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Úvodní slovo
Máme za sebou první rok působnosti naší organizace 
v České republice. Ambice na grandiózní začátky byly
smeteny ze stolu nástupem první vlny pandemie, ale my
se přizpůsobili. Dlouho připravované velké vzdělávací
události pro děti a veřejnost jsme odložili na lepší časy 
a přesunuli se do online prostoru, kde jsme začali
naplňovat naši vizi: mobilizovat českou mládež 
ke zvyšování povědomí o klimatické krizi a zapojit
širokou veřejnost a české firmy do obnovy lesních
ekosystémů naší planety – především těch v rozvojových
zemích – a získat tak čas navíc na řešení klimatické krize.

Klimatická krize totiž vskutku je závod s časem. 
My inspirujeme k jejímu řešení již od roku 2007 ve světě 
a nyní nově v Česku. A bude to běh na dlouhou trať!

Šimon Michalčík
lídr Plant-for-the-Planet v Česku
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Základní informace
Plant-for-the-Planet Czech Republic Nadace (dále „Nadace“) byla

založena zakladatelskou listinou dne 1. srpna 2019 a vznikla 3.

prosince 2019 zápisem do nadačního rejstříku.

Zakladatelem Nadace je PLANT-FOR-THE-PLANET FOUNDATION,

německá nadace se sídlem Am Bahnhof 1, 82449 Uffing am

Staffelsee, Horní Bavorsko, Spolková republika Německo.

Účelem nadace je:

a) podporovat rozvoj vědy a výzkumu;

b) podporovat veřejné a odborné vzdělání, včetně podpory studentů;

c) podporovat mezinárodní smýšlení, toleranci ve všech oblastech

kultury a podporovat dobrou vůli mezi příslušníky různých národů;

d) podporovat rozvojovou spolupráci;

e) podporovat občanské aktivity v zájmu dalších dobročinných účelů;

f) podporovat ochranu přírody a zachování krajiny.

Nadace je součástí lokální struktury v rámci organizace celosvětově

zastřešené německou nadací PLANT-FOR THE PLANET FOUNDATION.

K založení Nadace byl nadací PLANT-FOR-THE-PLANET FOUNDATION

složen  vklad ve výši 500 000,- Kč.

Sídlem Nadace je Týnská 622/17, 110 00 Praha 1. 
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Lidé v Nadaci 
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Pojďme udělat 
něco pořádného!

Michal Horáček
předseda správní rady

Viktor Janiš
místopředseda správní rady

Caroline Gusinda
členka správní rady

Karoline Finkbeiner
členka správní rady

Franziska Finkbeiner
členka správní rady

Jan Králík
předseda dozorčí rady

Patrick Beggan
člen dozorčí rady

Maike Grundmann
členka dozorčí rady

Za Nadaci jednají vždy dva členové správní rady společně.
Správní a dozorčí rada Nadace má následující členy:



Lidé v Nadaci 
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Bez sehraného týmu to nejde. 

Po náročném hledání těch nejvhodnějších adeptů na
nové členy týmu Nadace (a více než 500 přihlášených)
se podařilo rozšířit tým o dva talentované nadšence.
Ti se přidali k Šimonovi, jenž je v Nadaci od počátku.

Všichni tři zaměstnanci Nadace pracují na částečný
úvazek a zároveň studují relevantní obory na
univerzitách v Česku i v zahraničí. 

Šimon Michalčík
lídr a hlavní koordinátor

pro ČR

Láďa Švábek
projektový manažer

Tamara Cibulková
projektová manažerka



POSLECHNĚTE
SI ROZHOVOR

Informační část
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Proč je pro Česko nejlepší podporovat sázení
stromů v rozvojových zemích? To a více Šimon
vysvětluje v rozhovoru na ČRo+.

Klimatická krize nezná hranic a její řešení se
týká všech. Česko patří k zemím s nejvyšší
uhlíkovou stopou na obyvatele a již teď má
krize dopady na naši krajinu, zdraví lidí i na
ekonomiku. Přesto se Česko nadále soustředí
pouze na adaptační mechanismy. Adaptace
nám ale dlouhodobě nebude stačit. Klima je
třeba řešit od jádra problému, a taková řešení
jdou i za naše hranice, třeba do tropických lesů.

Chceme v české společnosti zvýšit povědomí o
globální povaze klimatické krize a o nezbytnosti
globálního řešení. Cílíme na spolupráci s médii,
známými osobnostmi a dalšími organizacemi,
které se klimatické krizi věnují. Změníme, jak
Česko řeší klima!

1 PROBUDÍME GLOBÁLNÍ CÍTĚNÍ

VIZE PRO ČESKO

rozvojové země
s reforestačním potenciálem

země s vysokými
emisemi CO2

Podporou našeho reforestačním projektu v
Mexiku mohou kompenzovat svou uhlíkovou
stopu a stát se klimaticky neutrálními. 

Zmobilizovat své zaměstnance a zákazníky  k
ambiciozním cílům mohou skrze naši Aplikaci
či "White-label" Web-App!

Jsme odhodláni s každým partnerem vymyslet
takovou spolupráci, která pomůže oběma
stranám a bude mít co největší dopad.

Budoucnost závisí na chování firem. Korporace
jsou zdaleka nejvíce zodpovědné za klimatickou
krizi. Zároveň mají však největší potenciál situaci
obrátit a být lídry v jejím řešení. Chceme
nabídnout firmám v Česku možnost zásadně
zmírnit klimatickou krizi a být inspirací ostatním. 

2 ČESKÉ FIRMY JSOU VZOREM

VIZE PRO ČESKO

*PŘÍKLADY KORPORÁTNÍCH PARTNERSTVÍ
PLANT-FOR-THE-PLANET V NĚMECKU
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(výňatek z reportu sepsaného pro mateřskou entitu)

https://plus.rozhlas.cz/host-simon-michalcik-student-a-zakladatel-iniciativy-plant-planet-v-cesku-8341593


Informační část
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*PŘÍKLADY KORPORÁTNÍCH PARTNERSTVÍ
PLANT-FOR-THE-PLANET V NĚMECKU

Plant-for-the-Planet vzniklo jako iniciativa dětí,
kterým není jejich budoucnost lhostejná. Díky
nám dnes svět ví, že sázení stromů je klíčovou
součástí řešení klimatická krize.

Děti a mládež by měly mít hlavní slovo v tom,
jak se naše organizace bude rozvíjet. Spoluprací
se školami je vzděláme o klimatu a pomůžeme
jim rozvíjet své dovednosti a proaktivně se
zapojit do činností Plant-for-the-Planet. Můžou
se stát třeba řečníky či organizátory a také
najdou přátele v naší mezinárodní komunitě.

3 JSME TU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VIZE PRO ČESKO

Bez sehraného týmu to nejde. Po náročném
hledání těch nejvhodnějších adeptů na nové
členy týmu naší Nadace (a více než 500
přihlášených) se nám podařilo rozšířit náš tým
o dva talentované nadšence! Nadále taky
rozšiřujeme i naši základnu aktivních mladých
Ambasadorů.

NÁŠ PRVNÍ ROK V ČESKU
1 VYTVÁŘÍME SI  TÝM A ZÁZEMÍ

JULIE HEDVIKA VOJTA HANKA KÁJA ANIČKA

NĚKTEŘÍ NAŠI MLADÍ AMBASADOŘI

(výňatek z reportu sepsaného pro mateřskou entitu)

Mladí Ambasadoři jsou totiž pomyslným
srdcem Plant-for-the-Planet. Do naší iniciativy
nejdřív vstupují skrze vzdělávací akce, kde je
seznamujeme s klimatickou krizí a klimatickou
spravedlností. Nadšené zájemce poté rozvíjíme
v jejich dovednostech a oni se zapojují do
našich aktivit: zvyšují povědomí coby řečníci,
organizují vlastní akce nebo třeba tvoří obsah
pro sociální sítě. My je v tom podporujeme.
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*PŘÍKLADY KORPORÁTNÍCH PARTNERSTVÍ
PLANT-FOR-THE-PLANET V NĚMECKU

Pro naplnění našich ambicí je klíčové navázat 
 strategické partnerství a najít vhodné zázemí a
komunitu stimulující rychlý růst naší Nadace. 

Naše cíle oslovily největší advokátní kancelář v
Česku, Havel & Partners. Stali se proto našimi
stálými pro-bono partnery v právní pomoci.

Jsme členové největší české iniciativy SDGs,
Asociace společenské odpovědnosti a taky
komunity start-upů s přesahem Impact Hub.

NÁŠ PRVNÍ ROK V ČESKU
Na empoweringu dětí a vytvoření sítě dětských
Ambasadorů s námi spolupracuje Hl. m. Praha
pod záštitou primátora Zdeňka Hřiba.

1 VYTVÁŘÍME SI  TÝM A ZÁZEMÍ

Vystoupili jsme nejen před dětskými publiky,
ale taky před dospělými, před firmami a
důležitými decision-makery. Mluvili jsme na
eventech v Impact Hubu Brno i Ostrava,
během lock-downu pořádali webináře a jindy
fyzické semináře pro veřejnost i na školách.

Byli jsme pozváni na rozhovor do Českého
rozhlasu a časopisů, psalo se o nás v článcích
na webech a také jsme rozjeli vlastní
vzdělávací kampaně na sociálních sítích.

NÁŠ PRVNÍ ROK V ČESKU
2 ZVYŠUJEME POVĚDOMÍ O STROMECH I  O KLIMATU

POSLECHNĚTE
SI ROZHOVOR

VIDEOVIDEO

(výňatek z reportu sepsaného pro mateřskou entitu)

https://plus.rozhlas.cz/hovory-6482988?combine=%C5%A1imon+michal%C4%8D%C3%ADk&url=
https://slideslive.com/38933801/plantfortheplanet-cesko
https://slideslive.com/38923764/plantfortheplanet-ceska-republika


Informační část

10

S naší mobilní a webovou aplikací umožňujeme
každému sázet stromy během pár vteřin
kdekoli ve světě.

Zúčastnili jsme se mezinárodního dne štědrosti
GivingTuesday s fundraisingovou kampaní
"STROM SVĚTU, ČAS ČESKU" a také jsme
umožnili lidem darovat svým blízkým na
Vánoce stromy s kampaní "Daruj na Vánoce
strom a čas". 

Celkem jsme vysbírali přes 70 tisíc korun na
stromy v 6 rozvojových zemích a vzdělávání
dětí v Česku. 

KAMPAŇ

KAMPAŇ

NÁŠ PRVNÍ ROK V ČESKU
3 ZAPOJUJEME LIDI  DO SVĚTOVÉ REFORESTACE

PODPOŘTE NÁS

MÍSTO, KDE ROSTE JISTOTA

VIDEO

(výňatek z reportu sepsaného pro mateřskou entitu)

https://www.darujme.cz/projekt/1203779
https://www.darujme.cz/projekt/1203975
https://www.darujme.cz/projekt/1203196#informace
https://www.youtube.com/watch?v=0ENpHkc2AAQ


Finanční část

11

a) Přehled majetku a závazků
Nadace vznikla na konci roku 2019. Účetní období
vykazované finančnímu úřadu proto obsahuje konec
roku 2019 a celý rok 2020. Majetek Nadace v roce 2020
byl použit především na účely vlastní správy. 
Pro transparentnost následují rozvaha a výsledovka
Nadace za zmíněné období. Částky jsou uvedeny v Kč. 
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b) Přijaté dary
Za rok 2020 přijala Nadace dary prostřednictvím služby
portálu Darujme.cz, a to v celkové výši 76 539,96 Kč.
Jedná se o kumulativní částku většího množství
individuálních darů.

c) Poskytnuté nadační příspěvky
Za rok 2020 neposkytla Nadace žádné nadační
příspěvky, z tohoto důvodu není v této výroční zprávě
uvedeno zhodnocení, zda Nadace při svém hospodaření
dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků.

d) Účetní závěrka
Účetní závěrka pro účetní období 3.12.2019–31.12.2020
byla sestavena. Nadace není povinna mít účetní závěrku
ověřenou auditorem. 



Plány do budoucna
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Nadace během roku 2020 naplňovala interní strategii
činností spojených s účely Nadace dle Zakládací listiny a
plánuje tyto aktivity rozvíjet nadále v roce 2021 a v
dalších letech. 

Především je od roku 2021 v plánu ve větší míře
poskytovat nadační příspěvky na reforestační projekty v
rozvojových zemích, a to v návaznosti na fundraisingové
kampaně z roku 2020, přijaté dary a navázaná
korporátní partnerství. 

Dále se Nadace bude rozvíjet v oblasti vzdělávání dětí a
dávat řešení klimatické krize do rukou české mládeže.

V neposlední řadě Nadace pokračuje ve zvyšování
povědomí o problémech spojených s klimatickou krizí a
sázením stromů a plánuje relevantní marketingové
kampaně a výstupy. 

Nadace tímto vyzývá zájemce o spolupráci, případné
dárce či zájemce o nadační příspěvky, aby ji kontaktovali
prostřednictvím kontaktů uvedených na následující a
závěrečné straně výroční zprávy. 



Plant-for-the-Planet Czech Republic Nadace
Týnská 17, 110 00  Praha 1, Česká republika

 
info.cz@plant-for-the-planet.org

 
simon.michalcik@plant-for-the-planet.org

+44 7340429715 / +420 774 558 260
 
 

Za Plant-for-the-Planet Czech Republic Nadace,

Michal Horáček
předseda správní rady

Viktor Janiš
místopředseda správní rady

Šimon Michalčík
lídr týmu

https://www.instagram.com/plantfortheplanet_cz/?hl=en
https://www.facebook.com/SazejmeProPlanetu/
https://www.linkedin.com/company/planetcz/

