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Výroční zpráva neziskové organizace
Český antarktický nadační fond
2019
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; +420 311 241 491
(V roce 2019 nedošlo k žádným změnám.)
Zaměstnanci a spolupracovníci: Český antarktický nadační fond má dva zaměstnance na DPP
a několik spolupracujících dobrovolníků.
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Správní rada:
Předseda správní rady:
PAVEL PROŠEK
Členové správní rady:
FRANTIŠEK MIKŠ
DANIEL NÝVLT
PAVEL KAPLER
ZDENĚK JANČAŘÍK (do 20. 8. 2019)
LADISLAV JANÍČEK (od 20. 8. 2019)
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) a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích (JU).
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

Dary v CZK

pan Vlček
pan Králík
paní Ondráčková
paní Marečková
pan Šíbl
Dritenka o.s.
p. Sabák
paní Křikláková
pan Chmel
Kinclovi
pan Janíček
pan Hlahůlek
pan Jedlička
pan Koňařík

160,00
200,00
240,00
250,00
300,00
410,00
490,00
500,00
1 000,00
1 440,00
130 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00

Nadační příspěvky
V roce 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí následujících nadačních příspěvků:
201901 – Václav Pavel (241.121,- Kč na zabezpečení úklidové expedice na ostrov Nelson Island v Antarktidě)
201902 – Veronika Podlasová (7.941,- Kč na nákup výtvarných potřeb, rámů a nákladů vzniklých během
přípravy na výstavu “Čistá Antarktida”)
201903 – Zdeněk Musil (1.477,- Kč na cestovní náklady vzniklé během zasedání ATCM v Praze)

Majetek nadačního fondu je využíván v souladu se zakládací listinou, statutem a posláním nadačního fondu.
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Přehled aktivit v roce 2019
Úklid české stanice na ostrově Nelson Island
Generální úklid bývalé základny Eco Nelson proběhl ve spolupráci MU, ČANF a dobrovolníků ve dnech 28. 1. –
6. 3. 2019. Během akce bylo odvezeno více než 6 tun materiálu a byla doplněna povinná bezpečnostní výbava
pro klasifikaci základny jako záchranný přístřešek (tzv. refugium). Více informací o refugiu naleznete na našich
webových stránkách.

Výstava Česká Antarktida
2. 4. 2019 proběhla v Předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR vernisáž k výstavě „Česká Antarktida“.
Akce se uskutečnila pod záštitou senátora doc. Ing. Jiřího Cieńciały, CSc. Výstava byla veřejnosti zpřístupněna
během vybraných prohlídkových okruhů Valdštejnského paláce v dubnu 2019.
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XLII. Konzultativní shromáždění států Antarktické smlouvy (ATCM) v Praze
Od 1. do 11. července 2019 se v Praze konalo XLII. Konzultativní shromáždění států Antarktické smlouvy
(ATCM). Každoročně se na ATCM setkávají zástupci 54 zemí, které podepsaly Antarktickou smlouvu (Česká
republika je od 1. 4. 2014 plnoprávným členem s hlasovacím právem a tím i možností spolupodílet se
na regulaci využívání Antarktidy a rozhodování o její budoucnosti).
ČANF se podílel na doprovodném programu a přímo v TOP Hotelu, kde shromáždění zasedalo, vystavil několik
desítek fotografií zachycující průřez českých aktivit v Antarktidě.

Výstava Čistá Antarktida
ČANF ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy připravil pro veřejnost výstavu s názvem „Čistá Antarktida“,
která probíhala v Nové Radnici v Praze od 1. 7. do 31. 8. 2019. Výstava se skládala z velkoformátových
fotografií, které blíže představily české vědecké aktivity v Antarktidě s důrazem na jejich ekologický charakter.
Součástí byly i obrazy umělkyně Veroniky „Gibi“ Podlasové, která se osobně účastnila „úklidové“ expedice
na ostrov Nelson Island a snaží se svou prací upozorňovat na globální problémy.
Výstava byla zahájena vernisáží, které se zúčastnila i paní ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD.
Celou akci zaštítil pan Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy.
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Výstava Mezinárodní spolupráce v Antarktidě
Další výstava pro veřejnost s názvem „Mezinárodní spolupráce v Antarktidě“ byla po dobu letních prázdnin
k vidění v Botanické zahradě hlavního města Prahy. Návštěvníkům přiblížila vědeckou a logistickou spolupráci
Česka, Chile a Argentiny v Antarktidě, díky které byla vybudována a je provozována Česká vědecká stanice
Johanna Gregora Mendela. Na přípravě výstavy s ČANF spolupracovalo Velvyslanectví Chilské republiky,
Velvyslanectví Argentinské republiky, Český antarktický výzkumný program, Mendelovo muzeum
a Masarykova univerzita.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Ohrožená Antarktida
ČANF získal finanční příspěvek 90.000,- Kč na projekt Ohrožená Antarktida – cyklus přednášek pro školy a
veřejnost z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Díky této dotaci
můžeme nabídnout přednášky pro školy a instituce ve Středočeském kraji zcela zdarma. Připravili jsme je
formou popularizačně vzdělávacích diashow a jejich součástí je i beseda s odborníkem. Opět tak můžeme
přiblížit problematiku vzdáleného (a přesto nám tak blízkého) kontinentu veřejnosti.
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Správní rada nadačního fondu
V srpnu 2019 vypršelo první pětileté funkční období zakládajících členů správní rady nadačního fondu. Pan
Zdeněk Jančařík na vlastní žádost činnost ve správní radě ČANF ukončil. Rádi bychom mu proto touto cestou
znovu poděkovali za vynikající spolupráci a popřáli mnoho úspěchů do budoucna.
Novým členem SR byl navržen a jednomyslně schválen pan kvestor VUT Ladislav Janíček, který se o Antarktidu
dlouhodobě zajímá a rozhodně bude skvělou posilou týmu.
Ostatní členové SR zůstávají ve svých funkcích beze změny. Profesor Pavel Prošek byl znovuzvolen předsedou
správní rady. A revizorem byl na další pětileté období nominován a odhlasován Michal Klenovský.
Nová podoba správní rady od srpna 2019: 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.

Výroční zpráva 2019

Český antarktický nadační fond

11

Přehled plánovaných aktivit pro rok 2020
-

-

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.
Začátkem roku 2020 je 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 2019
spolupracovali, předně:
o CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.
o Nakladatelství Books & Pipes
o Masarykova univerzita
o B&P Research s.r.o.
o Hlavní město Praha
o Botanická zahrada hl. m. Prahy
o Senát České republiky
o Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
o Ministerstvo životního prostředí České republiky
o Velvyslanectví Chilské republiky
o Velvyslanectví Argentinské republiky
o Český antarktický výzkumný program
o Mendelovo muzeum
o Středočeský kraj
o Ginkgo účetnictví s.r.o.
o TV Fenix.

V Poděbradech dne 24. 3. 2020
Zpracovala: Lucie Mařasová
(V případě zájmu rádi předložíme bližší účetní záznamy či další detaily k našim jednotlivým aktivitám)

Výroční zpráva 2019

Český antarktický nadační fond

