
Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
Člen Asociace nadací a nadačních fondů při Fóru dárců v ČR

Výroční zpráva za rok 2008
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je 
zřízena za účelem napomáhání obnově hodnot 
přírodního prostředí a krajinného rázu Jizerských 
hor, obnovy harmonické krajiny a harmonického 
vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. Nadace podporuje 
mezisektorovou spolupráci, rozvoj nevládního 
neziskového sektoru a realizaci strategie trvale 
udržitelného života. 
Nadace podporuje aktivity směřující k obnově 
stabilních lesních ekosystémů a harmonické 
krajiny Jizerských hor. Za tím účelem poskytuje 
nezávislou fi nanční pomoc třetím osobám 
(organizacím i jednotlivcům), jejichž činnost je 
ve shodě s posláním Nadace. 

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem 
našim sponzorům, dárcům, členům Klubu přátel 
Nadace a ostatním příznivcům Nadace za jejich 
fi nanční i morální pomoc v roce 2008.



Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor oslavila své 15. narozeniny 
a my jsme vstoupili do dalších let naší činnosti. Přelomovým momentem 
v uplynulém období byla rekonstrukce a otevření střediska ekologické výchovy 
na Jizerce. Objekt jsme získali v roce 1998 ve značně zchátralém stavu a postupem 
času se nám ho podařilo zrekonstruovat a vybudovat zde moderní základnu, 
kterou můžeme nabízet školám všech stupňů i dalším organizacím k využití 
především pro názornou a praktickou výchovu k ekologii. Minulý rok jsme začali 
ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. těmto institucím nabízet 
programy ekologické výchovy, které nejen seznamují děti a mladé lidi s událostmi 
v ekologické historii Jizerských hor, ale nacházejí i východiska a možná řešení pro 
předcházení ekologickým katastrofám a dalším negativním jevům. Pro rok 2009 
připravujeme rozšíření nabízených programů o další a hodláme zde vybudovat 
interaktivní návštěvnické centrum. Osobně si velice cením, s jakým zájmem 
se školy pobytových programů účastní, neboť právě mladou generaci je potřebné 
účinně vést k dobrému vztahu k životnímu prostředí.

Nedílnou součástí naší činnosti je poskytování nadačních příspěvků. Loňský rok 
jsme podpořili 20 projektů rekordně vysokou částkou přesahující 870.000,- Kč. Jako 
každý rok jsme vypsali tři grantové programy. Nejvíce prostředků je již tradičně 
rozdělováno v Základním grantovém programu, který má za cíl podpořit vědecké 
a výzkumné projekty, konkrétní ochranářská opatření a zlepšení vztahu veřejnosti 
k Jizerským horám (např. formou vydávání různých publikací). Studentský grantový 
program je určen těm, kteří se rozhodnou psát svou diplomovou či bakalářskou 
práci na téma Jizerské hory. A nejdynamičtěji se rozvíjejícím programem 
je podpora ekologické výchovy dětí, který je určen školám a organizacím pracujícím 
s mládeží na podporu jejich projektů ekologické výchovy. Jsem velice rád, že mohu 
každým rokem sledovat zvyšování úrovně předkládaných projektů.

V loňském roce slavila nejen naše Nadace kulaté jubileum. Své 40. narozeniny 
oslavila Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, kde jsem v letech 1990 - 1995 
působil na postu vedoucího.  Spolupráce, kterou se mezi našimi organizacemi 
podařilo vybudovat, je dobrá  a  oceňuji zejména odborného zázemí, které 
nám pracovníci Správy CHKO JH poskytují. Díky naší součinnosti se podařilo 
dotáhnout do zdárného konce řadu projektů, které pomohly Jizerským horám.

Závěrem nesmím zapomenout poděkovat všem fi remním dárcům a sponzorům, 
bez kterých by byla činnost Nadace nemyslitelná. V loňském roce se nám podařilo 
získat částku přesahující půl milionu korun, kterou jsme mohli následně pomoci 
Jizerským horám. Velice si též považuji lidí, kteří mají k těmto horám kladný 
vztah a v minulém roce podpořili Nadaci téměř 60.000,- Kč. Tyto naše příznivce 
sdružujme v Klubu přátel Nadace, který čítá již přes 170 osob. Veliké díky patří 
i všem organizacím a jednotlivcům, kteří s námi spolupracují v odborné rovině 
a pomáhají tak Jizerským horám s námi.

RNDr. František Pelc, předseda správní rady

Slovo předsedy správní rady

Finanční zdroje, které rozdělujeme v rámci našich grantových programů, 
získáváme z výnosů z nadačního jmění a od našich dárců. V roce 2008 se ukázalo, 
že ani solidní fi nanční objem nadačního jmění nemusí svými výnosy znamenat 
dostatečný zdroj prostředků a právě v takovéto době se o to více projevila důležitost 
darů od místních fi rem, nadací, fyzických osob a dalších institucí. Bez jejich štědré 
fi nanční pomoci bychom nemohli podpořit řadu kvalitních projektů, které byly 
naší Nadaci předloženy. Rok 2008 byl v tomto směru velmi úspěšný 
a nám se podařilo z darů a jiné fi nanční podpory získat 572.334,- Kč, což je skoro 
jednou tolik než v roce předešlém. 

Největší měrou se na tomto úspěchu podílelo město Desná, se kterým jsme 
uspořádali v rámci VII. ročníku Sympózia Desná velice zdařilou benefi ční aukci 
soch. Povedlo se nám i prohloubit spolupráci se státním podnikem Lesy České 
republiky, který svůj fi nanční příspěvek oproti minulému roku zpětinásobil. Náš 
grantový program ekologické výchovy dětí oslovil nejen tyto velké dárce, ale i řadu 
těch menších a jejich počet se značně rozšířil. Jsme velice rádi za důvěru, kterou 
nám tímto tyto fi rmy prokázaly. Nadace si za dobu své existence vybudovala též 
základnu fi rem, které nás podporují pravidelně každý rok. Tím jsou tyto příspěvky 
pro nás ještě cennější, neboť svou pravidelností výrazně přispívají k fi nanční 
stabilitě Nadace. Pevně věříme, že nezklameme důvěru našich stálých, ani nových 
fi remních dárců a podpora z jejich strany bude pokračovat i v letech budoucích. 

Další dárcovskou formou, která si zaslouží zvláštní zmínku, je Klub přátel 
Nadace. Klub sdružuje fyzické osoby, které mají kladný vztah k Jizerským horám 
a rozhodly se Nadaci v daném roce fi nančně podpořit. Příspěvky jednotlivých 
dárců se obvykle nepohybují ve vysokých částkách, ale jejich celkový úhrn přinese 
každý rok značnou fi nanční pomoc. V roce 2008 se Klub přátel Nadace rozšířil 
na 174 členů, kteří přispěli celkovou částkou 59.280,- Kč. Na oplátku těmto 
drobným dárcům rozesíláme publikace, které Nadace podpořila, zveme 
je na nejrůznější akce a jednou ročně se setkáváme na pravidelném Benefi čním 
večeru pro Jizerky. Doufáme, že v roce 2009 budeme moci v řadách Klubu přátel 
Nadace přivítat mnohé další členy, kterým není osud Jizerských hor lhostejný. 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim dárcům, sponzorům 
a členům Klubu přátel Nadace za jejich menší i větší příspěvky, bez kterých by byla 
naše činnost nemyslitelná.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy Částka 

Město Desná 173.910,- Kč

Lesy České republiky, s.p. 90.000,- Kč

Klub přátel Nadace 59.280,- Kč

Nadace Preciosa 40.000,- Kč

Liberecký kraj 30.000,- Kč

Správa CHKO Jizerské hory 21.080,- Kč

Naši dárci

Správní rada Nadace rozhodla v rámci svých grantových programů v roce 
2008 o rozdělení celkem 873.275,- Kč, z čehož bylo v témže roce vyplaceno 
796.325,- Kč a 76.950,- Kč bude vyplaceno v roce 2009. Převážně se jednalo 
o prostředky z výnosů našeho nadačního jmění. Dalším nezanedbatelným zdrojem 
na přerozdělování třetím osobám jsou pro nás dary a další zdroje od fi rem 
a jednotlivců vyjmenovaných výše. 

Finanční prostředky nabízíme žadatelům ve třech hlavních grantových 
programech. Každý z nich je určen jinému typu žadatelů, proto jsou patrné 
významné rozdíly ve výši jednotlivých částek i v různorodosti příjemců nadačních 
příspěvků.

Základní grantový program
V tomto programu poskytujeme nadační příspěvky získané především z výnosů 

nadačního jmění. Grantový program jsme veřejně vyhlásili v lednu 2008, žádosti 
jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 19 žádostí na celkovou sumu 
1.095.594,- Kč, z toho správní rada po odborném posouzení podpořila 11 projektů 
v celkové výši 739.150,- Kč. Podpořili jsme 9 organizací, nejnižší nadační příspěvek 
činil 2.000,- Kč a nejvyšší 282.150,- Kč.

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu

Náš kraj, o.s. Ekologická výchova zaměřená na Jizerské 
hory na Liberecku a Jablonecku

75.000,- Kč

ZO ČSOP 
Hořovice

Stanovení kritických zátěží síry a dusíku 
a toxicity půdního prostředí ve vrcholové 
Jizerských hor

80.000,- Kč

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Celková rekonstrukce naučné stezky 
Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky 
jako součást příhraniční česko-polské 
naučné stezky Jizerka – Orle - Smrk

60.000,- Kč

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
p.o.

Vydání zvláštního čísla Sborníku 
Severočeského Muzea – Přírodní Vědy 
věnovaného výsledkům entomologického 
výzkumu Jizerských hor

40.000,- Kč

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Ekologická výchova Střediska 
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Jizerka

282.150,- Kč

Společnost přátel 
přírody, o.s.

Názornost pro pozornost 50.000,- Kč

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Příprava, tisk a vydání populárně naučné 
publikace o památkách Jizerských hor, 
jejich umístění v krajině a o změnách 
krajiny kolem nich

100.000,- Kč

ZŠ Uherský Brod Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit 
Jizerské hory, 4. ročník

2.000,- Kč

Kruh autorů 
Liberecka, o.s.

Kalmanach 2008/2009, velký sborník 
autorů žijících na území Libereckého kraje

10.000,- Kč

ZO ČSOP 
Armilaria, o.s.

PARUS – podpora hnízdních možností 
zpěvného ptactva

15.000,- Kč

Grantové programy Nadace     2.

Náš kraj, o.s. 12.500,- Kč

A.Raymond, s.r.o. 10.000,- Kč

ARVINMERITOR LVS Liberec, a.s. 10.000,- Kč

Interma, a.s. 10.000,- Kč

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 10.000,- Kč

Stavby silnic a železnic, a.s. 10.000,- Kč

Tarmac CZ, a.s. 10.000,- Kč

Rekuper Sychrov, s.r.o. 8.000,- Kč

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 7.000,- Kč

Emba, spol. s r.o. 5.064,- Kč

1.Jizerskohorská stavební spol. s.r.o. 5.000,- Kč

CTT Media – Ing. Ondřej Doležal 5.000,- Kč

DETOA Albrechtice, s.r.o. 5.000,- Kč

Jablotron, s.r.o. 5.000,- Kč

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5.000,- Kč

Michal Jurkovič – AZ SYSTEM.CZ 5.000,- Kč

Severochema Liberec, družstvo 5.000,- Kč

Silkom, spol. s r.o. 5.000,- Kč

Trima, spol. s r.o. 5.000,- Kč

Zbyněk Filinger (Filinger, a.s.) 5.000,- Kč

Net – System, s.r.o. 3.500,- Kč

ARDA, s.r.o. 3.000,- Kč

B & F, spol. s r.o. 2.000,- Kč

BVL EKOTROD, s.r.o. 2.000,- Kč

Hydrokonzult – Vratislav Mansfeld 2.000,- Kč

Silvatech, a.s. 2.000,- Kč

ARK, s.r.o. 1.000,- Kč

Celkem: 572.334,- Kč



Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vede účetnictví dle zákona 
č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.

Rozvaha k 31.12.2008 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek 841.139,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -310.942,- 
Finanční dlouhodobý majetek 3.263.800,- 
Krátkodobý majetek:
Zásoby 12.500,-
Pohledávky 25.000,- 
Finanční krátkodobý majetek 41.046.705.-
Jiná aktiva 250.946,-
Aktiva celkem: 45.129.148,- 

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění 45.295.161,- 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -136.200,- 
Výsledek hospodaření celkem -181.608,-
Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky 139.758,-
Jiná pasiva 12.037,-
Pasiva celkem: 45.129.148,- 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2008 (Kč)
Náklady

Spotřeba materiálu a energie 60.559,-
Cestovné 63.718,-
Reprezentace 14.272,-
Ostatní služby 185.725,-
Osobní náklady 405.266,-
Ostatní náklady 10.208,-
Odpisy dlouhodobého majetku 32.743,-
Prodané cenné papíry a podíly 20.386.343,-
Prodaný materiál 21.080,-
Náklady celkem: 21.179.914,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 74.000,-
Úrokové výnosy z nadačního jmění 1.392.580,-
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18.851.916,-
Tržby z prodeje majetku 21.280,-
Výnosy z fi nančního majetku 44.845,-
Přijaté příspěvky (dary) 337.054,-
Výnosy celkem: 20.721.675,- 

Hospodářský výsledek roku 2008:    -458.239,- Kč

Doplňující údaje:
Nadace v hodnoceném období dodržela pravidlo pro omezení nákladů 

souvisejících se správou nadace stanovené ve statutu Nadace. Celková výše nákladů 
je výrazně ovlivněna pořizovací cenou cenných papírů obhospodařovaných dle 
smlouvy s Českou spořitelnou a společností ČP Invest za účelem zhodnocování 
nadačního jmění .

Nadace vykazuje v průměru 1 pracovníka (výkonného ředitele) a tomu 
odpovídající osobní náklady. 

Nadační jmění ve výši 45.295.161,- Kč je tvořeno nemovitostí ve vlastnictví 
Nadace, fi nančními prostředky od Fondu národního majetku ČR a prostředky 
získanými od akciové společnosti Preciosa, Jablonec nad Nisou, RNDr. Miroslava 
Bečky, Jablonec nad Nisou, Rekuper Sychrov, s.r.o., Sychrov, SVED, e.d., Liberec, 
Status, s.r.o., Turnov, MT Oil, s.r.o., Pěnčín a SZP Sychrov, a.s., Sychrov. Finanční 
prostředky jsou uloženy u Raiff eisenbank, a.s., pobočka Liberec a ve formě 
dluhopisu a vkladu na peněžním účtu u České spořitelny, a.s.

 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.

Zpráva o hospodaření v roce 2008

Objekt, ve kterém se středisko nalézá, získala Nadace v roce 1998 ve značně 
zdevastovaném stavu. Dům se nachází v malebné horské osadě na Jizerce č.p. 2. 
Jeho výjimečná poloha v samém srdci Jizerských hor nás již od začátku vybízela 
k jeho využití pro širší veřejnost. V roce 2006 se nám podařilo dokončit celkovou 
rekonstrukci a rok nato jsme zde otevřeli středisko ekologické výchovy a osvěty. 

V roce 2008 jsme ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. nabídli 
školám první 3-5 denní pobytové programy. Zaměření programů je především 
na děti z II. stupně ZŠ a studenty SŠ. Učitelé si mohou vybrat z řady nabízených 
programových bloků a po dohodě si je nakombinovat tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly požadavkům dané školy.

Hlavní, nosný program, který školám nabízíme, se jmenuje „Po stopách 
Jizerskohorské katastrofy“. Jeho cílem je seznámit žáky formou vyšetřování 
„kriminálního případu“ s hlavními příčinami zkázy Jizerskohorských lesů
v poslední třetině 20. století. Žáci nejenže jsou vedeni tak, aby na tyto příčiny sami 
přišli, ale zároveň navrhují i preventivní opatření, která by zabránila podobné 
katastrofě v budoucnu. Většina programu probíhá přímo v terénu a důraz je kladen 
na samostatnou práci žáků. Věříme, že si žáci díky tomuto programu získávají 
lepší vztah k přírodě a že jim pomáháme pochopit základní vztahy mezi přírodou 
a člověkem.

Středisko ekologické výchovy je otevřené celoročně. Základní kapacita je 24 
lůžek ve 2 ložnicích + 2 učitelé, při větším počtu je možnost přistýlky na vlastních 
karimatkách. Stravování máme zajištěno v nedaleké restauraci, či je možnost 
si vařit z vlastních zásob v malé kuchyňce, která se v objektu nalézá.

V současné době sháníme fi nance především na samotný chod střediska, 
abychom nemuseli přenášet tyto náklady v plné výši na školy samotné. Naším cílem 
je, aby byly kurzy dostupné opravdu pro všechny školy a cena pobytu nebyla pro 
ně limitujícím faktorem. V roce 2009 bychom rádi zahájili výstavbu interaktivního 
návštěvnického centra pro turisty, které bude mimo jiné informovat formou stálé 
výstavy o ekologické katastrofě, která Jizerské hory v minulosti postihla.

Informační a vzdělávací středisko na Jizerce

Náš kraj, o.s. Kniha edice Klenoty Jizerských hor: Smrk 
– král Jizerských hor

25.000,- Kč

Celkem rozděleno: 739.150,- Kč

Studentský grantový program 
Cílem tohoto programu je podpořit především diplomové a bakalářské práce 

studentů vysokých a středních škol, které svým zaměřením mají vazbu na Jizerské 
hory. Splnění tohoto požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci Správy 
CHKO Jizerské hory. Prostředky na pokrytí programu získáváme z výnosů 
nadačního jmění. Tento grantový program byl vyhlášen v lednu roku 2008 a byla 
podána jedna žádost na 9.400,- Kč, kterou správní rada v plné výši podpořila.

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu

Martin Zeman Analýza aktuálního stavu Smržovského 
potoka jako podklad pro návrh 
revitalizačních opatření

9.400,- Kč

Celkem rozděleno: 9.400,- Kč

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
Náš nejmladší grantový program ekologické výchovy dětí má za cíl podnítit 

v mladé generaci vytváření kladného vztahu k Jizerským horám a životnímu 
prostředí jako takovému. Prostředky na něj získáváme především od místních fi rem, 
nadací, samospráv a částečně i z výnosů nadačního jmění. Vyhlášení proběhlo již 
na sklonku roku 2007. Žádost podalo celkem 10 organizací na částku 332.850,- Kč. 
K tomuto grantovému programu máme sestavený poradní sbor z řad odborníků, 
který všechny žádosti zhodnotil a předložil správní radě své doporučení. Následně 
správní rada schválila 8 žádostí v celkové výši 124.725,- Kč. 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu

SŠ hospodářská a 
lesnická, Hejnice

Poznávání bylin podle 
botanických klíčů

4.425,- Kč

ZŠ Jablonec nad Nisou, 
Pasířská

Starší mladším – Lesní království 14.000,- Kč

ZŠ Dubá Učebna v přírodě 20.000,- Kč

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Jsme součástí přírody 
– poznávejme ji a chraňme

20.000,- Kč

ZŠ a MŠ Dolní Řasnice Poznávejme a chraňme 8.300,- Kč

Masarykova ZŠ a OA, 
Tanvald

Jaké jste Jizerské hory? 8.000,- Kč

ZO ČSOP Armillaria, o.s. Děti přírodě – příroda dětem 20.000,- Kč

Česká lesnická 
společnost, o.s.

Panevropský týden lesů 
– Výtvarná soutěž pro děti se 
zvláštní péči „Náš les“

30.000,- Kč

Celkem rozděleno: 124.725,- Kč

Výnosy z těchto fi nančních prostředků jsou používány v souladu se smlouvou 
mezi poskytovatelem příspěvku (Fondem národního majetku ČR a jeho nástupcem 
Ministerstvem fi nancí ČR) a příjemcem (Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor). Závazný objem prostředků určených k rozdělení třetím osobám – příjemcům 
nadačních příspěvků v grantových programech dle metodiky MFČR pro rok 2008 
činil 758.214,- Kč. Uvedená částka byla zvýšena o nerozdělené prostředky z roku 
2007 v částce 59.728,- Kč.

Zpráva o hospodaření s příspěvkem FNM ČR

Nadační příspěvky

Předpoklad: 817.942,- Kč

Skutečnost: 766.025,- Kč

Prostředky ve výši 51.917,- Kč budou vyplaceny v roce 2009. Přehled 
nadačních příspěvků, které byly v roce 2008 poskytnuty v jednotlivých grantových 
programech (z výnosů z příspěvku FNM), je uveden v předchozí části.



Zpráva auditora

1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou
A.Raymond Jablonec, s.r.o., Jablonec nad Nisou
A.S.A. Liberec, s.r.o., Liberec
Akustické a izolační stavby, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Albeco, spol. s r.o., Liberec 
Arbos, s.r.o., Liberec
ARDA, s.r.o., Liberec
ARK, spol.s r.o., Liberec
ArvinMeritor LVS Liberec, a.s, Liberec
B & F spol. s r.o., Frýdlant
CTT Media - Ing. Ondřej Doležal, Liberec 
Detoa Albrechtice, s.r.o., Albrechtice v JH
Electropoli - Galvia, s.r.o., Třemošnice
EMBA, spol s r.o., Paseky nad Jizerou
Eurovia CS, a.s., Liberec
Filinger, a.s., Liberec
Fond národního majetku, ČR
Fórum dárců, Praha
Geoprint s.r.o, Liberec
H-INTES, s.r.o., Mladá Boleslav
HYKO, Liberec
Interma, a.s., Liberec
Jablotron, s.r.o. , Jablonec nad Nisou
Jaroslav Sova - EKOL-S, Jablonec nad Nisou
Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v JH
Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Josef Bukovský - Ekotrod, Liberec
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Lesy Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav
Liberecký kraj
Lidové sady
Ligranit, a.s., Liberec
Město Desná
Městský úřad Tanvald
Michal Jurkovič – AZ SYSTEM.CZ, Frýdlant
Ministerstvo fi nancí ČR, Praha

Seznam členů Klubu přátel Nadace s poděkováním, které jim po zásluze patří:

Auditorské ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2008 provedla 
auditorská společnost ZH Bohemia Audit s. r. o., sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec 
V č. osvědčení 448,

Auditoři : Ing. Karel Zikeš, č. osvědčení 243 a Ing. Květuše Rusnoková, č. osvědčení 
1533, spolupracovníci auditorů: Marie Mrákotová. 

Zpráva nezávislého auditora pro vedení Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, tj. rozvahu k 31. 12. 2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a 
přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje 
o Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní 
závěrky.

 Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným 
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 
situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V 
souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských 
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto 
rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 
a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Ověřili jsme rovněž soulad výroční zprávy Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor s ověřovanou účetní závěrkou a věrnost a poctivost informací o hospodaření s 
prostředky                z Nadačního investičního fondu.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku k účetní závěrce, výroční zprávě a plnění podmínek týkajících 
se hospodaření        s výnosy získaných z prostředků poskytnutých na základě smlouvy 
č.00083-2002-211-S-N  -39 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené 
podle § 18,odst. 2) písm. a) bod 6. zákona č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve 
věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční 
situace Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor k 31.12.2008 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Informace 
uvedené ve výroční zprávě účetní jednotky jsou v souladu s touto účetní závěrkou.

Podle našeho názoru Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor splnila 
k 31. 12. 2008 ve všech významných ohledech podmínky týkající se hospodaření s výnosy 
získanými z prostředků poskytnutých na základě smlouvy č.00083-2002-211-S-N-39 
o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18,odst. 2) písm. a) bod 6. zákona 
č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku ČR. 
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rodina Huškova
rodina Lukášova
Ivan Dejmal
Jan Zikeš
Michal Dlouhý
Tomáš Hakr
Oldřich Valehrach
Jana Bazevičiusová
Radek Hromádka
Alena Hlídková
manželé Křížovi
Václava Borovcová
David Mareš
Zuzana Charvátová
Eva Petrovská
Daniela Fialová
Pavla Řechtáčková
Soňa Brátová
Jindřich Briestenský
Jan Daňo
rodina Dolakova
Libor Dostál
Herbert Endler
Ivana Hujerová
Libuše Novotná
Jan Korytář
Eva Koudelková

Otakar Novotný
Eva Jermanová
Pavel Pilz
rodina Řičářova
Libuše Sedláková
Jaroslava Slabá
rodina Šulcova
manželé Vohlídalovi
Pavel Vonička
rodina Kneřova
František Pelc
Drahomíra Kopecká
rodina Kočí
Martin Křížek
Petr Mareš
Miloslav Bečka
Ivan Klimovič
Alena Dvořáková
Roman Pavlů
Otakar Schwarz
Ondřej Doležal
Petr Anděl
Jitka Rozkovcová
DDM, Nové Město pod 
Smrkem 
Jan Svoboda
Městský úřad Raspenava 

Jitka Sadilová
Karel Řičář
MŠ Jiráskova, Frýdlant 
manželé Bémovi
Martin Bursík
Jaroslava Fričová
Tomáš Komrzý
Vojtěch Kotek
Vilém Murcek
Roman Rákosník
Jan Pikous
Luboš Příhoda
Michal Rejnart
rodina Šedlbauerova
Hana Baaderová
Luděk Vavřich
Petr Pávek
Roland Kusebauch
Samuel Kašpar
Zdeňka Koutná
Jizersko-ještědský horský 
spolek 
Zdenka Kubínová
Jindřich Berounský
Ondřej Labuda
Viktor Mesčerjakov
Dieter Bönisch

speciální školy v Turnově 
Monika Klemšová
Jan Suchl
Jiří Truhlář
Roman Karpaš
Josef Mareš
Eva Nosková
Aleš Richter
Společnost přátel přírody 
Milena Zikešová
Věra Mejstříková
Aleš Pokorný
Zdeněk Veselý
František Vozka
Petr Šourek
Vladislav Bambuch
Zdeněk Melichar
Aleš Mareček
Michal Potůček
Petra Hrabánková
Marcela Fialová
Helena Lacinová
Květa Šírová
Václav Bergl
Jan Korytář
ČSOP Krkonoše 
Josef Jirásek

Jan Vachel
Eva Kajzarová
rodina Mašterova
Ivana Sulovská
Zuzana Hořická
Hvezdoslav Kadlíček
Klára Blechová
Jakub Čejka
Alena Čepelková
Miroslav Dusík
Jeňýk Hofmeister
Pavlína Hudousková
Vítězslav Hudský
Jiří Antl
Marie Chládková
Jaroslava Janečková
Štěpánka Králová
Kateřina Krejčí
Zdeňka Kroužková
Alena Kubátová
Kateřina Lavermannová
Šárka Mazánková
Denisa Medvídková
Jiří Mejsnar
Květa Morávková
Štefan Nejeschleba
Kamila Průchová

Jiří Sedláček
Eva Slezáková
Vlastimil Staněk
Jiří Šimůnek
Václav Šrédl
Petra Šťastná
Michaela Štrausová
Alena Štrojsová
Jitka Th elenová
Radovan Valent
Martin Zeman
Radim Zika
Romana Pecinová
Dana Smutná
Tereza Štromová
Andrea Svobodová
Alice Krausová
Pavla Berglová
Mojmír Hojáč
Lukáš Brož
Roman Korytář
Jan Půlpán
Jan Podhora
Irena Seitlová
Zdeňka Kubíčová
Klára Mágrová
Stanislava Pavlíková

Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou
Nadace VIA, Praha 
Náš kraj o.s., Liberec
Net-System, s.r.o., Liberec
NORDservis, s.r.o., Liberec
Pomoc, k.s., Český Dub
Rekuper Sychrov, s.r.o., Sychrov
Severočeská vodárenská společnost, a.s., 
Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
Teplice
Severochema Liberec, družstvo pro che-
mickou výrobu
Silkom, spol. s r.o., Frýdlant
Silvatech, a.s., Velké Meziříčí
Singing Rock, s.r.o., Poniklá
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské 
hory
Státní fond životního prostředí
Stavební úřad Desná
Tarmac CZ, a.s., Liberec 
Technická univerzita Liberec
Trima, spol. s r.o., Turnov
Tubeko Sport, spol. s r.o., Nové Strašecí
Tutix, spol. s.r.o., Liberec
Uniles, a.s., Rumburk
YCE, s.r.o., Liberec
ZH Bohemia Audit, s.r.o., Liberec
ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Děkujeme...

Milan Pavlů
Eva Petrovská 
Jaroslav Podzimek
Michal Rejnart
Květuše Rusnoková
Alena Rydvalová
Lenka Rychtaříková
Ludvík Řičář

Bratři Bílkové
Jindřich Briestenský
Jan Brzobohatý
Jana Čacká
Alois Čvancara
Lenka Deverová 
Michal Dlouhý 
Pavel Dostál

Herbert Endler
Milena Hercíková
Robin Horák
Jiří Hušek
Blažena Hušková
Libuše Jahodová
Martin Jaroušek
Eva Kajzarová

Pavlína Kalousová 
David Kavan
Aleš Kočí
Tomáš Kolafa 
Tomáš Komrzý
Roland Kusebauch
Miloslav Lubas
Jiří Mareš

Ivo Schötta
Jan Sůra
Pavel Šarkovský
Věněk Šilhán
Květa Šírová
Jiří Šmída
Jana Šnytrová 
Jakub Trsek

Jana Mejzrová
Martin Modrý
Martin Mrázek
Petr Neumann
Aleš Nigrin
Veronika Pálková 
Jiří Panoch
Milada Pavlů

Veronika Vlková
Marcela Vojtíšková 
Kateřina Zadražilová
Jana Zahradníčková
Radim Zika



Správní a dozorčí rada, zaměstnanci kanceláře

František Pelc
nám. ministra životního prostředí 

předseda správní rady

Otakar Schwarz
lesník, správa KRNAP
předseda dozorčí rady

Pavel Pfajfr
advokát

místopředseda správní rady

Josef Šedlbauer 
vysokoškolský učitel

člen dozorčí rady do 14.7.2008

David Lukáš
profesor TU Liberec

člen správní rady do  14.7.2008

Ondřej Petrovský
ředitel nadace

Miroslav Šulc
vysokoškolský učitel

člen dozorčí rady od 14.7.2008

Richard Kořán
nezávislý ekonomický poradce

člen dozorčí rady

Miloš Šnytr
inspektor Úřadu pro ochranu 

osobních údajů
člen správní rady od 14.7.2008



Kontakty

sídlo Nadace:
    Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3
IČO:
    467 460 30
kancelář a adresa pro písemný styk:
    Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
telefon:
    486 131 091    kancelář
    605 701 503    Mgr. Ondřej Petrovský
e-mail:
    jizerky@atlas.cz 
web:
    http://jizerky.ecn.cz 
bankovní spojení : 

ČSOB a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 346 35 88/0300

Kancelář

Mgr. Ondřej Petrovský
    ředitel Nadace

Dozorčí rada

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
náměstek, Správa KRNAP ve Vrchlabí
vedoucí odboru péče o NP
předseda dozorčí rady

Ing. Richard Kořán
nezávislý ekonomický poradce
člen dozorčí rady

Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
vysokoškolský učitel
člen dozorčí rady do 14.7.2008

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
vysokoškolský učitel
člen dozorčí rady od 14.7.2008

Správní rada

RNDr. František Pelc 
náměstek ministra životního prostředí
ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
předseda správní rady

JUDr. Pavel Pfajfr 
advokát
místopředseda správní rady 

Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
VŠ profesor a bývalý rektor TU v Liberci
člen správní rady do 14.7.2008 

Ing. Miloš Šnytr
inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů
člen správní rady od 14.7.2008


