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

á

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 ne-
ziskového sektoru a realizaci strategie trvale udržitelného života. 

Nadace podporuje aktivity směřující k obnově stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny 
Jizerských hor. Za tímto 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 2010.

Výroční zpráva za rok 2010
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se 
srozumitelným cílem: podporovat  veškeré projekty, které přispějí k celkové 
rehabilitaci imisemi a tehdy i lesním hospodařením poškozené chráněné krajinné 
oblasti. To se jí z dlouhodobého pohledu daří velice dobře a i rok 2010 mohu 
oprávněně považovat za úspěšný, neboť jsme opět splnili naši nejdůležitější 
povinnost a tou je podpora projektů třetích organizací.  Podařilo se nám podpořit 
řadu kvalitních projektů, které pomohly nejen Jizerským horám samotným, ale 
i lidem, kteří v jejich okolí žijí. 

Solidní nadační jmění ve výši 45 miliónů korun se zdá být zárukou každoročního 
vysokého výnosu. Vzhledem k nedávným problémům na fi nančních trzích jsme se 
však přesvědčili, že tomu tak nemusí být vždy. Jednou z priorit práce kanceláře 
i správní rady bylo vyhodnotit a rozhodnout o novém uložení těchto prostředků 
tak, aby nám přinášely dlouhodobý a stabilní výnos. V době, kdy nabídka na 
zhodnocování nadačního jmění byla (minimálně po zkušenostech z minulých 
let) nejistá, jsme našli dlouhodobě stabilní produkt ve formě státních dluhopisů. 
Investice se nám již nyní vyplácí v podobě pravidelných výnosů, které postačují 
jak na chod Nadace, tak i částečně na grantování. Další prostředky jsme získávali 
z darů a sponzorských příspěvků převážně od místních fi rem.

Po celý rok jsme se snažili o aktivní komunikaci s veřejností, a to nejen 
prostřednictvím médií, která o naší činnosti pravidelně informovala, ale i aktivní 
účastí na přednáškách a prezentacích podpořených projektů. Myslíme si totiž, že 
pozornost, která se věnovala Jizerským horám v minulosti, by neměla polevovat. 
Lidé nesmí zapomínat, že ekologická katastrofa, která tyto hory postihla, se může 
opakovat. Pouze cílenou a dlouhodobou péčí se může les stabilizovat a postupně 
se vrátit k původnímu stavu.

Na nadačních příspěvcích jsme rozdělili částku necelých půl miliónu korun, 
kterou jsme přidělili 32 různým projektům. 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 trvale zlepšovat vztah veřejnosti k Jizerským horám (např. 
formou vydávání publikací). Studentský grantový program je určen těm, kteří 
se rozhodnou psát svou diplomovou či bakalářskou práci na téma Jizerské hory. 
A nejdynamičtěji se rozvíjí program na podporu ekologické výchovy dětí, který je 
určen školám a organizacím pracujícím s mládeží v této oblasti. Jsem velice rád, že 
mohu každým rokem sledovat zvyšování úrovně předkládaných projektů.

I středisku ekologické výchovy na Jizerce se v loňském roce dařilo. 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, které provozuje 
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Již třetím rokem zde byly realizované 3-5 denní 
ekologicko-výchovné pobytové programy pro školy. Nadace se v minulosti podílela 
na fi nancování těchto programů, včetně platu koordinátora ekologické výchovy. 
Jsem přesvědčen, že naše rozhodnutí - středisko v jeho začátcích významně 
fi nančně podporovat, se vyplatilo a v samém srdci Jizerských hor vznikl objekt, 
kde se děti učí kladnému vztahu nejen k Jizerským horám, ale i přírodě jako 
takové.  Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. se podařilo získat dotaci z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která zabezpečí chod celého 
projektu. Taktéž plné vytížení střediska a naplnění termínů pobytů už i na rok 
2011 svědčí o kvalitě programů, u kterých jsme při jejich zrodu stáli.

Závěrem nesmím zapomenout poděkovat všem fi remním dárcům a sponzorům, 
bez kterých by nebyla činnost Nadace vůbec myslitelná. I přes problémy, se 
kterými se řada fi rem musela potýkat, se nám podařilo získat více než 350 000 
korun a portfolio dárců a sponzorů se dokonce rozrostlo. Těmito prostředky 
jsme následně pomohli Jizerským horám. Velice si též považuji všech lidí, kteří 
mají k těmto horám kladný vztah a v minulém roce podpořili Nadaci více než 
71 000,- Kč. Tyto naše příznivce sdružujme v Klubu přátel Nadace, který čítá 
již přes 220 osob. Veliké díky patří i všem organizacím a jednotlivcům, kteří 
s námi spolupracují v odborné rovině a pomáhají tak Jizerským horám s námi. 
V neposlední řadě děkuji i zodpovědně a nezištně  pracujícím kolegům ze správní 
a dozorčí rady naší Nadace.

RNDr. František Pelc, předseda správní rady

Slovo předsedy správní rady

Finanční zdroje, které rozdělujeme v rámci našich grantových programů, 
získáváme od našich dárců a z výnosů z nadačního jmění. Každoročně se projevuje 
značná důležitost darů od místních fi rem, nadací, institucí i fyzických osob. Díky 
jejich štědré fi nanční pomoci jsme mohli rozdělit v našich grantových programech 
necelých 550 000,- Kč. Velice nás potěšila skutečnost, že se podařilo oslovit s naším 
programem i nové fi rmy a portfolio dárců a sponzorů se rozrostlo o nové členy. 
Neméně důležitou skutečností bylo příjemné zjištění, že ani podniky, které nás 
podporují dlouhodobě, se od nás neodvrátily a našly ve svém rozpočtu prostředky, 
které prostřednictvím naší Nadace věnovaly Jizerkám. Tato skupina dárců je pro 
náš chod velice důležitá, neboť zajišťuje dlouhodobou fi nanční stabilitu.

Pevně věříme, že nezklameme důvěru našich stálých, ani nových fi remních 
dárců a podpora z jejich strany bude pokračovat i v letech následujících. Na nich 
totiž budoucnost Nadace značným způsobem závisí.

Další skupina dárců, 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 2010 se Klub přátel Nadace rozšířil na 223 
členů, kteří přispěli celkovou částkou 71 818,- Kč. Součástí našeho poděkování 
těmto drobným dárcům je zasílání publikací, které Nadace podpořila, zveme je na 
nejrůznější akce a jednou ročně se setkáváme na pravidelném Benefi čním večeru 
pro Jizerky. Věříme, že v roce 2011 budeme moci v řadách Klubu přátel Nadace 
přivítat mnohé další nové členy, kterým není osud Jizerských hor lhostejný.

Naši dárci

Správní rada Nadace rozhodla v rámci svých grantových programů v roce 2010 
o rozdělení celkem 513 874,- Kč. Vyplaceno bylo i 35 000,- Kč, o kterých správní 
rada rozhodla v roce 2009, a celkem tak bylo rozděleno 548 874,- Kč. Oproti částce, 
kterou nám smlouva s Ministerstvem fi nancí předepisuje vyplatit, jsme rozdělili 
o 20 000,- Kč více. Převážná většina prostředků z darů, dotací a dalších zdrojů 
od fi rem a jednotlivců je využita na fi nancování těchto grantových programů. 
Nezanedbatelným zdrojem na přerozdělování třetím osobám jsou pro nás i výnosy 
z nadačního jmění. 

Finanční prostředky nabízíme žadatelům ve třech grantových programech, 
jejichž podrobný popis naleznete na našich internetových stránkách. Každý 
z nich je určen jinému typu žadatelů, proto jsou patrné významné rozdíly ve výši 
jednotlivých částek i v různorodosti příjemců nadačních příspěvků.

Zakladni grantovy program
V tomto grantovém programu podporujeme krom organizací, které se starají 

o Jizerské hory přímo, i vydávání publikací o Jizerských horách, výzkumné 
a další ekologicko-ochranářské projekty. Grantový program jsme veřejně vyhlásili 
v lednu 2010, žádosti jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 20 žádostí 
na celkovou sumu 944 820,- Kč, z toho se správní rada po odborném posouzení 
rozhodla podpořit 17 projektů v celkové výši 342 374,- Kč. Příspěvek v roce 2010 
obdrželo čtrnáct různých organizací. Nejnižší nadační příspěvek činil 6 000,- Kč 
a nejvyšší 52 700,- Kč.

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Turistický oddíl 
Kletr, o.s.

Miniarboretum turistického oddílu Kletr 
– IV. Etapa

10 000,-

Frýdlantsko, o.s. Obnova pamětní desky rakouské císařovny 
Alžběty a úpravy přilehlého okolí

15 000,-

Asociace 
nestátních 
neziskových 
organizací 
Libereckého kraje

„Měsíc neziskového sektoru“ v Libereckém 
kraji 2010 - partnerství ANNOLK a NNO 
v regionu,  prezentace práce NS v rámci 
Měsíce neziskového sektoru

10 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Obnova povalových chodníků a údržba 
turistické pěšiny na naučné stezce 
Oldřichovské háje a skály

30 000,-

ZO ČSOP 
Veronica, o.s.

Ekologie noci (tématické číslo časopisu 
Veronica)

20 000,-

Náš kraj, o.s. Ekologická a vlastivědná výchova na 
základních školách prostřednictvím 
publikace Jizerské hory, o mapách, kamení 
a vodě

52 700,-

Kruh autorů 
Liberecka, o.s.

Kalmanach 2010 10 000,-

Jihočeská 
univerzita 
v Českých 
Budějovicích, 
Fakulta rybářství a 
ochrany vod

Management zvláště chráněného druhu 
ryby střevle potoční

50 000,-

Grantové programy Nadace

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy Částka (Kč)

Lesy České republiky, s.p. 130 000,-

Klub přátel Nadace 71 818,-

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 20 000,-

Nadace Preciosa 16 000,-

Lanex a.s., divize SINGING ROCK 15 244,-

A.Raymond Jablonec, s.r.o. 10 000,-

Eurovia CS, a.s. 10 000,-

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 10 000,-

NORDservis, s.r.o. 7 500,-

1.Jizersko horská stavební společnost, s.r.o. 5 000,-

Akustické a izolační stavby, s.r.o. 5 000,-

Arvin Meritor LVS Liberec, a.s. 5 000,-

Elfetex, s.r.o. 5 000,-

Martina Filingerová (Filinger, a.s.) 5 000,-

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000,-

Projektová kancelář VANER, s.r.o. 5 000,-

Rekuper Sychrov, s.r.o. 5 000,-

Severochema Liberec, družstvo 5 000,-

Arda, s.r.o. 4 000,-

Benne, s.r.o. 3 000,-

Net-System, s.r.o. 3 000,-

B & F, spol. s r.o. 2 000,-

Projektová a inženýrská kancelář Vratislav Mansfeld 2 000,-

Kovonex, spol. s r.o. 1 000,-

Celkem: 350 562,-

´ ´´



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 31.12.2010 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek 841 139,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -354 347,- 
Finanční dlouhodobý majetek 43 916 461,-
Krátkodobý majetek:
Pohledávky 8 000,-
Finanční krátkodobý majetek 1 157 961,-
Jiná aktiva 630 288,-
Aktiva celkem: 46 199 502,-

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění 45 295 161,- 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -772 927,- 
Výsledek hospodaření celkem 926 627,-

Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky 92 188,-
Jiná pasiva 658 453,-
Pasiva celkem: 46 199 502,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2010 (Kč)
Náklady

Spotřeba materiálu a energie 54 763,-
Cestovné 48 741,-
Reprezentace 27 598,-
Ostatní služby 171 194,-
Osobní náklady 638 744,-
Ostatní náklady 27 436,-
Odpisy dlouhodobého majetku 21 704,-
Náklady celkem: 990 180,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 95 744,-
Úrokové výnosy z nadačního jmění 664 320,-
Úroky z běžných účtů 13 173,-
Výnosy z fi nančního majetku 903 773,-
Přijaté příspěvky (dary) 17 118,-
Provozní dotace 24 000,-
Výnosy celkem: 1 718 128,- 

Hospodářský výsledek roku 2010:    727 948,- Kč

Doplňující údaje:

Nadace v hodnoceném období dodržela pravidlo pro omezení nákladů 
souvisejících se správou nadace stanovené ve statutu Nadace.

Nadace vykazuje v průměru 2 pracovníky a tomu odpovídající osobní náklady.  
Nadační jmění ve výši 45 295 161,- Kč je tvořeno nemovitostí ve vlastnictví 

Nadace, fi nančními prostředky kategorie NIF převedenými Ministerstvem 
fi nancí České republiky a prostředky získanými od akciové společnosti 
Preciosa, a.s. Jablonec nad Nisou, RNDr. Miroslava Bečky, Jablonec nad Nisou, 
Rekuper Sychrov, s.r.o., SVED, e.d., Liberec, Status, s.r.o., Turnov, MT Oil, s.r.o., 
Pěnčín a SZP Sychrov, a.s.. Finanční prostředky jsou uloženy v dluhopisech 
smluvně obhospodařovaných Unicredit Bank Czech republic, a.s., Československou 
obchodní bankou, a.s. a Českou spořitelnou, a.s.

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.

Zpráva o hospodaření v roce 2010

Náš kraj, o.s. Enviromentální vzdělávání a osvěta Správy 
CHKO Jizerské hory

30 000,-

Občanské 
sdružení pro 
obnovu a rozvoj 
Nového Města 
pod Smrkem a 
okolí

SMRK: Okružní cesta k pramenům toků 
a rozvodí

8 920,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

30. ročník Jizerská nota – Dětská nota 
2010

6 000,-

Náš kraj, o.s. Podpora výstav o ochraně přírody se 
zaměřením na Jizerské hory

23 200,-

Univerzita 
Karlova v Praze, 
Přírodovědecká 
fakulta

Ryby a bentos Černé Nisy a jejich 
kontaminace kovy v období zotavování z 
acidifi kace

10 000,-

Muzeum skla a 
bižuterie v Jablon-
ci nad Nisou, p.o.

Mariánská sklářská pouť na Kristiánově 6 554,-

Asociace nestát-
ních neziskových 
organizací Libe-
reckého kraje

„Měsíc neziskového sektoru“ v Libereckém 
kraji 2011 - partnerství ANNOLK a NNO 
v regionu,  prezentace práce NS v rámci 
Měsíce neziskového sektoru

8 000,-

ZO ČSOP Armil-
laria, o.s.

Akce pro veřejnost - Armillaria 2010 15 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Vydání publikace – Siegfried Weiss, Gustav 
Leutelt: Píseň o lese / Das Lied vom Walde

37 000,-

Celkem rozděleno: 342 374,- 
Studentský grantový program 

Cílem tohoto programu je podpořit především diplomové, bakalářské 
a seminární 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. Tento grantový program byl vyhlášen 
v lednu roku 2010. Byly podány dvě žádosti a správní rada rozhodla o jejich 
podpoře ve výši 18 500,- Kč.
 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Martin Zeman Revitalizace úseku Smržovského potoka 10 000,-

Filip Souček Geomorfologické poměry masivu 
Paličníku

8 500,-

Celkem rozděleno: 18 500,-

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
Uvědomujeme si, že důležitou roli při výchově dětí hrají školy a další organizace 

pracující s mládeží. Od roku 2002 podporujeme děti v rozvoji kladného vztahu 
k přírodě prostřednictvím těchto institucí. Každoročně jim nabízíme fi nanční 
i odborné zázemí, díky kterému mohou realizovat ekologicko-výchovné aktivity. 
Doposud jsme takto pomohli již 75 projektům celkovou částkou přesahující 1 000 
000,- Kč. Naší hlavní snahou je klást důraz na práci v terénu a samostatnou aktivitu 
dětí. Naše pozornost se zaměřuje na výzkumné práce, pozorování živočichů 
či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy, atd. 
Přednost dáváme zejména projektům zapojujícím více subjektů, s přímou vazbou 
na Jizerské hory a s delší časovou návazností.

Již koncem roku 2009 jsme vyhlásili další kolo grantového programu ekologické 
výchovy dětí v Libereckém kraji. Prostředky na něj získáváme především od 
místních fi rem, nadací, samospráv a částečně i z výnosů nadačního jmění. Žádost 
podalo celkem 15 organizací na částku 344 680,- 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 
13 žádostí v celkové výši 188 000,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

SŠ Hospodářská a 
lesnická Hejnice, p.o.

Přírodní pexeso 2 000,-

ZŠ a MŠ Desná, p.o. Žijeme s nimi v Jizerských 
horách 2010

9 000,-

ZŠ Turnov, p.o. Hledání odpovědí – nabyté 
zkušenosti (školní meteorologická 
stanice)

25 000,-

Ekofarma pod Dračím 
kamenem

Den pod Dračím kamenem 
(15.5.2010, 26.6.2010)

14 000,-

Turistický oddíl Kletr, 
o.s.

Sledování vývoje dřevin v 
Miniarboretu turistického oddílu 
Kletr

14 000,-

Čmelák – Společnost 
přátel přírody, o.s.

Putování za vodou Jizerských hor 7 000,-

ZŠ Dubá, p.o. Učíme se v zahradě 15 000,-

Gymnázium Frýdlant, 
p.o.

Neučíme se pro školu, ale pro 
život. (Seneca)

4 000,-

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, 
p.o.

Školní lesopark 15 000,-

ZŠ Švermova, p.o. Už víme a známe naše okolí 13 000,-

Centrum pro rodinu 
M.E.D., o.s.

zaHRAda 20 000,-

ZŠ Křížanská, p.o. Školní arboretum a naučná stezka 42 000,-

Pionýrská skupina 
Františkov, o.s.

Regenerace lipového stromořadí 
v Kateřinkách

8 000,-

Celkem rozděleno: 188 000,-



sídlo Nadace:
    Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3
IČ:
    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@ecn.cz 
web:
    http://jizerky.ecn.cz 
bankovní spojení : 

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

Kontakty

Výše tohoto příspěvku poskytnutého MF ČR a vloženého do nadačního 
jmění činí 44 340 000,- Kč. Výnosy z těchto fi nančních prostředků jsou 
používány v souladu se smlouvou mezi poskytovatelem příspěvku 
a Nadací jako jeho příjemcem. Závazný objem prostředků určených 
k rozdělení třetím osobám – příjemcům nadačních příspěvků v grantových 
programech dle metodiky MF ČR pro rok 2010 činil 528 874,- Kč.

Nadační příspěvky (Kč)

Předpoklad: 528 874,-

Skutečnost: 548 874,-

O navýšení ve výši 20 000,- Kč bude snížen objem prostředků určených 
k rozdělení v roce 2011. Přehled nadačních příspěvků poskytnutých v roce 
2010 v souladu s výše uvedenou metodikou je uveden v předchozí části.

Zpráva o hospodaření s prostředky kategorie NIF 

Foto: Siegfried Weiss



Kancelář

Správní rada

RNDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR
předseda správní rady

JUDr. Pavel Pfajfr
advokát

místopředseda správní rady

Ing. Miloš Šnytr
Úřad pro ochranu osobních údajů

člen správní rady

Dozorčí rada

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
vysokoškolský učitel

člen dozorčí rady

Ing. Richard Kořán
nezávislý ekonomický poradce

člen dozorčí rady

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
náměstek, vedoucí odboru péče o 

NP, Správa Krkonošského národního 
parku ve Vrchlabí

předseda dozorčí rady

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel Nadace

Jakub Trsek
asistent ředitele



Zpr va auditoraa

Nina Adlerová
Pavel Akrman
Bratři Bílkové
Bohuš Blecha
Jan Brzobohatý
Pavel Coufal
Jaroslav Demčák
Libor Dostál
Hana Gdulová
Šárka Halamová
Pavel Havlík
Robin Horák
Jiří Hušek
Blažena Hušková
Zuzana Jankajová
Břetislav Jansa
Martin Jaroušek
Zdeňka Juklová
Michal Kadlec
Eva Kajzarová
Pavlína Kalousová 

Jarmila Kaplerová
Roman Karpaš
David Kavan
Tereza Knopová
Aleš Kočí
Tomáš Kolafa 
Tomáš Komrzý
Blanka Konvalinková
Pavla Kovalevová
Vlastimil Macháček
Jiří Mareš
Jana Mejzrová
Petra Menclová
Mirka Netolická
Aleš Nigrin
Milan Novák
Jiří Panoch
Jana Patková
Zdeněk Patzelt
Jan Pešek
Eva Petrovská 

1.Jizersko horská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou - A.Raymond 
Jablonec, s.r.o. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha - Akustické a izolační 
stavby, s.r.o., Jablonec nad Nisou - Arda, s.r.o., Liberec - Arvin Meritor LVS Liberec, a.s. 
- B & F, spol. s r.o., Frýdlant - Benne, s.r.o., Frýdlant - Betonplast, s.r.o., Liberec - CTT 
Media, s.r.o., Liberec - Detoa Albrechtice, s.r.o., Albrechtice v Jizerských horách 
- Elfetex, s.r.o., Plzeň - EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou - Eurovia CS, a.s., Liberec
- Filinger, a.s., Liberec - Fórum dárců, Praha - Geoprint s.r.o, Liberec - Jablotron 
alarms, a.s., Jablonec nad Nisou - Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v Jizerských horách 
- Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec - Kovonex, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou 
- Krajská věděcká knihovna, Liberec - Krkonošské muzeum, Vrchlabí - KS Kolbenschmidt, 
Czech Republic, a.s., Trmice - Kulturní a společenské centrum Lidové sady, Liberec 
- Kulturní centrum Střelnice, Turnov - Labyrint Bohemia, o.p.s., Liberec - Lanex a.s., divize 
Singing Rock, Poniklá - Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové - Lesy Mladá Boleslav, a.s. 
- Liberecký kraj - Město Cvikov - Město Desná - Město Hejnice - Město Jilemnice - Město 
Železný Brod - Městský úřad Frýdlant v Čechách - Městský úřad Hrádek nad Nisou - Městský 
úřad Chrastava - Městský úřad Tanvald - Ministerstvo fi nancí ČR, Praha - Nadace Preciosa, 
Jablonec nad Nisou - Náš kraj o.s., Liberec - Net-System, s.r.o., Liberec - NORDservis, s.r.o., 
Liberec - Projektová kancelář VANER, s.r.o., Liberec - Rekuper Sychrov, s.r.o. - Severočeská 
vodárenská společnost, a.s., Teplice - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice 
- Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu - Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., 
Liberec - Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec -Správa Chráněné krajinné 
oblasti Lužické hory, Jablonné v Podještědí - Státní fond životního prostředí - Stavební úřad 
Desná - Trans Pan, s.r.o., Liberec - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o. - Vratislav 
Mansfeld-Projektová a inženýrská kancelář, Liberec - Zámek Brandýs nad Labem - ZH 
Bohemia audit, s.r.o., Liberec - ZUŠ Frýdlantská, Liberec

Martin Půta
Roman Rákosník
Květuše Rusnoková
Alena Rydvalová
Lenka Rychtaříková
Ludvík Řičář
Ivo Schötta
Otokar Simm
Roman Šafránek
Josef Šedlbauer
Jitka Šimůnková
Zita Václavíková
Pavel Vinklát
Květa Vinklátová
Andrea Vinšová
Zdeněk Vitáček
Marcela Vojtíšková 
Pavel Vonička
Siegfried Weiss
Kateřina Zadražilová
Lenka Zadrobilová

Děkujeme...

rodina Huškova
manželé Lukášovi
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
Eva Koudelková
Otakar Novotný
Eva Jermanová
Pavel Pilz
manželé Řičářovi
Libuše Sedláková
Jaroslava Slabá
manželé Šulcovi
manželé Vohlídalovi

Pavel Vonička
manželé Kneřovi
František Pelc
Drahomíra Kopecká
rodina Kočí
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 
rodina Bémova
Martin Bursík
Jaroslava Fričová
Tomáš Komrzý
Vojtěch Kotek
Vilém Murcek
Roman Rákosník
Jan Pikous
Luboš Příhoda
Michael Rejnart
manželé Šedlbauerovi
Hana Baaderová
Petr Pávek
Roland Kusebauch

Samuel Kašpar
Zdeňka Koutná
Jizersko-ještědský horský 
spolek, Liberec
Zdenka Kubínová
Jindřich Berounský
Viktor Mesčerjakov
Dieter Bönisch
ZŠ Turnov  
Monika Klemšová
Jan Suchl
Jiří Truhlář
Roman Karpaš
Eva Nosková
Aleš Richter
Čmelák - společnost přátel 
přírody, Liberec 
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, Hostinné 
Josef Jirásek
Jan Vachel
Eva Kajzarová
manželé Mašterovi
Ivana Sulovská
Zuzana Hořická
Hvezdoslav Kadlíček
Klára Blechová
Jakub Čejka
Alena Ottová Čepelková
Miroslav Dusík
Jeňýk Hofmeister
Pavlína Hudousková
Vítězslav Hudský
Jiří Antl
Marie Chládková
Jaroslava Janečková
Štěpánka Králová
Kateřina Krejčí
Zdeňka Kroužková
Alena Kubátová
Kateřina Lauermannová
Šárka Mazánková
Jiří Mejsnar
Květa Morávková
Štefan Nejeschleba
Kamila Průchová
Jiří Sedláček
Eva Slezáková
Vlastimil Staněk
Jiří Šimůnek
Václav Šrédl

Petra Šťastná
Michaela Štrausová
Alena Ševců
Jitka Th elenová
Radovan Valent
Martin Zeman
Radim Zika
Romana Pecinová
Dana Smutná
Tereza Štromová
Alice Krausová
Pavla Berglová
Mojmír Hojáč
Lukáš Brož
Roman Korytář
Jan Půlpán
Jan Podhora
Irena Seitlová
Zdeňka Kubíčová
Klára Mágrová
Stanislava Pavlíková
Věra Hladíková
Miroslava Rýdlová
Václav Formánek
Leoš Vašina
Ladislav Tomáš
Marie Tomášová
Tomáš Klimovič
Irena Pluhařová
Petra Vyčítalová
Simona Machová
Ondřej Bartůšek
Jindra Nešněrová

Žitko Petkof
Martin Půta
Jaromír Hreha
Alexandr Valentin
Jaroslav Týl
Lucie Zemanová
Johana Krejčí
Pavel Kraus
Lukáš Herudek
Růžena Nováková
Lena Černyševská
Aleš Macina
Jakub Mysliveček
Ivana Šrámková
Martin Zvára
Jakub Kašík
Venuše Hudská
Linda Michovská
Martin Palát
Jan Jelínek
Mojmír Zemánek
Alena Závůrková
Jana Čacká
Jaroslav Krupauer
manželé Pfajfrovi
Gita Antonová
Michaela Möllerová
Horst Moudrý
Alena Pustinová
Adéla Švarcová
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov 
ZŠ Chrastava
Jiří Gdula

Auditorské ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2010 provedla 
auditorská společnost ZH Bohemia Audit s. r. o., sídlem Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec 
V č. osvědčení 448.

Auditoři: Ing. Květuše Rusnoková, č. osvědčení 1533, spolupracovníci auditorů Ing. 
Zdeněk Vážný. 

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. 2010, výkaz zisku a ztráty  za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 
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 rovést 
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 31.12.2010 a nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 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. 2010 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.

MŠ Lísteček, Liberec
Alena Režná
manželé Dědkovi
Markéta Miklasová
MŠ Turnov  

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

Jakub Trsek 2011


