Výroční zpráva neziskové organizace
Český antarktický nadační fond
I.

Úvod
- Poslání: Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné
činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí, tj. Antarktidy a Arktidy.
- Zaměstnanci a spolupracovníci: Český antarktický nadační fond má dva zaměstnance na DPP a
několik spolupracujících dobrovolníků.

II.

Programy 2018
- Pomáháme podporovat českou polární vědu zejména pomocí tematických přednášek, seminářů a
výstav, díky kterým obecně rozšiřujeme povědomí veřejnosti o tom, že i malá země, jako je ta naše,
může mít opravdu velký dosah a díky skvělé práci, kterou české vědecké týmy v polárních oblastech
odvádějí, máme rozhodně co světu říci.
- Nabízíme spolupráci v oblasti sponzoringu a propagace.

III.

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; +420 311 241 491
(V roce 2018 nedošlo k žádným změnám.)

Správní rada:
Předseda správní rady:
PAVEL PROŠEK
Členové správní rady:
FRANTIŠEK MIKŠ
ZDENĚK JANČAŘÍK
DANIEL NÝVLT
PAVEL KAPLER
Člen správní rady a zakladatel ČANF:
DUŠAN JAMNÝ
Revizor:
MICHAL KLENOVSKÝ

IV.

Základní ekonomické informace a jejich zhodnocení

Rozvaha (uvedeno v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty (uvedeno v tis. Kč)

-

Příloha k účetní závěrce viz příloha č. 1

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: ve spolupráci s MUNI, JČU
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: ve spolupráci s MUNI, JČU
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.

Příspěvky a dary 2018

Jméno/název organizace
CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.
Marie Šabacká
Kincl Jan
Sabal Adam Ing.
Elfenbein Ladislav
Horňáčková Jana
Kotzianová Adéla
Zieglová Iveta
Vejražka Karel
Gavalec Radovan
Dvořáková Jana
Benešová Šárka
Vítek Dušan
Korger Martin
Krasenská Zuzana
Čán Michal
Procházka Jan
Elfenbeinová Lenka
Vítková Barbora

Dary v CZK
886.960,13
130.965,1.560,1.000,1.000,800,600,600,440,400,350,250,222,220,220,200,130,111,111,-

V roce 2018 nebylo rozhodnuto o poskytnutí nadačního příspěvku.
Majetek nadačního fondu je využíván v souladu se zakládací listinou, statutem a posláním nadačního fondu.

V.

Přehled aktivit v roce 2018

-

Uzavření dohod o provedení práce od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pro stálé spolupracovníky: Václav
Pavel – výkonný ředitel a Lucie Mařasová – tajemnice ČANF

-

Zprostředkování pobytu Marii Šabacké na vědecké expedici na Svalbard ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích (Česká arktická vědecká infrastruktura – stanice Josefa Svobody
na souostroví Svalbard v Norském království).

-

Zprostředkování pobytu tureckým vědkyním Prof. Safak Altunkaynak, Msc. Ayse Zeynep Caliscanoglu
na České vědecké stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě ve
spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

Zdroj: archiv MUNI

-

Instalace/stanice na ostrově Nelson Island, kterou v roce 2017 ČANF získal na základě darovací
smlouvy od pana Jaroslava Pavlíčka, byla svěřena do pronájmu Masarykově univerzitě na 99 let za
symbolických 99,- Kč. Provozovatelem je Český antarktický vědecký program (CARP), který se spolu
s ČANF bude snažit, co nejdříve a co nejefektivněji stanici uklidit a zrekonstruovat, aby mohla být
plnohodnotně využívána k vědeckým účelům. Práva a povinnosti obou stran jsou součástí „Smlouvy
o pronájmu a spolupráci na rekonstrukci a provozu výzkumné infrastruktury na ostrově Nelson Island
v Antarktidě“ a pod číslem 2018/6 k nahlédnutí v sídle nadačního fondu.

Souběžně s touto smlouvou byla podepsána rovněž „Smlouva o zřízení předkupního práva“ na stanici
na ostrově Nelson Island (č. 2018/7) za 1,- Kč pro Masarykovu univerzitu.

Zdroj: ČANF

-

Vydali jsme nové pohlednice s tematickými fotografiemi Václava Pavla, které si sběratelé a příznivci
ČANF mohli objednávat na našich webových stránkách před odletem členů expedice na ostrov
Jamese Rosse a na ostrov Nelson Island.

Zdroj: ČANF

-

-

Již tradičně jsme připravili pro partnery a příznivce ČANF kalendář s autorskými fotografiemi
z polárních oblastí. Na rok 2019 dostal kalendář nový, slušivý design od B&P Publishing z.ú. Kalendář
je určen k propagaci českých polárních vědeckých aktivit a je opět nabízen i k prodeji pro veřejnost
na našich webových stránkách.

Zdroj: ČANF

-

Vzhledem k plánované 42. Konferenci států Antarktické smlouvy (ATCM – Antarctic Treaty
Consultative Meeting), která se v roce 2019 uskuteční v Praze, začal ČANF předběžně připravovat
doplňující program, kterým by pomohl propagovat tuto konferenci a české vědecké aktivity v
Antarktidě.

-

Koncem roku 2018 proběhly přípravy k „úklidové expedici“ na instalaci na ostrově Nelson Island,
která proběhne v jarních měsících 2019. Příprav se zúčastnilo 5 dobrovolníků (4 z nich byli poté
vybráni pro účast na vlastní expedici) a zástupci ČANF a CARP.

VI.

Přehled plánovaných aktivit pro rok 2019
- Na začátek roku 2019 ČANF a CARP společně připravují úklidovou expedici na instalaci na ostrově
Nelson Island – cílem expedice je úklid vlastní instalace/stanice a její zabezpečení před dalším
chátráním, sběr a sanace odpadu v okolí instalace/stanice a na plážích ostrova Nelson Island a
odvoz/likvidace odpadu mimo prostředí Antarktidy.
- Podpora ATCM 2019 v Praze a související propagace českých vědeckovýzkumných aktivit v polárních
oblastech.
- Organizace výstav, seminářů a přednášek o českých polárních vědeckovýzkumných aktivitách v
oblastech Arktidy a Antarktidy s cílem představit veřejnosti tyto aktivity a ukázat 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.

VII.

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 2018
spolupracovali, předně:
o CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.
o B&P Publishing, z. ú.
o TV Fenix
o APOLLO TRAVEL, s.r.o.
o Ginkgo
o B&P Research s.r.o.
o Hannah Czech, a.s.
o
PRO-BIO, s.r.o.
o
Tiskárna Rege
o
Moravská Ústředna

V Poděbradech dne 9. 5. 2019.
Zpracovala: Lucie Mařasová
(V případě zájmu rádi předložíme účetní záznamy či další detaily k našim jednotlivým aktivitám)

