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 nemá žádné
zaměstnance, pouze dobrovolníky.

II.

Programy 2014
- Pomáháme podporovat 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 (Committee of Managers of National Antarctic
Programmes) a téhož roku byla na 36. konzultativním zasedání Smlouvy o Antarktidě
přijata za jejího plnoprávného člena s rozhodujícím 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 takových společenských
hodnot a vlastností, jakými jsou čest, spolupráce, pomoc, spoluzodpovědnost.
Dárcovství v životě člověka, ale i celé společnosti, představuje významný počin k
tomu, aby konané dobro bylo ve společnosti vnímáno jako ceněná ctnost. Pokládáme
za čest, že můžeme tyto projekty související s podporou české polární vědy a šířením
dobrého jména České republiky v zahraničí naplňovat a realizovat.

III.

Základní informace o organizaci

Datum zápisu: 20. srpna 2014
Spisová značka: N 1160 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Říčanská 1984/5, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Další provozovny: Venhudova 17, 614 00 Brno
Identifikační číslo: 03315517
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu: Podpora vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti
výzkumu polárních oblastí, tj. Antarktidy a Arktidy.
Správní rada:
člen správní rady:
Ing. DUŠAN JAMNÝ, dat. Nar. 22. července 1965
Růžová 98, Polabec, 290 01 Poděbrady
Den vzniku členství: 20. srpna 2014

předseda správní rady:
PAVEL PROŠEK, dat. Nar. 23. září 1940
Tř. Legií 724, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2014
Den vzniku členství: 20. srpna 2014
člen správní rady:
FRANTIŠEK MIKŠ, dat. Nar. 24. září 1966
Turistická 274/41c, Medlánky, 621 00 Brno
Den vzniku členství: 20. srpna 2014
člen správní rady:
ZDENĚK JANČAŘÍK, dat. Nar. 13. ledna 1965
Kobyliské náměstí 1000/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 11. listopadu 2014
člen správní rady:
DANIEL NÝVLT, dat. Nar. 30. března 1976
Elplova 2082/36, Líšeň, 628 00 Brno
Den vzniku funkce: 7. ledna 2015
Den vzniku členství: 11. listopadu 2014
Revizor:
MICHAL KLENOVSKÝ, dat. Nar. 8. června 1975
Vítězná 835, 696 02 Ratíškovice
Zakladatel:
Ing. DUŠAN JAMNÝ, dat. Nar. 22. července 1965
Růžová 98, Polabec, 290 01 Poděbrady
Nadační kapitál: 10 000,- Kč
Internetové stránky: www.antarcticfoundation.cz
III. Základní ekonomické informace a jejich zhodnocení
Vybrané údaje z účetní závěrky:
Rozvaha

Aktiva celkem
- Pohledávky
krátkodobé
- Peníze
Pasiva celkem
Jmění
HV
Závazky krátkodobé
Výkaz zisku a ztráty

Stav 1.1.
156
146

Stav 31.12.
10
0

10
156
10
0
146

10
10
10
0
0

Výnosy celkem
- Z toho služby
Náklady celkem
- Z toho materiál
HV za období

-

Celkem
146
146
146
146
0

Zdaňované
146
146
0
0
146

Nezdaňované
0
0
146
146
-146

Účetní závěrka viz příloha č. 1

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: ve spolupráci s MUNI
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: ve spolupráci s MUNI
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: nejsou
Pobočky v zahraničí: nejsou
Mezi datem účetní závěrky, jejím sestavením a sestavením výroční zprávy nenastaly žádné události
s dopadem na účetní závěrku.

IV.

V.

VI.

Přehled aktivit v roce 2014
- 11. 12. 2014 proběhlo veřejné představení Českého antarktického nadačního fondu
v nádherných prostorách přednáškové budovy vily Stiassni v Brně.
Přehled plánovaných aktivit pro rok 2015
- prezentace nadačního fondu prostřednictvím účasti zakladatele Dušana Jamného v
pokusu o překonání světového rekordu v plavbě na jih
- osvěta – šíření povědomí o české polární vědě a výzkumu
Závěr a poděkování
- děkujeme všem, kteří pomohli ČANFu postavit se na nohy během prvních měsíců
jeho existence a těšíme se na projekty, které nás čekají v budoucích letech.

V Praze dne 15. 9. 2015

