
Roční zpráva o činnosti Nadačního fondu Adygine 

Činnost v roce 2011 
 

Základní informace 

 Nadační fond Adygine byl založen jako nezávislá, nevýdělečná, samostatná právnická 
osoba za účelem podpory výzkumu přírodních rizik v horském prostředí, glaciologický a 
klimatologický výzkumu, výzkumu horských ekosystémů a podpory mezinárodní výzkumné 
stanice Adygine. 

 Zřizovatelem fondu je GEOMIN družstvo. Adresa sídla fondu je: Znojemská 78, 586 
01 Jihlava, Česká republika. 

 Fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku, vedeném  Krajským soudem v Brně, 
oddíl N, vložka 338., ke dni 31. 3. 2009.  

 Byla zvolena správní rada ve složení: 
RNDr. Michal Černý, předseda správní rady 
Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., člen správní rady 
RNDr. Vojtěch Beneš, člen správní rady 
 
Právním zástupcem Nadačního fondu je Mgr. Dobroslava Pezlarová, advokátka se sídlem 
v Jihlavě, Jiráskova 3960/32. 

 

Statut nadačního fondu Adygine 

 Po založení fondu byl vypracován statut nadačního fondu, kterým se fond bude nadále 
řídit. 

 Statut byl při první schůzce správní rady členům rady představen a podepsán. 

 

Účetnictví a finance 

 Za účetnictví fondu je zodpovědná paní Jitka Kašíková. 

 Revizorem fondu byl jmenován RNDr. Václav Mašek. 

 Pro účetní operace byl zřízen účet u Československé obchodní banky. Účty budou 
vedeny v CZK, USD a EUR: 

229460910 CZK IBAN: CZ89 0300 0000 0002 2946 0910 

229461016 EUR IBAN: CZ40 0300 0000 0002 2946 1016 

229461040 USD IBAN: CZ71 0300 0000 0002 2946 1040 
 
SWIFT CODE: CEKOCZPP 

Nadační fond byl zaregistrován na FÚ Jihlava. Obdržel DIČ: CZ28334591. 

 



Činnost Nadačního fondu Adygine v roce 2011 

V roce 2011 probíhal ve znamení příprav k projekt ům a činnostem na další léta. Činnost 
lze shrnout do následujících bodů: 

• Celý rok probíhala jednání s potenciálními donory a spolupracovníky. Ze 
spolupracovníků to byli zejména pracovníci university ve Vídni a dále geografové, 
geologové a klimatologové z universit a dalších vědeckých pracovišť v Německu, 
Švýcarsku, Finsku, Švédsku a Velké Británii. 

 
• Žádost o projekt „Glacier hazards  in Kyrgyzstan: implications for  resource 

development and water security in Central Asia“ přodložený v roce 2010 
k financování z programu NATO Science for Peace and Security byla úspěšná. Projekt 
byl schválen s rozpočtem € 20.000 a polovina částky byla převedena na účet fondu. 
Koncem roku proběhly organizační schůzky a korespondence se zahraničními partnery 
(Rusko, Kanada). Terénní část projektu se uskuteční v létě 2012. 

 
• Z iniciativy Velvyslanectví v Astaně (Velvyslanectví pro Kazachstán a Kyrgyzstán) 

byl podán návrh projektu z programu „Malé lokální projekty“. Byly předány dvě 
varianty návrhu prací na Výzkumné stanici Adygine v Kyrgyzstánu s rozpočtem 
280.000 CZK. Pokud bude projekt schválen, uskuteční se v létě 2012. 

 
• Probíhaly diskuse s rakouskými partnery a přípravy workshopu, který se v roce 2012 

uskuteční v Biškeku a na výzkumné stanici Adygine. 
 

• Spolu s rakouskými partnery byly do UNDP předloženy tři návrhy projektů na 
výzkum ledovců a jezer v Kyrgyzstánu. Všechny projekty jsou plánovány jako 
dvouleté se začátkem v roce 2012 a rozpočtem 60 – 80 tis. USD. 

 
• Nadační fond Adygine byl sopuorganizátorem mezinárodní konference Climate 

Changes and Natural Hazards in Mountain Areas (Mountainhazards 2011) 
v tádžickém Dušanbe. Źuspěšné konference se zúčastnila skoro stovka specialistů z 16 
zemí. Za nadační fond se konference a příprav účastnil M. Černý a S. Jerochin. Ti 
přednesli celkem 4 prezentace. Hlavním organizátorem konference bylo UNDP. Přes 
účet fondu byly přijaty konferenční poplatky a financována tvorba webových stránek. 

 
• Zástupce fondu M. Černý se v dubnu zúčastnil konference EGU ve Vídni. Byl 

představen poser s tématem výzkumu jezer a další ůoster informující o stanici a fondu 
Adygine. 

 
• V rámci ekologických prací v Kyrgyzstánu byla dvakrát navštívena výzkumná stanice 

na ledovci Adygine. 
 

• Koncem roku proběhlo doplnění webových stránek Nadačního fondu. 
 

• Jako PR materiál byl připraven nástěnný kalendář Adygine, který je volně k dispozici 
ke stažení na webu. 

 




