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Úvodní slovo předsedy správní rady nadace 

V roce 2016 se Nadace Collegium Marianum snažila naplňovat své poslání především při rozvoji 

vzdělávání a kultury v oblasti historického hudebního umění. Tradičně poskytla nadační příspěvky 

výkonným umělcům na podporu jejich koncertní činnosti. Nadace dále pořádala vzdělávací akce a 

spolupořádala kulturní akce, jejichž zaměření odpovídá účelu nadace.  

Nadace pořádala 4. ročník SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, projekt, který nabízí hudební dílny pro děti, semináře 

pro studenty a veřejné generální zkoušky na koncerty barokní hudby. Neformální setkávání obohacují 

pražský kulturní život a poskytují ojedinělé zážitky především dětem, studentům a seniorům.  

Nadace dále pořádala třetí ročník jednodenního festivalu pro děti a jejich rodiče „Letní slavnosti staré 

hudby PICCOLI“, ojedinělé akce v kontextu pražské kulturní nabídky pro nejmladší obyvatele. Cílem 

tvořivých dílen určených nejmenším muzikantům ve věku od 3 do 14 let je přiblížit dětem hudbu a umění 

předromantických stylových období – středověku, renesance a baroka.   

Nadace tradičně spolupořádala již 16. koncertní cyklus staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY a prestižní 17. 

mezinárodní hudební festival LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HDUBY společně s centrem historických 

umění  Collegium Marianum – Týnskou školou.  

Kromě plodné spolupráce s mnohými kulturními institucemi nadace obdržela též nadační dary. Ráda 

bych poděkovala všem, kteří naši nadaci podpořili nebo s nadací v roce 2016 spolupracovali a přispěli tak 

k rozvoji historicky poučené interpretace staré a duchovní hudby. Tato oblast umění se v České republice 

již stala součástí vzdělávacího systému a kulturní scény a je potřeba tento započatý trend cíleně a 

dlouhodobě podporovat. Věříme, že i v dalších letech se najdou další osvícení donátoři, kteří potřebnou 

podporu poskytnou nejen naší nadaci, ale i dalším neziskovým institucím s podobným zaměřením. 

V Praze dne 27. června 2017 

Markéta Pešková, 
předsedkyně správní rady nadace 
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Nadace v roce 2016 poskytla v souladu s příslušnými ustanoveními svého statutu nadační příspěvky 

institucím, které podporují rozvoj provozovací praxe staré hudby a rozvoj internetových hudebních 

portálů. Dále poskytla nadační příspěvky výkonným umělcům působících v oboru provozovací praxe 

staré hudby za účelem podpory jejich koncertní činnosti.  

 

 

 

Letní slavnosti staré hudby PICCOLI 
Tvořivé dílny staré hudby pro (nej)menší muzikanty / 3. ročník 

 

Neděle 22. května 2016, 10.00–18.30 
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 

 
 

Projekt PICCOLI je doprovodnou akcí festivalu Letní slavnosti staré hudby. Cílem tvořivých dílen 

určených (nej)menším muzikantům ve věku od 3 do 14 let je přiblížit dětem hudbu a umění 

předromantických stylových období – středověku, renesance a baroka. Odbornost garantovali vybraní 

lektoři – profesionální hudebníci, přední interpreti a zkušení pedagogové, jejichž přístup se vyznačoval 

právě důrazem na hravost a kreativitu. Tematickým pojítkem všech hudebních, tanečních, divadelních a 

výtvarných dílen byly Benátky, jejichž symbolem je okřídlený lev, a oblast Středomoří. Taneční rytmy, 

živá improvizace, osudy mořeplavců a díla mistrů barokní hudby prokázaly, že jsou přitažlivé i pro 

nejmladší generaci. 
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Dílny se odehrávaly v historických sálech Clam-Gallasova paláce. Taneční dílna Ostrov pokladů nabídla 

taneční veselí pod vedením zkušené tanečnice a lektorky Kateřiny Klementové. Choreografie vycházela 

z přirozených pohybových potřeb dětí a základních barokních tanečních kroků. V souběžné 

instrumentální dílně flétnistky a umělecké vedoucí souboru Collegium Marianum Jany Semerádové se 

děti naučily vybrané barokní orchestrální skladby v úpravě pro dětský orchestr. Na samotném konci obou 

dílen se skupiny spojily v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce. Novinkou byla divadelní dílna 

Harlekýn a Kolombína, kterou vedla Kateřina Bohadlová. Děti se seznámily s postavami commedie 

dell’arte a naučily se základy práce s obličejovou maskou. Čistě vokální dílnou byl Šestý smysl tenoristy a 

sbormistra Čeňka Svobody, který její náplň věnoval proslulému Lamentu della Ninfa Claudia 

Monteverdiho. Především hráčům na dechové nástroje byla určena dílna s názvem Cink!, v níž přední 

český hráč na cink Richard Šeda představil tento historický nástroj v jeho mnoha variantách.  Dílnou pro 

nejmenší účastníky ve věku od 3 do 5 let byla Pasta fidli, dílna lektorky Karolíny Koňaříkové. Závěrečné 

hudební představení multiinstrumentalisty Michaela Pospíšila Cesta (s) Polem pak nabídlo pestrou 

dobrodružnou výpravu s barokními a renesančními písněmi. 

 
 
 

 
 

Setkávání s barokem 2016 
 

Nadace pořádala již 4. ročník projektu SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, který nabídl hudební dílny pro děti a 

mládež, odborné semináře pro studenty a veřejné generální zkoušky na koncerty barokní hudby. 

Neformální setkávání obohacují pražský kulturní život a poskytují ojedinělé zážitky především dětem, 

studentům a seniorům. Akce se koná ve spolupořadatelství Městské části Praha 1. 

 

Liturgická hudba v kontextu evropské historie 
Seminář pro ředitele kůrů, varhaníky, sbormistry a další zájemce o liturgickou hudbu 
 
12. 11. 2016 
Melantrichova 19, Praha 1 (3. patro) a kůr Týnského chrámu 
Lektor: P. MgA. Christian Pšenička, O. Praem. 
 

Obsah: Význam liturgické hudby pro evropskou kulturu a její role ve společnosti, výchově, vzdělávání, 

liturgická hudba a její druhy a formy, gregoriánský chorál a jeho místo v liturgii. 

V praktické části byl seminář zaměřen na shrnutí praktických dovedností nutných k vedení kůru, 

chrámové scholy a službě při liturgii.  
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Adventní dílny pro děti a mládež 
 
10. prosince 2016, Melantrichova 19, Praha 1 

Vokální dílna 

9:30–11:30, 12:30–14:00, závěrečné vystoupení 15:00–16:00 

Dílna určená zkušenějším zpěvákům od 7 do 13 let. 

Program: nácvik několika méně známých chorálních a vícehlasých adventních písní 

Lektor: Markéta Kahoferová 

 

Instrumentální dílna 

12:30–14:30, závěrečné vystoupení 15:00–16:00 

Dílna určená zkušenějším instrumentalistům od 8 do 14 let.  

Program: nácvik několika adventních skladbiček v malém orchestru 

Lektor: Ondřej Tichý 

 

Adventní doba v lidových písních a obyčejích  

hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti 

15:00–16:00 (poté volný program se zpěvy a tanci) 

Ukázky lidových obyčejů a zvyků, říkadla, hádanky, hry a tance a společné zpívání 

Lektoři: Jana Semerádová a Pavla Semerádová 

Hudební doprovod: účastníci vokální a instrumentální dílny 
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17. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby patřil jako každoročně k vrcholům 

pražské letní kulturní nabídky. Recenzenti i publikum na festivalu pravidelně oceňují především 

propracovanou, nekomerční programovou nabídku, špičkovou a vyrovnanou úroveň interpretace 

a důraz kladený na volbu akusticky a stylově odpovídajících prostor, v nichž se jednotlivé projekty konají. 

Vysoká návštěvnost všech koncertů, které bývají nezřídka dopředu vyprodány, napovídá o oblíbenosti 

festivalu u pražského i mezinárodního publika. Záznam části koncertů pořídil Český rozhlas, záznamy se 

vysílaly také v rámci mezinárodní sítě EBU.  

 

Program 17. ročníku Letních slavností staré hudby, který nesl podtitul VENEZIA, byl jakousi sondou do 

méně prozkoumaných oblastí benátského hudebního života a předložil výběr toho nejlepšího, co 

v Benátkách v dobách jejich kulturního rozmachu znělo. Dramaturgie ročníku zároveň poukázala na šíři 

vlivu této tradice v jiných hudebních kulturách Evropy. Významnou novinkou byla programová linie 

připravovaná ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique 

baroque de Versailles). Úvodní festivalový koncert Portrét benátský se věnoval italským vlivům na 

dobovou hudební produkci u versailleského dvora. Pro tamní urozené publikum byla určena také barokní 

opera André Campry Le Carnaval de Venise, která zazněla na závěr ročníku ve Španělském sále Pražského 

hradu v podání rezidenčního souboru Collegium Marianum. Dramaturgie dále nabídla například virtuózní 

houslové koncerty A. Vivaldiho, skladby G. F. Händela či díla G. Gabrieliho a C. Monteverdiho. To vše v 

podání předních zahraničních i tuzemských interpretů – vystoupil renomovaný španělský ansámbl 

Vespres d’Arnadí, německý soubor Singer Pur, známá španělská sopranistka María Espada, izraelská 

sopranistka Daniela Skorka či houslistka Cecilia Bernardini. Program nabídl i jednu raritní premiéru – 

poprvé se u nás představil unikátní nástroj viola organista sestrojený podle originálních nákresů ze 

skicáře geniálního renesančního umělce a vynálezce Leonarda da Vinciho. 
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16. cyklus koncertů staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY 

proběhl ve dvou řadách – jarní a podzimní. Koncerty v podání 

souboru Collegium Marianum se konaly na různých místech 

hlavního města, volených vždy tak, aby odpovídala charakteru 

uváděné hudby. Cílem Barokních podvečerů je uvádět 

hudební a scénické programy, v nichž se snoubí jedinečnost 

dramaturgického plánu s vysokou kvalitou provedení (nejen 

díky účasti zahraničních umělců, ale také zásluhou 

mezinárodně uznávaného rezidenčního souboru Collegium 

Marianum). Zkušenosti z uplynulých ročníků potvrzují, že 

interpretace vybraných děl českých skladatelů, četné 

novodobé premiéry i uvádění v Čechách méně známých 

skladeb slavných autorů napomáhají zvyšování umělecké 

kvality pražské kulturní nabídky, již navíc obohacují o 

významný vzdělávací prvek.  

 

Základní osou programu 16. ročníku Barokních podvečerů byla tvorba Johanna Sebastiana Bacha coby 

nevyčerpatelné studnice hudební inspirace. Bachovo dílo bylo představeno v celé své rozmanitosti a ve 

spojení s hudbou skladatelových italských, německých a českých protějšků. Široká byla také škála 

uváděných žánrů – vedle Bachových kantát, koncertů, ouvertur, motet a mše zazněly také jeho sólové 

sonáty a partity. 

 

Slavnostní úvodní koncert jarní řady s názvem Chvalozpěv se uskutečnil v kostele sv. Šimona a Judy (28. 

3. 2016), úvodní koncert podzimní řady – Francouzká ouvertura – se konal v Sále Martinů 

Lichtenštejnského paláce (26. 10. 2016). Další koncerty proběhly v Refektáři kláštera dominikánů 

a v Zrcadlové kapli Klementina.  

 

Barokní podvečery souboru Collegium Marianum navazují na tradici pravidelného koncertního života na 

Starém Městě pražském, kterou založil hrabě Hartig v roce 1713. Tematické programy reflektují různé 

podoby ušlechtilé zábavy barokní společnosti i sled slavností církevního roku (advent, Vánoce, masopust, 

Velikonoce). Dramaturgie se zaměřuje na znovuoživování děl starých mistrů, kteří v Čechách působili 

nebo jejichž skladby se dochovaly ve zdejších archivech, a na uvádění skladeb z pokladnice evropské 

hudby 17. a 18. století. Jako výsledky badatelské práce jsou prezentovány novodobé premiéry umělecky 

hodnotných skladeb, odolávajících proměnám času. 
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Nadace se prostřednictvím rezidenčních souborů Collegium Marianum a Cappella Mariana umělecky 

podílela na prestižních kulturních akcích. 

 

Účast souboru Collegium Marianum 
na významných festivalech a koncertních pódiích 
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2016 

llegium Marianum 
 
 

 
 
 
 
 

2.3. Lamentace proroka Jeremiáše 
Damien Guillon – kontratenor 
Daniel Johannsen – tenor, Tomáš Král – baryton 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso 
 

kostel St Exupère,              
6 rue Lamarck, Toulouse 
Les Arts Renaissants 

20.5. Na úsvitu klasicismu 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso 
 

kostel sv. Vojtěcha, 
Havlíčkův Brod 
Stamicovy slavnosti 

10.7. „Hanasky“ – Georg Philipp Telemann 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso 
 

Wilhelmsthal, 
Telemannsaal, Eisenach 
Eisenacher Telemann-
Tage 

26.8. Forlana 
benátská fiesta à la française 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
Gudrun Skamletz – tanec, choreografie 
 

Sablé-sur-Sarthe 
Festival Baroque de 
Sablé 

20.9. Gloria 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
Simona Houda Šaturová – soprán 
 

kostel sv. Ducha, Ostrava 
– Zábřeh 
Svatováclavský 
hudební festival 

20.9. Gloria 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
Simona Houda Šaturová – soprán 
 

kostel sv. Václava, Opava 
Svatováclavský 
hudební festival 

5.11. J. S. Bach a jeho synové 
COLLEGIUM MARIANUM 

Himmelfahrtkirche 
Dresden-Leuben, 
Drážďany 

19.12. České vánoce 
Vánoční příběh s loutkami 
COLLEGIUM MARIANUM  
BUCHTY A LOUTKY – režie, scéna a loutky  
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
 

UFFO, společenský sál, 
Trutnov 
Divadelní sezóna 
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Účast souboru Cappella Mariana 
na významných festivalech a koncertních pódiích 
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2016 

 
 

Capella Mariana 
5. 3.  Schütz – Johannespassion Capilla de San Telmo 

Festival de Musica Antigua, Sevilla 

 

17. 6. Codex Specialník kostel sv. Gotharda, Český Brod 

Podlipenské slavnosti 

 

20. 6. Wolfram – Requiem  kostel sv. Jana Křtitele, Teplice 

Hudební festival Ludwiga van Beethovena 

 

13.8. Cantique de cantique basilique du Sacré-Coeur, Paray-le-Monial  

Festival de musique de Paray-le-Monial 

21.8. Song of Songs Kirche Dauer bei Prenzlau 

UckermärkischeMusikwochen 

2.9. O Mors kostel sv. Bartoloměje, Kopřivnice 

Svatováclavský hudební festival 

28.9. In honorem Carolus IV. kostel sv. Jana Křtitele, Náměšť nad Oslavou 

Svatováclavský festival hudby a umění 

2.9. Codex Speciálník Eglise de St Medard, Brunoy 

Festival Ile-de-France 
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Zhodnocení činnosti nadace v roce 2016 
 

 

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2016 nadace usilovala o naplňování účelu nadace především při 

rozvoji vzdělání v oborech uměleckých a při rozvoji křesťanských duchovních hodnot a křesťanské kultury. 

Nadace poskytla nadační příspěvky právnickým a fyzickým osobám – výkonným umělcům za účelem za 

účelem podpory jejich koncertní v oblasti staré hudby.  

 

Nadace pořádá a spolupořádá projekty, které uvádějí pozapomenutá díla z hudebních archivů a vrací je tak do 

repertoáru uměleckých souborů a běžné koncertní praxe, čímž sleduje i osvětové a vzdělávací cíle. Nadace 

pečuje o uchování a rozvoj bohatého odkazu staré hudby a přispívá ke kultivaci a uspokojení estetických 

potřeb široké veřejnosti. Projekty rovněž přispívají k prohloubení mezikulturního dialogu. 

 

Čtvrtý ročník SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, nabídl hudební dílny pro děti, semináře pro studenty a veřejné 

generální zkoušky na koncerty barokní hudby. Neformální setkávání obohatily pražský kulturní život a 

poskytly ojedinělé zážitky především studentům, rodičům a dětem. 

 

Třetí ročník jednodenního festivalu pro děti a jejich rodiče „Letní slavnosti staré hudby PICCOLI“ nabídl 

tematicky zaměřené dílny pod vedením zkušených lektorů, jejichž přístup se vyznačoval důrazem na hravost 

a kreativitu. 

 
Nadace spolupořádala 17. MHF  Letní slavnosti staré hudby a 16. cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery: 
 

Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru staroměstských hudebních setkání na počátku 18. 

století, ale zároveň prezentují barokní hudbu na nejvyšší profesionální úrovni. Objevná dramaturgie, 

novodobé premiéry, živá interpretace a originální zpracování hudebně-dramatických projektů poskytují 

posluchačům jedinečné hudební zážitky a výrazně obohacují pražskou kulturní scénu. Proto tematické 

programy Barokních podvečerů ve spojení se stylovou interpretací jsou důležitým zdrojem poznání pro 

studenty hudebně-vědných oborů, studentů vysokých hudebních škol a konzervatoří.  

 

Z mediálních ohlasů 16. ročníku cyklu Barokní podvečery 

… Soubor Collegium Marianum má dnes už natolik stabilně vysokou úroveň, že vás nikdy nezklame. 
Musici da camera, Harmonie 12/2012, Luboš Stehlík 

 
Soubor Collegium Marianum zní pod vedením Jany Semerádové vždy uměřeně a s neobyčejnou muzikální živostí.  

Apokalypsa v postní době, OperaPLUS, 11. 3. 2016, Jindřich Bálek 
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Letní slavnosti staré hudby se za 17 let své existence staly výjimečnou pražskou kulturní událostí letních 

měsíců s významným postavením na evropské festivalové scéně a jsou již tradičně jedním z hlavních projektů 

pražského letního kulturního života. Své výsadní postavení si zasluhují především propracovanou dramaturgií 

sázející na neotřelé hudební produkce v krásných historických prostorách a špičkové zahraniční i české 

interprety. Řada projektů je připravována ve společném nastudování českých a zahraničních umělců, velký 

přínos má živé provedení koncertů pro studenty vysokých hudebních škol a konzervatoří, neboť v České 

republice je tzv. poučená interpretace staré hudby stále novým oborem, který se v českém hudebním školství 

teprve postupně etabluje. Vývojem doložená kvalita této kulturní akce i získaná posluchačská obliba vytváří 

živé předpoklady pro další fungování a rozvoj festivalu 

 

Z mediálních ohlasů 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby 
 
 

Každý rok přicházejí s něčím novým a vždy dokážou překvapit. To jsou Letní slavnosti staré hudby. 
 

Letní slavnosti odhalí taje Benátek, Mladá fronta DNES, 9. 7. 2016, Věra Drápelová 
 
Zahájení letošních Letních slavností staré hudby potvrdilo vysoké renomé tohoto mezinárodního hudebního 
festivalu, který se koná v různých historických místech Prahy už po sedmnácté.  

 

Portrét benátský, www.lidovky.cz, 20. 7. 2016, Helena Havlíková 
 

Večer s Cecilií Bernardini a jejími přáteli byl velmi příjemný, potěšil nádhernou hudbou, naznačil několik podob 
instrumentálního koncertu Antonia Vivaldiho a byl dokladem jeho zásadního významu pro vývoj ritornelové 
formy a kodifikace třívětého schématu instrumentálního koncertu. 

 

Božský Antonio, www.casopisharmonie.cz, 19. 7. 2016, Luboš Stehlík 
 

 
 
 
 

Obr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobou snahou nadace je, aby všechny vzdělávací, kulturní a společenské akce uskutečňované v 

historicky a duchovně cenných místech Prahy i České republiky přispívaly k zachování a rozvíjení vhodné 

úrovně vzdělání a kultury a pomáhaly naplňovat účel nadace při znovuoživování památek křesťanské kultury 

a evropských křesťanských duchovních hodnot.  
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Přehled o výnosech a nákladech nadace 
 

A. Náklady související se správou nadace: rok 2016 

Spotřeba materiálu 150,00 

Reprezentační výdaje 0,00 

Ostatní služby: poštovné, ověřování 660,00 

OON 39 960,00 

Ostatní provoz, pojištění 18 456,99 

Bankovní poplatky 4 426,87 

Celkem náklady související se správou nadace 63 653,86 

  

B. Nadační příspěvky - poskytnuté:   

Nadační příspěvky – poskytnuté 61 018,30 

Celkem nadační příspěvky poskytnuté 61 018,30 

  

C. Ostatní náklady:   

Spotřeba materiálu – akce 7 973,00 

OON - zajišťování akcí 260 390,00 

Umělecké výkony, zajišťování akcí 2 531 420,24 

Kurzové ztráty 11 278,82 

Ostatní služby 5 090,00 

Daň z příjmů – z úroků 87,00 

Celkem ostatní náklady 2 816 239,06 

    

NÁKLADY CELKEM  (A+B+C) 2 940 911,22 

  

D. Výnosy:   

Výnosy z koncertů a kurzů pro děti 2 477 206,57 

Úroky 464,51 

Ostatní výnosy: nájem a jiné výnosy 19 200,00 

Kurzové zisky 651,99 

Provozní dotace kultura 240 000,00 

Nadační dary od právnických osob 180 415,00 

Nadační dary od fyzických osob 61 800,00 

VÝNOSY CELKEM 2 979 738,07 

    

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (A+B+C-D) 38 826,85 
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Přehled o subjektech, které nadaci 
poskytly nadační dary, příspěvky a dotace 

 

 
 

V roce 2016 poskytly nadaci nadační dar, příspěvek nebo dotaci tyto subjekty nebo fyzické osoby: 
 
          
ING Bank N.V.          170 415,- Kč 
 
Nadační dary od fyzických osob v částkách 150,-Kč až 15 000,- Kč 
 – celkem 15 osob         61 800,- Kč 
 
Ministerstvo kultury (dotace na projekt Kodex Speciálník)                   100 000,- Kč  
 
Ministerstvo kultury (dotace na projekt Letní slav. staré hudby PICCOLI     80 000,- Kč 
 
Státní fond kultury (dotace na projekt Letní slav. staré hudby PICCOLI)     40 000,- Kč 
 
Městská část Praha 1 (dotace na projekt Letní slav. staré hudby PICCOLI)   20 000,- Kč 
 
Městská část Praha 1 (spolupořadatelství akce Setkávání s barokem)         10 000,- Kč 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Celkem            482 215,- Kč 
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Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační 
příspěvky k účelu, pro který byla nadace zřízena a 
zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační 

příspěvky použity 
 

 

 
 
Nadační příspěvek byl v roce 2016 poskytnut z ostatního majetku nadace těmto osobám:   
  
Kim Stockx, nadační příspěvek ve výši 4500,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Petr Hamouz, nadační příspěvek ve výši 3500,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Klášter dominikánů Praha, nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč na vydání notovaných Večerních chval 

dominikánské liturgie hodin (část nákladů). 

 

Lenka Torgersen, nadační příspěvek ve výši 8000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Tomáš Král, nadační příspěvek ve výši 8000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Kamila Mazalová, nadační příspěvek ve výši 4000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Tomáš Lajtkep, nadační příspěvek ve výši 4000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Jaromír Nosek, nadační příspěvek ve výši 4000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 

 

Sebastian Knebel, nadační příspěvek ve výši 15018,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016. 



      k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKT IVA CELKEM A.+B. 082

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

          2. Software účet 013 004

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314  ř. 51 055

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

. .3 1 1 2 2 0 1 6

v tisících Kč

4 4 8 5 0 9 8 1

Nadace Collegium Marianum 
při Spol. Týnské školy Panny Marie

Vodičkova 700/32
11000 Praha 1

+976 +1 049

+527 +527
+45 +45
+45 +45

+590 +590
+527 +527

+63 +63
108 108

45 45
63 63

+449 +522
+74 +189
+68 +189

+6 +0
+247 +331

+26 +92
+221 +239
+128 +2
+127 +2

+1 +0

otisk podacího razítka

ROZVAHA

Výkazy byly jako součást přiznání 
podány přes systém DS
dne: 3.7.2017
Schránka/DSId: 
2p2n5ad/483648806
Stav podání: vyřízeno



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. P A S I V A
číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

3.7.2017

nadace

Rozvoj vzdělávání a vědy v oborech uměleckých a humanitních

Pešková Markéta

+976 +1 049

+919 +957
+726 +726
+726 +726
+193 +231

XXXXXXXXXXX +39
6

+199 +192
+57 +92
+57 +92

+4 +9
+21 +63
+22 +17

+4 +3
+6 +0
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IČ

Od: Do:

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
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VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek účty 501, 502, 503 003

          6. Ostatní služby účet 518 008

 A. III. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013

 A. III. 10. Mzdové náklady

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538 020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021

          19. Kursové ztráty účet 545 025

          20. Dary účet 546 026

          22. Jiné ostatní náklady účet 549 028

Náklady celkem 039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691 042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x 043

          3. Přijaté příspěvky (dary) účet 682 045

 B. III. T ržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603 047

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x 048

          7. Výnosové úroky účet 644 051

          8. Kursové zisky účet 645 052

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054

Výnosy celkem 061

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním B.  A.I.1...A.VII.x  + C. x. 062

 D. Výsledek hospodaření po zdanění B.  A. + D. x. 063

. .3 1 1 2 2 0 1 6

1.1.2016 31.12.2016

v tisících Kč

4 4 8 5 0 9 8 1

Nadace Collegium Marianum 
při Spol. Týnské školy Panny Marie

Vodičkova 700/32
11000 Praha 1

3.7.2017

nadace

Rozvoj vzdělávání a vědy v oborech uměleckých a humanitních

Pešková Markéta

+2 941 +2 941
+2 543 +2 543

+8 +8
+2 535 +2 535

+301 +301
+301 +301

+2 +2
+2 +2

+95 +95
+11 +11
+61 +61
+23 +23

+2 941 +2 941
+2 980 +2 980

+240 +240
+240 +240
+242 +242
+242 +242

+2 477 +2 477
+21 +21

+1 +1
+1 +1

+19 +19
+2 980 +2 980

+39 +39
+39 +39

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást přiznání 
podány přes systém DS
dne: 3.7.2017
Schránka/DSId: 
2p2n5ad/483648806
Stav podání: vyřízeno

účet 521 014



Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2016  
 
 
 
1. Obecné údaje 
 
Účetní jednotka  Nadace Collegium Marianum 
    při Společenství Týnské školy Panny Marie v Praze 
 
Sídlo    Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00  Praha 1 
 
IČ    448 50 981 
 
Právní forma   Nadace dle zákona o nadacích a nadačních fondech, 
    zákon č. 227/97 Sb. v platném znění 
 
Účel nadace   rozvoj křesťanských duchovních hodnot a křesťanské  

kultury, rozvoj vzdělání a vědy v oborech uměleckých a  
humanitních, ochrana přírodního prostředí a ochrany  
katolických kulturních památek 

 
Datum vzniku   11. prosince 1991 
 
Orgány Nadace   

- správní rada pracuje ke dni sestavení účetní závěrky ve složení: 
 Markéta Pešková – předseda 

Stanislav Vejvar – člen 
Vít Michalec – člen  

 
- revizor – funkci revizora vykonává paní Jarmila Hroudová, 

 
Zřizovatel   František Semerád 
 
 
Výše nadačního jmění 627.000,- Kč 
 
 
Výčet majetku: obraz Rodokmen Krista - 17. – 18. stol.    v hodnotě 320 tis. Kč 
   obraz sv. František z Pauly – 18. stol.     75 tis. Kč 
   obraz Madona – z roku 1842      60 tis. Kč 
   soubor tří párových cínových oltářních svícnů    72 tis. Kč 

 finanční prostředky (zvláštní účet u Komerční banky) 100 tis. Kč  
 

Zápis v obchodním rejstříku  
výše uvedené údaje jsou zapsány v obchodním rejstříku 
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 145 

 
 
Účetní období  od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 
 



 2 

 
 
Změny a dodatky zápisů v obchodním rejstříku 

 
V roce 2016 nebyly prováděny změny zápisu v obchodním rejstříku.  
 

 
2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
 
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a 
závazků, nákladech a výnosech podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 
504/2002 Sb. ve znění platném pro účetní období. 
 
Účetní jednotka zpracovává účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím 
programového vybavení a účetního programu 6K společnosti 6K spol. s r. o. 
 
Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě v místě sídla nadace. 
 
Způsoby oceňování: 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
- majetek je oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů 

(dopravné, instalace apod.), 
- odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je upraveno 

odpisovým plánem; doba účetního odpisování je stanovena z hlediska času, doby 
upotřebitelnosti,  

- drobný nehmotný a hmotný majetek je účtován v měsíci pořízení do              
nákladů, 

peněžních prostředků: 
- jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami, 
pohledávky a závazky: 
- jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo 

vkladem pořizovací cenou, 
- pohledávky a závazky vykazované  v cizí měně jsou k rozvahovému dni 

přepočítány podle směnného kursu ČNB vyhlášeného ke dni 31.12.2016.  
 
 
 

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
 
Od data účetní závěrky nadace k okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
události, které by měly vliv na vykázané hodnoty majetku a závazků, finanční situaci nadace 
a hospodářský výsledek nadace. 
 
 
a) Pracovníci 
Nadace nemá zaměstnance, funkce administrátora nadace je vykonávána na základě 
uzavřené dohody o provedení práce. 
 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Osobní náklady celkem 354                   301                   

Mzdové náklady (DPP) 354                   301                    
 
Členové správní rady nadace neobdrželi za činnost v orgánech nadace žádnou odměnu. 
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b) Dlouhodobý majetek  

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

DNM - Software 45                     45                     

Oprávky k DNM - software 45 -                    45 -                    

Zůstatková cena DNM -                       -                       

DHM - drobný hmotný majetek 63                     63                     

Oprávky k DHM - drobný hmotný majetek 63 -                    63 -                    

Zůstatková cena DHM -                       -                       

Umělecká díla a sbírky 527                   527                   

Dlouhodobý majetek celkem 527                   527                    
 
Majetek nadace není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. 
 
 
 

c) Pohledávky krátkodobé 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Pohledávky za odběrateli 68                     189                  

    z toho: před uplynutím data splatnosti -                        94                    

                po uplynutí data splatnosti do 2 měsíců 71                    

                po uplynutí data splatnosti přes 6 měsíců 68                     

                po uplynutí data splatnosti přes 12 měsíců 24                    

Poskytnuté zálohy na letenky Dublin 6                       

Dohadné účty aktivní -                        -                       

Pohledávky celkem 74                     189                   
 
Nadace eviduje neuhrazenou pohledávku za společností La Capilla Madrid – na základě 
faktury splatné 14.5.2015 ve výši 24 tis. Kč (resp. 2.500,- EUR; dne 29.3.2016 a 4.5.2016 
byly provedeny dílčí úhrady ve výši 1600,- EUR). Ostatní pohledávky byly v 1. čtvrtletí 2017 
uhrazeny. 
 
 
 

d) Krátkodobý finanční majetek 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Pokladna 26                     92                     

Účty v bankách 221                   239                   

Krátkodobý finanční majetek celkem 247                   331                    
 
 
 

e) Jiná aktiva 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Náklady příštích období 127                   2                       

Kursové rozdíly aktivní 1                       -                        

Jiná aktiva 128                   2                        
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Náklady příštích období tvoří žadatelský poplatek SFK na rok 2017 a doména na rok 2017. 
 
 
 

f) Vlastní zdroje  
(v tis. Kč) stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Nadační jmění zapsané 627                    627                    

Hospodářský výsledek minulých období 99                      99                      

Vlastní jmění celkem 726                    726                    

Hospodářský výsledek za rok 1999 - zisk 30                      30                      

Hospodářský výsledek za rok 2000 - zisk 33                      33                      

Hospodářský výsledek za rok 2001 - ztráta 37 -                     37 -                     

Hospodářský výsledek za rok 2002 - zisk 2                        2                        

Hospodářský výsledek za rok 2003 - zisk 28                      28                      

Hospodářský výsledek za rok 2004 - ztráta 15 -                     15 -                     

Hospodářský výsledek za rok 2005 - zisk 35                      35                      

Hospodářský výsledek za rok 2006 - ztráta 16 -                     16 -                     

Hospodářský výsledek za rok 2007 - zisk 5                        5                        

Hospodářský výsledek za rok 2008 - ztráta 60 -                     60 -                     

Hospodářský výsledek za rok 2009 - zisk 35                      35                      

Hospodářský výsledek za rok 2010 - zisk 23                      23                      

Hospodářský výsledek za rok 2011 - zisk 132                    132                    

Hospodářský výsledek za rok 2012 - ztráta 40 -                     40 -                     

Hospodářský výsledek za rok 2013 - zisk 44                      44                      

Hospodářský výsledek za rok 2014 - ztráta -                         1 -                       

Hospodářský výsledek za rok 2015 - ztráta 6 -                       6 -                       

Nerozdělený zisk minulých let 193                    192                    

Hospodářský výsledek za běžný rok 39                      

Vlastní zdroje celkem 919                    957                     
 
Správní rada nadace dne 19.7.7.2016 schválila účetní závěrku nadace za rok 2015 a 
hospodářský výsledek za rok 2015 a rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku - ztráty 
ve výši -6.457,78 Kč na vrub nerozdělených zisků minulých let. 
 
 
 

g) Krátkodobé závazky  

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015  stav k 31.12.2016

Dodavatelé 4                        9                        
        z toho: před uplynutím data splatnosti -                         1                        
           po uplynutí data splatnosti do 3 měsíců 4                        8                        

Přijaté zálohy -                         -                         

Ostatní závazky 21                      63                      

Zaměstnanci (DPP) 22                      17                      

Ostatní přímé daně 4                        3                        

Jiné závazky 6                        -                         

        z toho: před uplynutím data splatnosti -                         

Dohadné účty pasivní -                         -                         

Krátkodobé závazky celkem 57                      92                       
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Závazky vůči dodavatelům jsou vykazovány ve výši 9 tis. Kč, jejich úhrada byla provedena 
v lednu 2017. 
Závazky vůči zaměstnancům tvoří odměny z dohod za prosinec 2016 dle výplatních listin za 
prosinec 2016, úhrada byla provedena v I. lednu 2017.  
Položka ostatní závazky v hodnotě 63 tis. Kč tvoří závazky za umělecké výkony na 
koncertech konaných v roce 2016, uhrazeny byly v lednu 2017. 
Ostatní přímé daně tvoří srážková daň dle výplatní listiny za prosinec 2016, uhrazena byla 
v lednu 2017. 
 
Nadace neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce. 
 
 
 

h) Jiná pasiva  

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015  stav k 31.12.2016

Výdaje příštích období -                         -                         

Kursové rozdíly pasivní -                         -                         

Jiná pasiva celkem -                         -                          
 
 
 

i) Přehled o přijatých a poskytnutých darech 

(v tis. Kč) stav k 31.12.2015  stav k 31.12.2016

Přijaté dary 207                    242                    

Poskytnuté příspěvky 207                    61                       
 
Hodnota přijatých darů byla v roce 2016 o 181 tis. Kč vyšší než hodnota poskytnutých darů. 
 
 
 

j) Výsledek  hospodaření 
Výsledek hospodaření nadace za rok 2016 tvoří zisk ve výši +38.826,85 Kč. 
 
Ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny výnosy a náklady na realizaci činností, které jsou 
v souladu s posláním nadace, ve sloupci hlavní činnost jsou vykázány náklady ve výši 2.941 
tis. Kč – z toho přímé náklady na umělecké výkony, technické a organizační zajištění akcí ve 
výši 2.832 tis. Kč; a příjmy v celkové výši 2.980 tis. Kč – z toho příjmy z pořádání koncertů ve 
výši 2.508 tis. Kč, přijaté dary ve výši 212 tis. Kč, dotace ministerstva kultury a Městské části 
Praha 1 ve výši 240 tis. Kč, příjmy z pronájmu nadačního majetku ve výši 19 tis. Kč a 
kursové zisky ve výši 1 tis. Kč; 

• hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí zisk ve výši + 38.826,85 Kč. 
 
 

 

k) Daňová povinnost 
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2016 na dani z příjmů právnických osob 
nevznikla.  
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Způsob zjištění základu daně z příjmů:   

za rok 2016

Hlavní   činnost        

Úroky z účtu  - 

§ 18 odst. 4 
zdaněné

Dary                          

- § 18 odst. 2a)

Provozní 

dotace - 

kultura

Nevstupující do 

základu daně Celkem

Náklady 2 639 670,92 87,00 61 018,30 240 000,00 135,00 2 940 911,22

Výnosy 2 507 858,56 464,51 212 215,00 240 000,00 19 200,00 2 979 738,07

Zisk (+) / ztráta (-) -131 812,36 377,51 151 196,70 0,00 19 065,00 38 826,85

v roce 2015

Základ daně z příjmů 0,00 0,00

Daňová povinnost 0,00 0,00

v roce 2016

 
 
 
 
V Praze dne 27.6.2017 
 
 
 
 
 Markéta Pešková – předseda správní rady  …………………………… 
 
 

Vít Michalec – člen správní rady   …………………………… 
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