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NADACE COLLEGIUM MARIANUM 2020
Úvodní slovo předsedy správní rady nadace
V roce 2020 byla celá kulturní sféra hluboce poznamenána epidemií covidu-19. Nadace
Collegium Marianum proto v březnu 2020 iniciovala založení online dárcovského projektu na
podporu profesionálních umělců, kteří se specializují na interpretaci staré hudby. Tento projekt
probíhal na portálu Darujme.cz, provozovaném Nadací Via. Solidarita posluchačů a příznivců
souboru Collegium Marianum, pro jehož členy byly dary primárně určeny, byla ohromná. Tímto
bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří umělce podpořili. Vyjádřili tím, jak důležité je
zachování uměleckých aktivit a kulturních hodnot, a to i v době pandemie!
Nepříznivá epidemiologická situace a s tím související nařízení vlády negativně ovlivnily
především dva projekty, které Nadace každoročně pořádá. Hravé dílny pro děti a jejich
(pra)rodiče PICCOLI, ojedinělá akce v kontextu kulturní nabídky pro nejmladší posluchače, byl
přesunut na rok 2021. Též 8. ročník projektu SETKÁVÁNÍ S BAROKEM doznal značných změn,
z plánovaného programu bylo možné realizovat pouze interpretační kurzy staré hudby.
Spolupořadatelské akce s centrem historických umění Collegium Marianum – Týnská škola se
uskutečnily se značnými termínovými a programovými změnami, ale většina koncertů se mohla
konat s účastí publika. Atmosféra koncertů 21. mezinárodního hudebního festivalu LETNÍ
SLAVNOSTI STARÉ HUDBY a 20. koncertního cyklu staré hudby BAROKNÍ PODVEČERY byla
neopakovatelná, hudebníci přenášeli svůj entuziazmus na nadšené posluchače.
V závěru bych ještě jednou chtěla poděkoval všem, kteří Nadaci Collegium Marianum podpořili
nebo s ní v roce 2020 spolupracovali a přispěli tak k rozvoji a zachování historicky poučené
interpretace staré a duchovní hudby v naší zemi.

V Praze dne 25. června 2021

Markéta Pešková,
předsedkyně správní rady nadace
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NADACE COLLEGIUM MARIANUM 2020
Základní informace o nadaci
Nadace Collegium Marianum byla založena v roce 1991 za účelem rozvoje křesťanských
duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých, ochrany
životního prostředí a ochrany kulturních památek a tradic.
Aktivity nadace se soustřeďují zejména na získávání finančních prostředků na podporu umělců
a studentů v oblasti interpretace staré hudby a na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Důraz je kladen na vzdělávací aktivity pro mladé hudebníky (mezinárodní workshopy a
mistrovské kurzy) a pro děti a rodiče (hudební, taneční a výtvarné dílny a hudebně-dramatická
pásma zaměřená na lidové tradice a obyčeje).
Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni
k jeho poznání a respektu k jeho historii.
Nadace je spolupořadatelem četných kulturních akcí jako jsou například mezinárodní hudební
festival Letní slavnosti staré hudby nebo cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery.
Nadace se též dlouhodobě věnuje oblasti ochrany životního prostředí především péčí o
zachování krajiny, kultivování městského prostředí a obnovu tradičního sadovnictví.
Kontaktní údaje:
Nadace Collegium Marianum
Vodičkova 700/32, 110 00 Praha 1
IČ: 44850981
číslo účtu: 1937884399/0800
Martina Müllerová, administrátorka nadace
Email: nadace@collegiummarianum.cz
Tel.: 731 448 346
Web: https://www.collegiummarianum.cz/podporujte-s-nami/
Správní rada nadace:
Markéta Pešková, předsedkyně správní rady nadace
Vít Michalec, člen správní rady nadace
Pavla Semerádová, členka správní rady nadace
Revizor nadace: Kateřina Marhoulová
4

DÁRCOVSKÉ PROJEKTY 2020

V březnu 2020 nadace založila online dárcovské projekty na portálu Darujme.cz provozovaném
Nadací Via. Zásadním se stal dárcovský projekt PODPORUJEME UMĚLCE, který reagoval na
epidemii Covid-19, v jejímž důsledku nemohli umělci vykonávat svoji činnost. V listopadu byl
založen dárcovský projekt PODPOŘTE NÁS na podporu spolupořadatelských projektů nadace.
Dárcovské projekty:

Podporujeme umělce
Podpora profesionálních umělců, kteří se specializují na interpretaci staré hudby
Vybrané finanční prostředky v roce 2020 částečně kompenzovaly členům souboru Collegium
Marianum příjmy ze zrušených koncertů v ČR i v zahraničí.

Podpořte nás

Podpora mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby, koncertního cyklu
Barokní podvečery a aktivit souboru Collegium Marianum.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2020

PICCOLI
Dílny staré hudby pro děti a hravé dospělé
24.–25. 10. 2020
Národní galerie Praha, Klášter sv. Anežky České,
Anežská 12, Praha 1

Přesunuto na rok 2021
(epidemie Covid-19)

PICCOLI je projekt dílen staré neboli historické hudby pro hravé (pra)rodiče a jejich děti
s přesahem do dalších múzických umění. Představuje propojení tvůrčích hudebních workshopů
s aktivitami divadelními, výtvarnými i tanečními. Program tvořivého festivalu je postaven tak,
aby zejména dětem ve věku od 3 do 14 let hravou formou přiblížil kulturu starších
historických období.
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VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2020

Projekt SETKÁVÁNÍ S BAROKEM, nabízí neformální setkávání a poskytuje ojedinělé
zážitky především dětem, studentům a seniorům. Akce se koná se spoluúčastí Městské
části Praha 1 a snahou je obohatit pražský kulturní život.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a s tím souvisejícím nařízením vlády se
generální zkoušky konaly pouze bez účasti publika a neuskutečnil se program Adventní doba
v písních a tancích.
Hlavní akcí projektu se tak staly kurzy barokní hudby:

L´Arte del Arco
Interpretační kurzy hry na barokní housle
25. 5., 26. 5. a 8. 6., 3. 12. a 10. 12. 2020
Melantrichova 19, Praha 1, 3. patro
Lektor: Lenka Torgersen
Náplň kurzů: sólové lekce barokních houslí se zaměřením na techniku hry,
interpretaci a ornamentiku a ansámblová hra
Repertoár: virtuózní houslová literatura 17.–18. století
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ

21. ročník mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby patřil k
vrcholům pražské letní kulturní nabídky. Recenzenti a 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. Zaznamenaná návštěvnost a ohlasy svědčí o
oblíbenosti festivalu u pražského i mezinárodního publika. V rámci programu 21. ročníku
zaznělo celkem 22 českých a světových novodobých premiér. Záznam několika koncertů pořídil
Český rozhlas; tyto záznamy byly vysílány jak na vlnách Českého rozhlasu, tak v rámci
mezinárodní sítě rozhlasů Eurorádia (EBU).
Tematické zaměření 21. ročníku přeneslo posluchače do inspirativního prostředí
šlechtických dvorů – prostředí, jež je neodmyslitelně spjato s mnoha podobami hudebních
forem a produkcí. Jednotlivé koncerty sledovaly urozenost, ušlechtilost, „nobilitu“ a její podoby
v širokém slova smyslu, a také to, jak se měnila v průběhu času ve vazbě k evropské hudební
kultuře.
Hlavním pořadatelem akce je Collegium Marianum – Týnská škola s podporou Ministerstva
kultury ČR, hl. m. Prahy a Státního fondu kultury.
www.letnislavnosti.cz
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ

Jubilejní 20. ročník Barokních podvečerů představil tvorbu výrazných osobností italské
barokní hudby a jejich vliv na hudební produkci v českých zemích 17. a 18. století. Pestrý
program nabídl vynikající pěvecká vystoupení, virtuózní i kontemplativní skladby či světové
premiéry nově objevených skladeb. Leitmotivem celého ročníku bylo dílo věhlasného italského
houslisty, houslového pedagoga a skladatele Giuseppa Tartiniho, jehož 250. výročí úmrtí jsme
si v roce 2020 připomněli. Neméně významnou roli hrály díla Claudia Monteverdiho, Antonia
Vivaldiho, Alessandra Scarlattiho, Francesca Maria Veraciniho, Pietra Locatelliho a dalších
známých i méně známých italských a českých mistrů. Itálie byla v 17. a 18. století nevyčerpatelnou pokladnicí hudebních stylů i repertoáru a ovlivňovala hudební vývoj v celé Evropě.
Nejinak tomu bylo i v českých zemích, kde, počínaje vládou císaře Rudolfa II. a po celé období
baroka, působili italští skladatelé a hudebníci a italský repertoár byl součástí hudební kultury.
Přes komplikovanou situaci související s epidemií Covid-19 se podařilo realizovat koncerty
s účastí publika v září a říjnu 2020, dva koncerty bez účasti publika byly audiovizuálně
zaznamenány a odvysílány na kanálu YouTube.
Hlavním pořadatelem akce je Collegium Marianum – Týnská škola s podporou Ministerstva
kultury ČR, hl. m. Prahy a Státního fondu kultury.
www.baroknipodvecery.cz
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPRÁCE
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 2020

Collegium Marianu
V souvislosti s epidemií Covid-19 byly některé koncerty zrušeny nebo přesunuty
na rok 2021–2023.

Hanacco Americano
Cesta z Evropy do Jižní Ameriky a zpět
P. K. G. Hirschmentzel, J. A. Losy z Losimthalu, G. P. Telemann, D. Zipoli, J. J. I. Brentner, M. Schmid
6. a 7. června 2020, Vrbové, Slovenská republika
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
ZRUŠENO

Zahradní soirée
Hudební setkání pro podporovatele a členy Klubu Collegium
22. června 2020, 19:00, Vrtbovská zahrada
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM, CAPPELLA MARIANA
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Vojtěch SEMERÁD | tenor, umělecký vedoucí

Boemo Virtuoso
Slavná kapela hraběte Morzina a hudební život barokní Prahy
F. Jiránek, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Vivaldi
1. srpna 2020, 18:00, Staufen im Breisgau
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Sonata Arts Agency
PŘESUNUTO NA 31. 7. 2021

Boemo Virtuoso
F. Jiránek, A. Reichenauer, J. J. I. Brentner, J. F. Fasch, A. Vivaldi
29. srpna 2020, 20:00, Kostel sv. Mikuláše, Kašperské hory
30. srpna 2020, 19:00, Klášterní kostel sv. Augustina, Vrchlabí
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Šumavský kulturní spolek, Kašperské Hory
Morzinův festival
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPRÁCE
Vivaldi / Pergolesi / Scarlatti: Italské baroko
G. B. Pergolesi, A. Scarlatti, A. Vivaldi, Pierre-Gabriel Buffardin
24. září 2020, 19:00, Boskovice, Kostel sv. Jakuba Staršího
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Markéta CUKROVÁ | alt
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
CONCENTUS MORAVIAE

Vivaldi / Pergolesi / Scarlatti: Italské baroko
G. B. Pergolesi, A. Scarlatti, A. Vivaldi, Pierre-Gabriel Buffardin
25. září 2020, 19:00, Ostrava – Stará Bělá, Kostel sv. Jana Nepomuckého
26. září 2020, 16:00, Jablunkov, Kostel Božího těla
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Markéta CUKROVÁ | alt
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
Svatováclavský hudební festival

Boemo Virtuoso
F. Jiránek, J. A. Benda, G. H. Stölzel
4. října 2020, 17:00, Schlosskirche, Gotha, Německo
Lore BINON | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
Güldener Herbst, Festival Alter Musik Thüringen

Vánoční koncert z Valdštejnského paláce 2020
A. Michna z Otradovci, J. J. I. Brentner, A. Vivaldi
14. prosince 2020, 17:00, Senát Parlamentu České republiky
Patricia JANEČKOVÁ | soprán
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí
COLLEGIUM MARIANUM
Česká televize
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KULTURNÍ AKCE – SPOLUPRÁCE
Účast souboru Cappella Mariana
na významných festivalech a koncertních pódiích
v Praze, České republice a zahraničí v roce 2020
Capella Mariana
V souvislosti s epidemií Covid-19 byly některé koncerty zrušeny nebo přesunuty
na rok 2021–2023.

Smolka/Niedzielne rano
16. dubna 2020, 19:00, Kostel sv. Augustina, Brno
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Velikonoční festival duchovní hudby
ZRUŠENO

Wolfram – Requiem
29. června 2020, 19:00, kostel Zvěstování Páně, Františkánský klášter, Bratislava
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Dni starej hudby Bratislava
ZRUŠENO

Song of Songs
Skvosty renesanční polyfonie v podobenstvích knihy Šalamounovy
7. srpna 2020,18:00, San Sebastian, Španělsko
8. srpna 2020, 20:00, Monastery of Estibaliz, Španělsko
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí
EARLY MUSIC CYCLE SAN SEBASTIAN
ZRUŠENO

Song of Songs
Skvosty renesanční polyfonie v podobenstvích knihy Šalamounovy
9. srpna 2020, 20:00, Jaca, provincie Huesca, Španělsko
CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD |umělecký vedoucí
Festival del Camino de Santiago
ZRUŠENO

Ó, světlo zrozené
Hudba anglické renesance
Thomas Tallis, William Byrd, John Taverner, John Sheppard
17. září 2020, 19:00, kostel sv. Barbory, Otvice
18. září 2020, 19:00, kostel sv. Václava, Tišnov
19. září 2020, 19:00, kostel Svatých apoštolů Petra a Pavla, Albrechtice

12

KULTURNÍ AKCE – SPOLUPRÁCE
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Voces Caelestes
Concentus Moraviae
Svatováclavský hudební festival

České nebe
Úcta českým světcům ve středověku
31. října 2020, 19:30, Kostel svaté Rodiny, České Budějovice
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Festival Musica ad confluentem
ŽIVÝ PŘENOS KONCERTU
https://www.youtube.com/watch?v=Pw7lVVp3Ekc&t=651s

Vivat Imperator
400 let od úmrtí C. Luythona
C. Luython, P. de Monte, N. Zangius
24. 11. 2020, 19:30, kostel sv. Šimona a Judy, Praha
6. 12. 2020 , 18:30, kostel sv. Janů, Brno
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Symfonický orchestr, hl. m. Prahy FOK, cyklus Stará hudba
ŽIVÝ PŘENOS KONCERTU
https://www.youtube.com/watch?v=eKgZjvzsN5Y&t=16s

Vivat Imperator
400 let od úmrtí C. Luythona
C. Luython, P. de Monte, N. Zangius
6. 12. 2020, 18:30, kostel sv. Janů, Brno
CAPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD – umělecký vedoucí
Musia
PŘESUNUTO NA 21. 4. 2021
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Zhodnocení činnosti nadace v roce 2020
Rok 2020 zásadním způsobem poznamenala epidemie Covid-19. Namísto plánovaných akcí na jaře
2020 nadace naplno vyvinula iniciativu na podporu profesionálních umělců, kteří se specializují na
interpretaci staré hudby a pro které byla nastalá situace, tedy nemožnost vykonávat své povolání
výkonného umělce, takřka fatální. Na jaře ještě nebylo zřejmé, jak stát přikročí k podpoře volných
povolání. Nadace proto v březnu 2020 založila online dárcovský projekt na portálu Darujme.cz
provozovaném Nadací Via a oslovila posluchače a příznivce souboru Collegium Marianum, pro jehož
členy byly dary primárně určeny. A tato iniciativa se setkala s velkým ohlasem a pomohla tak
mnohým hudebníkům poskytnutím nadačních příspěvků kompenzovat jejich příjmy za zrušené
koncerty.
Pořadatelské projekt musely být redukovány nebo přesunuty. Jednodenní festival pro děti a jejich
rodiče PICCOLI byl přesunut na rok 2021. 8. ročníku SETKÁVÁNÍ S BAROKEM doznal značných
změn, z plánovaného programu bylo možné realizovat pouze interpretační kurzy 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.
Nadace spolupořádala 21. MHF Letní slavnosti staré hudby a 20. cyklus koncertů staré hudby
Barokní podvečery. Letní slavnosti staré hudby se za 20 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
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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 21. ročníku MHF Letní slavnosti staré hudby
I když vstup Letních slavností staré hudby do již třetího desetiletí své existence poznamenala
epidemiologická opatření, organizátorky v čele s ředitelkou Josefínou Knoblochovou a hlavní
dramaturgyní Janou Semerádovou dokázaly program flexibilně upravit, aniž slevily z vysokého
renomé festivalu. Potvrdil svou neotřelou dramaturgii, která v kombinaci s citlivě zvolenými místy
historické Prahy stále dokáže vnášet do čím dál bohatší nabídky koncertů staré hudby nové impulzy.
Lidovky.cz, Helena Havlíková, 22. 8. 2020
Jemný, měkký a vyladěný souzvuk jejich hlasů byl dokonalý, napojení na nástrojové continuo
přirozené, vystižení stylu naprosto samozřejmé. Atmosférou nevšední, interpretačně minuciézní,
dramaturgicky objevný koncert. […] Nenápadně naopak upozornil, že Letní slavnosti staré hudby
nejdou po vnějším hudebním a společenském efektu, ale že jsou přehlídkou se znaleckým zázemím
a ryze uměleckými ambicemi.
Klasika Plus, Petr Veber, 24. 7. 2020
Z mediálních ohlasů 20. ročníku koncertního cyklu Barokní podvečery
Živý koncert Collegia Mariana je vždy krásným zážitkem a pro vstřícného posluchače se obvykle
nabízí pouze otázka, jestli bude odcházet spokojen, pohlazen na duši anebo přímo elektrizován
a nadšen.
Marc Niubó, 16. října 2020, Harmonie online
Už v této první skladbě si posluchač potvrdil, že tento soubor má správně zařazen pod nálepku vysoké
technické vyspělosti jednotlivých hráčů i jejich vzájemné sehranosti, a po zbytek koncertu se toto
povědomí snad ještě umocnilo.
Kateřina Pincová, 18. září 2020, OperaPlus,
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Přehled o subjektech, které nadaci
poskytly nadační dary, příspěvky a dotace
V roce 2020 poskytly nadaci nadační dar právnické osoby a individuální dárci (fyzické osoby) a dále
příspěvek nebo dotaci poskytly právnické subjekty.
NADAČNÍ DARY:
Individuální dárci poskytli dary v celkové výši: 491 564,31 Kč
z toho na konkrétní účel v dárcovském projektu PODPORUJEME UMĚLCE ve výši 254 064,31 Kč
a v dárcovském projektu PODPOŘTE NÁS ve výši 25 500,- Kč
Nadační dary od individuálních dárců nad 10 000,- Kč
Jana Ehrlichová
11 800,- Kč
JUDr. Jana Francírková
23 600,- Kč
Vladislav Holata
10 000,- Kč
MUDr. Kateřina Kripnerová
20 000,- Kč
JUDr. Brigita Pašková, Miroslav Pašek
11 000,- Kč
Ing. Alexandr Pařík, Milena Paříková
14 800,- Kč
Dr. Martin Poživil
60 000,- Kč
Donald Pratt
103 680,51 Kč
Ing. Zbyněk Prousek, Hana Prousková
11 000,- Kč
Dagmar Schneiderová
11 900,- Kč
Libuše Srbová
26 637,- Kč
Dárce, který nechce být zveřejněn
10 000,- Kč
CELKEM:
314 417,51 Kč
Nadační dary od 96 individuálních dárců do 10 000,- Kč:
CELKEM:
177 146,80 Kč
Nadační dary od právnických osob do 10 000,- Kč:
CELKEM:
3 600,-Kč
Nadační dary od právnických osob nad 10 000,- Kč:
CSC Distribuce s.r.o. – dar na podporu projektu
opery Alessandro Severo od G.F. Händela
200 000,- Kč
Chaos Czech a.s. – dar na činnost nadace
35 000,- Kč
Instalace Praha, spol. s r.o. – dar na činnost nad. 100 000,- Kč
CELKEM:
335 000,- Kč
PŘÍSPĚVKY:
Městská část Praha 1 – spoluúčast při pořádání
projektu Setkávání s barokem

8 000,- Kč

DOTACE:
Ministerstvo kultury – Piccoli 2020
– hudební dílny pro děti a hravém dospělé

30 000,- Kč

Městská část Praha 1 – PICCOLI 2020
– dílny staré hudby pro děti a hravé dospělé

11 549,- Kč
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Přehled o osobách, jimž byly
poskytnuty nadační příspěvky

Nadační příspěvky ve výši 169 000,- Kč byly v roce 2020 poskytnuty fyzickým osobám z ostatního
majetku nadace, primárně z dárcovského projektu PODPORUJEME UMĚLCE. Podpora byla určena na
podporu profesionálních umělců, kteří se specializují na interpretaci staré hudby. Příspěvek byl určen na
kompenzaci příjmů ze zrušených koncertů v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19. Podpora
umělců z dárcovského projektu PODPORUJEME UMĚLCE bude pokračovat i v následujícím roce.

V roce 2020 byli podpořeni tito umělci:
Matyáš Berdych, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Hana Blažíková, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Marek Čermák, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Hana Fleková, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Petr Hamouz, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Jan Krejča, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Tomáš Lajtkep, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Magdalena Malá, příspěvek ve výši 13 000,- Kč
Helena Matyášová, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Jaromír Nosek, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Andreas Torgersen, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Lenka Torgersen, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
Lenka Torgersen, příspěvek ve výši 13 000,-Kč
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Přehled o výnosech a nákladech nadace
A. Náklady související se správou nadace:
OON
Ostatní náklady
Poštovné, kolky
Audit, poradenství, právní služby, notářské služby
Knihy, CD, noty, předplatné
Softwarové služby
Daň z příjmů z úroků
Daň z příjmů právnických osob
Celkem:
B. Nadační příspěvky – poskytnuté:
Nadační příspěvky – poskytnuté
Celkem:

2020
58 500,00
14 606,93
112,00
1 500,00
2 209,96
5 430,55
9,34
6 080,00
88 448,78
87 622,83
169 000,00

C. Náklady související se vzdělávacími, kulturními
a uměleckými akcemi:
Ostatní služby
Umělecké výkony, lektorská činnost, dramaturgie
Technické zajištění akcí, zapůjčení nástrojů +
přepravné
Spotřeba materiálu-akce
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby-odpad, úklid, praní
Reklamní, propagační, marketingové, grafické služby
Organizační a produkční služby
Služby související s uměleckými výkony
Přepravní služby
Provize
OON – akce
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
Dary-poskytnuté příspěvky
Celkem:
NÁKLADY CELKEM (A+B+C)

1 768,00
5 584,62
540,00
13 699,00
68 000,00
12 568,54
8 607,00
245,03
105 563,00
2 245,63
9 285,61
169 000,00
1 187 098,30
1 444 547,08

D. Výnosy:
Výnosy ze vzdělávacích, kulturních a uměleckých akcí
Úroky-zdaněné
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Nadační dary od právnických osob
Nadační dary od individuálních dárců – fyzických osob
Přijaté příspěvky – Městská část Praha 1
Provozní dotace – Ministerstvo kultury
Provozní dotace – Městská část Praha 1
VÝNOSY CELKEM

1 248 838,22
49,03
20 096,64
19 200,00
338 600,00
491 564,31 Kč
8 000,00
30 000,00
11 549,00
2 167 897,20

45 879,54
901 112,33
12 000,00
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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: Jedno sto tisíc 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 tis. Kč (slovy: Pět
set dvacet sedm tisíc 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: Tři sta dvacet tisíc 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: Sedmdesát pět tisíc korun českých);
– obraz Madona, olej na plátně, 39,5 x 35 cm, autor Václav Sekal, 1842, bez rámu, v hodnotě
60 000,-Kč (slovy: Šedesát tisíc 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: Sedmdesát
dva tisíc 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 2020 nezměnila. Celková hodnota nadačního jmění činila
v roce 2020 celkem částku 627 tis. Kč (slovy: Šest set dvacet sedm tisíc korun českých) v souladu se
zápisem výše nadačního jmění v nadačním rejstříku.

2) Finanční majetek

Finanční majetek nadace k 31.12.2020 ve výši 871 573,71 Kč a 19 847,70 EUR tvoří položky:
- termínovaný vklad ve výši 100 tis. Kč uložený na samostatném účtu číslo 945660090657/0100, vedeném u Komerční banky (součást nadačního jmění);
- prostředky uložené na běžném účtu číslo 1937884399/0800, vedeném u České spořitelny,
k 31.12.2020 je vykazován zůstatek ve výši 556 538,71 Kč;
- prostředky uložené na běžném účtu číslo 2100578239/2010, vedeném u Fio banky,
k 31.12.2020 je vykazován zůstatek ve výši 12 720,62 EUR;
- finanční prostředky v hotovosti vykazované k 31.12.2020 ve výši 215 035,-Kč a 7 127,08
EUR, stav hotovosti byl doložen provedením fyzické inventarizace.

3) Pohledávky

Pohledávky v celkové částce 66 024,-Kč a 50 EUR tvoří následující položky:
- pohledavka ve vysi 4 024,-Kc je za firmou Ceske drahy, a.s. za neuskutecnene jízdy. Jízdy
vlakem se mely uskutecnit ve dnech 27.11. a 29.11.2020. Duvodem cesty mel byt Adventní
koncert v Piesťanech s Umeleckym souborem Lucnica. Koncert zrusen – Covid-19.
Pohledavka byla uhrazena dne 15.1.2021;
- pohledavka ve vysi 18 000,-Kc je za firmou Cesky rozhlas za uzití umeleckeho vykonu dne
3.12.2020 v kostele sv. Simona a Judy v Praze v ramci komorní rady FOK Stara hudba,
program: CAESAR VIVE. Pohledavka byla uhrazena dne 8.1.2021;
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-

pohledavka ve vysi 4 000,-Kc je za firmou Cesky rozhlas za uzití zvukoveho zaznamu dne
3.12.2020 v kostele sv. Simona a Judy v Praze v ramci komorní rady FOK Stara hudba,
program: CAESAR VIVE. Pohledavka byla uhrazena dne 8.1.2021;
pohledavka ve vysi 40 000,-Kc je za firmou S.V.A.B. promotion s.r.o. za provedení umeleckeho
vykonu dne 14.12.2020 v Rytírskem sale Valdstejnskeho palace v Praze, program: Vanocní
koncert z Valdstejnskeho palace. Pohledavka byla uhrazena dne 27.1.2021;
pohledavka ve vysi 10 000 EUR je za firmou Mitteldeutscher Rundfunk z Nemecka za
provedení umeleckeho vykonu dne 25.7.2019 v dominikanskem kostele Predigerkirche
v Erfurtu v Nemecku v ramci MDR-Musiksommer 2019. Cast pohledavky ve vysi 9 950 EUR
byla uhrazena v srpnu 2019 a v srpnu 2020, zbytek pohledavky ve vysi 50 EUR byl uhrazen
8.3.2021.

4) Závazky
Závazky v celkové částce 55 750,-Kč tvoří následující položky:
- závazek ve výši 8 288,-Kč vůči zaměstnancům (DPP) za výplaty za prosinec 2020 byl
vyplacen v hotovosti dne 14.1.2021. Daň zvláštní sazba z dohod o provedení práce ve výši
1 462,-Kč byla uhrazena dne 12.1.2021;
- závazek ve výši 10 000,-Kč vůči umělci – David Danel - za provedení uměleckého výkonu –
nastudování uměleckého programu „Wolfgang Rihm – Et lux“ v rámci festivalu Expozice
nové hudby 2020 - koncert dne 11.11.2020 v Besedním domě v Brně, uhrazen dne
10.2.2021;
- závazek ve výši 4 500,-Kč vůči umělci – Matyáš Berdych - za provedení uměleckého výkonu
– kontrabas - koncert dne 14.12.2020 ve Valdštejnském paláci v Praze, uhrazen dne
1.2.2021;
- závazek ve výši 9 500,-Kč vůči umělci – Marek Čermák - za provedení uměleckého výkonu –
cembalo - koncert dne 14.12.2020 ve Valdštejnském paláci v Praze, uhrazen dne 1.2.2021;
- závazek ve výši 4 500,-Kč vůči umělci – Hana Fleková - za provedení uměleckého výkonu –
barokní violoncello - koncert dne 14.12.2020 ve Valdštejnském paláci v Praze, uhrazen dne
1.2.2021;
- závazek ve výši 4 500,-Kč vůči umělci –Jan Krejča - za provedení uměleckého výkonu – teorba
- koncert dne 14.12.2020 ve Valdštejnském paláci v Praze, uhrazen dne 1.2.2021;
- závazek ve výši 7 000,-Kč vůči umělci –Jana Rudovská Semerádová - za provedení
uměleckého výkonu – flauto traverso, umělecká vedoucí - koncert dne 14.12.2020
ve Valdštejnském paláci v Praze, uhrazen dne 1.2.2021;
- závazek ve výši 6 000,-Kč vůči umělci –Lenka Torgersen - za provedení uměleckého výkonu
– barokní housle, koncertní mistr - koncert dne 14.12.2020 ve Valdštejnském paláci v Praze,
uhrazen dne 1.2.2021.

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 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 49,03 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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Dodržení pravidla pro omezení nákladů souvisejících
se správou nadace
Náklady související se správou nadace v roce 2020 činily celkem 88 448,78Kč.
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 2020 tedy nesměly převýšit
peněžitou částku 125 400,- Kč, neboť nadační jmění ke dni 31. 12. 2020 činilo 627 000,- Kč
celkem.
Vzhledem k uvedeným údajům je zřejmé, že pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se
správou nadace bylo v roce 2020 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: 1.7.2021
Schránka/DSId:
2p2n5ad/924507825
Stav podání: vyřízeno
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11000 Praha 1
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otisk podacího razítka

A.

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.

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

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

2.

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

Peněžní prostředky v pokladně

3. Peněžní prostředky na účtech
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.

Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

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
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
071
072
074
079
080
082

Účetní období
stav k prvnímu dni

+527
+45
+45
+590
+527
+63
-108
-45
-63
+737
+40
+40
+686
+181
+505
+11
+11
+1 264

k poslednímu dni

+527
+45
+45
+590
+527
+63
-108
-45
-63
+1 463
+63
+63
+1 393
+402
+991
+7
+7
+1 990

číslo
řádku

PASIVA

Označ.
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.
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Běžné období
Hlavní

Hospodářská

+1 445
+1 080
+4
+6
+1 070
+164
+164
+2
+2
+193
+9
+169
+15
+6
+6
+1 445
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+42
+42
+838
+838
+1 249
+39
+20
+19
+2 168
+729
+723

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Pešková Markéta

Celkem

+1 445
+1 080
+4
+6
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+164
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+2
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+193
+9
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+15
+6
+6
+1 445
+2 168
+42
+42
+838
+838
+1 249
+39
+20
+19
+2 168
+729
+723

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2020

1. Obecné údaje
Účetní jednotka

Nadace Collegium Marianum

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, ochrany životního prostředí a ochrany
katolických kulturních památek a tradic

Datum vzniku

11. prosince 1991

Orgány Nadace
- správní rada pracuje ke dni sestavení účetní závěrky ve složení:
Markéta Pešková – předseda správní rady
Vít Michalec – člen správní rady
Pavla Semerádová – člen správní rady
-

revizor – funkci revizora vykonává Ing. Kateřina Marhoulová

Zakladatel

František Semerád

Nadační kapitál

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 1.1.2020 do 31.12.2020

Změny a dodatky zápisů v obchodním rejstříku
V roce 2020 nebyly provedeny 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 31.12.2020.

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 31.12.2019
306
306

stav k 31.12.2020
164
164

Členové správní rady nadace neobdrželi za činnost v orgánech nadace žádnou odměnu.

2

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 31.12.2019 stav k 31.12.2020
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

stav k 31.12.2019
40

stav k 31.12.2020
63

z toho: před uplynutím data splatnosti

62

po uplynutí data splatnosti do 1 měsíce
po uplynutí data splatnosti přes 5 měsíců

40
1

po uplynutí data splatnosti přes 12 měsíců

Ostatní pohledávky
Dohadné účty aktivní
Pohledávky celkem

40

63

Nadace eviduje neuhrazenou pohledávku ve výši 1 tis. Kč, jedná se o nedoplatek faktury
splatné v srpnu 2019. Ostatní pohledávky byly uhrazeny v průběhu ledna 2021.

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

stav k 31.12.2019
181
505
686

stav k 31.12.2020
402
991
1 393

stav k 31.12.2019
11
11

stav k 31.12.2020
7
7

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

Náklady příštích období tvoří vynaložené výdaje na rok 2021, a to: za pojištění odpovědnosti
ve výši 4 tis. Kč, za předplatné časopisu a licenci software na rok 2021 ve výši 3 tis. Kč.
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f) Vlastní zdroje
(v tis. Kč)
Nadační jmění zapsané
Hospodářský výsledek minulých období
Vlastní jmění celkem
Hospodářský výsledek ke dni 31.12.2017
Hospodářský výsledek za rok 2018 - zisk
Hospodářský výsledek za rok 2019 - zisk
Nerozdělený zisk minulých let
Hospodářský výsledek za běžný rok
Vlastní zdroje celkem

stav k 31.12.2019
627
99
726
264
11
208
483

stav k 31.12.2020
627
99
726
264
11
208
483
729
1 938

1 209

Správní rada nadace dne 17.8.2020 schválila účetní závěrku nadace za rok 2019 a
hospodářský výsledek za rok 2019 a rozhodla o zúčtování hospodářského výsledku - zisku
ve výši 208.104,17 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 1 měsíce

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

stav k 31.12.2019
3
2
1
19
28
5
55

stav k 31.12.2020
4
-

4
46
8
2
52

Pohledávku k dodavateli vykazovanou ve výši 4 tis. Kč tvoří dobropis Českých drah za
neuskutečněnou cestu, byla uhrazena v lednu 2021.
Ostatní závazky tvoří odměny umělcům za koncerty konané v prosinci 2020, úhrada byla
provedena v lednu 2021.
Závazky vůči zaměstnancům tvoří odměny z dohod za prosinec 2020 dle výplatních listin za
prosinec 2020, úhrada byla provedena v lednu 2021.
Ostatní přímé daně tvoří daň dle výplatní listiny za prosinec 2020, uhrazena byla v lednu
2021.
Nadace neeviduje žádné závazky neuvedené v účetní závěrce.

i) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
(v tis. Kč)
stav k 31.12.2019
Přijaté dary
223
Poskytnuté příspěvky
88

stav k 31.12.2020
838
169

Hodnota přijatých darů byla v roce 2020 o 669 tis. Kč vyšší než hodnota poskytnutých darů.
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j) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření nadace za rok 2020 tvoří zisk ve výši +729.430,12 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 1.439
tis. Kč – z toho přímé náklady na umělecké výkony, technické a organizační zajištění akcí ve
výši 1.018 tis. Kč a poskytnuté nadační příspěvky ve výši 169 tis. Kč; a příjmy v celkové výši
2.168 tis. Kč – z toho příjmy z pořádání koncertů ve výši 1.249 tis. Kč, přijaté dary ve výši
838 tis. Kč, provozní dotace ve výši 42 tis. Kč, příjmy z pronájmu nadačního majetku ve výši
19 tis. Kč a kursové zisky ve výši 20 tis. Kč;
• hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2020 činí zisk ve výši + 729.430,12 Kč.

k) Daňová povinnost
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2020 na dani z příjmů právnických osob:
Způsob zjištění základu daně z příjmů:
za rok 2020
Náklady
Výnosy
Zisk (+) / ztráta (-)

Hlavní
činnost
1 222 314,78
1 268 934,86
46 620,08

Úroky z účtu § 18 odst. 4
zdaněné

Dary
- § 18 odst. 2a)

9,34
49,03
39,69

Základ daně z příjmů
Daňová povinnost

169 000,00
838 164,31
669 164,31
v roce 2019
0,00
0,00

V Praze dne 26.6.2021

Markéta Pešková – předseda správní rady
Vít Michalec – člen správní rady
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Provozní
dotace kultura
41 549,00
41 549,00
0,00

Nevstupující do
základu daně
5 593,96
19 200,00
13 606,04

Celkem
1 438 467,08
2 167 897,20
729 430,12

v roce 2018
0,00
0,00

