Nový smysl starým hodnotám

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za rok 2021

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

Obsah
Slovo úvodem 									

1

Czech National Trust | identifikační údaje 					

2

Členství CNT v odborných asociacích 						

2

Czech National Trust Abroad - CNTA 						

3

Správní rada 									

3

Dozorčí rada 										

3

Statutární orgán 									

4

Zakladatelé CNT									

4

Ambasadoři a odborní poradci CNT 						

4

Činnost v roce 2021 | Mezinárodní spolupráce 					

6

Činnost v roce 2021 | Moravské projekty 					

8

Činnost v roce 2021 | Malé projekty pražských ulic 				

11

Charitativní činnost a veřejné sbírky

					

13

Poděkování 										

15

Zpráva o hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2021			

16

Účetní rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. do 31. 12. 2021

16

Kontaktní informace								

18

Výroční zpráva 2021

Slovo úvodem
Rok 2021 byl pro Czech National Trust vzhledem k pandemii opět složitější,
nicméně se nám podařilo pokračovat ve většině našich projektů a zároveň jsme
uspořádali řadu osobních setkání i online aktivit.
CNT stále pracuje ve dvou skupinách, z nichž moravská byla aktivní v pilotním
projektu Památník Marie von Ebner-Eschenbach, zatímco v Praze pokračoval
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.
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. V rámci
evropského grántu Erasmus+ pro dospělé CNT řídí v úzké spolupráci s INTO
výjimečný projekt Výměny odborníků v evropských kulturních památkových
trustech pro skupinu pěti evropských národní trustů.
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: Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1
Czech National Trust je obecně prospěšná společnost, zapsaná v obchodním
rejstříku dne 10. 10. 2013 pod zn. O 1642 u Městského soudu v Praze,
IČ: 02180481

Členství CNT v odborných asociacích
Od r. 2015 je Czech National Trust plným členem zastřešující mezinárodní
organizace národních trustů - International National Trusts Organisation
- INTO.
CNT je členem mezinárodní sítě organizací zabývajících se ochranou volné
krajiny International Land Conservation Network.
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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

Správní rada CNT
Irena Edwards, předsedkyně		
Patrik Hoffman, člen			
Ondřej Daněk, člen				

irenaedwards@gmail.com
patrik@atelierhoffman.eu
zamek@zameknm.cz

Dozorčí rada CNT
Martin Krčma, předseda			
Magdalena Souček, člen			
Martina Šlessingerová, člen		

krcma.martin@ado.cz
magdalena.soucek@cz.ey.com
martinasles@gmail.com
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Statutární orgán CNT
Statutární orgán CNT
Jana Schiebertová, ředitelka		

jana@czechnationaltrust.org

Zakladatelé CNT
Irena Edwards		
Martin Krčma			
Eva Žallmanová			
Pavel Fára

Ambasadoři a odborní poradci CNT
Irena Edwards				
Oliver Maurice				
Zdeněk Lukeš				
Václav Girsa					
Jose Hlavnička				
Pavel Fára					

RT Hon Greg Hands MP
Jiří Patočka
Meda Mládková
Taťána le Moigne
Irena Žantovská-Murray
Jaroslav Svěcený
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Změny v personálním obsazení pozic v CNT v roce 2021

Ing. arch Patrik Hoffman se na konci roku 2021 stal
novým členem správní rady CNT. V současnosti je jeho
nejznámější práce obnova historických industriálních
staveb - Uhelný Mlýn a Kotelna v Libčicích nad Vltavou,
za tento projekt získal Národní cenu za architekturu.
Vystřídal ve funkci MgA. Víta Lukase, kterému moc
děkujeme a který se po čtyřech letech ve vedení soustředí
na obnovu historického skleníku v parku ve Zdislavicích.

Jana Schiebertová se stala v dubnu 2021 novou
ředitelkou. J.Schiebertová pracovala minulé roky
jako dobrovolnice CNT a profesně má více jak 20 let
zkušeností se správou památkově chráněných budov,
přichází s dobrou pověstí a s příznivými referencemi.

Rt Hon Greg Hands MP, britský ministr pro obchodní
politiku a konzervativní poslanec za Chelsea a Fulham se
stal Ambasadorem Czech National Trustu. Greg Hands
je také patronem naší Londýnské podpůrné organizace
Czech National Trust Abroad od jejího založení v roce
2016. Jsme velice poctěni touto podporou.
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Činnost v roce 2021 | Mezinárodní spolupráce
		

Projekt Erasmus+
V rámci evropského grántu Erasmus+ pro dospělé CNT řídí v úzké spolupráci
s INTO výjimečný projekt Výměny odborníků v evropských kulturních
památkových trustech pro skupinu pěti evropských národní trustů a jednoho
mezinárodního (The National Trust for Scotland, Fondo Ambiente Italiano,
Herita Belgie, Národný Trust Slovensko, Czech National Trust, International
National Trusts Organisation). Tento projekt je financován grantem ve výši
71 653 EUR. Vzhledem k posunutí vzdělávacích výměnných aktivit z důvodů
Covidu na příští rok, bylo prodlouženo trvání projektu až do roku 2023.
Slavnostní „otvírací“ schůzka všech členů projektu je naplánována na
červen 2022.
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Lístek do nového světa
Výstava Lístek do Nového světa v New Yorku s podporou Ministerstva
kultury se uskuteční v roce 2022
Vzhledem k pandemické situaci bylo představení projektu s názvem Lístek do
Nového světa v New Yorku, uvedení doprovodné knihy a výstavy již podruhé
přeložena. Finální termín po jednání se spřátelenými organizacemi v New Yorku
byl stanoven na červen 2022.
Díky přidělenému grantu Ministerstva kultury ve výši 80 000 Kč tak budeme
moci představit projekt „Lístek do Nového světa“, knihu a výstavu stejného jména,
která ji doprovází, konečně ve Spojených státech. Populární kniha je dvojjazyčná
a popisuje, jakou zásadní stopu čeští občané zanechali v mnohých uměleckých
oblastech a na kulturní scéně Ameriky. Kniha je editována CNT projektovou
manažerkou Evou Heyd.
Dalším plánem je představení projektu „Lístek do Nového světa“ také v hlavním
městě USA, ve Washingtonu DC, doufáme že v roce 2023.
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Činnost v roce 2021 | Mezinárodní spolupráce
		

Hrobka a kaple Marie von Ebner-Eschenbach,
Zdislavice u Kroměříže
Zrekonstruovaná terasa hrobky hostila v září Výstavu
česko-rakouských osobností
Rekonstrukce dlažby a zábradlí zadní části terasy hrobky byly dokončeny a proto
se zde mohla v září 2021 pohodlně zastavit putovní Výstava česko-rakouských
osobností.
Návštěvníkům mimo prezentaci výstavy samé dopřál spoluzakladatel CNT Ing.
Martin Krčma zajímavou přednášku o historii získání této stavby i okolního parku
do vlastnictví CNT a o probíhajícím procesu rekonstrukce.

Víkend otevřených zahrad 2021
I v roce 2021 byl park s hrobkou v červnu součástí celorepublikového Víkendu
otevřených zahrad a byli jsme překvapeni, kolik nadšenců si tento objekt našlo
a navštívilo.
Park je pravidelně udržovaný a návštěvníky vítala se zasvěcenou přednáškou
o místě samém i o osobě slavné, německy píšící spisovatelce s českými kořeny
bývalá paní starostka, naše sousedka a nedocenitelná spolupracovnice paní Marie
Šestáková.
Od štědrých návštěvníků jsme do pokladničky veřejné sbírky obdrželi velmi
vítanou a potřebnou finanční podporu.
Děkujeme všem.
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Další fáze rekonstrukce ploch kolem památníku
Jsme velice vděční, že jsme díky velkorysému zapojení našeho technického
garantora, Studia Acht, které nám pro bona vyprojektovalo aktuální dokumentaci
skutečného provedení stavby, (tak jak ji požadují příslušné úřady) mohli
pokračovat v rekonstrukci.
Skvělí architekti Studia Acht Lenka Hozáková a Jan Friml zpracovali také projekt
pro odvodnění a položení dlažby před horním nástupem do hrobky. V létě 2022
by měla být dlažba položena. Financování bude možné díky podpoře jednoho
z našich štědrých donorů, kterou jsme obdrželi na konci roku 2021.
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Z výtěžku veřejné sbírky CNT byly zrekonstruovány
historické partitury význačných skladatelů
Na konci roku 2021 CNT slavnostně předalo Muzeu Umění Olomouc částku
62 900 Kč, což byl většinový výtěžek z veřejné sbírky vedené CNT na restaurování
partitur ze sbírky hudebního archivu v Kroměříži. Tato částka byla použita
na úspěšné zrestaurování historických partitur (např. Mozarta, Beethovena,
Schmelzera, Bibera).
Hudební archiv Kroměříž má pod správou Muzeum umění Olomouc. Takto
zrekonstruované historické noty mohou být nejenom vystaveny, ale také umožní
současným badatelům a hudebníkům z celého světa se s nimi seznámit a pracovat
s kopiemi.
Do sbírky přispěli zvláště návštěvníci cyklu koncertů staré hudby, pořádané na
zajímavých místech v Kroměřížském zámku a jeho okolí.

Partitury před
rekonstrukcí

Partitury po
rekonstrukci
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Činnost v roce 2021 | Malé projekty pražských ulic

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 originálních kreseb umělce, jež dokumentují různé fáze
podoby této monumentální plastiky.
CNT mělo v úmyslu kresby prodat v dobročinné aukci v listopadu 2021 v nově
otevřené aukční síni a galerii EXPO 58 na Letné v Praze. Toto se také vzhledem k
zásadním pandemickým omezením propagace a návštěvnosti bohužel nepodařilo.
Skvělá zpráva pro tento projekt byla na konci roku - ŠKODA AUTO a.s. poskytne
CNT nevýhradní licenci k Právům ŠKODA AUTO pro všechny způsoby užití
související s plastikou Okřídlený šíp.
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Zámek Rožmitál pod Třemšínem
Obyvatelé Rožmitálu, okolních obcí i turisté mají štěstí, že se spolek Rožmitálský
zámek, který CNT podporuje, neúnavně snaží vrátit zámek k životu. Za rok
se podařilo osadit nová vrata, zasklít spoustu oken, opravit ochoz hojně
navštěvované věže (úplně nahoru vystoupalo více než 750 osob!), zateplit sociální
zázemí a uklidit park i okolí zámku.
Během sezony uspořádal spolek spoustu kulturních akcí jako letní kino, koncerty
nebo dvě zajímavé výstavy, jednou z nich je sitespecific instalace Evy Heyd.
Ve spolupráci se studenty oboru Arts Manament Vysoké školy ekonomické byl
uspořádán dvoudenní Festival Repete. Také Slavnost Královny Johanky, největší
rožmitálská akce, jíž se pravidelně účastní okolo dvou tisíců návštěvníků, se konal
na zámku a v zámecké zahradě. Mezi akce pro děti patřil velikonoční Vajíčkový
lov a Pasování šesťáků na rytíře (pro Waldorfskou školu Příbram) nebo program
Rožmitál plný strašidel, pořádaný ve spolupráci s dalšími rožmitálskými spolky.
Závěrečnou komunitní akcí bylo Vánoční troubení se ZUŠ a Podbrdskými trubači.
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Dobrovolnická činnost, brigády
Historická botanická zahrada v Bečově nad Teplou, zámek Hluboš a zámek
Rožmitál – tam jsme v loňském roce pomáhali dobrovolnickou prací majitelům
historických objektů, zahrad a parků.
V srpnu jsme uspořádali brigádu v parku na zámku Hluboš, který má nového
privátního majitele a v září jsme pomohli v historické botanické zahradě v Bečově
nad Teplou, sídle relikviáře sv. Maura. Pomohli jsme s vypletím a vyčištěním
ploch pro novou výsadbu podle dochovaných osazovacích plánů ještě z doby před
druhou sv. Válkou.
Tyto brigády, zatím se 100% dámskou účastí, byly oboustranným přínosem,
zvláště skvělým pocitem z dobře odvedené a potřebné práce. Na novou
zahradnickou sezónu se hlásí další zájemci a s nářadím se opět chystáme do
zajímavých a potřebných zahrad a parků.

Charitativní činnost a veřejné sbírky
V roce 2021 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
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Pokladničky

Obnova hrobky a kaple, vybudování památníku Marie von
Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích
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 31.12.2021 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 31.12.2021 vybráno 62 847,64 Kč
Obnova čínského pavilónu v Podzámecké zahradě v Kroměříži,
památce UNESCO
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 31.12.2021 vybráno 50 333,87 Kč
Návrat plastiky Otto Gutfreunda na Škodův palác Praze
Sbírka oznámena Krajskému úřadu Zlínského kraje, s.z. KUSP 32653/2015 PŽÚ
Datum zahájení 18.05.2021
Č. zvláštního účtu: 270472892/0300
Cílová částka: 100 000 Kč, k 31.12.2021 vybráno 200 Kč
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Poděkování
Neúnavně, nezištně a trpělivě nám již mnoho let
advokátní kancelář DELTA legal zajišťuje právní
poradenství, připravuje s námi smluvní materiály a
pomáhá CNT s navazováním zásadních partnerských
vztahů a vytyčováním cílů a plánů do dalšího období.
Od listopadu 2021 CNT dokonce poskytuje i zázemí
svého sídla.Všem partnerům a celému týmu DELTA
legal opravdu srdečně děkujeme.
Dále děkujeme Studiu acht, kteří jsou odbornými
garantory našeho projektu rekonstrukce Památníku
Marie von Ebner- Eschenbach ve Zdislavicich a
neůnavnou projektovou činností svých architektů na
dobrovolnické bázi nám pomáhají posouvat projekt
vpřed.
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:
Milada a Eduard Kučerovi 		
Josef Gschwandtner 		
Městská část Prahy 6		
Eva Centofani			
Jaromír Hrdlička			
David Trojan 			
Jarmila Jílková			
Hana Scammell			

Penta Real Estate
Městská část Prahy 1 			
Ministerstvo kultury			
Robert Elliott
Klára Matoušková
Lucie Komárková
Thomas Reimann
Monika Tilschová
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Zpráva o hospodaření za období od 1. 1. do 31. 12. 2021
Výroční zpráva o hospodaření za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Czech National Trust, o.p.s., IČ: 02180481
Obsah:
Obecné výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát
Rekapitulace nákladů a výnosů – příloha č. 1
Účetnictví společnosti za rok 2021 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 2021
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 ztráta ve výši 3 118 Kč.
Celkové příjmy společnosti z obdržených darů a dotací za rok 2021 činí 1 014 447 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 434 125 Kč.
V roce 2020 byly přijaty dotace od příspěvkové organizace Dům zahraniční spolupráce ve
výši 1 134 984 Kč a v roce 2021 byla přijata další dotace ve vši 376 966 Kč. Tyto dotace v
celkové výši 1 511 950 Kč zatím nebyly zúčtovány do výnosů, jelikož do konce roku 2021
nebyly provedeny žádné činnosti související s tímto projektem.
Z obdržených darů a dotací byly v roce 2021 financovány především pokračující projekty
z minulých let zejména rekonstrukce kaple a hrobky Marie von Ebner-Eschenbach ve
Zdislavicích.
Ke konci roku 2021 byla uzavřena darovací smlouva s Muzeem Umění Olomouc, na
základě které byl věnován většinový výtěžek z veřejné sbírky vedené Czech National
Trust k restaurování partitur z hudebního archivu v Kroměříži. Hudební archiv má pod
správou Muzeum umění Olomouc a takto zrekonstruované historické partitury a zajišťuje
současným hudebníkům z celého světa opisy.
Dalším významnou činností, kterou společnost v rámci své hlavni činnosti vykonávala,
byly různé pražské projekty jako obnovení Meteorologických sloupků, adopce
náhrobku od Stanislava Suchardy na Olšanských hřbitovech, revitalizace Novoměstské
funkcionalistické kašny, nebo projekt navrácení plastiky na Okřídleného šípu na budovu
Škodova paláce.

16

Příloha č. 1

Rekapitulace nákladů a výnosů
Celkové výnosy:
Z toho
- tržby z prodeje publikací:
- čerpání obdržených darů z vytvořených fondů:
- ostatní výnosy:
Příjmy zaúčtované do fondů celkem:
- Z toho účelově určené prostředky:
- Z toho dary na všeobecnou podporu:

439 078 Kč
4 554 Kč
434 125 Kč
399 Kč
1 014 447 Kč
496 682 Kč
517 765 Kč

Čerpání fondů celkem:
Z toho
- památník Marie von Ebner-Eschenbach:
- pražské projekty:
- kroměřížský hudební archiv:
- další účelově určené čerpání:

434 125 Kč

Celkové náklady:

442 196 Kč

18 024 Kč
61 180 Kč
59 470 Kč
295 451 Kč

Z toho dle projektů
- Lístek do Nového světa:
- Památník Marie von Ebner-Eschenbach:
- Pražské projekty:
- Kroměřížský hudební archiv:
- Administrativní náklady:

7 672 Kč
18 024 Kč
62 081 Kč
62 900 Kč
291 519 Kč

Z celkových nákladů dle jejich druhu
- Spotřeba materiálu a energie:
- Náklady na prodané zboží:
- Služby celkem:
- Osobní náklady:
- Daně a poplatky:
- Ostatní náklady:
- Odpisy:
- Poskytnuté příspěvky:

50 700 Kč
4 010 Kč
171 258 Kč
49 240 Kč
1 680 Kč
96 630 Kč
247 Kč
68 431 Kč

Výsledek hospodaření:
Daň z příjmů právnických osob:

-3 118 Kč
0 Kč
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Kontaktní informace

Czech National Trust, o.p.s.
Na Příkopě 988/31
110 00 Praha 1
info@czechnationaltrust.org
www.czechnationaltrust.org
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