Výstaviště Flora olomouc, a.s., Ičo 258 48 526
(dále jen propojené osoby)

Smlouvy a objednávky mezi Statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, 
a.s., uzavřené v roce 2021 a trvající z minulých let
–  Smlouva o dílo č. ozp-pz/nVY/001734/2018/Stj, ze dne 3. 9. 2018, obnova vegetačních 

prvků v historických parcích, ošetření a následná péče. 
–  Smlouva o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu  

 č. oMzoH-Mz/Ino/002883/2019/Stj ze dne 19. 12. 2019.  
Dodatek č. 1 ze dne 22. 12. 2020, sjednaný od 1. 1. 2021 na objem služeb.  
Dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2021, sjednaný od 18. 6. 2021 na zvýšený objem služeb. 
Dodatek č. 3 ze dne 21. 12. 2021, sjednaný od 1. 1. 2022, objem služeb.
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 –  Smlouva o zajištění péče o městskou zeleň  
č. oMzoH-Mz/Ino/002884/2019/Stj ze dne 19. 12. 2019. 
Dodatek č. 2 ze dne 22. 12. 2020, sjednaný od 1. 1. 2021 na objem služeb.  
Dodatek č. 3 ze dne 15. 6. 2021, sjednaný od 18. 6. 2021 na objem služeb.  
Dodatek č. 4 ze dne 21. 12. 2021, sjednaný od 1. 1. 2022 na objem služeb. 

–  rámcová smlouva – zajištění péče o květinovou výzdobu a dodávku kytic v roce 2021,  
č. oKT-pErS/Ino/002795/2020/pos ze dne 18. 12. 2020

– rámcová smlouva – zajištění péče o květinovou výzdobu a dodávku kytic v roce 2022,  
 č. oKT-pErS/Ino/002174/2021/pos ze dne 9. 12. 2021
–  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. MaJ-pr-nS/17/2011/Hr ze dne 22. 6. 2011 na nájem-

né pozemků pod správní budovou a restaurací. 
–  nájemní smlouva ze dne 16. 3. 2015, kde předmětem nájmu je budova č. p. 1202 a jed-

notka č. 37/2. 
–  Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky, ze dne 22. 7. 2021. předmětem je 

dodávka elek-trické energie pro rok 2022 a 2023.
–  Smlouva o výpůjčce – 5 sad odpadkových košů na tříděný odpad, ze dne 28. 7. 2014, trvá 

i v roce 2021.
–  Smlouva o výstavbě, ze dne 20. 10. 2014 -–jedná se o majetkovou úpravu objektu „pa-

vilon a" ve vlastnictví VFo, a.s. a „Dostavba So 02" v majetku Statutárního města olo-
mouc. Tyto objekty se spojily v nebyto¬vou jednotku. 2/3 vlastní VFo, a.s a 1/3 MMol dle 
objemu majetku. Smlouva trvá.

–  Smlouva o výpůjce č. oMaJ-SMV/VYp/002380/2016/Mlc –pozemek parc. č. 285/6 za 
účelem údržby pozemku

–  pachtovní smlouva č. oMaJ-SMV/paCH/002378/2016/Mlc -přenechání k užívání části 
pozemku parc. č. 285/5, parc. č. 619 a parc. č. 620 jejichž součástí je parkoviště včetně 
příslušenství. 

–  Smlouva o dílo na provedení díla „památník osvobození rudou armádou“,  
č. oI-Ip/SoD/002383/2018/Val, následná péče pS04

–  Dohoda o spolupráci při vytvoření projektové dokumentace  
č. oMzoH-Mz/Ino/002384/2019/Stj.

–  zhotovení projektové dokumentace – „obnova mobiliáře, veřejného osvětlení a cestní sítě 
v jihovýchodní části Smetanových sadů“.

–  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. oMaJ-SMV/BVB/001172/2020/Mlc 
-vybudování inženýrských sítí, podzemní kabelové vedení olomouc, Smetanovy sady.

–  Smlouva o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. oMaJ-EM/ppS/20387/2020/Sle - 
Umělý vodopád olomouc, Bezručovy sady.

–  Smlouva o udělení souhlasu s vybudováním stavby č. oMaJ-EM/ppS/002246/2020/Sle - ob-
nova mobiliáře, veřejného osvětlení a cestní sítě v jihovýchodní části Smetanových sadů“.

–  Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky, ze dne 25. 3. 2019. předmětem je 
veřejná zakázka č. 20128 ,, Služby mobilního operátora pro rok 2021–2023“.

–  Smlouva o dílo na provedení díla ,,Bezručovy sady – vodopád“, č. oI-Ip/SoD/001103/2021/ott
–  Smlouva o zřízení služebnosti č. oMaJ-SMV/VEB/002062/2021/Ger – plynovodní řád 

s přípojkou – kavárna rozárium
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–   Smlouva o zřízení služebnosti č. oMaJ-SMV/VEB/001826/2021/Ger – inženýrské sítě – 
veřejné osvětlení – rozárium

–    Smlouva o poskytnutí dotace č. oSKoL/FrM/000276/2021/zac uzavřena s náměstkem 
primátora Doc. phDr. Karlem Konečným, CSc., MMoL, ze dne 15. 4. 2021 na výdaje souvi-
sející s realizací projektu „Dýňodlabání 2021“. 

–  Smlouva o poskytnutí dotace č. oSKoL/FrM/000411/2021/zac uzavřena s náměstkem 
primátora Doc. phDr. Karlem Konečným, CSc., MMoL, ze dne 15. 4. 2021 na výdaje souvi-
sející s realizací projektu „For MoDEL 2021“. 

–  Smlouva o poskytnutí dotace č. oSKoL/FrM/001317/2021/pla uzavřena s náměstkyní 
primátora Mgr. Markétou záleskou, MMoL, ze dne 19. 7. 2021 na výdaje související s reali-
zací projektu „rozkvetlé památky 2021“. 

–  Smlouva o dílo č. oCKS/SoD/001134/2021/pla uzavřena s odborem cestovního ruchu, 
kultury a sportu MMoL, ze dne 11. 6. 2021 na realizaci květinové výzdoby Horního ná-
městí, arionovy kašny, interiéru kaple sloupu nejsvětější Trojice a sochy Hygie 

–  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. oCKS/SoD/001134/2021/pla uzavřený s odborem ces-
tovního ruchu, kultury a sportu MMoL, ze dne 12. 10. 2021 o změně termínu konání 4. 
části díla květinové výzdoby interiéru kaple sloupu nejsvětější trojice a sochy Hygie.

–  Smlouva o dílo č. oCKS/SoD/001618/2021/ uzavřena s odborem cestovního ruchu, 
kultury a sportu MMoL, ze dne 4. 8. 2021 o realizaci expozic v rámci letní a podzimní 
etapy Flora olomouc.

Objednávky 
–  oB00095/21/oMaJ-EM, ze dne 11. 1. 2021 - následná péče o lípy, parcela č.125/2
–  oB00485/21/oCKS-KULT ze dne 1. 3. 2021 – květiny na projekt „růže sestřičkám“
–  oB00542/21/oKT-SBE ze dne 9. 3. 2021 – truhlíky do oken MMoL
–  oB01023/21/oCKS-KULT ze dne 29. 3. 2021 – výzdoba na akci „Velikonoce 2021“
–  oB02488/21/oKT-SBE ze dne 22. 9. 2021 – přesazení rostlin
–  oB02918/21/KMD ze dne 26. 10. 2021 – likvidace náletových dřevin na hradbách BS
–  oB03191/21/oMzoH ze dne 16. 11. 2021 – výsadba keřů ul. Wurmova
–  oB03192/21/oMzoH ze dne 16. 11. 2021 – výsadba stromů ul. Wurmova
–  oB03505/20/oMaJ-EM – oprava historického cihelného oplocení parku Smetanovy sady
–  oB01429/21/KMD – likvidace náletových dřevin na hradbách v Bezručových sadech
–  oB01143/21/KMD – revitalizace vnitrobloku Žilinská-Brandlova – Tř. Svornosti
–  objednávka č. oB0715/21/oCKS, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury a sportu 

MMoL, ze dne 31. 3. 2021 na zajištění závodu „55. ročník olomoucké dvacítky“.
–  objednávka č. oB01412/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 

a sportu MMoL, ze dne 17. 6. 2021 na doprovodný program v rámci olomoucké muzejní 
noci a Svátků města olomouce s názvem Vyznání růžím.

–  objednávka č. oB01634/21/oCKS, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury a sportu 
MMoL, ze dne 9. 7. 2021 na technické zajištění akce pohoda u Trojice v měsíci červenci.

–  objednávka č. oB01837/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 30. 7. 2021 na technické zajištění podia na akci festival Colores  
od 30. do 31. 7. 2021.
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–  objednávka č. oB01913/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 5. 8. 2021 na technické zajištění podia na akci Večerní pohoda 
u Trojice ve dnech 6.–7. 8., 20.–21. 8. 2021.

–  objednávka č. oB01815/21/oKT-SBE, uzavřena s odborem kanceláře tajemníka MMoL, ze 
dne 5. 8. 2021 na pronájem pavilonu „a“ dne 16. 9. 2021 na celodenní zasedání okrsko-
vých volebních komisí.

–  objednávka č. oB01818/21/oKT-SBE, uzavřena s odborem kanceláře tajemníka MMoL, ze 
dne 5. 8. 2021 na poskytnuté služby v pavilonu „a“ dne 16. 9. 2021 včetně technického 
zabezpečení.

–  objednávka č. oB01816/21/oKTS-SBE, uzavřena s odborem kanceláře tajemníka MMoL, 
ze dne 5. 8. 2021 na pronájem pavilonu „a“ dne 21. 9. 2021 pro školení obcí na volby.

–  objednávka č. oB01902/21/oKT-SBE, uzavřena s odborem kanceláře tajemníka MMoL, ze 
dne 5. 8. 2021 na technické zabezpečení ozvučení v pavilonu „a“ dne 21. 9. 2021.

–  objednávka č. oB01932/21/oCKS, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury a spor-
tu MMoL, ze dne 9. 8. 2021 na zajištění elektrických přípojek v parku v době 12.–15. 8. 2021.

–  objednávka č. oB02142/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 26. 8. 2021 na zapůjčení 70 ks židlí na Festival vojenských hudeb  
27.–28. 8. 2021. 

–  objednávka č. oB02114/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 24. 8. 2021 na technické zajištění akce Festival vojenských hudeb  
26.–28. 8. 2021.

–  objednávka č. oB02336/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 10. 9. 2021 na technické zajištění ozvučení a osvětlení akci Dny 
evropského dědictví ve dnech 10.–11. 9. 2021. 

–  objednávka č. oB02584/21/oSTr, uzavřena s odborem strategie a řízení MMoL,  
ze dne 1. 10. 2021 na pronájem oranžerie dne 29. 9. 2021.

–  objednávka č. oB02218/21/oSTr, uzavřena s odborem strategie a řízení MMoL,  
ze dne 2. 9. 2021 na pronájem oranžerie včetně služeb dne 30. 9. 2021.

–  objednávka č. oB02676/21/oCKS-CEr, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 7. 10. 2021 na květinovou výzdobu Vily primavesi.

–  objednávka č. oB02784/21/oCKS-KULT, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury 
a sportu MMoL, ze dne 18. 10. 2021 na technické zajištění podia a ozvučení akce „oslavy 
vzniku republiky s T.G.M.“.

–  objednávka č. oB03228/21/oCKS, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury a spor-
tu MMoL, ze dne 22. 11. 2021 výrobu, výzdobu, instalaci a deinstalaci květinových zábran 
v době konání vánočních trhů.

–  objednávka č. oB03519/21/oCKS, uzavřena s odborem cestovního ruchu, kultury a spor-
tu MMoL, ze dne 10. 12. 2021 – záloha na realizaci květinové výzdoby na Horním náměstí 
v roce 2022.

Smlouvy uzavřené s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Hřbitovy města Olomouce
–  Smlouva ze dne 15. 5. 2013 – zahradnická péče-Společný hrob spojenců, Ústřední hřbitov neředín
– kupní smlouva – prodej vozidla Dacia Logan pick Up
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Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 
–  objednávka dne 29. 11. 2021 – úprava prostor Edelmannův palác, Horní náměstí, olomouc
–  6/ ze 2021 ze dne 22. 4. 2021 – revitalizace záhonů peškova

Moravské divadlo Olomouc
–  006a/21/o ze dne 28. 1. 2021 květinová výzdoba foyer
– 118/21/o ze dne 3. 9. 2021 květinová výzdoba foyer
–   Smlouva o nájmu č. 21VÚoS0100000019 uzavřena s Moravským divadlem olomouc, p. o.,  

ze dne 5. 5. 2021 o pronájmu prostor Samby za účelem pořádání akce: Moravské divadlo na Floře 
–  Smlouva o spolupráci č. 21VÚrE0100000011 uzavřena s Moravským divadlem olomouc, p. o., ze 

dne 12.8.2021 o vzájemném plnění spočívající v reklamě a propagaci při výstavách a diva-
delních představeních v době od 1. 8. 2021 – 31. 7. 2022.

–   objednávka č. 88/21/o, uzavřena s Moravským divadlem olomouc p. o., ze dne 25. 6. 2021 
na výrobu a instalaci 2 ks. Bannerů.

–  objednávka č. 118/21/o, uzavřena s Moravským divadlem p. o., ze dne 27. 8. 2021 na kvě-
tinovou výzdobu foyeru MDo v době 3.–24. 9. 2021.

–  objednávka č. 121/21/o, uzavřena s Moravským divadlem olomouc p. o., ze dne 31. 8. 2021 
na výrobu a instalaci 2 ks. Bannerů.

Moravská filharmonie Olomouc
–  objednávka č. 2021083004, uzavřena s Moravskou filharmonií olomouc, ze dne 30. 8. 2021 

na pronájem židlí pro potřeby koncertů Mezinárodního varhanního festivalu olomouc 2021.

Technické služby města Olomouce, a.s. 
–  smlouva o dílo – odstranění odpadu č. 1090518
–  smlouva o dílo – odstranění odpadu č. 20190117
–  smlouva o dílo – zimní údržba autobusových zastávek MHD, chodníků, schodišť

Lesy města Olomouce, a.s.
–  kupní smlouva – odprodej vozidla Škoda octavia 

MŠ Sedmikráska Olomouc, Škrétova 
–  ze dne 21. 9. 2021 zahradnické práce
–  zhotovení smyslového chodníku

MŠ kpt. Nálepky 10, Olomouc
–  demontáž, výroba a montáž nového kovového oplocení
–  oprava dlažby, schodů, terénní úpravy

MŠ Wolkerova 34, Olomouc
–  oprava střechy přístřešku pískoviště a altánku v areálu

Zoologická zahrada Olomouc, p.o.
–  ob. č. MK/2021/0501 – výroba 7 ks kovových rámů

Ke dni sepsání této zprávy jsou veškeré vzájemné závazky ovládané a ovládající osoby z 
výše uvedených smluv plněny.
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