
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví 
naší země. Vracíme život do míst, která utvářejí naši 
národní identitu.



 

Slovo úvodem
Czech National Trust je nezávislá nezisková organizace, jejíž cílem je záchrana českého kulturní-
ho a přírodního dědictví pro příští generace bez ohledu na to, kdo ho vlastní a to prostřednictvím 
péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, spolupráce s vlastníky, dobrovolníky, nezis-
kovými a státními organizacemi.

Rok  2019 byl pro CNT významný. CNT oslavil 5. výročí svého založení mezinárodní konferencí 
v prostorách Strahovského kláštera v Praze. Do Prahy se sjeli odborníci Evropské péče o kulturní 
dědictví a památky a spolu českými odborníky diskutovali o roli kulturního dědictví v 21. stole-
tí, o nových způsobech jeho financování a podpory tak, aby bylo trvale udržitelné. 

CNT se podařilo úspěšně dostat do další  fáze svého vývoje. V průběhu roku prošel postupnou 
restrukturalizací. Byl snížen počet členů Správní rady a posílena pozice projektových manažerů - 
Martin Krčma pro moravský region a Eva Heyd pro pražské projekty.
CNT se rozvíjí i v zahraničí a to zejména aktivitami sesterské organizace Czech National Trust 
Abroad se sídlem v Londýně, která napomáhá  CNT s rozvojem financování, fundraisingem 
a propagací CNT v zahraničí.



Na čem dlouhodobě pracujeme
* klademe si za cíl zachovat historické budovy, parky, krajiny a nehmotné dědictví

* hledáme nové zdroje financování obnovy památkových objektů

* podporujeme a rozvíjíme kulturu dobrovolnictví

* rozvíjíme příležitosti pro vzdělání a budování kapacit pro manažery, 
       

odborníky, mladé profesionály a dobrovolníky



 

Rok 2019 
v Czech National Trustu 
– naše hlavní projekty



 

V roce 2019 se nám podařilo významným způsobem postoupit s rekonstrukcí 
a obnovou terasy a hrobky, obnovou kamenných prvků, usazením sloupků a po-
kládkou dlažby. Zábradlí máme vyrobeno. 
Pokročili jsme i s úpravou okolí. Proběhla oprava kanalizace na přístupové cestě 
hrobky, sanace betonového schodiště, průběžná údržba areálu, sekání traktůrkem 
SECO zapůjčeno výrobcem. Začalo se s postupnou přeměnou parku na kvetoucí 
luční porost.
Během roku zde proběhlo několik úspěšných akcí – komentované prohlídky parku 
a hrobky, odborné přednášky, akce pro děti z místních škol a knihoven, program 
Víkendy otevřených zahrad a několik pracovních víkendů.   
Projekt je financován z grantu Nadačního fondu Avast a taky za podpory vlastníka 
Zdislavického zámku.

ZDISLAVICE – HROBKA A KAPLE MARIE 
VON EBNER-ESCHENBACH





PRAŽSKÉ PROJEKTY



 

Mezinárodní konference 
CNT - „Naše památky pro 
všechny a navždy “
Se konala 18. června 2019 v prostorách 
Strahovského kláštera Létního refektá-
ře. Meznárodní konference se konala 
pod záštitou radního pro kulturu městské 
části MČ Praha 1 Petra Burgra a děkana 
Fakulty architektury ČVUT Ladislava 
Lábuse. Sedmnáct českých a zahranič-
ních orborníků diskutovalo o roli kulturní-
ho dědictví v 21. století. Čestným hostem 
byl předseda National Trustu v Anglii Tim 
Parker.



 

METEOROLOGICKÉ SLOUPKY
11. listopadu proběhlo předání zrekonstruo-
vaného meteorologického sloupku v Dejvi-
cích Městské části Prahy 6, která si ho vzala 
do správy. 



 

GUTFREUNDOVA SOCHA
V roce 2019 jsme pokračovali v hledá-
ní sponzorů a financí na realizaci re-
pliky Gutfreundovy plastiky na střešní 
atice paláce Škoda v Jungmanově ulici. 
Jednou z významných akcí na podpo-
ru projektu se stala umělecká aukce, 
kterou v březnu a prosinci  uspořádala 
ve spolupráci s CNT galerie Artinbox.



 

PROLUKA DIAMANT
Kubistický oblouk architekta Emila Králíčka 
září novou omítkou a oplechováním. 
S podporou CNT a grantem nadace OF 
proběhla jeho zdařilá rekonstrukce. 
Prázdné místo uvnitř nyní čeká jen na 
zrestaurovanou sochu svatého Jana 
z Nepomuku. Plastika spadá pod pražský 
magistrát a restauruje ji Galerie hl. města 
Prahy.



AKTIVITY CZECH NATIONAL 
TRUSTU V PRŮBĚHU ROKU 
2019



 

DOBROVOLNICTVÍ
Working holidays na zámku v Hukvaldech 

V prvním zářiovém týdnu se uskutečnila mezinárodní dobrovolnická brigáda s účast-
níky z Velké Británie. Brigáda se uskutečnila ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomo-
uckým. Celou akci vedli naši dobrovolní organizátoři ze severní Moravy. Cílem byla 
práce na úpravách nově rekonstruovaného areálu zámeckého parku a lesní obory 
v Hukvaldech. Natření vstupní brány do zámeckého areálu, úprava zahrady 
a výpomoc na faře. Účastníci si užili i kratší výlety po okolí, navštívili zámek Kunín, 
Dolní oblast Vítkovic, Štramberk a Příbor.

 

Working holidays v Rožmitále pod Třemšínem  

Na zámku se sešlo sedm zahraničních účastníků, 
kteří přijeli z různých částí Anglie. Vytvořili  dohro-
mady i s našimi dobrovolníky fantastický pra-
covní tým. Co všechno jsme dokázali? Vyčistili 
jsme podestu ve věži, přesunuli sem neuvěřitelné 
množství písku a začali jsme na sucho pokládat 
půdovky. Třetina chodby je již téměř dokončena. 
Vyklidili jsme rozsáhlý sklep bývalého pivovaru, 
k němuž vede středověké točité schodiště, 
oškrabali jsme vrstvy maleb v bývalých kance-
lářích lesů a připravili jsme místnost pro novou 
omítku. Složili jsme vzácné africké dřevo ve skle-
pě tak, aby nemohlo dále vlhnout a upravovali 
jsme povrch nádvoří.



VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

* sbírka na památník Zdislavice – vybráno 22 564 Kč
* sbírka na hudební archiv Kroměříž – vybráno 40 382 Kč

 

Benefiční koncerty na záchranu 
hudebního archivu v Kroměříži
V průběhu roku  jsme na zámku uspořádali celkem pět charitativ-
ních koncertů, jejichž výtěžek je určen na restaurování vzácných 
autografů z hudebního archivu. Letošní výtěžek z těchto koncertů 
dosáhl částky 40 382 Kč a bude použit na restaurování rukopisů 
Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta.



Benefiční koncerty na záchranu 
hudebního archivu v Kroměříži

OSLAVA 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CNT V LONDÝNĚ
10. prosince jsme oslavili  5. výročí Czech National Trust(u) na českém velvysla-
nectví v Londýně představením našeho projektu Lístek do Nového světa, promí-
táním filmu “Thomas Messer: Můj život s Guggenheimem” a rekapitulací našich 
úspěchů.
 

 

Rožmitálská 
proměna
Spolek Rožmitálský zámek ve spolupráci 
s CNT uspořádal desítky dobrovolnických 
brigád. Část objektu se proměnila ve vý-
stavní síň a divadelní sál. Byla sem zave-
dena elektřina, k dispozici jsou toalety, byl 
opraven můstek a dlažba v hlavní bráně, 
vyčištěn pivovarský sklep, nádvoří, odstra-
něna skládka u vnější zdi. 
V červnu se uvnitř poprvé konal dobový 
festival Slavnost královny Johanky. Průvod 
slavné královny projel na koních hradem 
poprvé po více než pěti sty letech! 



ORGÁNY SPOLEČNOSTI
SPRÁVNÍ RADA

Irena Edwards                
Vít Lukas (od 7.10)             
Ondřej Daněk                        
Martin Krčma (do 7.10.)           
Richard Podstatzký (do 7.10.)       
Eva Žallmannová (do 7.10.)     
Zdeněk Lukeš (do 7.10.)            
Daniel Špička (do 7.10)            
Kateřina Samojská (do 7.10.)          

DOZORČÍ RADA

Pavel Fára 
Magdalena Součková
Tomáš Porupka

STATUTÁRNÍ ORGÁN

Eva Heyd (do 12.5)            
Viera Hladišová (od 1.7.)   

předseda
člen
člen

předsedkyně        irenaedwards@gmail.com
člen                      arch@vitlukas.cz
člen                      zamek@zameknm.cz
člen
člen
člen
člen
člen
člen

ředitelka
ředitelka       viera@czechnationaltrust.org

Eva Heyd – vedoucí Pražských projektů byla nominována na cenu hejtmanky Středočeského 
kraje za práci a aktivity za oživení zámku v Rožmitále pod Třemšínem. 

Předsedkyně CNT Irena Edwards byla hostem mezinárodního festival HAY 
ve Walesu, kde promluvila o národní identitě, Evropské jednotě a kulturním dědictví.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
* Registrovaný názvev 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 V ODBORNÝCH ASOCIACÍCH
* Od 2015 je CNT plným členem zastřešující mezinárodní 
organizace národních trustů – International National Trust 
Organisation – INTO



 

Výroční zpráva 
o hospodaření za období
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Czech National Trust, 
o.p.s.
IČ: 02180481



Obsah:

1. Obecné výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát
2. Rekapitulace nákladů a výnosů – příloha č. 1

Účetnictví společnosti za rok 2019 zpracovala Ing. Martina Šlesingerová se sídlem Milady 
Horákové 847/92, 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČ 63092247.
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 zpracova-
la společnost EDM Utilitas Tax, s.r.o., zapsána v seznamu společností poskytujících daňové 
poradenství 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 zisk ve výši 22 882 Kč.
Celkové příjmy společnosti z obdržených darů za rok 2019 činí 658 102 Kč. Tyto účelově po-
skytnuté 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 celkové 
výši 482 825 Kč. 

V roce 2019 byly dále přijaty dotace od Městské části Praha 1 a od hlavního města Prahy 
v celkové výši 110 000 Kč. Tyto dotace byly v plné výši vyúčtovány do výnosů po jejich využití.

Nejvýznamnějším projektem, uskutečněným v rámci hlavní činnosti, byla v roce 2019 výroční 
konference uspořádaná k 5. výročí od založení společnosti, jejímž předmětem bylo financová-
ní a péče o kulturní dědictví. Tato konference nazvaná „Naše památky – Pro všechny 
a navždy“ se konala v červnu v prostorách Strahovského kláštera v Praze. V souvislosti s tou-
to konferencí byla obdržena dotace od Městské části Praha 1 ve výši 30 000 Kč a od hlavního 
města Prahy 80 000 Kč. Zbývající náklady, ve výši 120 044 Kč, byly financovány z obdrže-
ných darů především od International National Trust Organisation a Czech Tourism. Obdrže-
né dotace i dary použité na financování tohoto projektu byly z titulu jejich využití ve zdaňova-
cím období 2019 zaúčtovány do výnosů. Celkové náklady na projekt činily 214 864 Kč. 



Z těchto zdrojů byly financovány zejm. hlavní projekt letošního roku – výše zmíněná 
výroční konference – a dále např. pokračující rekonstrukce kaple a hrobky Marie von 
Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích, jejíž dokončení se odhaduje na rok 2020. 
Z prostředků byl dále financován projekt Meteorologické sloupky, kdy se ve spolupráci 
s Magistrátem, firmou Penta a meteorologickým ústavem byla prováděna rekonstruk-
ce dvou objektů meteorologických sloupků. Menší část prostředků byla užita rovněž na 
správu adoptovaného náhrobku malířky Marie Dostálové v Olšanech a revitalizaci zám-
ku Rožmitál.

Do následujících let společnost disponuje přijatými, prozatím výnosově nezúčtovanými 
dary ve výši 2 149 590 Kč; tyto dary jsou ke konci období evidovány na účtech vlastních 
fondů.
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti k 31.12.2019 činí 
874 161, 14 Kč.

Společnost eviduje k 31.12.2019 závazky z dodavatelských vztahů ve výši 10 000 Kč, 
závazky vůči zaměstnancům z titulu mzdy za prosinec 2019 činí 2 068 Kč a ostatní 
závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního pojištění a finančnímu 
úřadu činí 3 198 Kč. Tyto dluhy byly na počátku následujícího účetního období uhraze-
ny.
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 prove-
deno nejpozději k rozvahovému dni podle jejich skutečného vynaložení. Jelikož veškeré 
obdržené dary byly poskytnuty 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 2019 bylo v souladu s § 20 odst. 7) ZDP uplatněno snížení 
základu daně o 160 259 Kč. Takto získanou daňovou úsporu ve výši 30 500 Kč spo-
lečnost využije v následujícím zdaňovacím období na účely hlavní, nepodnikatelské 
činnosti.

EDM Utilitas Tax, s.r.o.
Ing. Monika Ruprechtová, jednatel



1 x příslušnému fin. orgánu

Czech National Trust o.p.s.
Sněmovní náměstí 2/4
Kroměříž 1
767 01( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

02180481

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 1 962360

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 361 1 963A. II.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 -1A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 9812 403
7Zásoby celkem 91 69B. I.
8Pohledávky celkem 660 20B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 637 874B. III.

10Jiná aktiva celkem 15 18B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 2 9432 763

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 2 9222 724

13Jmění celkem 2 298 2 473A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 426 449A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 2139
18Krátkodobé závazky celkem 23 19B. III.
19Jiná pasiva celkem 16 2B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 2 9432 763

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

02180481

Czech National Trust o.p.s.
Sněmovní náměstí 2/4
Kroměříž 1
767 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 4972 497A. I.

Osobní náklady 794 79A. III.

Daně a poplatky 45 4A. IV. 

Ostatní náklady 486 48A. V.

Poskytnuté příspěvky 158 15A. VII.

Náklady celkem 64364310Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 11012 110B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 3014 30B. III.

Ostatní výnosy 52615 526B. IV.

Výnosy celkem 66666617Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 2323C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 2323D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 11.06.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


