
 

 
 

 

 

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 2017 

- Pomáháme podporovat českou polární vědu nyní i pomocí tematických přednášek, díky kterým 

obecně rozšiřujeme povědomí veřejnosti o tom, že i malá země, jako je ta naše, má 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  

http://www.antarcticfoundation.cz/
mailto:info@antarcticfoundation.cz
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IV.  Základní ekonomické informace a jejich zhodnocení  

 
Rozvaha (uvedeno v tis. Kč) 

  AKTIVA 
První den účetního 

období  
Poslední den účetního 

období  

 A. Dlouhodobý majetek celkem 0,00 0,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0,00 0,00 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00 0,00 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0,00 0,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 1 130,00 1 374,00 

I. Zásoby celkem 0,00 1,00 

II. Pohledávky celkem 0,00 251,00 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 130,00 1 122,00 

IV. Jiná aktiva celkem 0,00 0,00 

AKTIVA Celkem   1 130,00 1 374,00 

  PASIVA     

A. Vlastní zdroje celkem 1 122,00 1 364,00 

I. Jmění celkem 1 122,00 1 168,00 

II. Výsledek hospodaření celkem 0,00 196,00 

B. Cizí zdroje celkem 8,00 10,00 

I. Rezervy celkem  0,00 0,00 

II. Dlouhodobé závazky celkem  0,00 0,00 

III. Krátkodobé závazky celkem 8,00 10,00 

IV. Jiná pasiva celkem 0,00 0,00 

PASIVA celkem   1 130,00 1 374,00 

 

  



 

 
 

Výkaz zisku a ztráty (uvedeno v tis. Kč) 

Název Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 

Celkem 

A.Náklady       

I.Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 325,00    3,00    1 328,00    

II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace     0,00    

III.Osobní náklady     0,00    

IV.Daně a poplatky     0,00    

V.Ostatní náklady 234,00    59,00    293,00    

VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a OP     0,00    

VII.Poskytnuté příspěvky     0,00    

VIII.Daň z příjmu     0,00    

Náklady celkem 1 559,00    62,00    1 621,00    

B.Výnosy       

I.Provozní dotace  249,00      249,00    

II.Přijaté příspěvky 979,00      979,00    

III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 573,00    16,00    589,00    

IV.Ostatní výnosy     0,00    

V.Tržby z prodeje majetku     0,00    

Výnosy celkem 1 801,00    16,00    1 817,00    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 242,00    -46,00    196,00    

D.Výsledek hospodaření po zdanění 242,00    -46,00    196,00    

 

- Účetní závěrka viz příloha č. 1 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: ve spolupráci s MUNI, JČU, ČVUT  

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí: ve spolupráci s MUNI, JČU, ČVUT 

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. 



 

 
 

 

Příspěvky a dary 2017 

Jméno/název organizace Dary v CZK 

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o. 637541,3 

Istanbul Technical University 518668 

IAATO 212500 

Šizling Arnošt 75075 

Kolbaba Jiří 20097 

Suchánek Alois 19182 

Briedis Martins 8853 

Brisková Markéta 2100 

Kincl Jan 1320 

Bureš Petr 300 

Hejč Pavel 300 

Holuša Jakub 300 

pí Novotná 100 

Modlitbová Klára 100 

 

 

 

Zdroj: Archiv ČANF 

 



 

 
 

 

 

V. Přehled aktivit v roce 2017 

- Přivítali jsme do svých řad novou posilu, je jí RNDr. Václav Pavel, Ph.D., vědecký pracovník, 

ornitolog a polární logistik na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Univerzitě 

Palackého v Olomouci, a v současnosti také zástupce ředitele Českého antarktického nadačního 

fondu. Václav Pavel má letité zkušenosti jak z Arktidy, tak z Antarktidy, proto jsme díky němu 

zařadili na program ČANFu mimo jiné i přednášky o českých polárních základnách. Na podzim 

roku 2017 úspěšně proběhly první tři přednášky v Kině 70 v Dobrušce, v kulturní místnosti 

bývalé školy v Hlinném u Dobrého a v environmentálním centru v Cerhenicích. Objednat se dají 

nadále i na přání do škol, muzeí či knihoven. 

 

- Podíleli jsme se na organizování 29. zasedání COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programmes)! 

Největší setkání managerů polárních výzkumů ze zemí, které v Antarktidě soustavně realizují svůj výzkum, se totiž 

v roce 2017 konalo právě v ČR, konkrétně v Brně. Nadační fond se spolupodílel na přípravách a průběhu konání 

tohoto důležitého neveřejného zasedání společně s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Akci zaštítil 

primátor města Brna Ing. Petr Vokřál.  

 

 

Zdroj: Archiv ČANF 

Zdroj: Archiv ČANF 

http://antarcticfoundation.cz/prinasime-polarni-prednasky-do-vasich-mest.-162.html
http://antarcticfoundation.cz/cesky-antarkticky-nadacni-fond-podporuje-29.-zasedani-comnap-163.html


 

 
 

 

- Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích jsme v roce 2017 prvně zprostředkovali 

prostřednictvím ČANFu pobyt čtyřem osobám na České arktické vědecké infrastruktuře – stanici Josefa Svobody na 

souostroví Svalbard v Norském království. Vědeckou expedici tak měli možnost doplnit pánové: Alois Suchánek, Mgr. 

Arnošt Šizling, Ph.D., Matins Briedis a Jiří Kolbaba. 

 

- Úspěšně jsme dokončili projekt ve spolupráci s ČVUT, který byl z části financován Evropskou unií. Díky projektu 

KOMPLEXNÍ SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ PROVOZU OBJEKTU V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH 

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007735) vznikl pod taktovkou pana Ing. Petra Wolfa, Ph.D. a jeho týmu volně šiřitelný 

systém pro sběr dat a jejich následné vyhodnocení. Byla vytvořena hardwarová platforma pro měření a sběr dat o 

energetickém využívání České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela v Antarktidě, která byla koncem roku 2017 

úspěšně přepravena na stanici, kde bude probíhat další monitorování. 

    

Zdroj: Analýza, vývoj a příprava platformy od ČVUT 

- Velkou radost nám udělalo vlastnické právo k základně ECO-Nelson sestávající z několika drobných staveb 

vybudovaných z různých materiálů, umístěné na ostrově Nelson na Jižních Shetlandech v Antarktidě, které na 

základě darovací smlouvy věnoval ČANFu pan Jaroslav Pavlíček.  

Již na začátku roku 2017 se členové našeho týmu účastnili expedice, jejímž cílem bylo seznámit se stavem stanice 

ECO-Nelson, aby bylo možné připravit se na úklid a stanovit následné kroky k rekonstrukci stanice. Tato akce byla 

financována ze soukromých zdrojů. 

 

Zdroj: Archiv ČANF 

http://antarcticfoundation.cz/pro-media/projekt-canf-a-cvut/


 

 
 

 

- Ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně, jsme zprostředkovali pobyt na České vědecké stanici J. G. 

Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě během vědecké expedice 2017-2018 dvěma vědkyním z Turecka: 

Prof. Safak Altunkaynak a MSc. Ayse Zeynep Caliskanoglu. ČANF rovněž poskytl pro tuto expedici věcný sponzorský 

dar celkové hodnotě 166.089,21 Kč. 

 

Zdroj: Polární výzkum na Masarykově univerzitě (Facebook) 

 

- Ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně jsme v roce 2017 začali nabízet k prodeji pohlednice a dopisnice 

z Českých polárních základen, opatřené razítky Mendelovy polární stanice, případně i dalších míst souvisejících 

s expedicí MUNI do Antarktidy.  

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Archiv ČANF 



 

 
 

 

- Rovněž jsme před Vánoci zařadili do prodeje krásné fotografické kalendáře s polární tématikou na rok 2018. 

Bezproblémový tisk zajistilo nakladatelství B&P Publishing, z.ú.. Výnos z prodeje všech nabízených produktů 

(pohlednice, kalendáře, plyšový tučňák) budou použity v souladu s posláním ČANF na podporu vědeckých výzkumů 

v polárních oblastech.  

   

Zdroj: Archiv ČANF 

  

VI. Přehled plánovaných aktivit pro rok 2018 

- 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. 

- Zvažujeme vydání vlastních polárních pohlednic nejen pro sběratelské účely. 

- Rovněž bychom v následujících letech chtěli více zapojit veřejnost za využití čím dál oblíbenějšího 

crowdfundingu. 

 

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 2017 

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. 

V Poděbradech 12. 4. 2018 

Zpracovala: Lucie Mařasová 

(V případě zájmu rádi předložíme účetní záznamy či další detaily k našim jednotlivým aktivitám) 

http://antarcticfoundation.cz/_admin/files/userfiles/images/kalendar2018-1.jpg
http://antarcticfoundation.cz/_admin/files/userfiles/images/kalendar2018-3.jpg
http://antarcticfoundation.cz/_admin/files/userfiles/images/kalendar2018-2.jpg

