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NADACE COLLEGIUM MARIANUM 2017
Úvodní slovo předsedy správní rady nadace
V roce 2017 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 ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles uspořádala mezinárodní kulturněvzdělávací projekt AKADEMIE VERSAILLES pro studenty středních a vysokých hudebních škol a mladé
profesionály z České republiky a okolních zemí.
Nadace pořádala již 5. 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.
Mimořádným počinem, na kterém se nadace podílela, bylo provedení pastorální barokní opery Georga
Friedricha Händela ACIS A GALATEA souboru Collegium Marianum ve spolupráci s loutkohereckou
společností Buchty a loutky a s hvězdným pěveckým obsazením na mezinárodních hudebních festivalech
Janáčkův Máj a Concentus Moraviae. Představení v obnoveném barokním divadle ve Valticích natáčela
Česká televize.
Nadace tradičně spolupořádala již 17. koncertní cyklus staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY a prestižní 18.
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 2017 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 26. června 2018

Markéta Pešková,
předseda správní rady nadace
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POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Nadace v roce 2017 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.

Akademie Versailles
Výběrové interpretační kurzy, 1. ročník
27. února – 3. března 2017
Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1
AKADEMIE VERSAILLES je mezinárodní kulturně-vzdělávací projekt staré hudby určený studentům
středních a vysokých hudebních škol a mladým profesionálům z České republiky a okolních zemí. Od
27. února do 3. března proběhl pětidenní mezinárodní orchestrální workshop pod vedením houslového
virtuosa a dirigenta Patricka Cohën-Akenina, zakladatele známého souboru Les Folies françoises a
houslového pedagoga na konzervatoři Charlese Muncha v Paříži a École Nationale de Musique v Orsay.
Studentům se otevřely nové pohledy na interpretaci skladeb u francouzského královského dvora za vlády
Ludvíka XIV. Účastníci Akademie Versailles měli jedinečnou možnost hrát na vzácné kopie historických
smyčcových nástrojů, zapůjčené pro tuto příležitost přímo z Centra barokní hudby ve Versailles, díky
nimž bylo možné rekonstruovat slavný orchestr krále Ludvíka XIV. nazývaného „Dvacet čtyři králových
houslí“.
Dne 3. března 2017 se v Koncertním sále Pražské konzervatoře v Hlavní budově Na Rejdišti 1 konal
závěrečný koncert Akademie Versailles, na němž společně účinkovali účastníci kurzů pocházející z řady
různých zemí, studenti a učitelé Pražské konzervatoře a francouzští a čeští lektoři Akademie Versailles.
Projekt byl součástí mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby, jehož pořadatel
Collegium Marianum rozvíjí mimořádně zajímavé přínosnou spolupráci s Centrem barokní hudby ve
Versailles (CMBV). V Praze se díky této spolupráci poprvé představil soubor unikátních nástrojů
rekonstruovaných na základě částečně dochovaných originálů a dobových vyobrazení, ale také výpočtů a
moderních technologií.
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POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Soubor nástrojů, známý jako „Dvacet čtyři králových houslí“, se v Praze znovu objevil 7. srpna ve
Dvořákově síni Rudolfina, kdy se nástroje staly součástí vybavení orchestru Collegium Marianum při
závěrečném koncertu letošních Letních slavností staré hudby. Na koncertě vystoupili také vybraní
účastníci Akademie Versailles.

Partneři Akademie Versaillles
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POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Setkávání s barokem 2017
Nadace pořádala již 5. 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. Spolupořadatelem je Městská část Praha 1.

Masopustní kratochvíle

lidové písně a tance doby masopustní
Sobota 25. února 2017, 15:30, Melantrichova 19, Praha 1
PROGRAM:
Průvod maškar: medvěd s medvědářem, splašená kobyla klibna, kozlíci, kominík, maškarádi, vodník,
cikánka, bába s dědkem
Masopustní píseň „Masopust držíme“
Tance zvířecích masek: medvěd s medvědářem, splašená kobyla klibna, kozlík
Tanec báby s dědkem v nůši
Tanec cófavá „Pod šable, pod šable“
Scénické výstupy „Stará bába jede“, „Chodila vokolo vosení“
Společné tance: Sedí Kotek na hambalce – Kalamajka – Hojačky, hojačky
Závěrečný čardáš „Už sa fašang krácí“
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POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Adventní doba v písních, hrách a tancích
hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti
Neděle 3. prosince 2017 od 15:30
Melantrichova 19, Praha 1, 3. patro
PROGRAM:
Ukázky lidových obyčejů a zvyků, říkadla, hádanky, hry, tance a společné zpívání
Program:
Průvod adventních masek
Seznámení s hudebními nástroji, na které se kdysi hrálo (citera, křivý roh, trumšajt, fanfrnoch)
Adventní písně středověku, renesance a baroka / Říkadla a hádanky
Vystoupení Barborek, Lucek, Ambrože a Perchty / Pastýřská hra / Koledníci / Kruhové tance
Nastudování: Markéta Kahoferová a Pavla Semerádová
Hudební doprovod: Josefína Matyášová a Barbora Mašková

7

KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ

18. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby patřil jako každoročně k vrcholům
pražské letní kulturní nabídky. Recenzenti i publikum na festivalu i tentokrát oceňovali 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 konaly.
Uplynulý ročník Letních slavností staré hudby s podtitulem „Versailles“ nabídl vskutku královský
program. Během sedmi festivalových koncertů pořádaných mezi 11. červencem a 7. srpnem přenesl
festival návštěvníky do ikonického sídla francouzských králů, aby jim v podání špičkových zahraničních
interpretů předestřel výběr instrumentálních i vokálních skvostů, z nichž některé byly uvedeny v
novodobé premiéře. 18. ročník festivalu byl pokračováním programové linie připravované ve spolupráci
s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles. Výsledkem této úspěšné mezinárodní spolupráce
byl mimo jiné i úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes, který se uskutečnil 11. července v kostele
sv. Šimona a Judy. Díla složená pro chrámové prostředí za vlády Ludvíka XIV. zazněla v podání čtveřice
špičkových sólistů a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu
orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho. Velkolepým zážitkem byl též
závěrečný koncert festivalu Slavnost pro krále Slunce dne 7. srpna 2017, jenž představil nejkrásnější
operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A. C. Destouchese.
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
17. 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 tematickou osou programu 17. ročníku Barokních podvečerů byl motiv cestování a vzájemné
výměny vlivů. Slavnostní úvodní koncert jarní řady s názvem Orpheus Britannicus se uskutečnil dne 20.
února 2017 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě, úvodní koncert podzimní řady – Hanacco
Americano – se konal v Zrcadlové kapli Klementina dne 26. 10. 2017. Další koncerty proběhly v Divadle
ABC, v kostele sv. Šimona a Judy a v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.
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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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
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 2017

Collegium Marianum
J. S. Bach: Vánoční oratorium
COLLEGIUM MARIANUM
7. 1. 2017, Crosstau, Německo
Musique, maestro! (Bach/Telemann)
12. 3. 2017, Temple d’Orléans, Orléans, Francie
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Orléans Bach festival
J. S. Bach – Matoušovy pašije
2. 4. 2017, Pfarrkirche St. Peter, Pasov, Německo
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
J. S. Bach – Velikonoční oratorium
18. 4. 2017, kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Kristen WITMER | soprán
Markéta CUKROVÁ | alt
Václav ČÍŽEK | tenor
Tomáš KRÁL | bas
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, cyklus koncertů – stará hudba
Georg Friedrich Händel: ACIS A GALATEA
barokní opera s loutkami
1. a 2. 6. 2017, Kulturní centrum COOLTOUR, Ostrava
7. 6. 2017, Zámecké divadlo, Valtice
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
BUCHTY A LOUTKY – režie, scéna, loutky a scénické efekty
Jana SEMERÁDOVÁ – umělecká vedoucí
Vít BRUKNER – režie
Patricia JANEČKOVÁ | Galatea (S)
Benedikt KRISTJÁNSSON | Acis (T)
Patrick GRAHL | Damon (T)
Tomáš LAJTKEP | Coridon (T)
Tomáš KRÁL | Polyphemus (Bar)
Mezinárodní hudební festival Janáčkův Máj
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
Kantáty G. P. Telemanna
10. 9. 2017, Kirche St. Peter, Goldbach, Německo
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Telemann 2017
Labyrint lásky
23. 9. 2017, kostel sv. Zikmunda, Stráž pod Ralskem
Hana BLAŽÍKOVÁ – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica
Labyrint lásky
26. 9. 2017, kostel sv. Jana Nepomuckého, Ostrava – Stará Bělá
Hana BLAŽÍKOVÁ – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Svatováclavský hudební festival
J. D. Zelenka: Lamentace proroka Jeremiáše
3. 10. 2017, Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha
Markéta CUKROVÁ – alt
Virgil Hartinger – tenor
Marián KREJČÍK – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Mezinárodní hudební festival Zelenka Festival Praha – Drážďany
Hanacco americano
Cesta z Evropy do Jižní Ameriky a zpět
13. 11. 2017, Reduta Horní náměstí, Olomouc
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flétny, umělecká vedoucí
GALUPPI, PÄRT
23. 11. 2017, České muzeum hudby, Praha
Kühnův smíšený sbor
COLLEGIUM MARIANUM
Král a chuďas
2. 12. 2017, Dvořákova síň Rudolfina, Praha
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Pavel Tesař – chuďas, Martin Veliký – král
Pražská kantiléna – dětský sbor
Lektoři České filharmonie a České Orffovy společnosti
Česká filharmonie
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
Festliche Weihnachtsmusik des böhmischen Barocks
J. A. Sehling Messe pastorale
17.12.2017, Kirche St. Marien und Laurentin zu Lauenstein, Německo
COLLEGIUM MARIANUM
Michael Praetorius – Christmesse
23. 12. 2017, St. Jakobuskirche, Pesterwitz, Německo
COLLEGIUM MARIANUM
Sbor Kammerchor Pesterwitz pod vedením Anne Horenburg
Johann Sebastian Bach – Magnificat in D BWV 243
Georg Friedrich Händel – Dettingen Te Deum in D HWV 283
29. 12. 2017, Marienkirche Pirna, Pirna, Německo
COLLEGIUM MARIANUM
sbor Chorus 116, Milko Kersten – dirigent
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ
Účast souboru Cappella Mariana
na významných festivalech a koncertních pódiích
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2017
Capella Mariana

Passio Domini
24. 3. 2017, Praha, kostel sv. Petra Na Poříčí
Koncertní cyklus Postní pátky
Praga Magna
5. 6. 2017, Moravský Krumlov, zámek, Rytířský sál
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
Monteverdiana
29. 6. 2017, Litomyšl, zámecká jízdárna
Národní festival Smetanova Litomyšl
O Mars
15. 7. 2017, Znojmo
Mezinárodní hudební festival Znojmo
Monteverdi madrigaly
21. 7. 2017, Český Krumlov, Maškarní sál
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Píseň písní
10. – 13. 8. 2017, Banská Štiavnica
Multižánrový festival Cap à l´Est
Magnificat
15. 8. 2017, Paray-le-Monial, Basilique du Sacré-Coeur, Francie
Hudební festival Musciales d’été
O Sladká smrti…
5. 10. 2017, Tišňov
Hudební sezóna KS
Jacobus Vaet
11. 10. 2017, Brno, Červený kostel
Mezinárodní hudební festival Moravský podzim
Codex speciálník
15. 10. 2017, Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
Mezinárodní hudební festival Harmonia Maraviae
Letter of Majesty
10. 11. 2017, Herne, Kreuzkirche
Mezinárodní hudební festival TAM Herne
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Zhodnocení činnosti nadace v roce 2017
Podobně jako v předchozích letech i v roce 2017 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.
Mezinárodní orchestrální workshop AKADEMIE VERSAILLES, pořádaný ve spolupráci s Centrem
barokní hudby ve Versailles, se ve srovnání s jinými vzdělávacími akcemi zaměřenými na starou hudbu
lišil zejména návazností na francouzskou barokní hudbu a specifika její dobové interpretace. Studentům
se otevřely nové pohledy na interpretaci skladeb z tohoto období. Studenti získali jedinečnou možnost hrát
na vzácné kopie historických nástrojů zapůjčené přímo z Centra barokní hudby ve Versailles.
Nadace spolupořádala 18. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby a 17. cyklu koncertů
staré hudby Barokní podvečery.
Barokní podvečery se snaží navodit původní atmosféru staroměstských hudebních setkání na počátku 18.
století, na jejichž tradici navazují, 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 dramaturgicky propracované 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 17. ročníku cyklu Barokní podvečery
Hudební stránka jako obvykle aspirovala na dokonalost. Je až neuvěřitelné, jaké energie a jakých efektů byl
schopen soubor o pouhých deseti členech.
OperaPLUS, 27. 11. 2017, Eva Polívková
Koncert sám byl zdrojem tak libých pocitů, že mohl trvat věčně.
OperaPLUS, 21. 2. 2017, Eva Polívková
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Letní slavnosti staré hudby se za 18 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 18. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby
V podstatě jakýkoli koncert LSSH si vyberete, nebudete zklamáni.
Časopis Harmonie, 5. 7. 2017, Luboš Stehlík
Letní slavnosti se staly zárukou hudebních zážitků, navíc v prostředí sálů a architektury, které inspirativně
volený program synergicky povyšují.
Lidové noviny, 26. 6. 2017, Helena Havlíková
Pořadatelé festivalu Letní slavnosti staré hudby předvedli, že mají posluchačům rozhodně co nabídnout.
Neotřelá dramaturgie festivalu ve spojení s vynikajícími umělci dokazují, že tento festival by si rozhodně
zasloužil i více pozornosti a prostředků na realizaci dalších zajímavých uměleckých počinů.
Opera PLUS, 1. 8. 2017, Karel Veverka
Tento mezinárodní festival i v osmnáctém roce své existence potvrdil dramaturgickou vynalézavost ve
spojení se špičkovou interpretací.
Lidové noviny, 9. 8. 2017, Helena Havlíková

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 majetku nadace,
pohledávky a závazky nadace
1) Nadační jmění
Nadační jmění tvoří finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých), které
jsou uloženy na samostatném účtu číslo 94-5660090657/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., Celetná
30, Praha 1, a movité věci – originály uměleckých děl v hodnotě 527 000,- Kč (slovy:
Pětsetdvacetsedmtisíc korun českých). Těmito originály uměleckých děl jsou:
– obraz Rodokmen Krista, olej na plátně, 153 x 93,5 cm, nesignováno, rámováno, přelom 17. a 18. století
v hodnotě 320 000,- Kč (slovy: Třistadvacettisíc korun českých);
– obraz Sv. František z Pauly, olej na plátně, 91,5 x 55,5 cm, nesignováno, rámováno, 18. stol. v hodnotě
75 000,- Kč (slovy: Sedmdesátpěttisíc korun českých);
– obraz Madona, olej na plátně, 39,5 x 35 cm, autor Václav Sekal, 1842, bez rámu, v hodnotě
60 000,- Kč (slovy: Šedesáttisíc korun českých);
– soubor tří párových cínových oltářních svícnů – dva svícny vysoké 37 cm, dva svícny vysoké 34 cm, dva
svícny vysoké 29 cm, 1. čtvrtina 18. století v celkové hodnotě 72 000,- Kč (slovy: Sedmdesátdvatisíc korun
českých).
Předmětné originály uměleckých děl jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 88/98 ze dne 14.
12. 1998 vypracovaném paní Hanou Novákovou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v
Hradci Králové ze dne 9. 11. 1990 č.j. Spr. 1575/90 pro základní obor ekonomika, ceny a odhady
uměleckých děl a užitého umění. Na předmětných originálech uměleckých děl neváznou zástavní práva.
Výše nadačního jmění se v průběhu roku 2017 nezměnila. Celková hodnota nadačního jmění činila v roce
2017 celkem částku 627 tis. Kč (slovy: Šestsetdvacetsedmtisíc korun českých) v souladu se zápisem výše
nadačního jmění v nadačním rejstříku.

2) Finanční majetek
Finanční majetek nadace k 31.12.2017 ve výši 212 780,44 Kč a 1 010,20 EUR tvoří položky:
- termínovaný vklad ve výši 100 tis. Kč uložený na samostatném účtu číslo 94-5660090657/0100
vedeném u Komerční banky (součást nadačního jmění);
- prostředky uložené na běžném účtu číslo 1937884399/0800, vedeném u České spořitelny,
k 31.12.2017 je vykazován zůstatek ve výši 27 489,44 Kč;
- prostředky uložené na běžném účtu číslo 2100578239/2010, vedeném u Fio banky, k 31.12.2017
je vykazován zůstatek ve výši 880,12 EUR;
- finanční prostředky v hotovosti vykazované k 31.12.2017 ve výši 85 291,- Kč a 130,08 EUR; stav
hotovosti byl doložen provedením fyzické inventarizace.

3) Pohledávky
-

-

-

Pohledávky v celkové částce 150 000,-Kč a 7 842 EUR tvoří následující položky:
pohledávka ve výši 2 500 EUR je za firmou La Capilla Real de Madrid ze Španělska za provedení
uměleckého výkonu (koncert) dne 17.3.2015 v kostele San Ginés v Madridu, v rámci festivalu
Arte Scaro s programem: „Lamentaciones de Jeremías“. Část pohledávky ve výši 1 600 EUR byla
uhrazena v březnu a květnu 2016, zbytek pohledávky ve výši 900EUR byl uhrazen v lednu a
v únoru 2018;
pohledávka ve výši 150 000,-Kč je za firmou Česká filharmonie za provedení uměleckého výkonu,
vystoupení v pořadu Král a chuďas dne 2.12.2017 ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze.
Pohledávka byla uhrazena dne 5.1.2018;
pohledávka ve výši 6 942 EUR je za firmou Kirchgemeinde Pesterwitz z Německa za provedení
uměleckého výkonu (koncert) dne 23.12.2017 v kostele St. Jakobus v Pesterwitzu s programem:
„Christmette“. Pohledávka byla uhrazena dne 5.1.2018.
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4) Závazky
- Závazky v celkové částce 75 547,56Kč a 9 300EUR tvoří následující položky:
- závazek ve výši 13 515,-Kč vůči zaměstnancům (DPP) za výplaty za prosinec 2017 byl vyplacen
v hotovosti dne 15.1.2018 a poslán na účet dne 11.1.2018 ve výši 8 330,- Kč. Daň zvláštní sazba
z dohody o provedení práce ve výši 3 855,-Kč byla uhrazena dne 11.1.2018;
- závazek ve výši 10 900,- Kč za přepravní služby dne 23.12.2017 vůči dodavateli Pavel Kučera,
uhrazen dne 11.1.2018;
- závazek ve výši 6 000,-Kč za návrh fundraisingové strategie vůči dodavateli Alexandra Střelcová,
uhrazen dne 11.1.2018;
- závazek ve výši 10 900,- Kč za přepravní služby dne 29.12.2017 vůči dodavateli Pavel Kučera,
uhrazen dne 11.1.2018;
- závazek ve výši 605 EUR za provizi spojenou s koncertem dne 10.11.2017 v Herne vůči dodavateli
Toccata Music Management, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 415EUR vůči umělci – Pavel Novotný - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 10.11.2017 v Kreuzkirche v Herne, uhrazen dne 8.3.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Josef Sadílek - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 17.12.2017 v kostele St.Marien und Laurentin v Lauensteinu v Německu, uhrazen
dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 300EUR vůči umělci – Přemysl Vacek - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 573EUR vůči umělci – Hana Fleková - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 1 056EUR vůči umělci – Vojtěch Semerád - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 7 705,-Kč vůči umělci – Petra Ščevková - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 31.1.2018;
- závazek ve výši 417EUR vůči umělci – Jakub Zívalík - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 300EUR vůči umělci – Mélusine Srovnal - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Jakub Kydlíček - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 19.2.2018;
závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Michaela Bieglerová - za provedení uměleckého výkonu
- koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Michaela Roubalová - za provedení uměleckého výkonu
- koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 8.3.2018;
- závazek ve výši 263EUR vůči umělci – Sebastian Knebel - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Caroline Kersten - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Ercole Nisini - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 356EUR vůči umělci – Friederike Otto - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 292EUR vůči umělci – Torsten Hell - za provedení uměleckého výkonu - koncertu
dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 250EUR vůči umělci – Alexander Pfeifer - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 23.12.2017 v St. Jakobuskirche v Pesterwitzu v Německu, uhrazen dne 17.1.2018;
- závazek ve výši 690EUR vůči umělci – Jana Rudovská Semerádová - za provedení uměleckého
výkonu - koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
- závazek ve výši 230EUR vůči umělci – Andreas Torgersen - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 24.1.2018;
- závazek ve výši 523EUR vůči umělci – Lenka Torgersen - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 24.1.2018;
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-

závazek ve výši 230EUR vůči umělci – Lukáš Verner - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
závazek ve výši 5 902,-Kč vůči umělci – Petra Ščevková - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 31.1.2018;
závazek ve výši 240EUR vůči umělci – Adéla Drechsel - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
závazek ve výši 6 140,-Kč vůči umělci – Jiří Sycha - za provedení uměleckého výkonu - koncertu
dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 31.1.2018;
závazek ve výši 220EUR vůči umělci – Sebastian Knebel - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
závazek ve výši 200EUR vůči umělci – Caroline Kersten - za provedení uměleckého výkonu koncertu dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
závazek ve výši 200EUR vůči umělci – Petr Hamouz - za provedení uměleckého výkonu - koncertu
dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 7.2.2018;
závazek ve výši 440EUR vůči umělci – Luise Haugk - za provedení uměleckého výkonu - koncertu
dne 29.12.2017 v Marienkirche v Pirně v Německu, uhrazen dne 24.1.2018;
závazek - daň zvláštní sazba ve výši 2 300,56Kč z uměleckého výkonu umělce Achima Schulze
za koncert dne 11.10.2017 v kostele J.A.Komenského v Brně v rámci MHF Moravský podzim,
daň byla uhrazena dne 31.1.2018.

5) Ostatní položky účetní závěrky nadace jsou vysvětleny v příloze k účetní závěrce, která je součástí této
výroční zprávy.
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Přehled o výnosech a nákladech nadace
A. Náklady související se správou nadace:
Spotřeba materiálu
Reprezentační výdaje
Ostatní služby: poštovné, ověřování
OON
Právní služby
Ostatní provoz. náklady-soudní narovnání, pojištění
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Celkem náklady související se správou nadace

rok 2015
270,00
0,00
585,00
39 960,00
13 158,75
303 058,00
157,77
4 676,66
361 866,18

rok 2016
150,00
0,00
660,00
39 960,00
0,00
18 456,99
0,00
4 426,87
63 653,86

rok 2017
374,00
609,00
137,93
39 960,00
15 000,00
0,00
300,00
5 847,25
62 228,18

207 451,60
207 451,60

61 018,30
61 018,30

50 199,30
50 199,30

C. Ostatní náklady:
Spotřeba materiálu - akce
Spotřeba energie
Nájemné - akce
OON - zajišťování akcí
Ostatní služby - umělecké výkony, zajišťování akcí
Kurzové ztráty
Ostatní služby
Daň z příjmů – z úroků
Celkem ostatní náklady

43 213,50
0,00
3 250,00
314 408,00
2 293 968,69
0,00
7 480,50
0,00
2 662 320,69

7 973,00
0,00
0,00
260 390,00
2 531 420,24
11 278,82
5 090,00
87,00
2 816 239,06

3 140,00
0,00
4 000,00
303 235,00
3 660 430,05
28 062,48
2 000,00
18,31
4 000 885,84

NÁKLADY CELKEM (A+B+C)

3 231 638,47

2 940 911,22

4 113 313,32

D. Výnosy:
Výnosy z koncertů a kurzů pro děti
Úroky
Ostatní výnosy: nájem a jiné výnosy
Kurzové zisky
Provozní dotace kultura
Nadační dary od právnických osob

2 777 513,69
830,37
19 200,00
6 037,13
214 000,00
193 399,50

2 477 206,57
464,51
19 200,00
651,99
240 000,00
180 415,00

3 833 025,18
106,32
19 200,00
16 296,03
45 000,00
207 428,50

Nadační dary od fyzických osob
VÝNOSY CELKEM

14 200,00
3 225 180,69

61 800,00
2 979 738,07

24 650,00
4 145 706,03

- 6 457,78

38 826,85

32 392,71

B. Nadační příspěvky - poskytnuté:
Nadační příspěvky – poskytnuté
Celkem nadační příspěvky poskytnuté

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

V roce 2017 poskytly nadaci nadační dar, příspěvek nebo dotaci tyto subjekty nebo fyzické osoby:

ING Bank N.V. (7 300 EUR)

197 428,50Kč

Nadační dary od fyzických osob v částkách 150,-Kč až 7 500,- Kč
– celkem 10 osob

24 650,00Kč

Městská část Praha 1 (spolupořadatelství akce „Setkávání s barokem“)

10 000,00Kč

Státní fond kultury ČR (dotace – „Akademie Versailles“)

45 000,00Kč

_________________________________________________________________________
Celkem

277 078,50Kč
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Přehled o použití majetku nadace

Výnosy nadace jsou: jednak trvalý výnos ve výši 19 200,- Kč ročně za pronájem movitých věcí –
originálů uměleckých děl a výnos z úroků ve výši 106,32 Kč, který je úrokem z běžného účtu č.
1937884399/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., Rytířská 29, Praha 1 a úrokem
z termínovaného účtu č. 94-5660090657/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., Celetná 30,
Praha 1.
Výnosy z nadačního jmění a přijaté nadační dary byly částečně použity jako nadační příspěvky,
jak je podrobněji uvedeno ve stati 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.
Výtěžky z pořádání koncertů jsou použity k poskytování nadačních příspěvků, darů a k úhradě
provozních nákladů.
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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 2017 poskytnut z ostatního majetku nadace těmto osobám:
Nakladatelství a vydavatelství MUZIKUS, příspěvek ve výši 10000,- Kč za účelem rozvoje hudebního
portálu www.casopisharmonie.cz.
Hana Fleková, příspěvek ve výši 4000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti, konkrétně na úhradu
části nákladů spojených s účastí na 17. cyklu koncertů Barokní podvečery.
Sebastian Knebel, příspěvek ve výši 900 EUR (22 999,50 Kč) za účelem podpory koncertní činnosti,
konkrétně na úhradu části nákladů spojených s účastí na 17. cyklu koncertů Barokní podvečery.
Jan Krejča, příspěvek ve výši 4000,- Kč za účelem podpory koncertní činnosti, konkrétně na úhradu části
nákladů spojených s účastí na 17. cyklu koncertů Barokní podvečery.
Marián Krejčík, příspěvek ve výši 360 EUR (9199,80 Kč) za účelem podpory koncertní činnosti,
konkrétně na úhradu části nákladů spojených s účastí na 4. mezinárodním hudebním festivalu Zelenka
Festival Praha – Drážďany.
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Zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržuje
pravidlo stanovené pro omezení nákladů související
s její správou
Náklady související se správou nadace v roce 2017 činily celkem 62 228,18 Kč.
Platný statut nadace stanovuje pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace
uvedené v článku 6.1. statutu nadace, který definuje, že celkové roční náklady nadace související
se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. 12. téhož
kalendářního roku. Náklady související se správou nadace v roce 2017 tedy nesměly převýšit
peněžitou částku 125 400,- Kč, neboť nadační jmění ke dni 31. 12. 2017 činilo 627 000,- Kč
celkem.
Vzhledem k uvedeným údajům je zřejmé, že pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se
správou nadace bylo v roce 2017 dodrženo.
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ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 30.6.2018
Schránka/DSId:
2 p 2 n 5 ad /58 85 00 64 8
Stav podání: vyřízeno

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . .1. . . ... . 1
. . . .2. . . .. . .2. . . 0
...1
. . . .7. . . . . . . . .

. .Nadace
. . . . . . . . . . Collegium
. . . . . . . . . . . . . . .Marianum
.....................
. .při
. . . . Spol.
. . . . . . . .Týnské
. . . . . . . . . . školy
. . . . . . . . Panny
. . . . . . . . . Marie
.......
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

Vodičkova 700/32

IČ

4

4

8

5

0

9

8

1

................................................

11000 Praha 1

................................................
................................................
otisk podacího razítka

Označ.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

2. Umělecká díla, předměty a sbírky
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
A. IV.

číslo

AKTIVA

A.

2.

................................................

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
2. Oprávky k softwaru
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

Odběratelé

5. Ostatní pohledávky
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

3. Peněžní prostředky na účtech
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období
AKT IVA CELKEM

řádku

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 013
A.II.1+...+A.II.x
účet 032
účet 022
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 073
účet 082
B.I.+...+B.IV.
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 315
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 221
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
A.+B.

001
002
004
010
012
014
028
030
035
040
051
052
056
071
072
074
079
080
082

Účetní období
stav k prvnímu dni

+5 2 7
+4 5
+4 5
+5 9 0
+5 2 7
+6 3
-1 0 8
-45
-63
+5 2 2
+1 8 9
+1 8 9
+0
+3 3 1
+9 2
+2 3 9
+2
+2
+1 0 4 9

k poslednímu dni

+5 2 7
+4 5
+4 5
+5 9 0
+5 2 7
+6 3
-1 0 8
-45
-63
+7 7 5
+5 3 6
+3 5 0
+1 8 6
+2 3 9
+8 9
+1 5 0
+0
+0
+1 3 0 2

Označ.

číslo

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.

Dodavatelé

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

9.

Ostatní přímé daně

řádku

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 325
účet 331
účet 342

PASIVA CELKEM

A.+B.

Okamžik sestavení: 3 0 . 6 . 2 0 1 8
Právní forma
účetní jednotky:

nadac e

Předmět činnosti nebo účel:

Rozvoj vzdělávání a vědy v obor ech uměleckých a humanitních

001
002
003
006
007
008
009
010
021
022
025
026
030
048

Účetní období
stav k prvnímu dni

+9 5 7
+7 2 6
+7 2 6
+2 3 1
xxxxxxxxxxxx
+3 9
+1 9 2
+9 2
+9 2
+9
+6 3
+1 7
+3
+1 0 4 9

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Pešková Markéta

k poslednímu dni

+9 8 9
+7 2 6
+7 2 6
+2 6 3
+3 2
xxxxxxxxxxxx
+2 3 1
+3 1 3
+3 1 3
+4 3
+2 4 2
+2 2
+6
+1 3 0 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 30.6.2018
Schránka/DSId:
2 p 2 n 5 ad /58 85 00 64 8
Stav podání: vyřízeno

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . .1. . . ... . 1
. . . .2. . . .. . .2. . . 0
...1
. . . .7. . . . . . . . .
Od:

1 .1 .2 0 1 7

Do:

3 1 .1 2 .2 0 1 7

. .Nadace
. . . . . . . . . . Collegium
. . . . . . . . . . . . . . .Marianum
.....................
. .při
. . . . Spol.
. . . . . . . .Týnské
. . . . . . . . . . školy
. . . . . . . . Panny
. . . . . . . . . Marie
.......
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

Vodičkova 700/32

IČ

4

4

8

5

0

9

8

1

................................................

11000 Praha 1

................................................
................................................
otisk podacího razítka

Označ.

................................................

Běžné období

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZT RÁT Y

Hlavní
A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

A.I.+...+A.VIII.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

Mzdové náklady

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15. Daně a poplatky
A. V.

Ostatní náklady
19. Kursové ztráty
20. Dary

A.I.1+...+A.I.x
účty 501, 502, 503
účet 513
účet 518
A.III.1+...+A.III.x
účet 521
A.IV.1+...+A.IV.x
účty 531, 532, 538
A.V.1+...+A.V.x
účet 545
účet 546

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

Náklady celkem
B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky
3.

Přijaté příspěvky (dary)
T ržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy
Kursové zisky

10. Jiné ostatní výnosy

003
007
008
013
014
019
020
021
025
026
028
039

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x
účet 691
B.II.1+...+B.II.x
účet 682
účty 601, 602, 603
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 645
účet 649

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

nadac e

Předmět činnosti nebo účel:

Rozvoj vzdělávání a vědy v obor ech uměleckých a humanitních

041
042
043
045
047
048
052
054
061

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.
B. - A. + D. x.

Okamžik sestavení: 3 0 . 6 . 2 0 1 8
Právní forma
účetní jednotky:

002

040

B. III.

8.

001

062
063

Hospodářská

+4 113
+3 6 8 4
+4
+1
+3 6 7 9
+3 4 3
+3 4 3
+2
+2
+8 4
+2 8
+5 0
+6
+4 113
+4 1 4 5
+4 5
+4 5
+2 3 2
+2 3 2
+3 8 3 3
+3 5
+1 6
+1 9
+4 1 4 5
+3 2
+3 2

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Pešková Markéta

Celkem

+4 113
+3 6 8 4
+4
+1
+3 6 7 9
+3 4 3
+3 4 3
+2
+2
+8 4
+2 8
+5 0
+6
+4 113
+4 1 4 5
+4 5
+4 5
+2 3 2
+2 3 2
+3 8 3 3
+3 5
+1 6
+1 9
+4 1 4 5
+3 2
+3 2

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2017

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
obraz sv. František z Pauly – 18. stol.
obraz Madona – z roku 1842
soubor tří párových cínových oltářních svícnů
finanční prostředky (zvláštní účet u Komerční banky)

320 tis. Kč
75 tis. Kč
60 tis. Kč
72 tis. Kč
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 1.1.2017 do 31.12.2017

Změny a dodatky zápisů v obchodním rejstříku
V roce 2017 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 31.12.2017.

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)
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady (DPP)

stav k 31.12.2017
343
343

stav k 31.12.2016
301
301

Členové správní rady nadace neobdrželi za činnost v orgánech nadace žádnou odměnu.
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b) Dlouhodobý majetek
(v tis. Kč)
DNM - Software
Oprávky k DNM - software
Zůstatková cena DNM
DHM - drobný hmotný majetek
Oprávky k DHM - drobný hmotný majetek
Zůstatková cena DHM
Umělecká díla a sbírky
Dlouhodobý majetek celkem

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2016
45
45
45
45
63
63
63
63
527
527
527
527

Majetek nadace není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.

c) Pohledávky krátkodobé
(v tis. Kč)
Pohledávky za odběrateli
z toho: před uplynutím data splatnosti
po uplynutí data splatnosti do 2 měsíců
po uplynutí data splatnosti přes 6 měsíců
po uplynutí data splatnosti přes 12 měsíců

Ostatní pohledávky
Dohadné účty aktivní
Pohledávky celkem

stav k 31.12.2017
350
177
150
23
186
536

stav k 31.12.2016
189
94
71
24
189

Nadace eviduje neuhrazenou pohledávku za společností La Capilla Madrid – na základě
faktury splatné 14.5.2015 ve výši 23 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 lednu 2018
uhrazeny.
Ostatní pohledávky tvoří dosud neuhrazená pohledávka za společností ING Bank evidovaná
na základě uzavřené darovací smlouvy, splatná v květnu 2017.

d) Krátkodobý finanční majetek
(v tis. Kč)
Pokladna
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek celkem

stav k 31.12.2017
89
150
239

stav k 31.12.2016
92
239
331

e) Jiná aktiva
(v tis. Kč)
Náklady příštích období
Kursové rozdíly aktivní
Jiná aktiva

stav k 31.12.2017
-

stav k 31.12.2016
2
2
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f) Vlastní zdroje
(v tis. Kč)
Nadační jmění zapsané
Hospodářský výsledek minulých období
Vlastní jmění celkem
Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2014
Hospodářský výsledek za rok 2015 - ztráta
Hospodářský výsledek za rok 2016 - zisk
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek za běžný rok
Vlastní zdroje celkem

stav k 31.12.2017
627
99
726
198
6
39
231
32
989

stav k 31.12.2016
627
99
726
198
6
192
39
957

Správní rada nadace dne 27.7.2017 schválila účetní závěrku nadace za rok 2016 a
hospodářský výsledek za rok 2016 a rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku - zisku
ve výši 38.826,85 Kč ve prospěch nerozdělených zisků minulých let.

g) Krátkodobé závazky
(v tis. Kč)
Dodavatelé
z toho: před uplynutím data splatnosti
po uplynutí data splatnosti do 3 měsíců

Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci (DPP)
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem

stav k 31.12.2017
43
37
6
242
22
6
313

stav k 31.12.2016
9
1
8
63
17
3
92

Závazky vůči dodavatelům vykazované ve výši 43 tis. Kč byly uhrazeny v lednu 2018.
Závazky vůči zaměstnancům tvoří odměny z dohod za prosinec 2017 dle výplatních listin za
prosinec 2017, úhrada byla provedena v lednu 2018.
Položka ostatní závazky v hodnotě 242 tis. Kč tvoří závazky za umělecké výkony na
koncertech konaných v roce 2017, uhrazeny byly v lednu 2018.
Ostatní přímé daně tvoří srážková daň dle výplatní listiny za prosinec 2017, uhrazena byla
v lednu 2018.
Nadace neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce.

i) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
(v tis. Kč)
stav k 31.12.2017
Přijaté dary
232
Poskytnuté příspěvky
50

stav k 31.12.2016
242
61

Hodnota přijatých darů byla v roce 2017 o 182 tis. Kč vyšší než hodnota poskytnutých darů.
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j) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření nadace za rok 2017 tvoří zisk ve výši +32.392,71 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 4.113
tis. Kč – z toho přímé náklady na umělecké výkony, technické a organizační zajištění akcí ve
výši 3.698 tis. Kč; a příjmy v celkové výši 4.146 tis. Kč – z toho příjmy z pořádání koncertů ve
výši 3.833 tis. Kč, přijaté dary ve výši 232 tis. Kč, dotace SFK ve výši 45 tis. Kč, příjmy
z pronájmu nadačního majetku ve výši 19 tis. Kč a kursové zisky ve výši 17 tis. Kč;
• hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí zisk ve výši + 32.392,71 Kč.

k) Daňová povinnost
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2017 na dani z příjmů právnických osob
nevznikla.
Způsob zjištění základu daně z příjmů:
za rok 2017
Náklady
Výnosy
Zisk (+) / ztráta (-)

Hlavní
činnost
4 017 487,01
3 849 331,17
-168 155,84

Úroky z účtu § 18 odst. 4
zdaněné

Dary
- § 18 odst. 2a)

18,31
96,36
78,05

Základ daně z příjmů
Daňová povinnost

50 199,00
232 078,50
181 879,50
v roce 2017
0,00
0,00

V Praze dne 29.6.2018

Markéta Pešková – předseda správní rady
Vít Michalec – člen správní rady
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Provozní
dotace kultura
45 000,00
45 000,00
0,00

Nevstupující do
základu daně
609,00
19 200,00
18 591,00

Celkem
4 113 313,32
4 145 706,03
32 392,71

v roce 2016
0,00
0,00

