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CZECH NATIONAL TRUST V ROCE  2018 

SLOVO ÚVODEM 

 

Rok 2018 byl pro Czech National Trust významný a velmi úspěšný.  

CNT se postupně mění z malé organizace, která původně byla soustředěná na jeden pilotní 

projekt, v mnohem větší jednotku, která se v současné době věnuje 10 projektům v Čechách 

a třem projektům na Moravě. Celou řadu dalších projektů CNT již podporuje nebo uvažuje o 

jejich podpoře prostřednictvím svého nového webového portálu. 

Z uvedeného vyplývá, že se vyprofilovaly dvě skupiny, které pracují relativně samostatně, což 

by mělo v budoucnu pokračovat. Při práci na jednotlivých projektech se profilují i funkce 

organizace, ukazuje se například, že jednou z důležitých činností je nejen podporovat pro-

jekty finančně nebo pracovními aktivitami, ale také pomáhat prostřednictvím vyjednávání a 

zprostředkování kontaktů a aktivit. 

CNT rovněž navazuje zahraniční kontaky a hledá cesty pro mezinárodní spolupráci a pod-

poru.  

Práci v zahraničí se nám daří celoročně rozvíjet díky aktivitám naší sesterské organizace 

Czech National Trust Abroad se sídlem v Londýně, jejímž cílem je podpora, fundraising a 

propagace CNT i českého kulturního dědictví v zahraničí. Důkazem úspěchu našich snah je 

získání přízně významných sponzorů, kteří nám umožňují realizovat naše projekty.  

Pokračovala a rozšířila se naše charitativní činnost v podobě pořádání veřejných sbírek, je-

jichž prostřednictvím dlouhodobě podporujeme projekty obnovy historických památek. Ak-

tivní práce s dobrovolníky v tomto roce vstoupila do další fáze. Pokračujeme v  intenzivní 

práci na obnově historického parku ve Zdislavicích a na Rožmitálském zámku ve středočes-

kém kraji.  

Rok 2018 byl důkazem toho, že kulturní dědictví je velmi významným a atraktivním tématem 

pro velkou skupinu lidí všech věkových kategorií, kteří se naším prostřednictvím mohou 

vlastními silami zapojit do jeho obnovy. Nesmírně nás těší, že naše projekty oslovují veřej-

nost a zvyšují zájem o historické dědictví České republiky doslova po celém světě.  
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CZECH NATIONAL TRUST - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

 Registrovaný název společnosti je Czech National Trust, o.p.s. 

 Sídlo společnosti: Mlýnská brána, Sněmovní náměstí 2/4, 767 01 Kroměříž 

 Czech National Trust je obecně prospěšná společnost, zapsaná v obchodním 

rejstříku  dne 10.10.2013 pod zn. O 641 u Krajského soudu v Brně, IČ: 02180481 

 

ČLENSTVÍ CNT V ODBORNÝCH ASOCIACÍCH 

 

Od r. 2015 je Czech National Trust plným členem zastřešující mezinárodní organizace ná-

rodních trustů - International National Trusts Organisation – INTO. 

CNT je členem mezinárodní sítě organizací zabývajících se ochranou volné krajiny Interna-

tional Land Conservation Network. 

 

CZECH NATIONAL TRUST ABROAD - CNTA 

 

CNTA je nezávislá charitativní organizace, registrovaná v Anglii a Walesu pod č. 1162843.  

Cíle: 

 vyhledávat a rozvíjet nové zdroje financování a podpory pro CNT 

 propojovat organizace a jednotlivce s podobnými zájmy a cíli jako CNT 

 rozvíjet vztahy s veřejností a mezinárodní povědomí o CNT 

 zajišťovat a zprostředkovávat vzdělávací, školicí a společenské akce pro CNT 

 podporovat CNT v jejich zájmech a cílech 
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Patroni a poradci CNTA: Baroness Kay Andrews, Irena Žantovská-Murray, Alistair Laing, 

Richard Bassett, José Hlavnička, Greg Hands MP 

Trustees: Dr Irena Edwards – předsedkyně, Catherine A. Leonard, Michael de Val 

Irena Edwards  Předsedkyně irenaedwards@gmail.com 

Richard Podstatzký Člen podstatzky@litencice.cz 

Martin Krčma Člen martin.krcma@czechnationaltrust.org 

Ondřej Zatloukal Člen zatloukalo@olmuart.cz 

Ondřej Daněk Člen zamek@zameknm.cz 

Eva Žallmannová Členka eva.zallmannova@czechnationaltrust.org 

Kateřina Samojská členka samojska.katerina@npu.cz 

Zdeněk Lukeš člen zl@zdeneklukes.eu 

Daniel Špička člen spicka@hs-architekti.cz 
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SPRÁVNÍ RADA od 1.1.2018  do  18.5.208 

SPRÁVNÍ RADA OD 18.5.2018   

Irena Edwards  předsedkyně irenaedwards@gmail.com 

Ví t Lúkas člen arch@vitlúkas.cz 

Martin Krčma člen martin.krcma@czechnationaltrust.org 

Ondřej Zatloukal člen zatloukalo@olmuart.cz 

Ondřej Daněk člen zamek@zameknm.cz 

Eva Žallmannová členka eva.zallmannova@czechnationaltrust.org 

Kateřina Samojská členka samojska.katerina@npu.cz 

Zdeněk Lukeš člen zl@zdeneklukes.eu 

Kristy na Kottova  člen kristyna.kott@gmail.com 

 

 

DOZORČÍ RADA 

Magdalena Souček členka Magdalena.Soucek@cz.ey.com 

Pavel Fára člen pavel.fara@deltalegal.cz 

Tomáš Porupka člen tomas.porupka@kkcg.com 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN 

   

mailto:arch@vitlukas.cz
mailto:tomas.porupka@kkcg.com
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Eva Hejdová ředitelka  od 1.10.2016 evaheyd@czechnationaltrust.org 

 

ODBORNÍ PORADCI 

 

Meda Mládková 

Taťána Le Moigne 

Irena Žantovská-Murray 

Oliver Maurice 

Václav Girsa 

Jiří Patočka 

Jaroslav Svěcený 

Pavel Fára 
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ČINNOST V ROCE  2018 

Oslavy sto let výročí vzniku Československa v CNT – Lístek do Nového světa 

  

Hlavní projekt roku 2018, jehož kurátorkou byla ředitelka CNT Eva Heyd, byl zahájen 20. 

září v pražské Werichově vile na Kampě starostou Prahy 1, Oldřichem Lomeckým a 

americkým kulturním atašé Ericem Blackem. Náš patron Jaroslav Svěcený hrál svou vlastní 

skladbu na téma Bohuslava Martinů, skupina Modrá Synkopa pokračovala se swingovými 

melodiemi roku 1930. Ústředním osou tohoto projektu byla velkolepá venkovní výstava v 

parku Kampa. 

Vernisáž zahájila čtrnáct dní přednášek, projekcí a koncertů týkajících se 16 umělců, mezi 

něž patřili Jiří Voskovec a Jan Werich, Jaroslav Ježek, J.J. Polívka, Thomas Messer, Ladislav 

Sutnar, Paul Fierlinger, Alexander Hackenschmied, Hugo Haas, Adolf Hoffmeister, Oldřich 

Royce a další. Projekt, který zahrnoval 18 programových akcí a šest výstav byl realizován na 

různých významných místech Prahy 1 a byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, 

velvyslanectvím USA a MČ Praha 1. Našimi partnery byly nejvýznamnější české i americké 

kulturní instituce. 

 

Dobrovolnictví - Working Holidays 2018 

 

V návaznosti na úspěch v jednáních CNT se zahraničním vlastníkem této významné histo-

rické památky jsme zorganizovali náš výroční mezinárodní program Working holidays na 

zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Během jarních a letních měsíců se tady uskutečnila 

celá řada brigád, kterých se účastnili domácí čeští dobrovolníci, angličtí dobrovolníci pro-

gramu Working Holidays, brigádníci ze spolku Fabian a lidé z města. Vyčistili jsme okolí 

zámku, odstranili nálety, odvezli letité odpadky, vyklidili nádvoří, zavedli do objektu vodu 
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novou přípojkou a spravili vstupní cestu na mostě. Zámek zazářil a vrací se naděje, že se 

jeho osud obrací k lepšímu. 

V prostoru parku se pak konala slavnost Den s královnou Johankou, jejíž letošní ročník je 

považovaný za zatím nejúspěšnější. 

 

 

.  

 

CHARITATIVNÍ ČINNOST A VEŘEJNÉ SBÍRKY 

V roce 2018  CNT pokračoval ve  veřejných sbírkách na podporu obnovy historických ob-

jektů. Prostředky jsou shromažďovány na speciálních transparentních účtech. Dárci mohou 

přispívat bezhotovostním vkladem na účet nebo hotovostí do sbírkových pokladniček. 

Památník  Marie Ebnerové z .Eschenbachu ve Zdislavicích 

 Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 44218/2015 

 Datum zahájení 16.07.2015 
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 Č. zvláštního účtu: 270781337/0300 

 Cílová částka: 15 225 000 Kč , vybráno 41% 

 

 

Kroměřížský hudební archiv 

 Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 44218/2015 

 Datum zahájení 18.05.2016 

 Č. zvláštního účtu: 274955736/0300 

 Cílová částka: 100.000 Kč , vybráno 14% 

  

 

Dvě aukce uměleckých děl pro CNT 

 

Adolf Loos Apartment a Gallery  darovali tento rok 5 obrazů, které byly vydraženy ve dvou 

úspěšných aukcích ve prospěch CNT. Aukcím předcházely privátní předaukční výstavy umě-

leckých děl se sklenkou vína pro přátele a donory CNT. Výstavou odborně provedla kurátorka 

a patronka CNT Dr. Irena Žantovská-Murray. 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

 

Výstava v Londýně 

Ke 4.výročí založení CNT jsme přivezli do Londýna fantastickou výstavu o aristokratických 

rodinách hospodařících v Telči (památce UNESCO) a okolí. S pomocí publika se rozvinula 

velmi živá panelová diskuze o roli státu v otázce péče o historické památky. Hosté našeho panelu 

byli: Ben Cowell, ředitel organizace British Historic Houses (hrady a zámky v Britanii v soukromém 

vlastnictví), hrabě Leopold Podstadzky – Lichtenstein, potomek rodiny, která vlastnila před přícho-

dem komunismu zámek Telč, bývalý generální ředitel NPÚ doc. Josef Štulc a Catherine Leonard, 

generální tajemnice mezinárodní organizace INTO. Akci sponzoroval  CzechTourism. 
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Studijní pobyt dobrovolnice CNT ve Fauntains Abbey and Sudley Royal   

 

Jana Schiebertová, manažerka Vratislavského paláce v Praze a aktivní dobrovolnice CNT 

strávila na pozvání anglického National Trustu 3 týdny pracovního a studijního pobytu ve 

Fountains Abbey and Studley Royal (památka UNESCO) v Yorkshire.  Manažerem  Foun-

tains Abby, významného a obrovského historického komplexu zámku a zahrady je Justin 

Scully, bývalý komerční manažer National Trustu. Justin je velkým přítelem CNT. 

 

Práce Ireny Edwards oceněna na Velvyslanectví ČR v Londýně 

 

Velice nás potěšilo, že naše zakladatelka a předsedkyně Irena Edwards dostala Diplom za 

výjimečný přínos v rozvoji vztahů mezi Velkou Británií a Českou republikou. Diplom převzali 
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od českého velvyslance Libora Sečky na slavnosti na Velvyslanectví České republiky v Lon-

dýně v Irenině nepřítomnosti generální tajemnice INTO paní Catherine Leonard a členka 

správní rady CNTA, paní Zuzana Princová.  

 

Symbolické zasazení Lípy svobody na oslavu 100. výročí americko – českosloven-

ských vztahů 

 

Na pozvání ředitelů  Amerických přátel České republiky (AFoCR) a na oslavu 100. výročí 

vztahů mezi USA a ČSR jsme se zúčastnili slavnostního zasazení lípy svobody u pomníku 

prezidenta Woodrowa Wilsona v Praze.  

Účastníky akce byli Steven King, americký velvyslanec v České republice, ředitelé AFoCR, 

MgA Eliška Kaplicky-Fuchsová, zastupitelka Magistrátu HMP, Oldřich Lomecký, starosta  

MČ Praha 1; Michael Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec v USA, 

Irena Edwards, předsedkyně CNT a Eva Heyd, ředitelka CNT.  
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MORAVSKÉ PROJEKTY 

Pilotní projekt Zdislavice 

Práce na pilotním projektu Zdislavice pokračovala v průběhu roku 2018. Pokračuje rekon-

strukce terasy hrobky , obnova repase kamenných prvků,byly odstraněny betonové schody a 

začíná se projektovat. Hotové pískovcové sloupky jsou deponovány na zámku ve Zdislavicích.  

 

CNT uspořádal sérii charitativních koncertů v kroměřížském zámku  

V letošním roce jsme uspořádali 8 úspěšných koncertů, které byly kompletně vyprodány. 

Výtěžek ze vstupenek putoval na podporu moravských projektů – především Hudebního ar-

chivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 

Právě z této sbírky čerpali mnozí hudební interpreti. Díky mezinárodní účasti hudebníků z 

Polska, Francie, Anglie a USA (sbor Corona del Mar) jsme také mohli divákům představit 

hudbu téměř z celého světa.  

 

 

 



Výroční zpráva Czech National Trust o.p.s.  

2018 

Stra nka 12 

ZÁMEK ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

Jeden z našich největších projektů během jednoho roku doznal výrazný posun. S majiteli se 

začala rozvíjet úspěšná spolupráce. Nejprve jsme našli nového správce, který se o nemovitost 

strará. Kromě nejrůznějších údržbových prací jeho přítomnost zabraňuje dalšímu vandal-

ismu. CNT se spojilo s místními proganizacemi, s městem, s památkáři a s městským mu-

zeem. Aktivovali jsme místní dobrovolníky, skupiny a spolky. Začíná se rozvíjet spolupráce s 

některými firmami, jejichž zaměstnanci u nás pracují v rámci Team Building Excercise.  Celá 

řada dobrovolných brigád, které se zde uskutečnily, přinesla své skvělé výsledky. Zvláště 

mladí lidé přicházejí pomoct uklízet, vyklízet a pomáhat s drobnými opravami. 

Získali jsme technické služby města na pomoc - půjčují nám techniku a spolupracují při 

vyklízení nánosů odpadu, který se zde během desetiletí navršil. 

Celá situace přitáhla zájem médií a díky jim se zase ozývají další lidé, kteří chtějí pomoct. 

Spolupracujeme s VŠE obor Arts management - studenti vypracovávají studie využitelnosti 

a možnosti financování. A také se studenty dalších vysokých škol, kteří se zajímají o historii 

nebo o stavební situaci památky. 

Během tohoto roku jsme přivedli jsme do zámku vodu, zprovoznili v některých částech el-

ektřinu, odstranili nálety, vyčistily odpad po obvodu zámku, vyčistili nádvoří a část paláců, 

prořezali park  a opravili kapličku, ke které jsme našli starou mříž. 

 

MALÉ PROJEKTY PRAŽSKÝCH ULIC 

Za rok 2018 jsme opět pokročili v našich drobných projektech v ulicích Prahy. Největší 

pokrok zaznamenaly tyto drobné poklady ve veřejném prostoru Prahy: 

Diamant -  pomohli jsme nájemcům proluky Diamant získat grant od OF, takže se v 

nejbližší době začne opravovat kubistický rám spojující dům Diamant a kostel Nejsvětější 

trojice. 

Meterologické sloupky - přístroje jsou hotové, jednání a projekt o přestavbě existujících 

elektroinstalací uvnitř sloupků, které nejvíc brzdily celý projekt jsou téměř u konce. Dejvický 

sloupek by se měl nyní opískovat, zámečník je připraven instalovat nová dvířka, přístroje a 

hodiny. 
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Socha Gutfreunda - projekt repliky je hotový, vyjádření památkářů k projektu kladné, část 

financí přislíbeno od majitelů budovy. Hledáme další finance, budou o nich pokračovat 

jednání s potencionálními sponzory.  
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Zpráva o hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2018 

 

Účetnictví společnosti za rok 2018 vedla  Ing. Martina Šlesingerová se sídlem Milady Horá-

kové 847/92, 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČ 63092247. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 zpracovala 

společnost EDM Utilitas Tax, s.r.o., zapsána v seznamu společností poskytujících daňové po-

radenství vedeném Komorou daňových poradců ČR, jednající prostřednictvím: Monika 

Ruprechtová, jednatelka společnosti, číslo osvědčení KDP ČR 2911. 

Hlavní činnost účetní jednotky: 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti organizace je ztráta ve výši 2 231 Kč. 

Nejvýznamnějším projektem, uskutečněným v rámci hlavní činnosti, byl v roce 2018 projekt 

Lístek do Nového světa. V souvislosti s tímto projektem vydala organizace také stejno-

jmennou publikaci. Na tento projekt společnost obdržela dotaci od Ministerstva kultury ČR 

ve výši 120 000 Kč, od Státního fondu kultury ČR ve výši 35 000 Kč a od Městské části Praha 

1 ve výši 10 000 Kč. Projekt byl dále financován obdrženými dary a prodejem publikace Lís-

tek do Nového světa. Obdržené dotace i dary použité na financování tohoto projektu byly 

z titulu jejich využití ve zdaňovacím období 2018 zaúčtovány do výnosů. Celkové náklady na 

projekt činily 477 315 Kč. Publikace, které nebyly prodány v r. 2018 jsou zaúčtovány na 

skladě v částce 90 734 Kč.  

Celkové příjmy společnosti z obdržených darů za rok 2018 činí 1 032 732 Kč. Tyto účelově 

poskytnuté dary byly nejprve zaúčtovány do vlastního jmění společnosti na příslušné účty 

fondů a podle jejich skutečného využití k rozvahovému dni zaúčtovány do výnosů, a to v cel-

kové výši 643 443 Kč. 

Z těchto zdrojů byly financovány zejm. hlavní projekt letošního roku – Lístek do Nového 

světa a dále např. dodatečné náklady na barokní festival Hortus Magicus v Kroměříži, který 

proběhl v roce 2017, nebo dále pokračující rekonstrukce kaple a hrobky Marie von Ebner-

Eschenbach ve Zdislavicích a skromná část prostředků byla užita rovněž na správu adopto-

vaného náhrobku malířky Marie Dostálové v Olšanech. 

Do následujících let společnost disponuje přijatými, prozatím nepoužitými dary zaúčtova-

nými ve prospěch fondů ve výši 1 974 313 Kč. 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti k 31.12.2018 činí 

1 637 111,73 Kč. 
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Společnost eviduje k 31.12.2018 závazky z dodavatelských vztahů ve výši 6 905 Kč, závazky 

vůči zaměstnancům z titulu mzdy za prosinec 2018 činí 10 555 Kč a ostatní závazky vůči in-

stitucím sociálního a zdravotního pojištění a finančnímu úřadu činí 3 765 Kč. 

Vytvořená rezerva na vratku dotace vytvořená v roce 2017 z důvodu opatrnosti ve výši 

105 827 Kč byla rozpuštěna v roce 2018 do výnosů. Důvod tvorby rezervy pominul, protože 

kontrolní šetření ze strany Finančního úřadu pro Zlínský kraj bylo ukončeno. Společnost ob-

držela platební výměr za porušení rozpočtové kázně ve výši 147 728 Kč, po odvolání byl pla-

tební výměr snížen o 8 080 Kč na částku 139 648 Kč. Závazek byl zaplacen ihned po obdržení 

platebního výměru, přeplatek z titulu snížení platebního výměru byl společnosti vrácen 

v roce 2019.  

Jak je uvedeno výše, obdržené dary účelově určené na financování hlavní činnosti společnosti 

nebyly v souladu s ČÚS č. 413 Vlastní zdroje zaúčtovány do výnosové třídy 6, nýbrž na účty 

fondů ve vlastním jmění společnosti. Čerpání těchto fondů bylo provedeno nejpozději k roz-

vahovému dni podle jejich skutečného vynaložení. Jelikož veškeré obdržené dary byly po-

skytnuty v souladu s hlavní činností společnosti a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů („ZDP“), byly tyto příjmy v daňovém přiznání společnosti od daně z příjmů 

osvobozeny dle § 19b odst. 2) písm. b) bod 1. ZDP. 

Za zdaňovací období roku 2018 bylo v souladu s § 20 odst. 7) ZDP uplatněno snížení základu 

daně o 98 313 Kč. Takto získanou daňovou úsporu ve výši 18 680 Kč společnost využije 

v následujícím zdaňovacím období na účely hlavní, nepodnikatelské činnosti. 

 

 

Za správnost odpovídá: 

EDM Utilitas Tax, s.r.o. 

Ing. Monika Rúprechtová, jednatel 

 

Rekapitulace nákladů a výnosů 

Celkové výnosy: 809 457 Kč 

Z toho 

 dotace Ministerstva kúltúry C R: 120 000 Kc  

 dotace Me stske  c a sti Praha 1: 10 000 Kc  

 dotace Sta tní ho fondú kúltúry C R: 35 000 Kc  

 vra cení  dotace poskytnúte  v r. 2017 -139 648 Kc  
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 trz by z prodeje públikací  Lí stek do Nove ho sve ta: 21 428 Kc  

 c erpa ní  obdrz eny ch darú  z vytvor eny ch fondú : 643 443 Kc  

 obdrz ene  pr í spe vky na projekt Working holidays: 12 824 Kc  

 ostatní  vy nosy (vc etne  zrús ení  rezervy vytvor ene  v r. 2017): 106 411 Kc  

 

Příjmy zaúčtované do fondů celkem:  1 032 732 Kč 

Z toho ú c elove  úrc ene  dary: 1 032 732 Kc  

 

Čerpání fondů celkem:  643 443 Kč 

Z toho 

 pama tní k MEE: 56 811 Kc  

 Lí stek do Nove ho sve ta: 177 902 Kc  

 ostatní  ú c elove  úrc ene  c erpa ní : 408 730 Kc  

 

Celkové náklady: 811 689 Kč 

Z toho dle projektú  

 Hortús Magicús: 27 831 Kc  

 Lí stek do Nove ho sve ta: 477 315 Kc  

 Pama tní k Marie Ebner-Eschenbach: 57 047 Kc  

 Hrob a na hrobek v Ols anech: 901 Kc  

 Working holidays: 15 068 Kc  

 Administrativní  na klady: 233 526 Kc  

 

Z celkovy ch na kladú  dle jejich drúhú 

 Spotr eba materia lú a energie: 80 016 Kc  

 Na klady na prodane  zboz í : 43 023 Kc  

 Slúz by celkem: 488 882 Kc  

▪ z toho Lí stek do Nove ho sve ta: 324 877 Kc  

 Osobní  na klady: 180 640 Kc  

 Ostatní  na klady:  19 127 Kc  
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Výsledek hospodaření: - 2 231 Kč 

Daň z příjmů právnických osob: 0 Kč 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Za finanční, věcnou i osobní podporu naší činnosti a našich akcí i pilotního projektu děku-

jeme našim sponzorům, jednotlivým dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům a všem 

kdo pomáhali připravit projekt Lístek do Nového světa.
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Kontaktní informace 

Czech National Trust, o.p.s. 

Mlýnská brána, Sněmovní nám. 2/4 

767 01 Kroměříž 

Tel. 603417946, mail: info@czechnationaltrust.org 

 

 


