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za rok 2020 
Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. 

Vracíme život do míst, která utvářejí naši národní identitu. 
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Slovo úvodem 

 

Rok 2020 byl pro Czech National Trust vzhledem k pandemii velmi složitý, nicméně se nám 
podařilo pokračovat ve většině našich projektů a zároveň jsme uspořádali řadu online 
konferencí a aktivit. 

CNT stále pracuje ve dvou skupinách, z nichž moravská pokračuje v rekonstrukci pilotního 
projektu Památník M. Ebnerové z Eschenbachu, zatímco v Praze pokračuje projekt Malé 
poklady pražských ulic. 

Při práci na jednotlivých projektech se profilují i funkce organizace, ukazuje se například, že 
jednou z důležitých činností je nejen podporovat projekty finančně nebo pracovními aktivitami, 
ale také pomáhat prostřednictvím vyjednávání a zprostředkováním kontaktů           a vazeb. 

CNT pokračuje v navázaných zahraničních aktivitách. S pomocí INTO se během roku 2020 
úspěšně zúčastnil grantového řízení v rámci evropského konceptu Erasmus+ s projektem 
„Výměna odborníků v šesti evropských kulturních památkových trustech“.  

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.  Jsme členy a úzce spolupracujeme s organizací 
INTO - International National Trusts Organisation (mezinárodní organizace národních trustů) 
která nás podporuje svým know-how, malými granty, spolupracuje s námi na projektech a 
současně pomáhá zprostředkovat českým kolegům zkušenosti největších světových  
památkářských organizací, které jsou také členy INTO. 

Pokračovala naše charitativní činnost v podobě pořádání veřejných sbírek, jejichž 
prostřednictvím dlouhodobě podporujeme projekty obnovy historických památek. 
Pokračujeme v intenzivní práci na obnově historického parku ve Zdislavicích a na 
Rožmitálském zámku ve Středočeském kraji a to za neutuchající spolupráce s místními 
dobrovolnickými skupinami a za podpory našich patronů.  

 

 

Na čem dlouhodobě pracujeme 

■ Klademe si za cíl zachovat historické budovy, parky, krajiny a nehmotné dědictví 

■ Hledáme nové zdroje financování památkových objektů 

■ Podporujeme a rozvíjíme kulturu dobrovolnictví 

■ Rozvíjíme příležitosti pro vzdělání a budování kapacit pro manažery, odborníky, mladé 
profesionály a dobrovolníky 
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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 národ-
ních 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 CNTA jsou: 

■ 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 

 

Trustees  

Dr. Irena Edwards, předsedkyně 

Catherine A. Leonard, člen                             

Zuzana Princová, člen 
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Správní rada CNT 

Irena Edwards, předsedkyně      irenaedwards@gmail.com 

Vít Lukas, člen         arch@vitlukas.cz 

Ondřej Daněk, člen        zamek@zameknm.cz 

 

 

Dozorčí rada CNT     

Martin Krčma, předseda       krcma.martin@ado.cz 

Magdalena Souček, člen       magdalena.soucek@cz.ey.com 

Martina Šlessingerová, člen      martinasles@gmail.com 

 

 

Statutární orgán CNT 

Viera Hladišová, ředitelka      viera@czechnationaltrust.org 

 

 

Zakladatelé CNT   

Irena Edwards   

Martin Krčma    

Eva Žallmanová    

Pavel Fára 

 

 

 

Ambasadoři a odborní poradci CNT      

Irena Edwards  RT Hon Greg Hands MP  Oliver Maurice  Jiří Patočka 

Zdeněk Lukeš  Meda Mládková    Václav Girsa   Taťána le Moigne 

Jose Hlavnička  Irena Žantovská-Murray  Pavel Fára   Jaroslav Svěcený 
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Činnost v roce  2020 | Mezinárodní spolupráce    

 

■ Projekt Erasmus +  

V rámci evropského konceptu Erasmus+ pro dospělé CNT řídí v blízké spolupráci s INTO  výji-
mečný projekt Výměna odborníků v evropských kulturních památkových trustech pro sku-
pinu šesti evropských národní trustů ( The National Trust for Scotland, Fondo Ambiente Itali-
ano, Herita Belgie, Národný Trust Slovensko, Czech National Trust, International National 
Trusts Organisation). Tento projekt je financován grantem ve výši 71.653,- Euro a CNT jej bude 
blíže prezentovat na bianuálním kongresu INTO v Antverpách v roce 2022.  

Vzhledem k omezením v tomto roce bylo dojednáno prodloužení projektu a přeložení faktic-
kých výměn osob mezi trusty do roku 2022. 

 

 

                                                                                              

 

 

 

■ Lístek do nového světa virtuálně v New Yorku  

Úspěšný webinář o našem projektu Lístek do nového světa proběhl ve spolupráci s Českým 
centrem v New Yorku a představil předběžně náš záměr uskutečnit výstavu a doprovodný pro-
gram o významných osobnostech české kultury, které odešly před válkou do Spojených států         
a ovlivnily zde kulturní scénu. Webináře se účastnili potomci některých zmíněných exulantů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Mezinárodní konference INTO 
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CNT nadále úzce spolupracuje s mezinárodní organizací INTO. Předsedkyně CNT, paní Irena 
Edwards, byla znovu zvolena členkou vedení INTO a byla jednou z přednášejících na virtuální 
mezinárodní konferenci INTO, a to při příležitosti oslav Dne památek a světového kulturního 
dědictví. 
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Činnost v roce  2020 | Moravské projekty 

 

 

■ Hrobka a kaple Marie Ebnerové z Eschenbachu | 

Zdislavice u Kroměříže 

 

Díky velkorysé podpoře Nadačního fondu Avast se podařilo dokončit opravu terasy hrobky a 
navazující kamenické práce, byla položena pískovcová dlažba a instalováno nové kovové zá-
bradlí. Před hrobkou byla odstraněna poškozená betonová plocha, která bude v roce 2021 na-
hrazena vhodnější dlažbou.  

Aktuálně realizovaný projekt obnovy vchodu do hrobky včetně komplexního systému odvod-
nění vypracovala bez nároku na honorář olomoucká kancelář architektonického Studia Acht.  

Díky panu Josefu Gschwandtnerovi, majiteli sousedního zámku, jeho technice a pracovním si-
lám byl skvěle vyčištěn a zkultivován téměř celý anglický park okolo stavby a upraven vjezd na 
pozemek. 
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■ Návštěvnické centrum na místě původního skleníku  
Zdislavice u Kroměříže 

V rámci projektu obnovy původního skleníku, který by měl být přeměněn na informační a ná-
vštěvnické centrum a dobrovolnické zázemí, byly k objektu zavedeny potřebné inženýrské sítě. 
Za ty vděčíme  našemu podporovateli a sousedovi, majiteli zdislavického zámku. Za celý projekt 
rekonstrukce vděčíme členovi správní rady CNT, Vítu Lukasovi. 

Těšíme se, že další roky už nám konečně dovolí znovu organizovat mezinárodní dobrovolnické 
pracovní pobyty a posunout celý projekt opět o kousek dál.  
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■ Oslava 190. výročí narození Marie z Ebner           
Eschenbachu | Zdislavice u Kroměříže 

 

V  září 2020 uběhlo přesně 190 let od narození Marie von Ebner-Eschenbach, zdislavické ro-
dačky a jedné z nejslavnějších německy píšících osobností literatury 19. století, které se ne ná-
hodou často přezdívá „rakouská Božena Němcová“. U této příležitosti proběhla v překrásném 
prostředí zámeckého parku ve Zdislavicích zahradní slavnost, jež byla organizována v rámci 
festivalu Meeting Brno a byla připravena ve spolupráci s Czech National Trustem, Českým cen-
trem Vídeň, obcí Troubky-Zdislavice, Německým kulturním spolkem regionu Brno a Rakous-
kým kulturním fórem v Praze. Krásné okolí památníku přivítalo více než 100 návštěvníků. 
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■ Animovaný film  o Marii Ebnerové z Eschenbachu 

 

Od organizace INTO, jíž jsme členové, jsme získali „covidový“ grant určený na propagaci naší 
práce a dlouhodobých cílů a ten byl použit na produkci krátkého animovaného filmu o Marii 
Ebnerové z Eschenbachu – slavné spisovatelce českého původu, jejíž zdislavický památník 
rekonstruujeme. Dále doufáme, že její osobnost a odkaz dostaneme zpět do českých učebnic. 

Tento brilantní animovaný film vytvořila mezinárodně oceňovaná česká animátorka žijící ak-
tuálně v Londýně, Dora Martinková, která zpracovává témata jako jsou památky, historické 
osobnosti, místa a pověsti kolem nich, a to vše hlavně s dětmi ze základních škol.  
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Činnost v roce  2020 | Malé projekty pražských ulic 

 

 

■ Odhalení obnoveného meteorologického sloupku 
před Masarykovým nádražím v Praze 

 

Tento meteosloupek, kterému CNT vtisklo nový život, je v Praze již druhý v pořadí. Kamenné 
části byly očištěny a stavebně zrestaurovány, dále byly zrestaurovány či nahrazeny kovové prvky 
a instalovány meteorologické přístroje a hodiny. Z druhé strany sloupku je umístěna informační 
tabule, popisující historii těchto staveb městského mobiliáře a jejich funkci. Rekonstrukce byla 
z převážné části sponzorována firmou Masaryk Station Retail, s.r.o. (Penta Real Estate) a pro-
běhla za spolupráce a finanční účasti Městské části Praha 1, která si sloupek převezme do správy. 
Práce se uskutečnily za koordinace a pomoci firmy Technologie Hlavního města Praha, která 
má uvnitř sloupku umístěny spínače řízení křižovatky a veřejného osvětlení. Zrenovovaný slou-
pek byl slavnostně odhalen v únoru roku 2021. 
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■ Gutfreundův “Okřídlený šíp“ zpět na střechu Škodova 
paláce v Praze  
 

Dar bratrů Tomáše a Michala Novotných, potomků Otto Gutfreunda, podpořil náš projekt na 
výrobu kopie plastiky Okřídleného šípu a jeho znovu umístění na střeše Škodova paláce             v 

Jungmannově ulici v Praze, odkud byl za minulého režimu odstraněn. Jedná se o šest originál-
ních kreseb umělce, jež dokumentují různé fáze podoby této monumentální plastiky. Dou-
fáme, že jejich prodej v dobročinné aukci v říjnu roku 2021 pomůže zajistit potřebnou částku, 
či zásadním způsobem přispěje na jeho výrobu a osazení. 
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■ Zámek Rožmitál pod Třemšínem 

 

Na jaře, kdy byly ještě všechny kulturní a historické objekty uzavřeny, nabídl spolek Rožmitál-
ský zámek zajímavou virtuální prohlídku. I přes složitou situaci byl zámek celé léto     o sobotách 
otevřen pro veřejnost a i dobrovolníci, kteří se o něj starají, byli velmi aktivní.  Uskutečnila se 
řada brigád, kdy byla zcela zlikvidována černá skládka a hromada suti na prostranství před 
zámkem, byly stavebně vyplněny otvory v obvodových zdech, byla zasklena vandaly rozstřílená 
okna a vyčištěny čtyřicet let nečištěné okapy a svody. Začala se vyrábět vrata do vstupní brány 
a pod dohledem odborníků se připravuje revitalizace celého parku. 

Celé léto i brzký podzim probíhal poměrně bohatý kulturní program, nejúspěšnější akcí byl letní 
filmový festival na nádvoří.   
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Charitativní činnost a veřejné sbírky 

 

V roce 2020 CNT pokračoval ve  veřejných sbírkách na podporu obnovy historických objektů. 
Prostředky jsou shromažďovány na speciálních transparentních účtech. Dárci mohou přispívat 
bezhotovostním vkladem na účet, přes sbírkový portál Darujme jako pravidelný přispěvatel a 
člen klubu Přátelé CNT, nebo přímo hotovostí do sbírkových pokladniček. 

Sbírková činnost 

Návštěvnické centrum Zdislavice        č.účtu    280495377/0300 

Malé poklady pražských ulic          č.účtu    280504886/0300 

Škodův Palác - plastika O.Gutfreunda       č.účtu    280495094/0300 

 

Pokladničky  

Obnova hrobky a kaple, vybudování památníku M.Ebner z Eschenbachu ve Zdi-
slavicích  

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

■ Datum zahájení 16.07.2015      živý projekt 

■ Č. zvláštního účtu: 270781337/0300 

■ Cílová částka: 15 225 000 Kč,   k 31.12.2020 na účtu zůstatek 32.275,52 Kč 

 

Sbírka na podporu hudebního archivu kroměřížského zámku 

■ Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, s.z. KUSP 36001/2016 PŽÚ 

■ Datum zahájení 18.05.2016 

■ Č. zvláštního účtu: 274955736/0300 

■ Cílová částka: 100.000 Kč ,   k 31.12.2020 vybráno 62.847,64 Kč 

  

Obnova čínského pavilónu v Podzámecké zahradě  v Kroměříži, památce UNE-
SCO 

■ Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, s.z. KUSP 32653/2015 PŽÚ 

■ Datum zahájení 18.05.2016 

■ Č. zvláštního účtu: 270472892/0300 

■ Cílová částka: 100.000 Kč ,   k 31.12.2020 vybráno 50.333,87 Kč 



Výroční zpráva Czech National Trust o.p.s.                    2020 

 

14 

Poděkování 
 

Za finanční, věcnou i osobní podporu naší činnosti, pilotního projektu a jednotlivých akcí 
děkujeme našim sponzorům, privátním dárcům z “Klubu dárců CNT” a z  “Darujme”, 
podporovatelům, dobrovolníkům a všem ostatním, kdo CNT pomáhali. 

 

Jmenovitě nejvýznamnějším podporovatelům:   

 

Nadační fond Avast      Milada a Eduard Kučerovi   Delta Legal  

Penta Real Estate         Josef Gschwandtner     Městská část Prahy 1   

    

Eva Centofani     Robert Elliott          Jaromír Hrdlička 

Klára Matoušková    David Trojan      Lucie Komárková 

Jarmila Jílková     Thomas Reimann    Hana Scammell   
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Zpráva o hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2020 

 

Obsah 

■ Obecné výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát 

■ Rekapitulace nákladů a výnosů – příloha č. 1 

 

Účetnictví společnosti za rok 2020 zpracovala Ing. Martina Šlesingerová, sídlem Milady 
Horákové 847/92, 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČ 63092247. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 zpracovala 
společnost EDM Utilitas Tax, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 
Praha 1, 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 1 238 Kč. 

Celkové příjmy společnosti z obdržených darů a dotací za rok 2020 činí 1 685 717 Kč. Tyto 
účelově poskytnuté dary a dotace byly nejprve zaúčtovány do vlastního jmění společnosti na 
příslušné účty fondů a podle jejich skutečného využití nejpozději k rozvahovému dni 
zaúčtovány do výnosů, a to v celkové výši 309 608 Kč. 

V roce 2020 byly přijaty dotace od příspěvkové organizace Dům zahraniční spolupráce 
v celkové výši 1 134 984 Kč. Tyto dotace zatím nebyly zúčtovány do výnosů, jelikož v roce 2020 
nebyly provedeny žádné činnosti související s tímto projektem. 

Z obdržených darů a dotací byly v roce 2020 financovány především pokračující projekty 
z minulých let zejména rekonstrukce kaple a hrobky Marie von Ebner-Eschenbach ve 
Zdislavicích. Nejvyšším finančním darem była částka 500.000,- Kč od manželů Kučerových na 
všeobecnou podporu společnosti, bez specifikace použití. 

Dalším významnou činností, kterou společnost v rámci své hlavni činnosti vykonávala, byl 
projekt Meteorologických sloupků. Projekt má za cíl obnovení historických meteorologických 
sloupků, které se v České republice dochovaly. V roce 2020 byla dokončena obnova 
meteorologického sloupku před Masarykovým nádražím v Praze. Projekt byl financován 
především z finančního daru od společnosti Penta Real Estate a dále z dotace od Městské části 
Praha 1. 

Do následujících let společnost disponuje přijatými, prozatím výnosově nezúčtovanými dary a 
dotacemi ve výši 3 525 700 Kč; tyto dary a dotace jsou ke konci období evidovány na účtech 
vlastních fondů a budou využity pro hlavní činnost společnosti. 
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Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti k 31.12.2020  

činí 2 298 065 Kč. 

Společnost eviduje k 31.12.2020 závazky z dodavatelských vztahů ve výši 89 290 Kč, závazky 
vůči zaměstnancům z titulu mzdy za prosinec 2020 činí 2 068 Kč. Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům činí 650 Kč a závazky k institucím sociálního, zdravotního pojištění a 
finančnímu úřadu činí celkem 2 548 Kč. Tyto dluhy byly na počátku následujícího účetního 
období uhrazeny. 

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 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 osvobozeny od daně z příjmů právnických osob dle § 
19b odst. 2) písm. b) bod 1. ZDP. 

Za zdaňovací období roku 2020 bylo v souladu s § 20 odst. 7) ZDP uplatněno snížení základu 
daně o 1 908 Kč. Takto získanou daňovou úsporu ve výši 363 Kč společnost využije 
v následujícím zdaňovacím období na účely hlavní, nepodnikatelské činnosti. 

 

 

Za správnost odpovídá: 

 

EDM Utilitas Tax, s.r.o. 

Ing. Monika Ruprechtová, jednatel 

 

V Praze, dne 14.06.2021 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace nákladů a výnosů 
 
Celkové výnosy: 350 374 Kč 
Z toho 

■ tržby z prodeje publikací Lístek do Nového světa: 12 939 Kč 

■ čerpání obdržených darů z vytvořených fondů: 309 608 Kč 

− ostatní výnosy: 27 827 Kč 

Příjmy zaúčtované do fondů celkem:  1 685 717 Kč 

− Z toho účelově určené prostředky: 1 155 027 Kč 

− Z toho dary na všeobecnou podporu: 530 690 Kč 

Čerpání fondů celkem:  309 608 Kč 
Z toho 

− památník Marie Ebner-Eschenbach: 11 834 Kč 

− meteorologické sloupky: 94 427 Kč 

− ostatní účelově určené čerpání: 203 347 Kč 

Celkové náklady: 349 135 Kč 
Z toho dle projektů 

− Lístek do Nového světa: 10 762 Kč 

− Památník Marie Ebnerové  z Eschenbachu: 11 833 Kč 

− Meteorologické sloupky: 124 290 Kč 

− Hrob a náhrobek v Olšanech: 901 Kč 

− Working holidays: 696 Kč 

− Administrativní náklady: 200 653 Kč 

Z celkových nákladů dle jejich druhu 

− Spotřeba materiálu a energie: 2 863 Kč 

− Náklady na prodané zboží: 8 762 Kč 

− Služby celkem: 274 720 Kč 

− Osobní náklady: 48 368 Kč 

− Ostatní náklady:  14 422 Kč 

 

Výsledek hospodaření: 1 238 Kč 

Daň z příjmů právnických osob: 0 Kč 
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Kontaktní informace 

 

 

Czech National Trust, o.p.s. 

Mlýnská brána, Sněmovní nám. 2/4 
767 01 Kroměříž 

Tel. 602 163 992, mail: info@czechnationaltrust.org 

 

 


