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Výroční zpráva neziskové organizace
Český antarktický nadační fond
2020
Úvod
Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v
oblasti výzkumu polárních oblastí, tj. Antarktidy a Arktidy.
Pomáháme podporovat a propagovat českou polární vědu. Od roku 2005 je Česká republika řádným členem
antarktického Výboru pro ochranu přírodního prostředí (Committee for Environmental Protection).
V roce 2013 se stala členem Výboru manažerů národních antarktických programů (Council of Managers of
National Antarctic Programmes) a na 36. konzultativním zasedání Smlouvy o Antarktidě byla přijata za jejího
plnoprávného člena s hlasovacím právem. Od roku 2014 je členem Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy
(Scientific Committee on Antarctic Research).
Snažíme se získat partnery a dárce pro vědecký výzkum v extrémně náročných klimatických podmínkách
Antarktidy. Hledáme příznivce, kteří mohou takto náročné výzkumné projekty podpořit nejen finančně, ale také
poskytnutím konkrétních předmětů nebo služeb, které s podporou antarktických výzkumů souvisejí.
Nabízíme spolupráci v oblasti sponzoringu a propagace.

Základní informace o organizaci
Datum zápisu: 20. srpna 2014
Spisová značka: N 1160 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo: 03315517
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu: Podpora vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí,
tj. Antarktidy a Arktidy.
Internetové stránky: www.antarcticfoundation.cz
Kontaktní údaje: info@antarcticfoundation.cz

Zaměstnanci a spolupracovníci: Český antarktický nadační fond má tři zaměstnance na DPPa několik
spolupracujících dobrovolníků.
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Správní rada:
Předseda správní rady:
PAVEL PROŠEK
Členové správní rady:
FRANTIŠEK MIKŠ
DANIEL NÝVLT
PAVEL KAPLER
LADISLAV JANÍČEK
Člen správní rady a zakladatel ČANF:
DUŠAN JAMNÝ
Revizor:
MICHAL KLENOVSKÝ
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Základní ekonomické informace
Rozvaha
(uvedeno v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty
(uvedeno v tis. Kč)
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MU), Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích (JU) a Českým učením technickém v Brně (VUT)
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: ve spolupráci s MU, JU.
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: postupuje se dle platné legislativy
Pobočky v zahraničí: nejsou
Mezi datem účetní závěrky, jejím sestavením a sestavením výroční zprávy nenastaly žádné události s dopadem
na účetní závěrku.
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Dary

Jméno/název organizace
Kincl Jan
Králík Ondřej
MADFINGER Games
Kotzianová Adéla
Krečmer Martin
Kratochvíl Tomáš
Puškáčová Lucie
Ondráčková Lenka
Doktorová Blanka
Dočekal Jiří
Kalinová Martina
Vavrouchová Hana
Středová Hana
Horňáčková Jana
Pavelka Jan
Vejražka Karel
Zajíčková Lenka
Klimeš Petr
Dritenka o.s.
Zítková Petra
Švarcová Eva

Dary v CZK
1 440,00
750,00
20 924,00
600,00
1 200,00
1 300,00
400,00
750,00
200,00
1 200,00
300,00
2 000,00
1 000,00
400,00
400,00
777,00
1 500,00
350,00
1 000,00
500,00
300,00

Majetek nadačního fondu je využíván v souladu se zakládací listinou, statutem a posláním nadačního fondu.
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Přehled aktivit v roce 2020
Aktivity v roce 2020 byly omezené v důsledku vládních opatření ohledně šíření onemocnění COVID – 19. Přesto
se podařilo uskutečnit alespoň část plánovaných přednášek, byl vytvořen a distribuován už tradiční polárnický
kalendář ČANF.

Přednášky v rámci projektu „ Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro školy a veřejnost“
V rámci projektu Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro školy a veřejnost, který byl realizován z dotace
rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, proběhlo v roce 2020 celkem
10 přednášek pro školy a instituce ve Středočeském kraji. Přednášky ve formě popularizačně vzdělávací diashow
zahrnovali i besedy s odborníky.
Cílem přednášek je upozornit na to, že Antarktida a Arktida mají zásadní význam pro stabilizaci světového
klimatu. Budoucnost polárních oblastí ovlivní celou planetu včetně České republiky. Antarktida je největší
světovou rezervací, je to poslední „čisté“ prostředí na Zemi, s minimálním znečištěním, minimem plastů i
minimálním vlivem člověka.

Správní rada nadačního fondu
V prosinci 2020 vypršelo první pětileté funkční období členovi správní rady nadačního fondu p. Pavlu Kaplerovi,
který byl členy správní rady na základě hlasování per rollam opět zvolen do funkce na další pětileté období.
Ostatní členové správní rady zůstávají za rok 2020 ve svých funkcích beze změny.
Podoba správní rady je tedy: prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Ing. Dušan Jamný, František Mikš, Doc. Mgr. Daniel
Nývlt, Ph.D., Ing. Pavel Kapler, Ph.D. a Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
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Přehled plánovaných aktivit pro rok 2021
-

-

Organizace výstav, seminářů a přednášek o českých polárních vědeckovýzkumných aktivitách
v oblastech Arktidy a Antarktidy s cílem představit veřejnosti tyto činnosti a poukázat na jejich
význam pro celou naši společnost.
I nadále budeme rozvíjet spolupráci s českými univerzitami a dalšími institucemi, které
se zabývají výzkumem polárních oblastí a šířit povědomí o českém výzkumu mezi veřejností.
Pokud bude situace ohledně šíření onemocnění COVID – 19 stabilizovaná, je začátkem roku 2021
plánovaná „udržovací“ expedice na české refugium na ostrově Nelson Island, která bude mít za
úkol údržbu refugia a stažení dat z instalovaných měřících stanic.

Závěr a poděkování
-

Děkujeme především našim dárcům, díky kterým může ČANF plnit svoje poslání.
Rovněž bychom chtěli poděkovat všem partnerům a společnostem, kteří s ČANF v roce 2020
spolupracovali, předně:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.
Nakladatelství Books & Pipes
Masarykova univerzita
B&P Research s.r.o.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Velvyslanectví Chilské republiky
Velvyslanectví Argentinské republiky
Český antarktický výzkumný program
Středočeský kraj
Ginkgo účetnictví s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně

V Poděbradech dne 24. 5. 2021
Zpracovala: Alena Rolejčková
(V případě zájmu rádi předložíme bližší účetní záznamy či další detaily k našim jednotlivým aktivitám)
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