
Statut Nadačního fondu Adygine 

 

Preambule 
Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou 
založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97 Sb.  o  
nadacích a nadačních fondech (dále jen zákon), tímto statutem nadačního fondu a zakládací 
listinou. 

Nadační fond Adygine vznikl zápisem do nadačního rejstříku ke dni 31. 3. 2009. 

Zřizovatelem fondu je GEOMIN družstvo. 

V souladu s ustanovením § 4 zákona vydává správní rada Nadačního fondu Adygine 

tento statut: 

 

Část 1 Úvodní ustanovení 

Článek 1 

Název nadačního fondu 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond Adygine 

 

Článek 2 

Sídlo nadačního fondu 

Sídlem nadačního fondu je: ul. Znojemská 78, 586 01 Jihlava, Česká republika. 

 

Článek 3 

Právní poměry nadačního fondu 

Nadační fond Adygine je právnickou osobou, zapsanou v nadačním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 338. 

Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., v platném znění, dalšími 
obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky, 
nadační listinou a tímto statutem. 

 

Článek 4 

Územní působnost nadačního fondu 

Nadační fond Adygine má mezinárodní charakter a jeho působnost je geograficky a politicky 
neomezená.  

 



Článek 5 

Členství v nadačním fondu 

5.1. Zřizovatel nadačního fondu je zároveň jeho zakládajícím členem.  

5.2. Dalšími členy se mohou stát na základě rozhodnutí správní rady jak fyzické, tak 
právnické osoby, které se hlásí k poslání nadačního fondu. 

 

Článek 6 

Účel nadačního fondu  

Účelem nadačního fondu je podpora výzkumu přírodních rizik v horském prostředí, 
glaciologický a klimatologický výzkumu, výzkumu horských ekosystémů, podpora 
mezinárodní výzkumné stanice Adygine a další projekty zaměřené na životní prostředí, 
případně vzdělávací a sociální programy. 

 

Článek 7 

Činnost nadačního fondu 

7.1. Nadační fond bude shromažďovat prostředky sloužící k naplnění účelu fondu. 

7.2. Nadační fond bude podporovat aktivity spojené s výzkumem přírodních rizikových jevů 
v horském prostředí. 

7.3. Nadační fond bude podporovat činnost výzkumné stanice vybudované v kyrgyzském 
Ťan-Šanu. 

7.4. Nadační fond bude podporovat mezinárodní spolupráci při výzkumu horských 
ekosystémů a přírodních rizik. 

7.5. Nadační fond bude podporovat účast specialistů na odborných konferencích zabývajících 
se tématem přírodních rizik, životního prostředí a klimatu. 

7.6. Nadační fond se bude aktivně podílet na organizaci konferencí, seminářů, workshopů, 
tématických tréninků, vzdělávacích  a propagačních akcí a výstav. 

7.7. Nadační fond bude vyvíjet ediční činnost sloužící k propagaci činnosti fondu a k 
informaci široké veřejnosti o tématech, na která je činnost fondu zaměřena. 

7.8. Nadační fond se bude účastnit projektů zaměřených na výzkum přírodních rizik a 
praktické řešení zmírnění následků přírodních katastrof, na projekty zaměřené na výzkum a 
zlepšování životního prostředí, především v horských oblastech a na výzkum a modelování 
klimatických jevů. Fond se může účastnit tendrů na získání projektů, nebo být součástí 
tuzemských i mezinárodních konsorcií. 

7.9. Nadační fond bude plnit činnost humanitárního charakteru v souladu se svým zaměřením, 
ve vztahu k řešení problematiky přírodních rizik a katastrof a jejich předcházením. 

7.10. Nadační fond se bude účastnit zahraničních projektů zaměřených na další témata: 
vzdělávací a sociální programy, zajištění vodních zdrojů, řešení problémů životního prostředí 
atd. 

7.11. Nadační fond bude spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi, universitami, 
výzkumnými institucemi i komerčními firmami se sídlem v ČR i zahraničí. Může se s těmito 
subjekty spojit do sdružení za účelem řešení výše uvedených aktivit. 



7.12. Nadační fond se bude účastnit výběrových řízení vyhlášených Českou rozvojovou 
agenturou, Ministerstvem životního prostředí ČR, Evropskou komisí, OSN a dalšími 
mezinárodními organizacemi. 

 

Část 2 Majetek nadačního fondu a jeho použití 
Článek 8 

Majetek fondu 

Majetkový vklad do nadačního fondu tvoří vklad zřizovatele ve výši 1000,- Kč. 

 

Článek 9 

Zdroje nadačního fondu 

Prostředky pro realizaci účelu a  cílů nadačního fondu, jak jsou uvedeny výše, jakož 
i k zajištění jeho činnosti, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů :  

Z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob včetně 
vládních institucí. 

Z grantů a dotací. 

Z rozpočtů projektů hrazených rozvojovými fondy národních, zahraničních a mezinárodních 
organizací. 

Z výnosů sbírek. 

Z příjmu vlastní činnosti. 

Z výnosů nadačního jmění. 

Z jiných finančních zdrojů. 

Nadační fond může přijímat i nepeněžité dary (vybavení, materiál, technická pomoc, služby). 

 

Článek 10 

Způsoby použití a poskytování prostředků nadačního fondu 

10.1. Hospodaření nadačního fondu se řídí předpisy nadačního fondu a obecně platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 o nadacích a nadačních fondech, v platném 
znění. 

10.2. Majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami 
stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadačního fondu jako nadační příspěvek a k 
úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. 

10.3. O použití rozhoduje správní rada nadačního fondu. Správní rada je oprávněna pro každý 
jednotlivý případ základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků rozšířit, blíže 
specifikovat, upřesnit nebo zpřísnit. 

10.4. Finanční prostředky lze čerpat do výše získaných prostředků. 

10.5. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky buď na základě žádosti podané žadatelem 
v rámci vyhlášeného výběrového řízení nebo na základě vlastního posouzení potřebnosti 
podpory projektu či záměru. 



10.6. Při poskytování nadačního příspěvku na základě vlastního posouzení potřebnosti (bez 
vyhlášení výběrového řízení) nadační fond nejprve rozhodne o výběru projektu (záměru) 
a poté pověření zástupci nadačního fondu projednají s autorem či nositelem projektu (záměru) 
formy možné spolupráce a podpory. 

10.7. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného. 

10.8. Prostředky lze použít i pro ediční činnost, zejména pro propagaci fondu a jeho činnosti. 

 

Článek 11 

Okruh osob, kterým se poskytují prostředky fondu 

Okruh osob, kterým lze poskytnout prostředky z majetku nadačního fondu zahrnuje: 

a) vzdělávací instituce, 

b) výzkumné instituce, 

c) fyzické osoby, 

d) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další nevládní a neziskové organizace, 

e) jiné právnické osoby a sdružení, o kterých tak rozhodne správní rada na svém zasedání. 

 

Článek 12 

Náklady související se správou fondu 

12.1. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od 
nadačních příspěvků. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména 
náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu 
nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu, včetně odměn za výkon 
funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora. 

12.2. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 30 % hodnoty 
majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. 

 

Část 3 Orgány fondu: 
Článek 13 

Správní rada nadačního fondu 

13.1. Správní rada nadačního fondu je jejím statutárním a též vrcholným orgánem.  

13.2. Správní rada má tři členy. 

13.3. Funkční období členů správní rady je tříleté. 

13.4. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opětovně. Další členy správní rady 
volí zřizovatel. 

13.5. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává 
a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu 
vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor. 

13.6. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem a Čl. 14 
statutu.  



13.7. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady. 

13.8. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je 
třeba všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční 
většinou hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího správní radě. 

13.9. Zřizovatel má právo účastnit se jednání správní rady. Požádají-li o slovo, musí jim být 
uděleno. 

13.10. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisování se za nadační 
fond se děje tak, že k tištěnému nebo napsanému jménu připojí předseda správní rady svůj 
podpis. 

13.11. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o: 

a) schválení nadačních příspěvků, 

b) změnách statutu, 

c) spolupráci a financování společných projektů nebo účasti na projektech připravovaných 
jinými nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření, 

d) stanovení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, a to 
jednou za pět let, 

e) stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě 
revizora, 

f) zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho plných mocí a výši jeho odměny. 

 

Článek 13 

Předseda správní rady nadačního fondu 

13.1. Předseda správní rady nadačního fondu je jejím výkonným orgánem; je podřízen 
a zodpovědný správní radě.  

13.2. Předsedu volí ze svých členů správní rada. Funkce předsedy zaniká současně s jeho 
členstvím ve správní radě; je však oprávněn vykonávat všechna práva, která mu náleží podle 
tohoto statutu, a to až do doby, kdy bude zvolen nový předseda správní rady.  

13.3. Předseda správní rady je oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat veškerá 
opatření, související se zajišťováním hospodářského chodu nadačního fondu.  

13.4. Ve správní radě „Nadačního fondu Adygine“ není zřízena funkce místopředsedy.  

13.5. Předsedou správní rady byl zvolen ke dni zřízení nadačního fondu: RNDr. Michal 
Černý, r.č. 58 02 13/1511, bytem Jihlava, Vančurova 9. PSČ 586 01. 

 

Článek 14 

Zánik členství ve správní radě 

Členství ve správní radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 



c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným 
způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu fondu nebo statut fondu, 

d) odstoupením. 

 

Článek 15 

Revizor 

1. Revizorem nadačního fondu byl jmenován: RNDr. Václav Mašek, r.č. 79 02 08/4784, 
bytem Jihlava, Sokolovská 29, PSČ 586 01. 

2. Funkční období revizora je tříleté. Funkce člena revizora je neslučitelná s funkcí člena 
správní rady. Opětovné zvolení revizora na další funkční období je možné. 

3. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu a vykonává tyto činnosti: 

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost 
účetnictví vedeného  nadačním fondem, 

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

c) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační 
listinou a statutem nadačního fondu, 

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. 

Revizor je v rámci své činnosti oprávněn: 

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, 

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud 
tak neučiní předseda správní rady. 

 

Článek 15 

Roční účetní závěrka a výroční zpráva  

15.1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů. 

15.2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené 
období a zhodnocení této činnosti. 

15.3. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v 
němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 
3 000 000 Kč nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000 Kč. 

15.4. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června, a to v souladu s § 
25 zákona 227/1997 Sb. V platném znění. 

15.5. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněná bude též v sídle 
nadačního fondu v úředních hodinách. 

 



Část 4 Závěrečná ustanovení 

Článek 16 
Změna statutu 

O změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada tak, že k platnému schválení změny je 
zapotřebí jednomyslného souhlasu všech členů správní rady nadačního fondu.  

 

Článek 17 

Zrušení, zánik a likvidace nadačního fondu 

17.1. Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.  

17.2. Nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zánik nadačního fondu předchází jeho 
zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li jeho majetek loučením na jiný fond, nebo 
nadaci. 

17.3. podmínky a pravidla zrušení a likvidace nadačního fondu jsou upravené zákonem. 

 

Článek 18 

Nabytí účinnosti statutu 

Tento statut byl schválen správní radou nadačního fondu dne 22. 4. 2009.  

Tímto dnem se statut stává platným a pro Nadační fond Adygine závazným. 

 

 

V Praze, dne 22. 4. 2009 

 
 


