
Roční zpráva o činnosti Nadačního fondu Adygine 
 

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 2009 

Propagace fondu 

 Informace o Nadačním fondu byly prezentovány na webových stránkách 
www.adygine.com, věnovaných výzkumné stanici Adygine v kyrgyzském Ťan-Šanu. 



 Nadační fond byl zaregistrován na servru Mountain Forum (www.mtnforum.org). 
Mountain Forum je komunikační nástroj pro organizace i soukromé osoby, zabývající se 
problematikou s pojenou s horami a pohořími celého světa. 

 

Nadační fond na mezinárodních konferencích 

 Členové správní rady nadačního fondu se zúčastnili několika konferencí s tématy 
blízkými činnosti a účelu fondu. Při prezentacích byli účastníci informováni o existenci 
fondu, jeho účelu a cílech i možnostech spolupráce. 

 Dr. Černý a Doc. Dr. Janský se zúčastnili konference European Geoscience Union ve 
Vídni, ve dnech 21. a 22. 4. 2009.  

 Dr. Černý se ve dnech 10. 13. 11. 2009 zúčastnil workshopu „Glacier Hazard 
Workshop 2009”, konaném také ve Vídni. 

 

Organizace konference „Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas“ 

 Mezinárodní konference „Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas“ se konala 
v kyrgyzském Biškeku ve dnech 15.-18. 9. 2009. Byla organizovaná a z větší části 
financovaná projektem České rozvojové spolupráce „Analýza rizik a omezení důsledků 
protržení hrází vysokohorských jezer“, financovaném z rozpočtu MŽP ČR.  

 Nadační fond byl jedním z dalších organizátorů. Jeho  logo bylo prezentováno na 
všech průvodních materiálech a byly prezentován formou dvou posterů a informací při 
orálních prezentacích.  

 Přes účty fondu šla část financí. Šlo o sponzorský dar těžební společnosti Kumtor 
operating ve výši 3 000 EUR a o převody konferenčních poplatků v celkové výši 983,58 
(částky po odečtení bankovních komisních poplatků). Na spolufinancování konference bylo 
použito celkem 2500 EUR, zbytek zůstal na účtu jako provozní rezerva. 

 

Pohyb provozních příjmů a výdajů je uveden v následující tabulce: 

 
Účet Vklady a 

příjmy 
 

Příjmy 
převodem 
z vlast. účtů 

Výběry  Poplatky Převody na 
vlastní účty 

Zústatek k 
31. 12. 2009 
 

CZK 1000 1502,31 0 916,43 690,77 895,11 
EUR 3952,08 13,0 2500 70,67 79,73 1301,68 
USD 0 45,53 0 38,79 0 6,74 

 

 

 

 

 

 

 

 




