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1. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v roce 2016 

 

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum prošla v jedenáctém roce své 

existence řadou zásadních změn. Počátkem roku 2016 byla přijata nová zakládací smlouva, 

která kodifikovala některé změny v základních dokumentech společnosti a významně přispěla 

k její stabilizaci. Následně byly ustanoveny nové základní orgány obecně prospěšné 

společnosti a jejich vedení – předsedkyní správní rady byla zvolena Doc. PhDr. Kristina 

Kaiserová, CSc. a předsedou dozorčí rady Mgr. Václav Houfek. Správní rada společnosti se 

na svém zasedání 1. 11. 2016 rozhodla odvolat ředitelku Collegia Bohemica Mgr. Blanku 

Mouralovou a novým ředitelem jmenovala Mgr. Tomáše Okurku, Ph.D. s tím, že bude tuto 

funkci vykonávat do nástupu nového ředitele.1 

I přes zásadní personální změny pokračovalo Collegium Bohemicum v roce 2016 ve 

své činnosti. Vedení organizace jednalo se zástupci ministerstva kultury o investičním záměru 

na financování stálé muzejní expozice Naši Němci, která představuje stěžejní úkol Collegia 

Bohemica. Kromě toho pořádalo Collegium Bohemicum v roce 2016 řadu kulturních akcí 

(filmové projekce, autorská čtení, výstavy či koncerty) a potvrdilo tak, že představuje 

důležitou kulturní organizaci nejen v samotném Ústí nad Labem, ale i v česko-německých 

kulturních vztazích severočeského a saského regionu. Kulturní akce Collegia Bohemica 

navštívilo v roce 2016 celkově 2232 diváků  

Co se týče hospodaření, rok 2016 nebyl pro Collegium Bohemicum ziskový. Jelikož je 

obecně prospěšná společnost zatížena závazkem, který má vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem kvůli pokutě vyměřené společnosti Finančním úřadem pro porušení rozpočtové kázně 

v roce 2014, skončilo hospodaření společnosti za rok 2016 záporně. Dalším faktorem, který 

k této skutečnosti přispěl, bylo navrácení části dotačních příspěvků Goethe Institutu a Robert 

Bosch Stiftung. 

   

                                                           
1 Zároveň správní rada vypsala výběrové řízení na obsazení funkce ředitele obecně prospěšné společnosti, ve 

kterém uspěl PhDr. Petr Koura, Ph.D. Do funkce byl jmenován s účinností od 1. května 2017 a proto předkládá 

tuto výroční zprávu. 
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1. 1. Nová zakládací smlouva Collegia Bohemica 

 

 V lednu 2016 došlo na základě jednání mezi zástupci zakladatelů společnosti k přijetí 

nové zakládací smlouvy Collegia Bohemica, o. p. s., která vstoupila v platnost 27. ledna 2016. 

Smlouvu za zakladatele podepsal rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., předsedkyně Společnosti pro dějiny Němců 

v Čechách Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., primátorka Statutárního města Ústí nad 

Labem Ing. Věra Nechybová a ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Smlouva byla 3. února 

2016 vložena do sbírky listin u Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde byla zaregistrována 

usnesením ze dne 9. března 2016. Tato smlouva nově definovala obecně prospěšné služby, jež 

poskytuje Collegium Bohemicum veřejnosti, takto: 

 

a) organizuje a podporuje vědeckou historickou práci, která je zaměřena na poznání dějin 

Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů, 

b) vydává a podporuje vydávání vědeckých publikací se zaměřením na poznání Němců 

v českých zemích a na česko-německé a česko-rakouské vztahy, 

c) pořádá a spolupořádá vědecké historické přednášky, diskuse, kolokvia, konference a 

další akce podobného charakteru se zaměřením na poznání dějin Němců v českých 

zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů, 

d) spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi u nás a 

v zahraničí, 

e) buduje nebo podporuje vytváření informačních databází se zaměřením na poznání 

dějin Němců v českých zemích a na česko-německé a česko-rakouské vztahy, 

f) propaguje vědeckou historickou práci se zaměřením na poznání dějin Němců 

v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů 

prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, 

g) podporuje nebo organizuje výuku a vzdělávací projekty v oblasti dějin Němců 

v českých zemích a projekty podporující soužití ve středoevropském kontextu, 

h) spravuje sbírku muzejní povahy ev. č.                                          podle zákona              

č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

i) vytváří knižní fondy a vykonává správu knižních fondů dle zákona č. 257/2001 Sb. 

k tématu dějin Němců v českých zemích a dějin česko-německých a česko-rakouských 

vztahů, 
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j) pořádá nebo spolupořádá kulturní akce, jako jsou například divadelní a filmová 

představení, hudební produkce, výtvarné výstavy, prezentace literárních děl a další 

obdobné aktivity v rámci středoevropské spolupráce s cílem seznamovat veřejnost 

s kulturou německojazyčných zemí 

k) zajišťuje služby stanovené vlastníkům sbírky muzejní povahy zákonem č. 122/2000 

Sb., 

l) nabízí služby v oblasti sdílení best practice a česko-německé komunikace a vykonává 

činnost v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.2    

 

Tato zakládací smlouva nejen nově stanovila obecně prospěšné služby poskytované 

společností Collegium Bohemicum, ale též napravila skutečnost, že jeden ze zakladatelů 

společnosti neodsouhlasil změny v původní zakládací smlouvě z roku 2006. Nová zakládací 

smlouva tak významně přispěla ke stabilizaci obecně prospěšné společnosti a k novému 

definování jejích úkolů. 

 

 

1. 2. Změny ve statutárních orgánech společnosti – správní a dozorčí rada        

     

 Zakládací smlouva též potvrdila mandáty stávajícím členům správní a dozorčí rady a 

jmenovala členy nové. S účinností od 11. ledna 2016 tak byla členkou správní rady 

jmenována Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. Ke dni 22. února 2016 byl novým členem 

správní rady ministrem kultury jmenován Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Ke stejnému dni, tedy 

22. února 2016, byli novými členy dozorčí rady ministrem kultury jmenováni Mgr. Jaroslav 

Kolčava a Ing. Marcel Uchytil. Na prvním jednání nové dozorčí rady dne 23. března 2016 byl 

jejím předsedou zvolen dosavadní předseda Mgr. Václav Houfek. Na druhém zasedání 

správní rady dne 27. dubna 2016 byla předsedkyní správní rady zvolena Doc. PhDr. Kristina 

Kaiserová, CSc. Ke dni 2. května 2016 pak zanikl mandát člena správní rady                        

Dr. Phil. Miroslava Němce a novou členkou správní rady byla ke dni 17. května 2016 

jmenována rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem                     

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.3 Dále bylo ke dni 18. září 2016 ukončeno členství ve 

                                                           
2 Změna obecně prospěšných služeb byla vložena do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu 

v Ústí nad Labem 22. června 2017 a v době předkládání výroční zprávy ještě nebyla zaregistrována.   
3 Jmenování paní docentky Hrubé bylo vloženo do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu 

v Ústí nad Labem 16. června 2017 a v době předkládání výroční zprávy ještě nebylo zaregistrováno.     
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správní radě Mgr. Pavla Hlubučka4 a ke dni 19. září 2016 jmenoval ministr kultury novým 

členem správní rady Dr. Martina Thiela.      

 

1. 3. Změny ve statutárních orgánech společnosti – ředitel 

 

Dozorčí rada se na svém jednání dne 15. září 2016 usnesla doporučit správní radě 

odvolání ředitelky Mgr. Blanky Mouralové. Následně proběhla jednání mezi statutárními 

zástupci zakladatelů, kteří se shodli na tomto návrhu. Správní rada pak na svém jednání dne  

1. listopadu 2016 rozhodla o odvolání Mgr. Blanky Mouralové z funkce ředitelky Collegia 

Bohemica. Pro odvolání hlasovalo osm členů správní rady, jeden byl proti. O svém 

rozhodnutí informovala správní rada veřejnost formou tiskové zprávy, ve které zdůvodnila 

odvolání ředitelky následovně: „Vzhledem k výši státního vkladu investovaného do vzniku 

výstavního záměru a udržení maximální transparentnosti správy veřejných prostředků se 

správní rada na svém posledním zasedání rozhodla vypsat na pozici ředitele Collegia 

Bohemica otevřené výběrové řízení, které bude zveřejněno v následujících týdnech na 

stránkách společnosti. Důvodem je zejména skutečnost, že vzhledem k náročnosti projektu 

nelze kumulovat pozice ředitele/ky a kurátora/ky. Do doby výběru nového ředitele bude 

řízením společnosti pověřen Mgr. Tomáš Okurka Ph.D., kurátor sbírky nových dějin Muzea 

města Ústí nad Labem. Expozice, která prozatím existuje ve formě 3D modelů, si klade velké 

ambice: Na celkové ploše 1,500 m2 vznikne rozsáhlé muzeum evropského významu, 

zaměřené na dějiny německy mluvících obyvatel českých zemí, kteří po staletí 

spoluformovali kulturní prostor naší země.“ 

Na jednání správní rady dne 1. listopadu 2016 byl zároveň ředitelem jmenován      

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. s tím, že bude vykonávat funkci ředitele do té doby, než bude ve 

výběrovém řízení vybrán nový ředitel. Předání funkce ředitele bylo dokončeno k 31. lednu 

2017. Správní rada se zároveň rozhodla vypsat výběrové řízení na obsazení funkce ředitele, 

které se uskutečnilo v následujícím roce.5      

 

                                                           
4 Taktéž ukončení členství Mgr. Hlubučka bylo vloženo do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského 

soudu v Ústí nad Labem 16. června 2017 a v době předkládání výroční zprávy ještě nebylo zaregistrováno.    
5 Na základě tohoto řízení byl s účinností od 1. května 2017 novým ředitelem Collegia Bohemica jmenován 

PhDr. Petr Koura, Ph.D. 
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1. 4. Stálá muzejní expozice „Naši Němci“ 

 

Ministerstvo kultury ČR v květnu 2016 registrovalo investiční akci obecně prospěšné 

společnosti Collegium Bohemicum na výstavbu muzejní expozice „Naši Němci“ v Ústí nad 

Labem. Díky schválené investici ve výši 50,5 mil. Kč může Collegium Bohemicum 

vybudovat stálou expozici o rozloze více než 1,500 m2, která se bude věnovat dějinám 

německojazyčného obyvatelstva v českých zemích od středověku po 20. století. Jedná se o 

jeden z největších současných výstavních projektů v České republice. 

Na koncepci expozice pracoval několik let tým odborníků. V roce 2011 byla vyhlášena 

soutěž na architektonicko-výtvarné řešení, ve které zvítězil ateliér Projektil architekti. Na 

základě vítězného návrhu byla následně vypracována dokumentace technického projektu 

expozice. Expozice bude vybudována podle již hotového projektu ateliéru Projektil architekti, 

který však musí být aktualizován především s ohledem na vývoj techniky, ke kterému v 

posledních letech došlo.  

Realizace projektu výstavby expozice byla zahájena podpisem smlouvy s prvním 

dodavatelem až v březnu 2017. S otevřením expozice se počítá v roce 2018 nebo 2019. 

 

1. 5. Muzejní sbírka Collegia Bohemica 

 

Muzejní sbírka Collegia Bohemica nedoznala v roce 2016 žádných zásadních změn. 

Dne 16. listopadu 2016 se uskutečnila kontrola sbírky ze strany Ministerstva kultury ČR, 

jejímž předmětem bylo dodržování zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy.  

Kontrola pro Collegium Bohemicum dopadla pozitivně. Kontroloři ministerstva konstatovali, 

že sbírka je na základě namátkově provedené kontroly 25 sbírkových předmětů a na základě 

provedené kontroly ochrany a uložení sbírkových předmětů uchovávána ve své celistvosti 

podle ustanovení příslušného zákona. Zabezpečení sbírky proti krádežím a vloupáním a proti 

působení nepříznivých vlivů bylo shledáno jako dobré a podmínky pro přehledné uložení 

sbírkových předmětů jako velmi dobré. Kontrola dále konstatovala, že záznamy na 

evidenčních listech, vyhotovených k jednotlivým předmětům, nejsou odpovídajícím 

způsobem autentizované, že odcizení jednoho sbírkového předmětu v roce 2013 nebylo 

oznámeno ministerstvu kultury a že sbírkové předměty nemají v oficiálním evidenčním 
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záznamu chronologické evidence uvedeno provedení inventarizace, přičemž oznámení o 

provedení inventarizace není zasíláno ministerstvu. Kontroloři ministerstva kultury tak 

doporučili bez zbytečného odkladu autentizovat evidenční záznamy v chronologické evidenci, 

neprodleně doplnit data provedení inventarizace do systematické evidence sbírkových 

předmětů a též vypracovat Režim zacházení se sbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty. 

V závěrečném protokolu kontroly je uvedeno, že Collegium Bohemicum jako správce sbírky 

plní povinnosti plynoucí z příslušného zákona a zjištěnými porušeními zákona nebyla 

způsobena škoda, jedná se o pochybení, která jsou snadno napravitelná.   

 

 

1. 6. Vědecká rada Collegia Bohemica 

 

Vědecká rada Collegia Bohemica se v roce 2016 ani jednou nesešla. Důvodem byla 

jednak skutečnost, že členům této rady dle platných předpisů vypršel mandát, ale i fakt, že 

nebyla svolána. V průběhu roku byl správní radou projednán nový jednací řád vědecké rady, 

na přelomu let 2016/2017 pak docházelo k oslovování jednotlivých kandidátů pro členství ve 

vědecké radě.6      

 

 

 

 

                                                           
6 Obnovení vědecké rady se uskutečnilo až v roce 2017. 
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2. Kulturní a vzdělávací aktivity Collegia Bohemica a mediální ohlasy na ně 

 

  

Stěžejní kulturní událostí, na níž se Collegium Bohemicum v roce 2016 podílelo, 

představoval festival Dny české a německé kultury, jehož osmnáctý ročník se uskutečnil 

v Ústí nad Labem v říjnu a v listopadu 2016. Během festivalu bylo možné navštívit celkem 

čtyři koncerty, jedno autorské čtení, jedno divadelní představení a výstavu komiksů. V rámci 

Dnů české a německé kultury se dále uskutečnily další kulturní akce pořádané pravidelně 

Collegiem Bohemicem (kabaretní představení Eňo Ňuňo, Literární kavárna, Slam Poetry a 

Ústí Beats). Největší zájem vzbudil zahajovací koncert hudební skupiny Kafka Band, který 

navštívilo 180 diváků. Vedle podzimních Dnů české a německé kultury pokračovalo 

Collegium Bohemicum v pořádání dalších kulturních akcí jako hudební festival Ústí Beats, 

filmová přehlídka Kino Aussig nebo kabaret Eňo Ňuňo.  Kulturních akcí pořádaných 

Collegiem Bohemicem se v roce 2016 zúčastnilo celkem 2232 návštěvníků. Kulturní akce 

pořádané Collegiem Bohemicem v roce 2016 podpořil Goethe Institut, festival 18. Dny české 

a německé kultury podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 
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Hudební festival Ústí Beats 

První ročník festivalu Ústí Beats se odehrál v prostoru Café Alibi již v roce 2013. Od té doby 

Ústí Beats změnilo několikrát místo konání (převážně díky změně majitele podniku), 

v minulém roce se uskutečnilo v baru Phoenix v Klíšské ulici v Ústí nad Labem. Akce 

představující nejen mladé a nejen ústecké interprety nabídla v roce 2016 během čtyř večerů 

celkem osmnáct účinkujících hudebníků. Na jarním Ústí Beats 12 ve ska-balkánském rytmu 

zazářila berlínská kapela Polkageist, kterou doporučila jedna z dobrovolnic, jež působila 

v Collegiu Bohemicu v roce 2015. V rámci koncertu Ústí Beats Open Air, který byl součástí 

festivalu Útulek Fest, vystoupily hudební skupiny Znouzectnost, Timudej nebo berlínská 

formace Stumbling District. Hudební festival Ústí Beats se těší velké oblibě i na sociální síti 

Facebook. 

 

Návštěvnost: 

Ústí Beats 12 – 11. 3. 2016 – 142 návštěvníků   

Ústí Beats Open Air III – 13. 5. 2016 – 300 návštěvníků 

Ústí Beats 13 – 16. 9. 2016 – 72 návštěvníků 

Ústí Beats 14 – 25. 11. 2016 – 33 návštěvníků 
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Filmová přehlídka Kino Aussig 

Filmovou přehlídku Kino Aussig pořádá Collegium Bohemicum dvakrát ročně (na jaře a na 

podzim). Vybrané filmy německých tvůrců jsou promítány v původním znění s českými 

titulky a spojuje je vždy společné téma. Tituly pro projekci vybírá německý dobrovolník 

Collegia z filmů nabízených Goethe Institutem. V roce 2016 to byl Kjell Pommereing a jako 

témata přehlídky zvolil „Berlín“ (jaro 2016 – filmy This Ain’t California, Good bye Lenin!, 

Berlin Babylon a Oh Boy) a „Nespoutanost“ (podzim 2016 – filmy Wir sind jung. Wir sind 

stark, Als wir träumten, Finsterworld, Who Am I – Kein System ist sicher). Vybrané filmy 

byly promítány jednak na dopoledních projekcích pro školy (gymnázia v Ústí nad Labem a 

v Teplicích, základní školy v Ústí nad Labem) a dále na večerních představeních v kině 

Hraničář, která kromě veřejnosti často navštěvují též studenti Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně.   

 

Návštěvnost: 

Jarní Kino Aussig (4. 4. – 25. 4. 2016) – 271 návštěvníků (z toho 135 v rámci projekcí pro 

školy) 

Podzimní Kino Aussig (17. 10. – 7. 11. 2016) – 367 návštěvníků (z toho 184 v rámci projekcí 

pro školy) 

 

Mediální ohlasy: 
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Kabaret Eňo Ňuňo 

Kabaretní večer uměleckých představení Eňo Ňuňo netradičním způsobem představuje 

umělce, filmaře, básníky, tanečníky a další zajímavé lidi z pohraničí i zahraničí. Celým 

večerem provází moderátorská dvojice Vašek a Kytice, kteří vymýšlejí téma a průběh celého 

večera. V roce 2016 pořádalo Collegium Bohemicum tzv. hravá Eňa – jarní se uskutečnilo na 

téma „Člověče nezlob se!“, podzimní se pak nazývalo „Škatulata Batulata“. Zde se představil 

písničkář Frank Viehweg z Berlína, který do němčiny překládá písně Jaromíra Nohavici. Eňo 

Ňuňo má v Ústí nad Labem dlouholetou tradici a je populární též na sociální síti Facebook. 

Tuto jinak oblíbenou akci, která je již neodmyslitelně spjata s ústeckou uměleckou scénou, 

poněkud limituje skutečnost, že dosud nemá svůj „domovský“ prostor a často se stěhuje. Na 

podzim 2016 se Eňo Ňuňo uskutečnilo v baru ústeckého Činoherního studia. 

Návštěvnost: 

Eňo ňuňo – Člověče nezlob se! – 8. 4. 2016 – 50 návštěvníků 

Eňo ňuňo – Škatulata Batulata – 8. 10. 2016 – 34 návštěvníků 

Mediální ohlasy: 
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Ústecká noc literatury 

Tématem v pořadí deváté Ústecké noci literatury byl sport. Tomu odpovídalo i zvolené místo 

konání na městském stadionu. Na pěti různých místech stadionu byly předčítány herci 

ústeckého Činoherního studia (Nataša Gáčová, J. A. Haidler, Marta Vítů, Jan Jankovský, 

Jakub Kadeřábek) texty autorů německého jazyka: povídka Güntera Grasse z knihy Mé století 

o fotbalovém utkání mezi VfB Lipsko a DFC Praha v roce 1903, pasáž z knihy Petera 

Handkeho Úzkost brankáře při penaltě, vzpomínky německého brankáře Lutze Pfannenstiela 

a reportáž o finále mistrovství světa mezi Německem a Maďarskem v Bernu v roce 1954. 

Ústeckou noc literatury završil koncert zpěvačky Vladivojny La Chia. 

Návštěvnost:  

Ústecká noc literatury – 12. 6. 2016 – 25 návštěvníků 
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Výstava komiksu Ivo Kircheise 

V Drážďanech žijící umělec Ivo Kircheis původně vystudoval mikroelektroniku a grafický 

design, v roce 2005 se však rozhodl věnovat komiksové kresbě a ilustraci. Známé jsou 

především jeho Wimmelbilder, které vytváří po celém Německu. Jednalo se o jeho první 

výstavu v České republice. Výstavu doprovázely komiksové workshopy pro školy i veřejnost, 

na nichž účastníci pracovali s komiksy Iva Kircheise a s postavičkou Hostiho, která je 

maskotem festivalu Dny české a německé kultury. Výstava se uskutečnila v Muzeu města 

Ústí nad Labem a pořádalo ji Collegium Bohemicum.  

Návštěvnost: 

Vernisáž výstavy – 15. 10. 2016 – 25 návštěvníků 

Workshop pro veřejnost – 5. 11. 216 – 34 návštěvníků 

Workshop pro školy – 8. a 11. 11. 2016 – 95 návštěvníků 

Mediální ohlasy: 
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Zahajovací koncert 18. Dnů české a německé kultury – Kafka Band 

Slavnostní zahájení festivalu 18. Dny české a německé kultury na české straně v roce 2016 

přinesly jedinečný zážitek v podání literárně-hudebního projektu Kafka Band. Jeho účastníci 

se nechali inspirovat komiksovou adaptací nedokončeného románu Franze Kafky Zámek, na 

kterém se společně podílel český výtvarník Jaromír 99 a americký scénárista David Z. 

Mairowitz. V projektu Kafka Band se němčina proplétá s češtinou, recitace se zpěvem, rock 

s popem, folkem a hospodským šramlem, jaký možná zimou prokřehlého zeměměřiče K. 

uvítal v románové hospodě U Mostu. V projektu se ke spolupráci znovu sešli výtvarník a 

zpěvák Jaromír 99 a spisovatel Jaroslav Rudiš (autoři kultovní komiksové trilogie Alois 

Nebel), kteří vybrali a upravili Kafkovy texty. Ke spolupráci si poté přizvali přední české 

umělce z hudebních skupin Priessnitz, Umakart, Tata Bojs, Ille a Lesní zvěř. Koncert se 

uskutečnil ve Veřejném sálu Hraničář a pořádalo jej Collegium Bohemicum.   

Návštěvnost: 

Zahajovací koncert – Kafka Band – 26. 10. – 180 návštěvníků 

Mediální ohlasy: 
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Koncert Jayl Funk 

Hvězda německé funkové scény, DJ a producent Jayl Funk, připravil neobyčejné vystoupení 

v Ústí nad Labem. Jeho živé sety jsou známé díky jedinečné směsici nu-funku, funky breaku a 

nu-disca, kterou prezentoval na svém evropském turné. Jayl Funk má excelentní techniku hry 

a vedle převzatých skladeb prezentuje také vlastní tvorbu (nejrůznější remixy a edity). Po 

založení vlastní značky „Jayl Funk“ (2011) a digitálního labelu „Trufunk“ se stal populárním 

nejen v Evropě a nové příznivce a posluchače získává nyní po celém světě. Návštěva umělce 

z Norimberka byla pro Ústí nad Labem velkou poctou. Akce byla pořádána ve spolupráci 

s Café Max, které převzalo část nákladů. 

Návštěvnost: 

Jayl Funk – 27. 10. – 95 návštěvníků 

 

Literární kavárna 

Literární kavárnu pořádá Collegium Bohemicum ve spolupráci s organizací Nová Akropolis, 

která v rámci této akce představuje významné německé autory a filozofy. V rámci třetího 

pokračování byl představen jeden z nejpopulárnějších titulů psychologa, sociologa a filozofa 

Ericha Fromma, kniha Umění milovat. Erich Fromm se zabýval bolavou duší moderního 

člověka a hledal cesty, jak ji uzdravit. Za jednu z nejdůležitějších vlastností člověka 

považoval schopnost milovat. Poukazoval, že s touto vlastností se bohužel nerodíme, ale 

musíme se „umění milovat“ naučit a rozvinout. Bez lásky totiž není možné mít zdravou duši a 

prožít šťastný život. Literární kavárna představuje nízkorozpočtovou akci, proto se ji 

Collegium Bohemicum snaží udržet i přes relativně nízkou návštěvnost. 

Návštěvnost:  

Literární kavárna III. – 3. 11. – 5 návštěvníků 
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Meeting Drážďany – Ústí nad Labem – Litoměřice 

Tři města, tři kapely, tři koncerty a jedna řeka, to vše se potkává na Meetingu, který se poprvé 

v roce 2016 kromě Litoměřic a Ústí nad Labem uskutečnil i v Drážďanech. Ústecká rap-

metalová kapela Hectic se společně s Nestel Postel (pop-rock) a Markem Borským (black-

folk) potkala s drážďanskými Die Ukrainniens, kteří jsou již stálicí tohoto projektu. 

Návštěvnost: 

Dráždany – 3. 11. – 35 návštěvníků 

Litoměřice – 4. 11. –  52 návštěvníků 

Ústí nad Labem – 5. 11. – 63 návštěvníků 

Mediální ohlasy: 
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Slam Poetry Show 

Collegium Bohemicum se rozhodlo přispět k výchově nových mladých „slamerů“ a přiblížit 

dětem umění slova. Pod vedením Vaška Formánka a ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové 

proběhl dětský slamerský workshop, který vyústil vystoupením dětí na show. Svůj slamerský 

um předvedli špičky této literární disciplíny jako fyzický básník Petr Váša, Anatol Svahilec, 

německé slamerky Bonny-Lycen Henze a Marsha Richarz, ústecký slamer Jakub Kadeřábek a 

Jakub Foll, který se svou kapelou Střídmí klusáci v kulisách višní večer hudebně zakončili. 

Česko-německá Slam Poetry Show je jednou z nejstarších akcí Collegia Bohemica. 

Návštěvnost: 

Slam Poetry Show – 9. 11. – 46 návštěvníků 

Divadelní představení My děti ze stanice ZOO  

Činoherní studio města Ústí nad Labem v české premiéře odvážně ztvárnilo dílo německé 

autorky Christiane Felscherinow, která odhalila svůj příběh o životě ve spirále závislosti, 

kriminality a bídy. Autobiografická kniha přinesla nový pohled na západoněmeckou 

společnost 70. let 20. století a díky svému otevřenému zobrazení drogové závislosti se stala 

kultovním dílem. Po divadelním představení proběhla beseda o drogové problematice. Akce 

byla pořádána ve spolupráci s Činoherním studiem, které hradilo část nákladů.   

Návštěvnost:  

My děti ze stanice ZOO – 10. 11. – dopolední představení – 145 návštěvníků 

           – večerní představení – 135 návštěvníků 
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Závěrečný koncert Dnů české a německé kultury – À la Francaise  

Původně plánovaný koncert skupiny Slavonics musel být zrušen a měl být nahrazen 

vystoupením dua À la Francaise – Kammermusik für Flöte und Harfe. Z důvodu nemoci 

flétnistky Kristýny Landové se ale nakonec uskutečnil pouze sólový koncert německého 

harfisty Markuse Thalheimera, který pro tento večer upravil společný repertoár pouze pro 

harfu. Markus Thalheimer se hře na tento hudební nástroj věnuje již od svých šesti letech. V 

sedmnácti letech začal studovat v rámci programu podpory mladých umělců pod dohledem 

Prof. Gisele Herbel na Hochschule für Musik v Drážďanech. V roce 2005 získal 1. cenu v 

celostátní soutěži Jugend musiziert. V devatenácti letech debutoval s koncerty Händela a 

Pierného s Bochumer Symphoniker a od roku 2008 je členem Junge Deutsche Philharmonie. 

V březnu 2014 získal 2. cenu v rámci Dutch Harp Competition a koncertoval mimo jiné v 

Německu, Itálii, Francii, České republice a Egyptě. Od začátku sezóny 2016/2017 je 

sóloharfistou orchestru Neue Lausitzer Philharmonie. Koncert se uskutečnil v Císařském sále 

Muzea města Ústí nad Labem a pořádalo jej Collegium Bohemicum. 

Návštěvnost: 

Závěrečný koncert – 29. 11. – 16 návštěvníků 
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 Autorské čtení – Milena Oda 

V rámci autorského čtení nám Milena Oda představila svou prozaickou esej Nennen Sie mich 

Ausländer/Oslovujte mě Cizinče, která vyšla v roce 2016 dvojjazyčně v nakladatelství 

Bohemian Paradise Press. Prozaička, režisérka, překladatelka a autorka divadelních her 

Milena Oda se narodila v Jičíně a vystudovala germanistiku a historii na Univerzitě Palackého 

v Olomouci. Od r. 2001 žije v Berlíně a působí nejen v Německu, ale i v USA, Egyptě či 

Praze. Je také zakladatelkou mezinárodní platformy pro film, divadlo a hudbu Bohemia 

Paradies Productions. Píše v německém, českém a anglickém jazyce. Akce se uskutečnila ve 

spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem. 

Návštěvnost: 

Autorské čtení – Milena Oda – 30. 11. – 30 návštěvníků 
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3. Lidské zdroje, složení orgánů a grémií 

3. 1. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum a jejich statutární 

zástupci k 31. 12. 2016 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

Primátorka Ing. Věra Nechybová 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

Rektor Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

 

Ministerstvo kultury České republiky 

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

Ministr Mgr. Daniel Herman 

 

Společnost pro dějiny Němců v Čechách 

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem 

Předsedkyně Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  
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3. 2. Orgány Collegia Bohemica a jeho zaměstnanci 

 

3. 2. 1. Zaměstnanci/pracovníci Collegia Bohemica v roce 2016 

 

Ředitelka/ředitel: 

Mgr. Blanka Mouralová (do 1. 11. 2016) 

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. (od 1. 11. 2016) 

 

Zástupce ředitelky/ředitele: 

Mgr. Milan Rudik 

(Na základě plné moci byl v roce 2016 statutárním zástupcem ředitelky/ředitele) 

 

Kulturní manažerka: 

Anna Jelačičová 

 

Manažerka projektů: 

Mgr. Blanka Mouralová (na rodičovské dovolené do září 2017) 

 

Administrativní pracovnice: 

Lucie Havlíčková (do 30. 5. 2016) 

 

Dobrovolníci: 

Mietje Kuhnhardt 

Kjell Pommerening 
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3. 2. 2. Správní rada 

 

Dle zakládající smlouvy má správní rada Collegia Bohemica devět členů. 

 

Předsedkyně: 

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 

(členkou správní rady od 11. 1. 2016, předsedkyně od 27. 4. 2016) 

 

Členové: 

MUDr. Jiří Madar (od 1. 9. 2015) 

Pavel Dufek (od 1. 9. 2015) 

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (od 22. 2. 2016) 

Mgr. Pavel Hlubuček (do 18. 9. 2016) 

Dr. Martin Thiel (od 19. 9. 2016) 

Mgr. Ivo Losman (od 20. 10. 2015) 

Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (od 23. 5. 2011)  

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. (od 15. 4. 2015) 

Dr. Phil. Miroslav Němec (do 2. 5. 2016) 

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (od 17. 5. 2016) 

 

V roce 2016 se uskutečnilo celkem sedm zasedání správní rady (23. 3., 27. 4., 7. 6., 24. 6.,  

20. 9., 1. 11. a 6. 12.).   
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3. 2. 3. Dozorčí rada 

 

Dle původní zakládající listiny měla dozorčí rada Collegia Bohemica tři členy, nová 

zakládající listina z 28. ledna 2016 navýšila jejich počet na šest. 

 

Předseda: 

Mgr. Václav Houfek 

(člen dozorčí rady od 9. 2. 2013, předseda nové dozorčí rady od 23. 3. 2016) 

 

Členové: 

Mgr. Tomáš Rieger (od 1. 9. 2015) 

Mgr. Tomáš Wiesner (od 15. 6. 2015) 

Mgr. Jaroslav Kolčava (od 22. 2. 2016) 

Ing. Marcel Uchytil (od 22. 2. 2016) 

Mgr. Lucie Kalhousová (od 26. 3. 2015)  

 

V roce 2016 se uskutečnilo celkem šest zasedání dozorčí rady (23. 3., 18. 4., 21. 6., 15. 9.,    

5. 10. a 21. 11.). 
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4. Hospodaření v roce 2016 

 

4. 1. Členění nákladů a výnosů 

 

 

Členění nákladů (v celých tisících korun) Členění výnosů (v celých tisících korun) 

Spotřebované nákupy a 

nakupované služby 1 063    Provozní dotace 1 655 

Osobní náklady 827    Přijaté příspěvky 20 

Daně a poplatky 0    Tržby za vlastní výkony a za zboží 130 

Ostatní náklady 37 

  Odpisy 0 

  
Náklady celkem 1 927    Výnosy celkem 1 805 
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4. 2. Aktiva a pasiva 

 

Aktiva (v celých tisících korun) Pasiva (v celých tisících korun) 

Dlouhodobý majetek celkem 3 833    Vlastní zdroje celkem 2 614 

Krátkodobý majetek celkem 216    Cizí zdroje celkem 1 435 

Aktiva celkem 4 049    Pasiva celkem 4 049 

     

4. 3. Finanční příspěvky a dary Collegiu Bohemicu v roce 2016   

 

Statutární město Ústí nad Labem 800.000 Kč 

Goethe Institut Praha 683.797 Kč 

Ministerstvo kultury ČR 438.000 Kč 

Úřad práce ČR - krajská pobočka Ústí nad Labem                                                         52.000 Kč 

Radim Holeček 20.000 Kč 

 

Účetní závěrka Collegia Bohemica za rok 2016 s výrokem auditora je přílohou této výroční 

zprávy. 
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5. Partneři a spolupracující instituce 

 

AG Kurzfilm Dresden, Drážďany 

Antikomplex, Praha 

Bohemicum Regensburg – Passau, Univerzita v Řezně 

Collegium Carolinum, Mnichov 

Česko-německé fórum mládeže 

Česko-německý fond budoucnosti, Praha 

Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem 

Filmfest Dresden, Drážďany 

Generální konzulát ČR, Drážďany 

Goethe Institut, Praha 

Kulturní centrum Řehlovice 

Landeszeitung, Praha 

Muzeum města Ústí nad Labem 

Nadace Brücke/Most, Drážďany 

Nadace Roberta Bosche, Stuttgart 

Německé velvyslanectví v Praze 

Saský zemský úřad pro muzejnictví, Saská Kamenice/Chemnitz 

Seligerova obec, Mnichov 

Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem 

Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem 

Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov 

Weiterdenken – Saská nadace Heinricha Bulla, Drážďany 

Živá paměť, Praha    
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6. Kontakty 

 

Sídlo a fakturační adresa 

Collegium Bohemicum, o. p. s. 

Masarykova 1000/3 

400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 273 09 231 

 

tel. +420 413 034 583 

fax. +420 413 034 589 

e-mail: info@collegiumbohemicum.cz 

internetová stránka: www.collegiumbohemicum.cz 

 

 

Bankovní spojení 

Komerční banka a. s. 

Bílinská 2 

400 42 Ústí nad Labem 

 

Korunový účet: 35-8520310287/0100 

Eurový účet: 43-6312580267/0100 

 

  

 

 

V Ústí nad Labem, dne 27. června 2017 

 

 

 

PhDr. Petr Koura, Ph.D., ředitel 
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Příloha – zpráva auditora 



ZPRAVA ]VEZAVISLEHO AUDITORA

o ově ení četní závěrlcy a vyroční zprávy

k 3r.12.20r6

četní jednotlq)

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Awditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.

Nad Primaskou 27
100 00 Praha I0

Evidenční č.: 209

V Praze dne 23. června 20]7



Učetní jednotka: Collegittm Boheruiant, o. o ově ení tičetní :ávěrky a vyroční :

AIa základě smlotvy mezi četní jednotkott Collegium Bohemicum, o.p.s. a iluditorskou
firmou PRIMASKA A(IDIT, o.s. jsme provedli audit p iložené čeÍní závěrlry itčetní jednottql
Collegittm Bohemicttm' o.p.S. Zpráva je určena pro vedení tičetní jednottry a zakladatele cI

poslqltuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly p edmětem prově ovťiní
pr ac ovníku audit or s ké firmy.

Úretní 1erlnotka:

t

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Masarykova I000/3
400 0] Ústí nad Labem-centrum
273 09 231

Další tidaje o tičetní jednotce jsott uvedeny v bodě ,,L obecné tidaje" p ílohy této uičetní závěrlql.

Vyrok auditoru
Provedli jsme audit p iložené četní z věrlql tičetní jednotlql Collegium Bohemicum,

o.p.s. sestavené na zdkladě česk ,ch t'ičetních p edpisťt, ktertt se skltÍdtt zrozvahy k 31.12.2016,
v 'kazu zisku a ztr ty za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a p íIohy těto četní ztívěrky, která
obsahuje popis pot'tžiQch podstatnych tičetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru, s vyhradott možnych vliv,ťt popsanych v oddítu Základ pro vyrok
s vyhradou, četní závěrka podáv věrny a poctivy obraz aktiv a pasiv četní jednottgl
Collegittm Bohemicum, o.p.S. k 31.]2'20]6 a náklad , vynos , vysledku jejího hospodaiíení za
rok končící 3 ].12.2016 v souladu s česlrymi t|tčetními p edpisy

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto d vá k tičetní závěrce tičetní jednotlgl
Collegittm Bohemicttm, o.p.s. k 31.I2.2016

WROK S WHRADOU.

Zdklad pro vyrok s vyltrudou

Vzhledem k tomu, že de:n provcidění fyzicl<ych inventur dlotthodobého majettat p edcházel
datu, k němuž byla podepsťina smloLya o provedení audittt četní z věrlql, nemohli jsme se
zitčastnit těchto inventur dlouhodobého majetku a vyjád it se k pr tběhu provádění fyzictqlch
inventur dlouhodobého majetlan. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli p ítomni na fyzické inventw;e
dlouhodobého majetlru a vzhledem ke zp sobu vedení evidence dlotthodobého majetku tičetní
jednotkou, jsme nebyli schopni se p esvědčit o stavu dlotlhodobého majetktt k 3].]2.2016 jinymi
auditorslry*i posttlpy a ovětYit tak stav dlouhodobého majetku vykázanych v ť,tčetní závěrce
k 3].12.2016,kdy četní jednotkavykazuje dlouhodoby majetekv brtfito hodnotě 3 B33 tis. Kč.

Audit jsme provedli v souladu Se zákonem č. 93/2009 Sb', o ctttditorech ve znění
pozdějších p edpisti a standardy Komory auditor České repttblilql (KAČR) pro attdit, kterymi
jsott mezinárodní standardy pro audit (ISA) p ípadně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami Komory attditor České republilqt. ]Ýaše odpovědnost stanovená těruito
p edpisy je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora Za audit tičetní závěrlry.

PRI\IASKA AUDIT, o.s. - :apsaltá do obchodního rejst íku fuÍěstslrym soudem y Pra:e, dne ] ]. čerllence l996, pod spisotlolt :ttačkott
- oddíl B, vložka 4lB], l,trad Priruaskott 27, 100 00 Praha l0, tel.: 2830l3333,-331,

fttx: 2830I3335,-30B, IČ: 2506433g, otč: CZ25061339' číslo tičttt tt ČSoa 576282063/0300
e-nn i l : i nfo@p r i ru a s ka' c:, i n l e r n e t oy é S trdn lq; ; y,11,1 v.pr irua ska.cz
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V sottladtl se zákonem o auditorech a Eticlq)m kodexem p ijatym KomoroLt auditor České
republilq) jsme na četní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplyvctjící
z uvedenych p edpis . Domníváme se' že d kazní informace, které jsme shromáždili, poslrytl.jí
dostatečny a vhodny základ pro vyjčid ení našeho vyroku s vyhradott.

Zd ruznění skutečnosti

Auditor upozor tje, že vp edloženém vykant rozvaha k31.12.2016 jsott vykázány
vpasivech loátkodobé z vazlql B.IIL ve vyši 23] tis. Kč, ale aktiva p edstavující lrrátkodoby

finanční majetek B.II' jsott pouze ]3 tis. Kč. Vroce 20]7 obdržela tičetní jednotka finanční
p ípěvek na provoz z kterého je schopna závazlgl vyrovnat. Dále upozor ujeme na bod ,,VL9.
ostatní vyznamné iformace a slaltečnosti" p ílohy učetní závěrlql k 3].]2.20]6, ve kterém je
uvedena mimo jiné informace o vratcefinančních prost edk ve vyši 2]B tis. Kč v druhé polovině
roku 2016. Tato operace vyrazně ovlivnilavysledekhospoda ení za období rolru 20]6.

ostatní inforruace uvedené ve v ,roční zpr vě

Za ostatní informace se považují v souladu s $ 2 písm. b) z kona o auditorech
informace uvedené ve vyroční zprávě mimo tičetní zťivěrku a naši zprávu auditora' Za ostatní
i nfor m ac e o dp ov í dá e dit e l ti č e t ní j e dno t lgl.

]Ýáš vyrok k tičetní zál,ěrce Se k ostatním informacím nevztahtje. P esto je však
součástí našich povinností souvisejících s auditem četní z věrlql seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní iformace tpedené ve vyroční zprávě za období 2016
nejsott ve vyznamném (materiálním) nesouladu s četní závěrkott k 3 ] ' 12'20] 6 či našimi
znalostmi o četní jednotce získanymi během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví
jako vyznamně (materiálně) nesprávné. Také posttzt'jeme, zda ostatní iformace byly ve všech
vyznamnych (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s p íslušnymi právními p edpisy.
Tímto posouzením se rozttmí, zda ostatní iformace spl ttg'í požadavlql právních p edpis na

formální náležitosti a postttp vypracování ostatních informací v kontextu vyznamnosti
(materiality), tj zda pilípadné nedodržení uvedenych požadavk, by bylo zp sobilé ovlivnit
sudek činěny na základě ostatních informací.

]Ýa základě provedenych postup ' do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že:
o ostatní inJbrmace, které popist jí skutečnosti, jež jsou též p edmětem zobrazení v četní

z věrce k31.12.2016, jsou ve všech vyznamnych (materiálních) ohledech v sottladu
s piíedloženou tičetní závěrkou a

. ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními p edpisy

Dťile jsme povinni uvést, zda na základě poznatk a povědomí o ťtčetní jednotce,
k ninlž jsme dospěli p i provádění auditu, ostatní informace neobsahují vyznamné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rťimci uvedenych postttp jsme v obdrženych informacích žťidné
vyznamné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

PRIMASKA AUDIT, il.S. - :apsatlťt do obchodního rejst íku ]VÍěsts]qm souden y Pra:e, dne ] ]. července l996, pod spisovott :rtačkott
-oddílB,t,ložka11B1, NadPrimaskou27, l0000Praha]0,ÍeI.:2B3013333,-331,

fax:2830I3335,-30B, IČ: 2506133g, uČ: CZ25061339, číslotičttttt ČSoa 576282063/0300
e-nnil : infu@pri maska' c:, in terne toyé s trťnlg, :lt,lt,lt,, prinnska'cz
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odpovědnost editele, sprdvní a dozorčí rady četní jednotky

Ředltel tičetní jednottql odpovídá Za Sestavení ťtčetní závěrlql podávctjící věrny a poctivy
obraz v sotlladtt s česlglmi tičetními p edpisy. Sotlčasně odpovídá editet tičetní jednottq,
Collegittm Boltemicum, o.p.s, za takovy vnit ní kontrolní systém, ktery povahje za nezbytny
pro Sestavení tičetní závěrlq tak, aby neobsahovala vyznamné (materiální) nesprávnosti
zp sobené podvodem nebo chybou. P i sestavování učetní zťivěrlql je editel tičetní jednottql
povinen posoudit, zdct je ťtčetní jednotka schopna nep etržitě trvat, a pokud je to relevantní,
popsat v piííloze itčetní z věrlql záležitosti tykající se jejího nep etržitého trvání a použití
predpokladll nep etržitého trvání p i sestavení tičetní zčivěrlql, s vyjimkou p ípad ' kdy edirel či
zakladatel plántje zrušení tičetní jednotlql nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinott
reálnott možnost než tak tlčinit'

Za dohled nad procesem četního vykaznicMí v tičetní jednotce Collegium Bohemicttm'
o.p'S. odpovídá správní a dozorčí rada

oclpovědnost auditorr za uudit ličetní z věrky

]Ýaším cílem je získat primě enott jistotu, že četní závěrka jako celek neobsaht,je
vyznamnou (materiální) nesprávnost zp sobenou podvodem nebo chybou a vydat zpráwt
auditora obsaht1jící náš vyrok. P imě ená míra jistoQ je velka míra jistoty, nicméně není
zárukor,r, že audit provedeny v souladu se standardy Komory attditor České repttblitq) (K4ČR)
ve všech prípadech v četní závěrce odhalí p ípadnou existt'y'ící vyznamnou (materičtlní)
nesprávnost. IÝesprávnosti mohou vznikat v d sledku podvodťt nebo chyb a považt1jí se za
vyznamné (materiální), polcud lze reálně p edpokládat, že by jednotlivě nebo v sor,thrnu mohly
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, kÍerá uživatelé četní závěrley na jejím základě p ijmott.

P i provádění atdittt v sottladu se standardy KAČR je naší povinností uplat ovat během
celého audittt odborny t\sudek a zachovťivat profesní skepticismtts. D;ále je naší povinností;

. identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materiální) nesprávnosti tičetní závěrlql
zp sobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postttpy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné d kazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádrit vyrok. Riziko, že neodhalíme vyznamnou (materiální)
nesprávnost' k níž došlo v d sledku podvodu, je větší než riziko neodhalení vyznamné
(materiální) nesprávnosti zpttsobené chybou, protože součástí podvodtr mohott byt
také tajné dohocly, falšování, tÍmyslná opomentttí, nepravdivá prohtáše)ní nebo
ob chťizení vnit ních kontr ol,

. seznámit se s vnitiíním kontrolním sysÍémem tičetní jednottql relevantním pro attdit
v takovém rozsahtl, abychom mohli navrhnout auditorské postt'tpy vhodné s ohledem
nA dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjád it názor na tičinnost vnit ního
kontrolního systému,

o posoudit vhodnost pottžitych tičetních pravidel, p imě enost provedenych četních
odhad a informace, které v této sot'tvislosti editel vykázal v p íloze četní závěrlql,

o posoudit vhodnost pot'tžití p edpokladtl nep etržitého trvání p i sestavení tičetní
závěrlry ileditelem, a zda s ohledem na shromážděné d kazní informace existuf e

PRIMASKA AUDIT, o.s. - :ctpscutá do obchodního rejstríku }uÍěstskym soudem y Pra:e, dne ] l ' července 1996, pod spisollott :načkou
oddÍl B, ylo:ka 1IB1, Nad Priruaskott 27, 100 00 Praha ]0, tel.: 2830l3333,-331,

fttx: 2830I3335,-30B, IČ: 2506133g, otč, CZ2506133g, číslo tičttt u Čsoa 5762B2063i0300
e-nrui I : i nfo@p r i m a s ka' c :, í tt te r n e t oy é s t r án lgl' 1 y 1 1,1 t,. p r i rua s k a.cz
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vyznamná (materi lní) nejistota vyplyv.ající z událostí nebo podmínek, které moholt
vyznamně zpochybnit schopnost tičetní jednotlql nep etržitě trvat. Jestliže dojdeme
k z věru, že taková vyznamná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
ttpozornit v naší zpr'ávě na informace uvedené v této souvislosti v p íloze četní
závěrlql, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjád it modffikovany vyrok. ]Ýaše
z věry tykající se schopnosti četní jednotlql nep etržitě trvat vycházejí z d kazních
infarmací, které jsme získali do data vyddní naší zprávy. Nicméně budoucí události
nebo podmínlry mohou vést ktomu, že četní jednotka ztratí schopnost nep etržitě
Írval,

. vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah četní závěrlql, včetně p ílohy, a dále
to, zda četní závěrka p edstavuje podkladové transakce a události zptisobem, ktery
vede k věrnému zobrazení.

Itaší povinností je informovat editele, správní a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o lryznamnych zjištěních, kter jsme v jeho pr běhu učinili, včetně
zjištěnych vyznamnych nedostatkL? ve vnit ním kontrolním systému.

V Praze dne 23. června 2017

(ollegium Bohomlrufils e'B'f;'
lČ 273 09 2s1

rÍ,&11',it#ffi*

PRIMASKA AUDIT, a.s,

Nad Primaskou 27, Praha I0
evidenční č. 209

odpovědny auditor Ing. Pavel Adam
evidenční č. ] 267

zpr vup evzal

PRIMASKA AUDIT, a.s. - :apsatlá do obchodního rejst íku Městslglru soudem v Pra:e, dne I ]. července I996, pod spisovott :načkou
- oddíl B, vložka 4]B], Nad Primaskou 27, ]00 00 Praha ]0, tet.: 2830l3333,-334'

' Íctx: 2830]3335,-soa, tč: 25064339, otč: Cz2s06433g, číslo čttt tt ČSoB 576282063/0300
e - m ai I : i nfo@p r i nl a s ka. c :, in t e r n e t ov é s t r ánley : w tull,' p r i ruas k a. cz

vyrisk u tl.rr\
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D}e vyhlášky č. 504 /2002 sb.

ffi"ffiffiW&ffi& prs n#Vi děleené mnganizace
v plném rnzsahu
ke dni 31.12.2016
(v cel ch tisících rč)

ICCI

27309231

Název a sídlo učetníjednotky
Collegium Bohemicum, o. p. s.

Masarykova:--ustl nad Labem
400 01

oznaČenÍ AI(TIVA

b

Stav k prvnírrru dni ťtčetníhrr
období

1

stav k ptoslednirnu clni ijčetnihil
obc{obí

2

Dlouhodob majetek celkenr (A.1, + A.ll. + A.lll. + A"lV.) 3 833 3 833
A. I

1.

L.

)

Á

{.

6.

7.

slouhodolr n*hm*tn5Í ntajetek celkem {sor"rčet A'l.1. až A'l'7.)

[.lehnrotné v sledky v zkunru a vyvoje

Software

()cenitelná práva

Drobn cilouhorjoby nehmotny majetek

Ostatní cllouhodob5Í nehnrotny majetek

N edokonče n1i d loLt hodoby neh motn1i rrrajete k

Poskytnuté zálohy na dlouhodob5i nehmotrry majetek

il

t.

2.

4"

5.

a

u

1CI.

Dlouhodob hmotn3i nrajetek celkern (sotrčet A'll'1. aŽ A'll'10.} 3 833 3 833
Fozernky

Umělecká díla, pi'edniěty a sbírky 3 833 3 833
Stavby

Hmotné movité věci a jejích soubory

Pestitelské celky 1rv61ych porostťr

DospěNá zví ata a jejich skupiny

Drobn dlouhodoby hniotnli majetek

ostatní dloLihodob hrnotn majetek

Nedokončeny d lou hodob hntotny nrajetek

Pr:skytnuté záIohy na dlouhotlotr17 hniotn ma1etek

A. ilt.

1

Í-

J

4

ri

6

sloLthodob finanční majetek celkem {součet A.lll'1. až A'lll.7.}

Podíly - ovládaná nebo crvládající clsoba

Podíiy - podstatny vliv

Dluhové cenné papíry drŽené do splatnosti

Zá ptijčky organizačrr írn sloŽkám

ostatní dlouhodobé zápŮjčky

Ostatní c1louhodob Íinarrčni majetek

Vytvo eno V proqrafiu FÓRN,4 stud]o - WWW'kastnersw'cZ
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oznaÓení

a

AKTIVA

b

Stav k prvnímu dni r]rčetního
období

1

Stav k pcrslednÍmu dni rjčetnihc
období

2

A. IV.

4

L.

t.+.

A

7"

B.

"10.

11.

CIprávky k dlouhodob' rnajetku celkem (součet A.lV.1 až A.lV.11.)

Cprávky k nehmotnym vysledkťrm vyzkumu a Vyvoje

oprávky k scrítwaru

oprávky k ocenitelnyrn právum

oprávky k rJrobnemu dlouhodobénru nehmotrrému majetku

oprávky k ostatnímu dlouhoclobému nehmotnému ntajetku

Oprávky ke stavbám

oprávky k samostatnym hmotn m movit11'nr rrěcem a souborutn hmotn1ich
mclvitÝcli věcí

oprávky k pěstitelsk m celkťrm trvalych porostŮ

oprávky k základnírnu stáclu a taŽn1inr zví atťrm

oprávky k drr:bnému dlouhodobému hmotnému majetku

cprávky k ostatnímu dloLrhodobému lrnrr:tnému majetkLt

u_ Krátkodoh majetek celkem (B.l' + B.ll' + B'lll. + B.lV') 386 2r6
B"l

4
I

2

3

Á
+

o

-7
Í

oU

I

Zásoby celkem (součet B'l.1. až B'l.9.}

Materiál na skladě

Materiái na cestě

Nedokončená vyroba

Polotovary vlastni vyroby

VlTrobky

Mlaclá a ostatní zví ata a jejich skupiny

ZboŽí na sklaclě a v prodejnách

ZboŽí na cestě

Poskytnuté záIohy na zásoby

s" li

1.

2.

J.

4.

A.

7.

a

10.

Fohledávky celkem (součet B.ll'1' až B'll.1s.) I4 1_3

ocllrěratelé 4 5

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Poskytnuté provozní zálohy

Ostátni pohledávky

Pohleciávky za zaměstnanci

Pohledávky za instittjcemi sociálního zabezpečení a ve ejného
zdravotního noiiŠtění

-/-
Da z p ijmŮ

ostatrrí p ínié dan B B

Da zpidanéhodnoty

Vytvo eno V programu FoRN4 slud o _ WWW'kastneísW'c2
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označenÍ AKTIVA

b

Stav k prvnímu dni tlčetnÍho
období

1

Stav k poslednímu dni rjčetního
období

2

11.

12.

tJ.

14.

'15.

16.

17"

18.

19.

ostatnídaně a poplatky

Nároky na dotace a ostatnízučtování se státním rozpočtem

Nároky tra dotace a ostatní zťrčtováni s rozpočtem orgánri zemních
samosprávnÝch celku

Pohledávky za společníky sdruŽen mi ve společnosti

Pohledávky Z pevn ch ternrínovan;ich operacÍ a opcí

Pohledávky Z Vydan}7ch dluhopis r

Jiné pohledávky

Dohadni čty aktivní

opravná poloŽka k pohledávkám

B. llt.

1.

2.

.ž

Át.

5,

b.

7.

Krátkodob1 finanční majetek celkem (soucet B.lV'1' až B"lV'8.} 6.5 53:
PeněŽní prost edky v pokladně 1 52.
Ceniny

PeněŽní prost edky na Účtech 64 1

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodovánÍ

Ostatnícenné papíry

PenÍze na cestě

B. IV.

1.

2"

Jiná aktiva cElkem (souěet. B.lV'1. aŽ B.lV'3.) 3 0,7, 150
I.láklady p Íštích období 294 l_s0
P íjmy p íštích období 13
AKTIVA CELKEM (A. + B.) 4::: Z"L::,9 4'049

-+s"ťJsil%

ffi"F ffi í.*.Ť

JE
-&.i'lrtl:;h ri'1KS

Ftri.Bt,l

'ffii.{3&.u a'í
- F*'

o.otťs 
u '

'i*""
..,;i: '-

Vytvo eno v progEmu FORI\,,I stud o - www.kastne6w.cz
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Označeni

a

PASIVA

b

Stav k prvnímLr dni ťr etního
období

.)

stav k poslednimu drri uÓetního
období

4

A. VlastnÍzdroje celkem (A.l. + A.Il.) 2 t36 2 6]-4
ÁlH. I

1

?

?

,"lmění celkem (A.l.1" + A'l"2. + 4.1.3'; 3 834 2 / 3?)

Vlastníjmění 3 834 2 736
Foncly

Ocer'rovací rozdíly z p ecerrění finančrrího majetku a závazkťt

A. il.

4
I

1

3

V1isledek hospoda enÍcelkem (A.ll'1' + A.ll'2. + A.ll.3") -1 098 - 1_22

Účet vysteclku hospoda ení -1 098 - I22
Vysledek hosporJa eníve schvalovacím ízení

Neroztlěleny získ, neuhrazená ztráta minulych let

B. Cizízdroj* celkem (B'l" + B'll. + B.lll. + B'lV'} 1 483 1 435
Ď'l

1

Rezervy celkem {8.1.1.)

Rezervv

B. lt.

1

2

3

Á*

J

f)

Dlouhodobé závazky celkem (součet B.ll.1' až B.ll'7') 1, 075 1_ 075
Dlouhodobé uvery

Vyclané dluhopisy

Závazky z pronájmu

Prijate d louhodobé zálohy

D|ouhodobé sniěnky k uhradě

Dohadná ÚČty pasivní

ostatn Í d lou hodobé záv azky 1 015 1 075
B" lit.

4

a

.J.

0.

7.

oU.

o

10

11

12

I\J

4AIt

Krátkodobé závaeky celkem {součet B'lll'1. až ts'lll'23.) 3l_l_ 23A
Dodavatelé 9 15
Smenky k uhradě

Prijate zálohy

ostatní závazky 10 6

Zaměstnanci l-3

ostatn í závazky vŮČi zantestnancÚm 113 ]-4B
Závazky k irrstitucírn sociálního zabezpečeni a ve ejného zdravotního
rroiištěnÍ 20 29
Dari z p íjrnri

Ostatní p ímá daně

Dan z pi'idané htrdnoty

ostatní cianě a poplatky 57 4

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánŮ zemnÍch samosprávních celkťr

Závazky z upsan1ich nesplacen ch cennych papírŮ a poclÍlŮ

Vylvo eno v programu FORM stud o - trM,w.kaslnerew.cz



TC:21309237

označeni

a

PASIVA

b

Stav k prvnÍmu dni ričetního
. období

3

Stav k posledriímu dni četního
období

4

. 15.

to.

17.

18.

19.

?4.

21.

22.

- 23.

Závazky ke společníkťrm sdruŽenym Ve společnosti

Závazky z pevn ch termínovan ch operací a opcí

Jiné závazky

Krátkodobé uvěry

Eskontní věry

Vydané krátkodobé dluhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadn čty pasivní 29 29
ostatní krátkodobé finanční vypomoci

B. IV.

'1.

2.

Jiná pasiva ce|kem (součet B'lv"l. až B'lV.3.) 9.7 L29
Vydaje p íštích období 2 1_

V17nosy p íštích období 95 1,28
PASTVA CELKEM (A. + B.) :Q'.",,"), - 4 049

"Q
(s

Sestaveno dne: 15 .6 .2017 Podpisov záznam statutárního orgánu rjčetní jednotky nebo
podpisovy záznam fyzické osoby, která je Účetní jednotkou

f,/L l{^^^^

Právní Íorma učetní jednotky
obecně prospěšná společnost

osoba odpovědná za rjčetnictvÍ (iméno a podpis)

P edmět podnikání
ostatní profesní, vědecké a techn. čínnost'í

Vytvo eno v programu FORI\,'t studio - ww.kastneFw.e



VYKAZ zlsKu AZTRATY pro nevyidělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v ceI ch tisících xč)

tco

21309231

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo Účetníjednotky
Collegium Bohemicum, o. p. s.

Masarykova
?,ust]- nad. Labem
400 01

označení

a

trtÁxnoy

b

Cinnost

hlavnÍ
1

hospodárská
2

celkem
J

A.t.

1.

2.

a

4.

^,

b.

Spot ebované nákupy a nakupované sluŽby
(součet A.l'1. aŽ A.l.6') 1 063 1 063

Spot eba materiálu, energie a ostatních neskladovanych dodávek 15 L5

Prodané zboŽí

opravy a udrŽování

Náklady na cestovné 13 AJ

Náklady na reprezentaci 13 13

ostatnÍsluŽby r 422 r 022
A.lt.

7.

B.

9.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
{součet A'll'7. aŽ A.ll'9')

Zména stavu zásob vlastníčinnosti

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních sluŽeb

Aktivace dlouhodobého majetku

4.ilt.

' 10

11

12

IJ

14

osobní náklady (součet A.lll'10. až A.lll.14.) Óz l ti2 /

Mzdové náklady 62r 6ZL

Zákonné sociál n í poj ištěn í 206 206
ostatní sociální pojištění

Zákonné sociáln í náklady

ostatní sociálnÍ náklady

A.IV.

15.

Daně a poplatky (A.lV.15.)

Daně a poplatky

A.V.

16

17

1B

19

20

21

22

ostatní náklady (součet A.V.16. aŽ A'.Y'22'\ 37 37
Smluvní pokuty, uroky z prodlení, ostatnÍ pokuty a penále 4 4

odpis nedobytné pohledávky

Nákladové roky

Kursové ztráty 9 9

Dary 5 5

Manka a škody

Jiné ostatní náklady L9 L9

Vytvo eno v programu FORM stud o - www.kastnersw.cz



2730923t

označenÍ

a

NÁKLADY

b

Činnost

hlavní
1

hospodáská
2

celkem
a

n.Ýl.

23.

24.

25.

26.

27.

odpisy, prodan majetek, tvorba a použití rezerv a opravn ch
položek (souěet A.Vl.23. aŽ A'l.27.|

odpisy d louhodobého majetku

Prodany dlouhodoby majetek

Prodané cenné papíry a podíly

Prodan17 materiál

Tvorba a pouŽití rezerv a opravn17ch poloŽek

4.Vil.

28.

Poskytnuté p íspěvky (A.Vll.28')

Poskytnuté členské p íspěvky a p íspěvky zrjčtované mezi
oroanizačními složkami

A.Vilt.

29.

Da zpíjm (A.Vlll.2g.) t

Da z p íjmťt

NAKLADY CELKEM (A.1. + A.ll. + A.lll. + A.lV. + A.V, + A.Vl. +

A.Vil. + A.Vill.) 1::,. i.):7 r 92':7

ffiffi# Ur .'

4!:

*o_oď
ďďť.

Vytvo eno V progíamu FoR[,4 studio ' Ww.kaslnéreW.cz
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označení

a

WttosY

b

Cinnosl

hlavní
I

hospodá ská
2

celkem
3

B.t.

1

Provozní dotace (B.l.1.) l_ 65s I 65s
ProvoznÍ dotace t 655 1 655

B.il.

2

J

4

P ijaté prispěvky (součet B.ll'2' až B.ll.4.) 20 )n
P ijaté p íspěvky zučtované mezi organizačními sloŽkami

P ijaté p íspěvky (dary) )a 2U

P ijaté členské p íspěvky

B.ilt. TrŽby za vlastní v kony a za zboŽÍ 130 130
B.IV.

R

6.

7.

B.

q

'10.

ostatnív nosy (součet B.Vl's. až B.Vl.'l0.)

Smluvní pokuty, ,jroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Vynosové roky

Kursové zisky

Zučtovánífondrj

Jiné ostatní v1inosy

B.V.

11

12

13

14

15

TrŽby z prodeje majetku (součet B'V.11. až B.V'15.)

TrŽby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

TrŽby z prodeje cenn17ch papír a podílťt

TrŽby z prodeje materiálu

Vynosy z krátkodobého finančního majetku

V nosy z dlouhodobého finančního majetku

VYNOSY CELKEM (B.1. + B.ll. + B.lll. + B.lV. + B.V.) t_ 805 1 805
V sledek hospodarení p ed zdaněním - LZZ í aa_ -LZL

D. V sledek hospoda ení po zdanění -r22 í -a- ) 1,1,

Sestaveno dne:
15.6.20l_7

Podpisov záznam statutárního orgánu četníjednotky nebo
podpisov17 záznam fyzické osoby, která je četní jednotkou

ť
Právní forma četní jednotky
OBECNE PROSPESNA SPOLECNOST

' 
-^;:;^rY^u^;f'

1,1)
P edmět podnikání
ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

osoba odpovědná za Účetní závěrku fiméno a podpis)

tel.:

all o.p"s-

40CI 01 Ústí nad tabem

Vylvo eno v progranr! FORlvl stud o - wwvr'.kastnersw.cz



Collegiurn Bohemicum, o. p. s. Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem lčo: 27309231

at, ,\t

PRI!.OI.IA K TJCETNI ZAVERCE
sestavené k 31.12.20Í6

za četní období l'L.2016 _ 3 L.I2.2aI6

Učetní jednotky

Collegium Bohemicum, o. p. s.

Sestavil: Nikola Lehot'anová

Dne: l5. června 20t7

IIT2

s$
#',(p



. Collegium Bohemicum, o. p' s. Masarykova 1000/3,400 01 Ústí nad Labem lčo:27309231
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Coilegium Bohemicum, o. p. s. Masarykova 1000/3,400 01 Usti nad Labem ICO: 27309231

!. obecné udaje

l.1. základní udaje

]Ýazev t|četní jednotlry" Collegiilm Bohernicrtn]' o. p. S.

Sídto; Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

]Čo. 2730923l

Pravní Jbrm0" obecně prospěšná společnost

. Rozhodtjící p edtněÍ činno'yti:

o organizuje a podporuje vědeckou historickou práci,kteráje zamě ena na poznání dějín Něrnc
v českyclr zetních a na dějiny česko-něineckyclr a česko-rakouskych vztahťt

. vydává a poclporrrje r,ydávání věcleckyclr publikací se zatně enítn na poznání Němcťr v českyclr zemí ana
česko-německé a česko-r'akouské vztahy

' po ádá a spolupor'ádá věc1ecké lristorické p eclnášky, cliskrtse, kolokvia, konference a daiší akce
podobného charakteťLl Se zatnět'eníln na poznání dějin Něnrcťr v českych zetnich a na dějiny česko-
německyclr a česko-rakouskych vztahťr

" SPolrtpracuje s dalšírni vědeckyrni a kuiturními institucemí a společnostrni tl nás a v zahraničí

" br.rcltÚe nebo podporuje r,ytvá ení infonnačních databází se zaně ením napoznání clějin Němc
. V českych zeních a na česko-něrnecké a česko-rakotrské vztahy
o propagrrje vědeckoti historickou práci se zaině enítn na poznáni dějin Něrncťr v českyclr zernícir a na dě-

jiny česko-něrneckych a česko-rakottskychvztahťr prost edníctvím ve ejnyclr sdělovacíclr prostr'eclkťl
o poclportrje nebo organizuje vyrrku avzdě7ávací projekty v oblasti dějin Něrncťr v českych zerníclr

a projel<ty podporurjící soLržití ve st edoevropskérn kontextrt
o SPrarrr-ťe sbírkrr rnrrzejní povalry ev' č. CoL/010-04-I9l378010 podle zákonač. 12212000 Sb., ve znění

pozclějších p edpisri
o r,1utvá í kniŽrrí fondy a lykonává správr-r krriŽníclr fondťr poclle zákona č.25712001 Sb. k térnatu dějin

Něrncťt v českych zeních a dějin česko-německych a česko-rakouskyclr vztalrťr

" po áclá nebo spolupo áclá krrlturní akce, jako nap íklacl clivadelní a filrnová p edstavení, hrrdební
proclukce, vytvarné vystavy, prezentace liter'árních děl a clalší obclobné aktivity v rámci st ecloevropské
spolupráce s cílern Sezna1novat ve ejnost s krtltrtrort německojazyčnych zemí

e zajíšt'uje sluŽby statrovené vlastrríkťtm sbírky rnuzejní povalry zákonem Ó. 12212000 Sb.
. nabízí sluŽby v oblasti sdílerrí best practice a česko-něrnecké komrtnikace a vykonává činnost v oblasti

vzděláv ání a rczv oje liciskych zdroj ťr

Datunl vznilcu četní jednotlcy: 16'I2.2006

Účrtrí obctobí.' |'I.2016 * 3I.12.2016

l.2. Zakladatelé učetní jednotky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labern, peněŽity vklad Kč 30.000,-

Společnost pro clějiny Něrnc v Čechách

Statutární rněsto Ústí nad Labetn' peněŽity vklad Kč 30.000,-

Česká republika - Mirristerstvo kultrrry 
.'-,, 

. *' ' ''. 
'.

t ..t
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'.,Něv'l'Í}.:.!:ng' lt:j|'|:1|:::'j:i|',i::,,:j,,:,,|i:;l:i:::;|1:::]::::,:'i

20.1.2017 1.r1.20i6 odvoiání z funkce editele Blanka Morrralová Tornáš okurka

20.1 .2017 2.rr.2016 zvo1ení stattltárnílro orgántr ťrč.
jednotky, jrnenování l'editele od data
2.r1.2016

Blanka Morrralová Tornáš okrrrka

20.1.2017 2.11.2016 zápts počttt č1enťr stattlt. orgánťr 1

30.3 .2016 TI.I.2OT6 zvolení nového člena správní racly Kristina I(aiserová

20.1.2011 27.4.2016 zán1k funkce č1ena správní racly a
j menování pl'eclsec1kyně správn í rady

Kristina Kaiserová IGistina l(aiserová

20.r.2011 2.5.2016 zánik členství a odvolání z funkce
člena správní racly k datv 2.5,2016

Miroslav Něrnec

30.3.2016 20.r0.2015 novy člen správní racly Ivo Lostnan
od clata 20.10.2015

Ivo Losrnan

30.3.2016 22.2.2016 novy čien správní rady Vlastislav Or.rroda

zatint
nezapsáno

I1 .s.2016 novy člen správní rady Michae1a Hnrbá

zaÍítn
trezapsátro

18.9,2016 zán1k členství a odvolání z funkce
člena správní rady k datu 18,9.2016

Pavel Hlubrrček

20.1^2017 19.9.20r6 novy č1en správní rady od data
19.9.2016

Martin Thiel

30.3.2016 L5.6.2015 novy člen clozorčí rady od clata
15.6.2015

Tornáš Wiesner

30.3.2016 22.2.2016 novy člen dozorčí rady Jaroslav Ko1čava

30.3.2016 22.2.2016 novy člen clozorčí rady Marcel Uchytil

21.5.2016 30.3.2016 novy počet č1enťr dozorčirady .) 6

Collegium Bohemicum, o. p. s. Masarykova 1000/3,400 01 Ústí nad Labem lČo:27309231

l.3' Změny a dodatky v obchodním rejst íku

l.4. organizační struktura podniku

l.5' orgány učetní jednotky ke konci učetního období
1.5.1 Reditel(ka)

Statrrtárním orgánetn obecně prospěšné společnosti je r'edite1, jenž íďi
a jedná jejírn jménern.

_""9o"lglčir9* j

Iv
i záJtup;e iedíieĚ pi" 'l

i finance a organizaci j

I

Ý

4l 12

činnost obecně prospěšné'společnosti



Collegium Bohemicum, o. p. s' Masarykova 1000/3,400 01 Ustí nad Labem lČo: zzgo9231

sffi...*.iP.+i.'n.ai2 
.'st..,.lil..i.iii.liiii:ii..iin,.il.itriliiii.ii1i..l.i....,...,.l.,.,.i.'l1...i..li....'.:.,.i...'

'editel(ka) Tornáš okurka Blanka Mor"tralová

Ke clni zpracování irčetní závěrky došlo ke zrněně na pozici stattrtárnílro orgánu společnosti - reditele, která
však closr'rd nebyla zapsána v oR. Frtnkce Tornáše okrrrky zanlklak30.4.2017 a od 15.2017 by| do ftrnkce
edite1e .j tnenován Petr Kottra.

l.5,2 Správní rada

l.7. ZpŮsob zpracování učetních záznamťl
Účet''í záznatny za tok 2OI6jsorr zpracovávány pornocí ťrčetního softwarrt Helios Rec1 u společnosti
22HLAV S. r' o. se sídlern Všebor'ická 8212,400 01 Ústí nad Labern. Mzdová agenda byla cely rok 2016
zpracovávána satnostatnou tnzdovort ťrčetní rovněŽ r-r společnosti 22HLAV s. r. o. Ve rnzdovétn softwan-l
Ainex.

l.8. Zptisob a místo uschovy učetních záznam
Úč.tní záznatnyjsotr arclrivovány v sorrlaclrt s $ 31 a 32 ZoÚ v p írrrčnírn archiw ťrčetní jednotky.

, :tt,ilÍ(G8..,,,VB.,,t:ll.r,.:

,sprá.$*'i:1tá'u.p.
.,SiUv:,:*..,4'r':;.i.eiiU'i:ls..:it.iii:i.i.i.il.i.iilll:iili,.l.ii.rirlil.li'ili:i.ii..liflii..ii,liirlil:lliljilf:flii:ii ,.stáV...'k....f;í,.lll.ill2ff,ÍÍ.is'.....'.'i...:.:rl.;.,.i..lil...rlli.l:,l....'.i.,....,i.,.,.j.,.,...1.r.....1.....:.,.'.r.jl.'.i.'.i.l.,

č1en Ji í Maclar Ji'í Madar

člen Zdeněk Raclvanovsky Zdeněk RadvanovskÝ

č1en Daniel St'astnÝ
J

Daniel St'astny

člen Martin Thiel Pavel Hlubuček

č1err Pavel Dufek Pavel Dufek

č1en Ivo Lostnan Ivo Losrnan

č1err Vlastislav Ouroda Miroslav Něrnec

č1en Michaeia Hrubá

p edsedkyně Kristína Kaiserová

.6. Dozorči orqánv učetni iednotkv ke konci učetního období

iffili|ťiifftr$il##$ iilliiiiÍfifiiillÍiiiflltiilliÍiitiiiiiiililifiiiÍiÍiiiiÍÍililililtiÍ

p edseda Václav Houfek Václav Houfek

Č1en Lr'rcie I(alhotrsová Lucie Kalhorrsová

Clen Tornáš Rieger Tomáš Rieger

člen Tornáš Wiesner Tornáš Wiesner

č1en Jaros1av Ko1čava

č1en Marcel Uchytil

5t12



. Collegium Bohemicum, o. p. s. Masarykova 1000/3,400 01 Ustí nad Labem lCo:27309231

lI' osobní náklady
ll.1. Prťrměrn počet zaměstnancťt

z toho členťr ídících orgánťr

=:::l 
:'lj'l'll',,:',+l:i!1",i' !!::; :ir:r:l: :-:i::::.;t::: l:: :! :r: ;:t
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ll.2 osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy ídících orgánŮ

740 87 1084 i 80

ll.3. odměny a funkční požitky členrjm statutárních, dozorčích nebo jin ch orgánŮ

Účetní jedrrotka V roce 20I6 nevyplácelažádt:ré odrněny členťrrn správní a dozorčí rady.

ll.4. Účasti člen statutárních orgánťr a jejich rodinny7ch p íslušníkrj v osobách,
s nimiž učetní jednotka uzav ela za vykazované učetní období obchodní smlouvy
nebo jiné smluvní vztahy
D1e infortnací, které jsou irčetní jedrrotce zná'tny, se žádny z členrj ani jejich rodinní p íslrršníci neťrčastnili
v těchto osobácli.

lIl' Plnění poskytnutá statutárním orgán m, členrim dozorčích orgánri
nebo jin1 ch ídících a dozorčích orgán
P jčky, ťrvěry, poskytnr"rtá zajištění a ostatní plnění jak v peněŽní tak nepeněŽní podobě osobárn, které jsor"r

statutárnítn orgánem, č1enťtm statr'ttárních nebo jinych ídících a ďozorčích orgánťr včetně b1fizalyrn osobárn
a členťlrn těclrto orgánťr:

Účetní j ednotka žádl'látaková plrrění neposkyt1a.

lV. lnformace o aplikaci obecnych učetních zásad

lV.1. Zásoby
Nakupované zásoby

Účetní jednotka neevidr'rje V roce 20it6 žádné nakupované zásoby.

1V.2. Dlouhodobyi majetek

Účetní jednotka rreeviclr-rje žádl'ry lrrnotn a nehtnotny odepisovar-ry rnajetek' Drobrry l"rrnotny majetek, jelroŽ
po izovací cena je niŽší neŽ I(č 40'000,- je ťrčtován p ítno do nákiadťr v po izovací ceně, včetně vedlejších
náklac1ťr. Tento rnajetek je veden v operativní evidenct. Z ďlolhodobého rnajetku rná irčetní jednotka
v evidenci porrze sbírkrr pr'edrnětťr pot'izovanott oc1roku 2009.

lV.3. Kurzové p epočty
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lV.3.1 . Zprisob prepočtu

Účetrrí jeclnotka potlžívápro p epočet denní kurz dle Čxn.

lV.4. Změny učetních metod a zpťrsob uvádění srovnateln ch udajťr ve v kazech
V roce 2016 rredošlo k Žádnym ztněnátn.

lv.s' Zprisob stanovení reprodukční po izovací ceny
V roce 2016 nedoš1o k ocenění reprodukční po izovací cenott.

lV.6. Podstatné změny zprisobu oce ování, postupťr odpisování a postupťr učtování
oproti p edchozímu učetnímu období
V roce 2016 nedošlo k Žádnym podstatnytn ztněnátn oproti p eclchozírnu Úlčetnírnu období.

lv'7. lnformace o odchylkách od metod podle $7 odst. 5 zákona
V roce 2016 nedošlo k Žádrryrn odchylkárn.

IV.B. Zptisob stanovení opravn ch poloŽek k majetku - pohledávkám, učtťlm zásob
a k dlouhodobému majetku

V roce 2016 neby1y tvo erry Žádné opravné poloŽky.

lv.g. Zprisob stanovení reálné hodnoty p íslušného majetku a závazkri podle zákona
o učetnictví
V roce 2016 nebyla stanovena reáLná lrodnota pr'íslušného rnajetkrt a závazktl.

lV.10. opravné poloŽky

V roce 2016 nebyiy tvot'etly žádné opravné poloŽky.

lV.11. Časové rozlišení náklad

V roce 2016 by1a do nák1adťr rozpuštěna tt'etí část vlastního 10% podílu na nákladeclr p i tvorbě expo-
zice sbírky (st'edisko 3l00) ve Úši Kč I43.825,35 z celkové částky časového rozlišení vztahtljícího se
k expozici sbírky Kč 575.301'40 vytvo ené v letech 20II-2O13. Rozportštět se bttcle do náklaclťl po dobu
48 rněsícťr. Navíc došlo je ště k časovérnu rozlišení náklad roku 2017 - FP16108 pojištění poclnikatolťr ve
q.íši Kč 3.B33,-, FPl6107 rnarketingové sluŽby MEDIATEL ve vyši Kč 2.003,05. Celkoqi sorrčet ťrčttr

nák1ady p íštích období tak ke konci ťrčetního období činí Kč I49 ,66I,40.

V. Doplnující udaje k rozvaze a v1 kazu zisku a ztráty

V.1. V znamné položky z rozvahy a v' kazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je
podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a drjchodové pozice podniku a pro
analyzu v' kaz a tyto udaje nevypl vají p ímo ani nep ímo z rozvahy a v kazu zisku
a ztráty

nakoltpené sbírky (ost.dl.rnaj etek) 1c)11
-) a\ -) -)

zápŮj čka p eněz ( o st. dl. záv azky) t07 5

vratky či pr'evody z vytčtování dotací (vZZ - provozní dotace) -218

z toho r-rejsor-r žáclné vyznarlrré poloŽky aktiv _ pr"írťrstky a ťrbytky.

V listopadrr 2013 bylo zjištěrro, Že došlo k odcizení jednoho kusu sbírkového p eclměttt v částce 905,- Kč.
Vzhledem k tomu' Že ce\á záležitostje rryr"rí ještě v "ešení, pt'edmět byl poneclrán v evidenci v plné \Yši.
V íjnrr 2015 rozhodlo Generální finanční editelství o konečné l1íši odvodtl a pená1e za pontšení rozpočtové
kázně (1075 tis. Kč), na jejiclrŽ ťrhradu si ťrčetní jednotka vypťrjči1a prost edky od jednoho ze zak].adate1ťt,

které jsou vykázané jako ostatní dlouhodobé závazky
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Na základě cloclatečnyclr vyi-.-lčtování clotací došlo v druhé poiovině roku k vrácení finančních prost eclkťr
Goethe Institut Prag a Robert Bosclr Stiftung v částce -21 8 tis., coŽ nep í znivě ovlivnílo hospocla ení rokrt
2016.

V.2.Y 1znamné udaje, které nejsou v rozvaze av' kazu zisku a ztráty samostatně
vykázány
v.2.1 Doměrky splatné daně z prÍjm za minulá učetní období
Účetní jednotka rieevidLrj e žádné dorněrky splatné ďaně zp íjrn za tntnu7áťlčetní obclobí.

v.2.2. od ložen danovy závazeklpoh led ávka

Účetní jeclnotka neeviduj e žádrly oclloŽeny daiiovy závazekani pohleclávku.

V.2.3. Rezervy

Úč.tní jeclnotka V roce 2016 netvo ila žádl"lé rezervy.

v.2.4. Bankovní uvěry

Účetrrí jeclnotka neevidovala v roce 2016 a2015 žádny bankovní ťrvěr.

.v.2.5. Splatné závazky pojlstného na socláIní zabezpečení a p íspěvku na státní poIitiku
zaměstnanosti

DlirŽrré pojistné bylo v ledrrLr 2011 lthrazeno.

V.2.6. Splatné závazky verejného zdravotního pojištění

prosinec 201612015 24 8

DlLrŽrié pojistné bylo v lednu 201] ltlrrazeno.

v'2.7. Danové nedoplatkv u místně príslušnÝch finančních uradrja ove neoopratKv u mlstne pnstusn nancntcn uraou

clari zá1o1rová Ustí nacl Labern -3 (p eplatek)

clari sráŽková Ustí nad Labern -5 (p eplatek)

dari silniční Ústí nad Labern 1

DPH Ustí nad Labem 4

Prec1pisy daně zálohové za prosinec 2016 byly tthrazeny v prťrběhu roktl 2017 . Da silniční a DPH by1y
zaplaceny v prťrbělrrr ledna 2017 .

l:i:lilii:iijj::ll,:i

l.'i#ilÍlI

prosinec 201612015 15 20

8l12
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V'2.8. Dotace, príspěvky (částky v Kč)

liliriili$lll$$ffifi ,;ririiti;llriili:l;iEl'slK&.itr. jt j:itiliii iFt*$ilifititg:n
::::i|,,l:l:ii:;:ťj:i5l|':#li::l.:l.|.:'|l':|::|| |jÁ'v'::|' :'::l::r]:

:ilrli

provoznínáklady Statutárníměsto Ústí nad Labem 800 000,00 800 000,00

Projektová dotace Goethe lnstitut Prag 683 797,00 556 222,61 127 574,39

18. dny kultury Ministerstvo kultury ČR 438 000,00 438 000,00

Urad práce SUPM Urad práce CR - kr.pobočka Ustí nad Labem 52 000,00 52 000,00

celkem 1 973 797,00 1 846 222,61 '127 574,39

}',Ia st edisku U ad práce SUPM bylo Kč 13.000,- vztahljících se k mzdovyrn nákladťrrn prosince 2015
p ijato aŽ v ledr"rtt 2016, proto byla tato částka vykázána clo vynosťr roktr 2015 za pouŽití p"echodného ťlčtrr
aktiv - p umy pl'íštích období.

. Na stl'eciisku Deutsche Botschaft došlo v roce 2016 na základě doclatečného vy.rrčtování k vrácení dotace ve
vyši Kč I5I.892,61, p ičern ž v závěrce rokrt 2015 bylo počítáno s p evodern prosti'eclkťr clo rokrr 2016 jen ve
vyši 95.000,- vykázanyc1r v tozYaze rokrr 2015 na irčtu vynosy pi'íštích období. Rozdí1 navíc Kč 56.892,61
tak nep íznivě ovlivnii vysledek hospoda ení ťrčetní jeclnotky V roce 2016,
Cástka Kč I27.574,39 pr'eclstavrrje pr'evod prost eclkťr p r.1at1 ch v roce 2016 k čerpání clo rokrr 20I],Tato
částka je v rozvaze vykázaná na ťrčtrr vynosťr p íštích obclobí.

Na stl'eciiskr-r Robert Bosch Stiftung došlo na základě clodatečného vy.učtování k vrácení clotace ve v]ilší Kč
33.503,41pravclěpodobně ještě za období 2014-2015. ProtoŽe však o tuto vratku nebyla Llpravena Žádná z
p edchozích ťrčetních závěrek, nep íznivě nám ovlivnila hospoclá sk1i vysledek v roce 2016.

Na st ediskrt Transstar a doliadnérn ťlčtu pasivním stále zistává nevrácená částka Kč 29.599,40 z roku 2015,
' 
která p edstavuje p edpokládané prost edky, které by rněly byt vráceny, Prozatírn však není známá p"esná
vyše vratky, proto bylo vykázáno V Íoce 2015 prosti'ecinictvírn dohadného ťtčtu pasivního. K vrácení bě1rern
roktl 20l 6 closuci nec1ošlo.

v.2.9. D uté učetní

Y.2.10. Verejné sbírky
Učetní jednotka nepo'ádala v roce 2016 žádnou ve ejnori sbírktr.

VI. Majetek a závazky
Úč.t.'í jecinotka eviclrrje cllor.rhodoby neodpisovany rnajetek, a to sbírku v celkové lrodnotě Kč 3.833.240,86.
I.I1 .2013 bylo zjištěrro, Že došlo k odcizer-rí jednoho kusu pr'edrněttt - odznak Mutterkrer.rz - ve vyši
35 EUR, v p epočtrr 905,- Kč. Vzlrledem k tomu, že celá záležitost je v ešení a v bttclottcnrt stále'existrrje
moŽnost nalezení p edmětu a jeho navrácení, p eclrnět je i nadále veden v eviclenci a ponechán jako
za azeny.

Vl.1. Z izovací vt daje

v|.2. Dlouhodob hmotnyi a nehmotn majetek využívan na základě nájemních
smluv
Účetní jeclnotka rrevyr-rŽívá hmotny a nelrmotrry majetekna zák\aclě nájernních srnltrv.

a sk ucetni iednotce

Poclpora činnosti CB Raclirn Holeček 20

celkem 20

9l12
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Vl.3' Dlouhodob hmotnyi majetek, kter je zatíŽen
b emenem

Účetrrí jedrrotka r-reevidr-rje Žádny cllotrhodoby hrnotrry rlajetek zatíženy
b ernenem.

Vl'4. Cizí majetek uvedeny v rozvaze
Účetrrí jednotka Žádny cizí najetek uvedet'ty v rozvaze neeviclrrje.

zástavním právem, věcnym

zástavním právern ani věcnytn

Vl.5. PohIedávky
Účetní jecinotka neeviduje žádnépohleclávky po lh tě splatnosti 180 clnťr, pohledávky zaťrčetnírni jednotka-
rni v konsolídačnírn celktt' pohleclávky kryté zástavním právern ani polrledávky s dobou spiatnosti krozva-
lrovétnu dni delšími neŽ 5 let.

Vl.6. Závazky
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhťltě splatnosti, pohledávky za ťrčetními jednotkarni v
konsolidačním celku, závazky kryté zástavním právetn, závazky s cloborr splatnosti k rozvalrovému c1ni

delšími rlež 5 7et, závazky rrevykázané y rozvaze ani penzij ní závazky.

V prosinci 2OI5 p ijata ťlčetní jednotka zápťljčkrr peněz od Statutárního rněsta Ústí nad Labem v ce1kové
qiši Kč 1.075.290,- k pottŽití na ťrhradr-r odvodr-r a penále za porušení rozpočtové kázně. Splatnost této
záp jčky je nejpozději 3 1I2.2020, je tedy vykázanáv Íozvaze na rjrčtrr ostatních dlorrhoclobych závazktl..

vl.7. V znamné události, které se staly mezi datem učetní závérky a datem, ke
kterému jsou rozvaha a v' kaz zisku a ztráty schváleny k p edání mimo učetní
jednotku

Mezi tírnto datern rredošlo k Žádrryrn vyznannym irdálostern.

Vl'8. ostatní v znamné události
V r'íjnrr 2014 proběhla v ťrčetní jednotce kontroia z finančního ílr"acltt, kvťrli ovět'ení a kontrole sktrtečností

. rozlrodnych pro stanovení povinnosti odvodr'r za porttšení rozpočtové kázně dle zákona č. 21812000 Sb.' o
rozpočtovych pravicllech, ve znění pozdějších p edpisťt, u peněžních prost edkťr poskytnutych ze státního
rozpočttl Ministerstvetn krrltury ČR v letech 20II,2OI2 a 2OI3 na podporu kttlttrrních aktivit. Kontro1a byla
zatně ena na ovět'ení porrtšení podrnínek rozhodnrrtí oznámen;,l'ch Nejr,yššírn kontrolnírn ir aclern - oznárnení
o pontšení rozpočtové kázně ze dne I0'9.2014.
Vysledkern kontroly bylo, Že fir-rarrční rjr ad potvrdil porušení poclrnínek u Rozhoclnrrtí o poskytnutí clotace
č. MI(-S 27871201 1, Rozhoclnrití o poskytnr"rtí dotace č. MK-S 466112012 a Rozhocinr"rtí o poskytnutí ciotace
č. MK-S 336I12012. Na záklaďě těchto rozhoclnrttí vyrně i1 v listopadu 2014 ťrčetní jednotce Kč 2.100.000,-
oc1vod do státnílro rozpočtv za porrtšení rozpočtovékázně a Kč 1 '424.800,- penále za prodlení s oclvoclem za
portršení rozpočtové kázně za období od 25.8,201 1 do 20.IL20I4,
I( těrnto vyrněrťrrn podala ťrčetní jednotka v prosinci 2014 žádost o prominLrtí odvodll, resp. penáIe za
prodlerrí a také Žáclost o posečkání odvociu za pontšení rozpočtové kázně a pená1e za prodlení s odvodetn za

' porušení rozpočtov é kázně.
Zádosti o posečkání oclvodu a pená1e správce daně vyhověl a povolil oclklac1 splatnosti k oběma vytněrťrrl aŽ
do 31.I2.2015. Generální finanční l'editelství Žádosti o promirrr"rtí odvodu a penále také částečně vylrovělo a

rozhodlo ke dní 26.IO.2O15 (Čj.: 80056/1 5175OO-3O470-050620) následovně:
1) z celkového oclvodrr Kč 2.100.000,- Kč r,yrně eného FÚ pro Ústecky kraj piatebnírn vyrněrern ze clne
18.11 .2014 se promíjí částka Kč 1.33I.674,-. K ťlhraclě takzbyváKč,]68,326,-"
2) z celkového pená1e Kč i .424.800,- Kč p edepsaného FU pro Usteck kraj platebnírn vyrněrem ze clne
26.II.2014 včetně dopočtr"r penále se prorníjí částka Kč 1.II7 .386,-. K ťrhradě tak zbyxáKč 306.964,-.
oba tyto závazky v celkové qiši Kč I.07 5.290,- zaílčtované clo nákladťl V roce 2015 by1y k 3I.I2.2015 zcela
splacené. Prostl'edky na jejich splacerrí obdrŽela ťrčetní jednotka na základě smiotrvy o vypťr1čce peněz ze
dne 2I.|2.2OI5 od Statutárního města Ústí nad Labern (jednoho Ze zakladatelťr), Ve stejné qiši Kč' 
L07 5 .290,-. ZápŮjčka j e bezťrročná a splatn á nejpozděj i ke dni 3 LI2.2020. Je tedy vykázána v roZYaZe na
áclku ostatní dlorrhodobé závazky.
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V sor"rvislosti s oclvodem Za porrtšení rozpočtové kázně byl ještě vymě en ťrrok z posečkání za c1obrr
posečkání povo1enélro na záklaďě rozlrodnutí vydanyrn správcetn daně ze clne I7.I2.20I5 pocl č.j.
2340455l15l2500-3l471-505465 ve v-'-íši Kč 5.788,- Kč a doplatek platebního vyměrtr na ťrrok z posečkané
částky pod. č.j .: 2288149l1512500-314] I-505465 ve q,'ši Kč 50.606,-' obě tyto poloŽky v celkové vyši

. Kč 56.394,-byly zattčtované ještě do nákladťt roku 20I5, se kterym věcně i časově sortvísí, avšak skutečně
uhrazené byly až začátkenroklr 20 l 6.

Vl.9. ostatní vyznamné informace a skutečnosti
Krátkodobé závazky Írčetní jeclnotky ke konci rokrr 2016 činí celkem Kč 231 tis. což p evyšrtje její finanční
prostr'edky na pokladně a bankovních ťtčtech, které jsou jen Kč 53 tis.. Avšak ťrčetrrí jednotka již v prťrbělru
květr'ra 2011 obdrŽela provozní dotaci na rok 2017 od zÍizovatele Statutárnílro rněsta Ustí nacl Labern ve vyši
Kč 950 tis., takže se p edpokládá, Že tyto závazky br'rde schopná plnit.
Y rozvaze je na áclkir ostatní závazky v či zarněstnancťttn evidovany z statek pťrjčky poskytnrrty paní
Blankorr Moriralovou, ktery je rnomentálně v t'ešení ave fázt vyjas ování. Tento závazek by1 v roce 20l6
sr-ríŽer"ry vyplatorr z pokladr-ry v lrotovosti (vyplaceno Kč 24.927,-) na částktl Kč 148 tis. Vzhlederr-r k totnu, Že

' není jasná cloba, do kdy by rnělo byt splaceno, je tento závazekvykázany jako krátkoc1oby se splatností c1o

1 roku.
V1isledek hospoda ení ťlčetní jednotky za rck2016 nep íznivě ovlivnily vratky finančníclr prostr'edkti Goetlre
Instittrtrr Prag a Robert Bosclr Stiftrrng ve vyši Kč 218 tis. na záklaďě dodatečnych vyrrčtování za rok 20l5
provedenych v clnrhé polovině roku 2016.
Učetní jeclnotka byla na základě p"r.1até faktury číslo FP16097 Peter Potsclr za poskytrrr'rté slr"rŽby WebApp k
18. DCNK zaregistrována k 31.I0.2016 jako osoba iclentifikovaná k dani. Vzhlec1ern k pozclnímu clodání
faktr.rry ke zpracování do ťrčetnictví byla registrace stejně tak jako p íslrršné pÍtznáni k DPH za Ííjen 2016
podarlé až30.I2.20l6. Vzrriklá povinnost k ťrlrradě DPH ve vyši Kč 3 .973,-byIa zaplacena l6,L20I7 ,

Vll. V}isledek hospoda ení v členění dle jednotlivr' ch druh činností
Účetní jednotka rněla V roce 2016 potlze lrlavní činnost. Vysledek hospoda ení ztéto činnosti činí ztráta ve
qiši Kč I22.II2,49.

Vlll . Zprjsob Vypo ádání vysledku hospoda e ní z p edch ázejících
Účetních období
Ztráta z rokrt 2015 ve vyši Kč 1.097.800,66 byla p evedena na Úrčet vlastního jmění. Do dne sestavení irčetní
závěrky zarck2016 správní rada sice rozlrodla o schválení ťrčetní závěrky zarok20|5, ale zatítn neo
zpťrsobrr r,yrovnání vzntklé zttáty. Avšak pr"edpokládá se, Že bLrde p eveclena na rjrčet netthrazené ztráty
rninr-rlych let, proto bylo p eirčtováno právě na zvláštní anaiytiku ťtčtu vlastního jmění.

|X. Zp sob zjištění základu daně z p íjffi , informace o pouŽit1 ch
da ovych ulevách
V pr"iznání k dani z príjrnťt za ro1<2O16 bylo por-rŽito srríŽen í základudaně poclle $ 20, odst. 7, Zákona č.
586l1992 Sb., o daních z p íjrnťr.

X. lnformace, které nejsou Vykázány V rozvaze
X.1. Drobn nehmotn a hmotn majetek

Drobny hrnotny rnajetek 89 89

III 12



Povinny audit ťrčetní závěrky 30

Jiné ově ovací sluŽby 0

Jiné r-reauditorské slrrŽby 0

Collegium Bohemicum, o. p. s. Masarykova 1000/3,400 01 ÚstÍ nad Labem lčo: 27309231

XI. NákIady na odměny statutárnímu auditorovin auditorské společnosti

Xll. Vlastní jmění

Xll.1. Změny vlastního jmění

V roce 2016 došlo ke sníŽení vlastnílro jrnění z dťlvoclu z čtování - p'eÍrčtování vysleclku hospocla ení rokrt
2015, zttáty ve vyši Kč 1.097.800,66 na Sa1nostatnort analytiku Útčtrr vlastnílro jmění.

XllI' TrŽby z prodeje zboží, vyrobkťl a sluŽeb

Xlll.'l . Tržby z prode je zboží, v1 robkťr a služeb - tuzemsko

Ustí nacl Labem, 15. června 2017

ColloEiunr Íighe"mlcufn' l"p"s.
F ^ t lČ' 27310á 231

Vl/g1fu , rviaffitáts\
400 01 Ústí nad Labem

Petr Koura
'editel
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vlastní jrnění - VH rokr"r 2015, ztráta -1098
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i{íifi-ť#p$l1|$iÍili

r,ybrané vstupné z poÍáďanych akcí 88 15

ostatní sluŽby (prohlídky' p ekiady, apod.) 42 123

Celkem 130 138
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