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I. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v roce
2015
V roce 2015 započala společnost Collegium
Bohemicum desátý rok své existence. Téměř deset let
naplňování velkého snu o muzejní expozici evropského
formátu, lidské práce a taky čekání. Rok 2015 znamenal
pozitivní přelom na dlouhé cestě za získáním státní dotace
na výstavbu trvalé expozice dějin německy mluvících
obyvatel v českých zemích. Z hlediska aktivit byl kvůli
omezeným financím a administrativním proměnám dalším
rokem útlumovým. Činnost se soustředila především na
česko-německé kulturní akce.
Výkladní skříní společnosti byl v roce 2015 tradiční
multižánrový festival Dny české a německé kultury, jehož
již 17. ročník jsme zahajovali v Severočeském divadle
opery a baletu pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka. Pozitivní ohlasy během festivalu nám
stále dávají vědět, že naše práce má smysl. Lze ho shrnout
pod slovo DIALOG. Umění vést dialog je jednou ze
základních podmínek existence demokracie. A my jsme
hrdí, že svojí každodenní prací můžeme pomáhat
DIALOG budovat, a to v souladu s naším posláním
především v česko-německém kontextu.
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1. Příběh expozice a sbírka „německé kulturní
dědictví“
Na konci roku 2014 se podařilo na základě usnesení
Vlády České republiky č. 968 ze dne 24. 11. 2014, které
poskytlo výjimku ze „Zásad vlády pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým
organizacím…“, získat dotaci 3 mil. Kč, ze které byly 2,5
mil. Kč určeny na projekt výstavby stálé muzejní expozice
„Naši Němci“. Ve schváleném státním rozpočtu ČR pro
rok 2015 byla ve výdajových rámcích kapitoly
Ministerstva kultury ČR alokována na vybudování stálé
muzejní expozice Collegia Bohemica částka 48 mil. Kč.
Na začátku roku 2015 tak byl po předchozích konzultacích
s Ministerstvem kultury jako správcem programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně-technické základny
regionálních kulturních zařízení připraven investiční
záměr v hodnotě celkově disponibilních 50,5 mil. Kč.
Rozhodnutí o registraci investiční akce, a tím možnost
čerpání prostředků byla odložena do uskutečnění
administrativních změn ve společnosti Collegium
Bohemicum, o.p.s., které byly dovršeny až na počátku
roku 2016.
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Již dříve získala společnost od Ministerstva kultury ČR
dotaci na přípravu audiovizuálních materiálů k trvalé
expozici ve výši 2 mil. Kč. Tato dotace byla na žádost
Collegia Bohemica převedena do dalších let a bude
čerpána v souvislosti s přípravou otevření expozice
veřejnosti.
Mezi lety 2008 - 2013 byly realizovány přípravné práce
na trvalé muzejní expozici o dějinách německy mluvících
obyvatel českých zemí. Koncepce expozice byla
připravena interdisciplinární skupinou odborníků a
schválena mezinárodní vědeckou radou. Kompletní sbírka
exponátů do expozice byla pořízena ze zvláštní dotace
Česko-německého fondu budoucnosti a kopíruje potřeby
koncepce expozice. Prvotřídní architektonický projekt na
vnitřní řešení expozice vzešel z architektonické soutěže
garantované Českou komorou architektů a byl
financovaný z prostředků evropského programu Cíl 3 pro
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko. Expozice je k vidění ve formě
3D modelů, které jsou od začátku roku 2013 průběžně
prezentovány odborné i široké, české i zahraniční
veřejnosti.
Sbírka muzejní povahy, kterou vlastní a spravuje
společnost Collegium Bohemicum, o.p.s., je zapsána
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v Centrální evidenci sbírek (CES), jež je vedena
Ministerstvem kultury ČR dle zákona č.122/2000 Sb., pod
kódem COL/010-04-019/378010. Hlavní součástí sbírky je
podsbírka „Německé kulturní dědictví“, která bude tvořit
hlavní obsahovou náplň budoucí trvalé expozice dějin
německy mluvících obyvatel českých zemí. Podsbírku
tvoří
689
evidenčních
čísel.
Nákupní
hodnota
sbírky je cca 3,8 mil.
Kč. V roce 2015
nebyl zaznamenán
žádný přírůstek.
Ve dnech 8. - 9.
prosince
2015
proběhla pravidelná
inventarizace sbírky,
a
to
v plném
rozsahu.
Inventarizace
neodhalila
žádné
negativní jevy ve
vztahu ke sbírce.
Vybrané
předměty
sbírky
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byly prezentovány v propagačním kalendáři společnosti
pro rok 2016, který byl distribuován partnerům a
význačným aktérům česko-německých vztahů po celou
druhou polovinu roku 2015.
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2. Návštěva německého velvyslance v Collegiu
Bohemicu
Velvyslanec
Německé
spolkové
republiky
Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven navštívil dne
18. května 2015 Collegium Bohemicum v Ústí nad
Labem. Zakládající ředitelkou společnosti Blankou
Mouralovou a kurátorem výstavy Janem Šíchou byl
proveden modely expozičních místností pro trvalou
výstavu k dějinám německy mluvících obyvatel českých
zemí. O koncepci expozice prohlásil: „Je to promyšlené a
přesvědčivé. Velmi doufám, že se to brzy dočká
uskutečnění.“
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Collegium Bohemicum je často vyzdvihovaným
projektem česko-německých vztahů, v minulosti je
navštívil bavorský premiér Seehofer, opakovaně
bavorský ministr kultury Spaenle, ředitelka o něm
měla možnost osobně informovat spolkového
prezidenta Joachima Gaucka. Zmínila je
opakovaně německá kancléřka Angela Merkelová.
Podle slov velvyslance: „Collegium Bohemicum
tvoří důležitý spojovník k lepšímu porozumění
mezi Čechy a Němci.“
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3. Kulturní a vzdělávací aktivity
Collegium Bohemicum, o.p.s. uspořádalo v roce 2015
téměř dvě desítky kulturních, kulturně vzdělávacích
a popularizačních akcí. Významnými partnery mu byly
Goethe Institut Česká republika, Ministerstvo kultury
České republiky, Statutární město Ústí nad Labem a
Ústecký kraj. Bez nich by společnost nemohla uspořádat
kvalitní akce, které vždy přinesou česko-německá
setkávání a kulturní výměnu nejen mezi Čechy a Němci,
ale i dalšími národy sjednocené Evropy.
I v roce 2015 byl náš pracovní rok rozdělen na dvě
části. Jarní akce jsou vždy menšího rozsahu a jsou
upoutávkou našeho hlavního programu na podzim roku,
kdy Collegium Bohemicum spolupořádá Dny české a
německé kultury. V roce 2015 proběhl již 17. ročník
tohoto multižánrového přeshraničního festivalu. Záštitu
nad festivalem převzal saský zemský prezident Stanislaw
Tillich, ministr kultury ČR Daniel Hermann a hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ústecký kraj byl
nejen hlavním partnerem 17. Dnů české a německé
kultury, ale i hlavní náplní celého festivalu. Zvláště
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v Sasku byly prezentovány krásy a bohatství tohoto
mnohdy podceňovaného regionu.
Celkově naše akce navštívilo přes 2500 návštěvníků,
přičemž převládaly pozitivní reakce na výběr pozvaných
interpretů. Collegium Bohemicum se totiž právě ve
spolupráci s Goethe Institutem snaží představovat české
veřejnosti aktuální německou kulturní scénu. Mnohdy tak
docela neznámí, ale rozhodně kvalitní umělci přináší na
akce společnosti svůj osobitý pohled na současný život.
Všechny akce společnosti Collegium Bohemicum jsou
příspěvkem
k širokému
otevřenému
evropskému
občanskému dialogu.

Následuje přehled pořádaných akcí.
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Výstavy a muzejní činnost
Princip symetrie -VÝSTAVA TOMÁŠE
VOSOLSOBĚ: 2. 9. - 18. 10. 2015
Tíživé okolnosti v Československu po roce 1968 donutily
akademického malíře Tomáše Vosolsobě k odchodu do
Švýcarska, kde strávil 18 let svého života. Teprve po
revoluci roku 1989 začal svou rodnou zemi opět
navštěvovat a mohl v ní svobodně vystavovat. Nelehké
životní peripetie se odrazily i v jeho tvorbě. Její
významnou součástí se stala technika dekalku – zrcadlově
symetrického otisku, která ho zaujala již v jeho
uměleckých počátcích a kterou nadále rozvíjel. Akci
pořádalo Collegium Bohemicum, Nadace Tomáše
Vosolsobě a Město Velvary. Akce proběhla za laskavé
podpory Goethe Institutu Česká republika v prostorách
Muzea v Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum ve spolupráci s Nadačním fondem
Tomáše Vosolsobě a městem Velvary uspořádalo výběr
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z díla, který byl představem publiku na obou stranách
zemské hranice.

Vernisáže se zúčastnila i vdova po autorovi, Rita
Vosolsobě.

Vize 2026 od 16. 12. 2015
Student architektury Filip Kotlář se nechal činností
Collegia Bohemica během svých studií inspirovat a jako
svoji závěrečnou práci navrhl pro společnost Collegium
Bohemicum speciální budovu, ve které se odráží filozofie
společnosti. Projekt je o to zajímavější, že je zasazen na
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jediné nezastavěné místo v centru města Ústí nad Labem.
Jeho hlavní inspirací byl studijní pobyt ve Spolkové
republice Německo, kde se pro nově etablující muzea staví
nové budovy, které přesně vyhovují jejich potřebám. Akce
proběhla za laskavé podpory Goethe Institutu Česká
republika v prostorech Muzea v Ústí nad Labem.

Filip Kotlář vyhrál s tímto diplomním projektem
XV. přehlídku diplomových prací v roce 2014 (první
místo z 99 přihlášených).
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Vybrané kulturní akce s přeshraničním přesahem, kde
bylo hlavním pořadatelem Collegium Bohemicum, o.p.s.

17. 2. VODNÍK / WODNY MUŽ
Drama Wodny muž pojednává o současné situaci mladých
Lužických Srbů, kteří se snaží zachovávat lužicko srbskou
kulturu a přes ni budovat svoji identitu. Příběh mladého
Toma ilustruje problémy dnešních mladých Lužických
Srbů – frustrace z „vymírající kultury“, odliv mladých lidí
do atraktivnějších regionů SRN, devastaci tradiční kulturní
krajiny těžbou uhlí, nezaměstnanost, problém ztotožnění
se s kulturou stojící především na folklorních tradicích a
nesrozumitelnou pro „dnešní mladé“ (zejména v Dolní
Lužici). Symbolem tradiční lužicko-srbské kultury v
příběhu je postava vodníka, podobně jako např. u Krabata
jde o tradiční postavu lužicko srbských bájí a pověstí. Dne
17. února jej uvedlo Collegium Bohemicum a divadelní
společnost Nepřijatelní v kouzelné scenérii Císařského
sálu v budově Muzea v Ústí nad Labem.
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10. 4. EŇO ŇUŇO na téma "J. K." & JANA
KOUBKOVÁ
"Večer uměleckých chuťovek" aneb kabaret na téma J. K.
přinesl neuvěřitelné množství písničkářů a hudebníků
právě s iniciály J. K. Desátý duben roku se tak v ústecké
restauraci ALIBI nesl v duchu desítky lidí se společnými
iniciálami. Akce proběhla za laskavé podpory Goethe
Institutu Česká republika.

27. 5. VIII. ÚSTECKÁ NOC LITERATURY
& LENKA DUSILOVÁ
Akce, bez které by program společnosti nebyl úplný.
Jedna z vlajkových lodí kulturních akcí - to je pro
Collegium Bohemicum Ústecká noc literatury. Netradičně
mimo podzimní Dny české a německé kultury, a to již 27.
května, byla v ústecké zoologické zahradě uvedena již
osmá Ústecká noc literatury. Po scénickém čtení herců
a spisovatelů, kteří četli úryvky z děl německých autorů na
téma ZOO, následoval koncert Lenky Dusilové. Při
příležitosti konání akce Collegium Bohemicum
adoptovalo výra velkého a kočku slaništní. Akce proběhla
17

za laskavé podpory Goethe Institutu Česká republika
v prostorách ZOO v Ústí nad Labem.

9. 10. Česko-německý koncert
Před zahájením festivalu 17. Dny české a německé kultury
uvedlo Collegium Bohemicum "undergroundovo-skapunkový" koncert dvou legend dvou sousedských zemí.
Večer zahájil mladý sólový umělec WILL EIFELL, který
pochází z Ústí nad Labem. Pokračovala udergroundová
18

legenda UŽ JSME DOMA (UJD) - kapela kolem
Miroslava Wanka, jež zahrála přes 2000 koncertů a
navštívila přes 37 zemí. Kapela FREYGANG je punkrocková formace založená r. 1977 ve východním Berlíně a
do Ústí, kde vystoupila poprvé r. 2014 na hradě Střekov
(spolu s The Plastic People of the Universe), přivezla letos
novou desku. Celou akci zakončily "trubky-saxofonytrombony" kapely ČISTÍRNA POKAŽDÉ JINAK. Akce
proběhla za laskavé podpory Goethe Institutu Česká
republika.
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13. 10. – 3. 11. Podzimní filmový festival Kino Aussig
V rozmezí jednoho měsíce během čtyř úterků představilo
Collegium Bohemicum divákům ústeckého kina Hraničář
pět německých filmů. Úvodním filmem byl němý film
ZDOLA, který dokumentuje setkání německé sociálnědemokratické dělnické mládeže v Ústí nad Labem ve
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třicátých letech. Akce proběhla za laskavé podpory Goethe
Institutu Česká republika.
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16. 10. EŇO ŇUŇO na téma "KÁMEN-NŮŽKYPAPÍR"
V říjnu Eňo ňuňo představilo hosty reprezentující
KÁMEN - NŮŽKY - PAPÍR. Horolezec Jiří „Taxis“
Svoboda představil svou knihu. Střihač, výtvarník a filmař
Pavel Kučera a „papírová“ výtvarnice Lenka Procházková
doplnili tématickou trojici. O zpestření akce se postarali i
další hosté, včetně dvojice DJ z Drážďan - Bleckburk &
Marcel Koar, kteří mixem elektronické hudby s živým
trombónem večer skvěle zakončili. Akce proběhla za
laskavé
podpory Goethe
Institutu Česká
republika.
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Zahajovací koncert 17. Dnů české a německé kultury
Dne 21. října 2015 se v ústeckém divadle opery a baletu
udála nevídaná věc. Slavnostní koncert pod záštitou
ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka překvapil diváky
neobvyklým spojením rockové hudby hrané na klasické
nástroje. Lipské trio STILBRUCH doprovodila
Severočeská filharmonie pod taktovkou dirigenta Jiřího
Knotteho. Standing ovation nebraly konce, jelikož téměř
300 diváků v hledišti nečekalo, jak půvabné může být toto
spojení, a mnozí po koncertě litovali, že v sále byla pevná
sedadla a nedalo se tancovat.
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Akci spolupořádal a podpořil Ústecký kraj. Akce proběhla
za laskavé podpory Goethe Institutu Česká republika.

6. 11. Loutkové divadlo Figuro
FIGURO je nezávislá profesionální divadelní společnost
se základnou v Zschepplin blízko Lipska. Je známá pro
svá veselá představení zaměřená hlavně na nejmladší
publikum. Pohádka Princezna Nimmersatt (Motýlí
princezna) nejmenší návštěvníky upoutala svou výtvarnou
24

výpravou. Dne 6. listopadu se v Císařském sále ústeckého
Muzea sešlo na šest desítek dětí a jejich rodičů, aby
zhlédli toto představení. Akce proběhla za laskavé
podpory Goethe Institutu Česká republika.

9. 11. Autorské čtení Rike Reiniger „Cikánský boxer“

Divadelní
monolog
„Cikánský
boxer“
vychází ze
skutečného
25

příběhu boxerské hvězdy Johanna Trollmanna, zvaného
„Rukeli“. Ten se stal roku 1933 mistrem Německa v
polotěžké váze. Titul mu však byl později kvůli jeho
romskému původu odebrán. Svůj poslední zápas Johann
Trollmann absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s
odbarvenými
blond
vlasy
a napudrovaným obličejem. Divadelní hra „Cikánský
boxer“ (Zigeuner-Boxer) byla v Café Max zrealizována
jako scénické čtení německé autorky Rike Reiniger, kterou
doprovodila Lucie Ceralová, překladatelka do češtiny a
operní pěvkyně. Akce proběhla za laskavé podpory
Goethe Institutu Česká republika.
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15. 11. Contentus Vocum (Drážďany)
Slavnostní zakončení festivalu 17. Dny české a německé
kultury se konalo v neděli 15. listopadu v Císařském sále
Muzea v Ústí nad Labem. Komorní orchestr Concentus
Vocum Dresden nás provedl „Hudební cestou do staré
Neapole“. Akce proběhla za laskavé podpory Goethe
Institutu Česká republika.
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Přednášková a popularizační činnost

28

26. 11. VYSÍLÁNÍ BBC V OBDOBÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ
TZV. STUDENÉ VÁLKY
Petr Brod, M. A., známý novinář a publicista, mj.
dlouholetý pracovník rozhlasové a televizní stanice BBC,
nabídl zasvěcený pohled do historie a zákulisí stanice,
která sehrála během 2. světové války zásadní úlohu
v souboji s nacistickou ideologií. Zamyslel se rovněž nad
vysíláním BBC do zemí, které se staly po skončení 2.
světové války součástí tzv. Východního bloku. Akce
proběhla za laskavé podpory Goethe Institutu Česká
republika v prostorách Muzea v Ústí nad Labem.
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Konference a symposia

3. – 5. 12. Isolated or Entangled Histories - Migrace v
regionálním a lokálním kontextu
Mezinárodní symposium pořádané ve dnech 3. -5.
prosince 2015 v prostorách Císařského sálu Muzea v Ústí
nad Labem ve spolupráci s Collegiem Carolinem a
Společností pro dějiny Němců v Čechách se zabývalo
světovými i lokálními migracemi v historickém kontextu.
Odborníci z mnoha evropských zemí se společně
zamysleli nad dějinnou úlohou migrací, a to i těch
nedobrovolných.
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II. Lidské zdroje, složení orgánů a grémií
Zakladatelé společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
Primátorka 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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Orgány
Sekretariát
Ředitelka:

Mgr. Blanka Mouralová
(Funkci vykonává na základě smlouvy o
výkonu funkce účinné ode dne 1. 7. 2011.
Ze zaměstnaneckého vztahu na základě
pracovní smlouvy byla po celý rok na
rodičovské dovolené.)

Zástupce ředitelky:

Mgr. Milan Rudik
(Na základě plné moci je statutárním
zástupcem ředitelky.)

Kulturní manažeři:

Emil Dvořák (do 8/2015)
Anna Jelačičová (od 9/2015)

Administrativní pracovnice:
Lucie Havlíčková (od 6/2015)
Místo bylo vytvořeno ve spolupráci
s Úřadem Práce České republiky.
Dobrovolníci:

Lea Danniger (do 8/15)
Kjell Pommerening (od 9/15)
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Správní rada
Správní rada má podle zakládací smlouvy devět členů.
Předseda:
Martin Hausenblas (od 22. 6. 2015 do 18. 8. 2015)
Členové:
Doc. Dr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Dr. Lukáš Novotný (do 15. 4. 2015)
Josef Zikmund (od 26. 2. 2015 do 14. 6. 2015)
Martin Hausenblas (od 15. 6. 2015 do 18. 8. 2015)
Jaroslav Haidler (do 31. 8. 2015)
Doc. Daniel Šťastný (od 15. 4. 2015)
Mgr. Pavel Hlubuček (od 15. 4. 2015)
Dr. Miroslav Němec (od 2. 5. 2015)
Pavel Dufek (od 1. 9. 2015)
MUDr. Jiří Madar (od 1. 9. 2015)
V roce 2015 zasedala správní rada Collegia Bohemica,
o.p.s. v těchto termínech: 16. 6. 2015 a 9. 11. 2015.
Dozorčí rada
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Dozorčí rada má podle zakládací smlouvy 3 členy.
Předseda
Mgr. Václav Houfek (od 9. 2. 2015)
Členové:
Mgr. Václav Houfek
JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba CSc. (od 17. 10. 2013 do
25. 3. 2015)
PaedDr. Jan Eichler (od 2. 5. 2013 do 14. 6. 2015)
Mgr. Lucie Kalhousová (od 26. 3. 2015)
Mgr. Tomáš Rieger (od 1. 9. 2015)
V roce 2015 zasedala dozorčí rada Collegia Bohemica,
o.p.s. v těchto termínech:
25. 5. 2015, 12. 11. 2015 a 19. 11. 2015.

Příprava změn v základních dokumentech společnosti
a jednání zakladatelů
V souvislosti s kroky k financování výstavby trvalé
expozice k tématu dějin německy mluvících obyvatel
v českých zemích ze státních prostředků se dlouhodobě
jednalo o větším zastoupení státu v orgánech společnosti
Collegium Bohemicum, o.p.s. Jednalo se také o variantách
nové právní formy, a to i v souvislosti s legislativními
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změnami v této oblasti. Konečně tak měla být odstraněna
nežádoucí situace, kdy od 1. 7. 2011 fungovala společnost
podle zakládací smlouvy, která nenesla podpis statutárního
zástupce jednoho ze zakladatelů (UJEP).
Dne 11. února 2015 zahájili zástupci zakladatelů svým
jednáním proces přípravy nové zakládací smlouvy obecně
prospěšné společnosti. Dohodli se na nových poměrech
hlasů v orgánech Collegia Bohemica, o.p.s. Z devíti členů
správní rady jmenuje zakladatel Česká republika 3 členy,
Statutární město Ústí nad Labem 2 členy, Univerzita J. E.
Purkyně 2 členy, Společnost pro dějiny Němců v Čechách
2 členy. Vzhledem k budoucímu většímu objemu
finančních
prostředků
ve
společnosti
bylo
domluveno navýšení počtu členů dozorčí rady ze
stávajících tří na šest členů. Zakladatel Česká republika
jmenuje 2 členy, Statutární město Ústí nad Labem 2 členy,
Univerzita J. E. Purkyně jednoho člena a Společnost pro
dějiny Němců v Čechách jednoho člena.
V rámci změn v zakládací smlouvě bylo rozhodnuto o
vytvoření několika nových článků. Nejdůležitější změnou
je vznik článku XI. – další podpora zakladatelů, kterým se
Ministerstvo kultury ČR zavazuje k podpoře vybudování
trvalé muzejní expozice finančními prostředky ve výši
50,5 milionu Kč v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. Ve
stejném článku se v druhém odstavci zavazuje Statutární
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město Ústí nad Labem k úhradě provozních nákladů
budoucí expozice a taktéž k úhradě provozních nákladů
společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., do maximální
výše 1,5 mil. Kč ročně.
Nová zakládací smlouva byla všemi zakladateli
podepsána a nabyla účinnosti k 28. 1. 2016.
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III. 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 konzultát ČR, Drážďany
Goethe-Institut ČR, 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
Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem
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Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov
Statutární město Ústí nad Labem
Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Ústí nad
Labem
Weiterdenken – Saská nadace Heinricha Bölla, Drážďany
Živá Paměť, Praha
Děkujeme za spolupráci!

IV. Mediální ohlasy
Mediální ohlasy v číslech
Ohlasy v internetových periodikách a informačních
portálech:
322
Články v tištěných periodikách:
12
Ohlasy v televizním či rozhlasovém vysílání:
2
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Následují vybrané mediální hlasy.
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Ústecký deník, 29. 10. 2015
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Ústecký kraj byl hrdým partnerem Dnů české a německé
kultury 2015 (internetové www stránky Ústeckého kraje)
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Ústecký deník, 13. 11. 2015
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V. Hospodaření v roce 2015

Členění nákladů (v tis. Kč)
celkem
Nákup (materiál)
29
Služby
1 305
Ostatní náklady
1 172
Osobní náklady
1 084
Daně a poplatky
1
---------------------------------------------------------------------CELKEM
3 391

Členění výnosů (v tis. Kč)
celkem
Tržby za vlastní výkony (služby)
138
Přijaté příspěvky
140
Provozní dotace
2 215
---------------------------------------------------------------------CELKEM
2 493
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AKTIVA
(v tis. Kč.)
Dlouhodobý majetek celkem
3 833
Krátkodobý majetek celkem
386
---------------------------------------------------------------CELKEM
4 219

PASIVA
(v tis. Kč)
Vlastní zdroje
2 736
Cizí zdroje
1 483
--------------------------------------------------------------CELKEM
4 219
Členové správní a dozorčí rady nepobírají za svoji práci
žádnou odměnu.
Hrubá mzda ředitelky za rok 2015 (Od 22. 9. 2014 na
mateřské dovolené – mzdu pobírá na základě smlouvy o
výkonu funkce
60 000 Kč
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Společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2015
podpořili:
Statutární město Ústí nad Labem
Goethe Institut Česká republika
Ministerstvo kultury ČR
Fond Ústeckého kraje
Univerzita Tuebingen
Saské ministersto vnitra
Úřad práce ČR

800.000 Kč
633.556,58 Kč
500.000 Kč
120.100 Kč
111.833,61 Kč
108.695,6 Kč
65.000 Kč

Dary na podporu činnosti:
Dr. Karel Vodička
RWE Energie
Tomáš Hradečný

60.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč

Děkujeme za svěřenou důvěru!
Účetní závěrka Collegia Bohemica, o.p.s. za rok 2015
s výrokem auditora je součástí výroční zprávy jako
příloha.
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Závazky společnosti:
Vlastní vklad ředitelky k 31. 12. 2015 činí 173.000 Kč.
Jedná se o krytí nákladů dlouhodobých projektů, velkou
měrou se v této částce objevují kurzové ztráty v rámci
projektů z let 2014 a 2015..
Bezúročná zápůjčka ve výši 1.075.290 Kč byla společnosti
poskytnuta Statutárním městem Ústí nad Labem s datem
splatnosti 31. 12. 2020. Společnost předpokládá její
zplácení z vlastních tržeb v letexh 2018, 2019 a 2020, kdy
bude v provozu trvalá expozice dějin německy mluvících
obyvatel českých zemí.
Celková výše závazků k 31. 12. 2015

1.248.290 Kč

Jednání o sankci za porušení rozpočtové kázně

Od března do září 2014 proběhla kontrola Nejvyššího
kontrolního úřadu (NKÚ) s cílem prověřit poskytování,
čerpání a užití peněžních prostředků státního rozpočtu
určených na podporu kulturních aktivit z rozpočtové
kapitoly Ministerstvo kultury. Kontrolováno bylo období
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od počátku roku 2011 do konce roku 2013. V rámci
kontroly bylo kontrolovaným subjektem i Collegium
Bohemicum, o.p.s. jako příjemce dotace na festival Dny
české a německé kultury v letech 2011 - 2013. V sídle
příjemce prováděl NKÚ šetření od 28. 3. do 29. 7. 2014.
NKÚ konstatoval, že prostředky z dotace byly užity
v souladu s dotačním účelem a cíle dotovaného projektu
bylo v každém roce dosaženo. Odhalil administrativní
pochybení a zjistilo nedostatky ve výši 689.581,74 Kč.
Collegium Bohemicum, o.p.s. nedodrželo podmínku
vyčerpat dotaci do 31. prosince roku v celkové výši 3,5 tis.
Kč. Postupovalo nehospodárně v jednom případě, kdy z
dotace uhradilo Severočeské filharmonii odměnu za
provedení koncertu v částce o 5 tis. Kč vyšší, než
vyplývalo ze smluvního ujednání. Především kontrola
zpochybnila převedení prostředků v celkové výši 581,4 tis.
Kč za úhradu služeb v rámci projektu na spolupořadatele
festivalu Bruecke / Most Stiftung. Šlo o zálohové platby
na základě smlouvy o spolupráci na konkrétní výdaje
spojené s realizací projektu, které byly uvedeny v příloze a
následně vyúčtovány. Negativní stanovisko NKÚ vyplývá
z určité interpretace pravidla z všeobecných ustanovení
MK pro poskytování dotace, které zní: „3. Subjekt, který
dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné fyzické či
právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu
48

výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních
materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací
projektu.“
Od Finančního úřadu pro Ústecký kraj jsme dne 18. 11.
2014 obdrželi platební výměr č. 236/D/2014 na odvod za
porušení rozpočtové kázně ve výši 2.100.000,- Kč. Dále
jsme dne 28. 11. 2014 obdrželi platební výměr č.
252/P/2014 na penále za prodlení s odvodem za porušení
rozpočtové kázně za období od 25. 8. 2011 do 20. 11.
2014 ve výši 1.424.800,- Kč. Suma vyměřená Finančním
úřadem tak činila pětinásobek sumy navržené Nejvyšším
kontrolním úřadem.
Po následné kontrole Generálního finančního
ředitelství, kam se společnost odvolala v roce 2014
s námitkami proti výši vyměřené sankce Finančním
úřadem v roce 2014, byla společnosti doručena odpověď v
listopadu 2015. V rozhodnutí Generálního finančního
ředitelství ze dne 26. 10. 2015 byla původní suma sankce
snížena na odvod ve výši 768.356 Kč a penále ve výši
306.964 Kč.
Společnost si současně nechala zpracovat expertní
zprávu o nezávislém posouzení postupu zúčastněných
stran, včetně doporučení pro příjemce s ohledem na
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minimalizaci budoucích podobných rizik. Ta byla
předložena také orgánům společnosti, s nimiž započalo
jednání o řešení nastalé situace. Po dohodě se zástupci
Statutárního města Ústí nad Labem byla předložena
Zastupitelstvu
města
Ústí
nad
Labem
dne
2. 12. 2015 žádost o poskytnutí finanční zápůjčky ve výši
1.075.290 Kč. Bezúročná zápůjčka byla společnosti
poskytnuta Statutárním městem Ústí nad Labem s datem
splatnosti 31. 12. 2020. Během vánočních svátků 2015
byla částka převedena na účet společnosti a dne 31. 12.
došlo k úhradě odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně vyměřeného Finančním úřadem pro Ústecký kraj v
plné výši.
Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem svým
dalším usnesením ze dne 2. 12. 2015 požádalo správní
radu
obecně
prospěšné
společnosti
Collegium
Bohemicum, aby se zabývala odpovědností konkrétních
osob ve věci sankcí, a to v případě odvodu a penále
vyměřených Collegiu Bohemicu, o. p. s. Finančním
úřadem pro Ústecký kraj a o výsledku zjištěných závěrů
informovala jednotlivé zakladatele společnosti.
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VI. Kontakty

Collegium Bohemicum, o.p.s.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
tel. +420 475 282 640
fax +420 475 282 646
e-mail: info@collegiumbohemicum.cz
www.collegiumbohemicum.cz
Sídlo a fakturační adresa
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27309231
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
Bílinská 2
400 42 Ústí nad Labem
Korunový účet: 35-8520310287/0100
Eurový účet: 43-6312580267/0100
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Přílohy
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