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

á

Výroční zpráva za rok 2011
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 kra-
jiny Jizerských hor. Za tímto účelem poskytuje 
nezávislou fi nanční pomoc třetím osobám (organ-
izacím 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 2011.

Bukovec 1 005 m. n. m.
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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 2011 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. 

Rozhodnutí o investování nadačního jmění do Českých státních dluhopisů se 
ukázalo jako velice rozumné a doba, kterou jsme tomuto rozhodnutí věnovali, se 
vyplatila. Minulý rok jsme již mohli plně čerpat kupónové výnosy, které pomohly 
stabilizovat chod Nadace a zajistit dostatek prostředků pro grantování. Naše činnost 
by však ani nadále nebyla myslitelná bez štědré pomoci našich dárců a sponzorů, 
kterým patří po zásluze veliký dík.

V roce 2011 jsme vyhlásili první ročník fotografi cké soutěže Zaostřeno na Jizerky, 
která měla značný úspěch. Sešlo se přes 200 fotografi í od více jak 50 autorů. Odborná 
porota vybrala 40 nejlepších snímků, které se staly součástí výstavní kolekce. Z nich 
následně vybrala 13 vítězných, ze kterých jsme sestavili nástěnný kalendář na rok 
2012. Zároveň po celou dobu letních prázdnin probíhalo na stránkách Libereckého 
deníku hlasování široké veřejnosti, ze kterého vzešel vítěz divácké ceny. V říjnu 
proběhla vernisáž výstavy v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde jsme vítězům 
předali hodnotné ceny. Následně se každý měsíc výstava přesouvala po vybraných 
obcích Libereckého kraje. Značný úspěch, o kterém svědčí i fakt, že se prodaly 
v podstatě všechny kalendáře, nás vedl k tomu, že budeme v této započaté tradici 
pokračovat i v roce příštím.

Neméně důležitým počinem byla i příprava projektu podpory biodiverzity 
lesních ekosystému v Jizerských horách, na kterém jsme spolupracovali s naší 
dceřinou Společností pro Jizerské hory, o.p.s. Ta se pak stala žadatelem v rámci 
vyhlášené výzvy Operačního programu životního prostředí a dnes již víme, že 
úspěšným. Náš společný projekt dostal dokonce nejvíce bodů a stal se tak nejlépe 
hodnoceným projektem v této výzvě. V následujících letech bude díky tomuto 
příspěvku i darům našich dárců a sponzorů vysázeno přes devadesát tisíc sazenic 
původních druhů dřevin (převážně buků, dubů a jedlí) a keřů na více než 331 
ha v Jizerských horách. Naše společná snaha navazuje na již úspěšně realizované 
projekty, které vedly k částečné stabilizaci narušeného lesního porostu. Vycházíme 
z postupné obnovy biocenter, kam je celý projekt lokalizován, a jejich následného 
rozšiřování, propojování až k celkové stabilizaci lesa Jizerských hor. Připravili 
jsme projekt, který má za cíl vnášet původní dřeviny a keře do lesních porostů. 
Zároveň budeme zvyšovat druhou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho 
dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Při jeho přípravě jsme úzce 
spolupracovali se Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR, s.p.

Změna nastala ve zmiňované dceřiné Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s., kde 
od podzimu nastoupila nová ředitelka Ing. Kateřina Bednářová (dříve Millerová). 
Držím jí palce, aby dokázala vést Společnost správným směrem, a věřím, že 
spolupráce s Nadací bude probíhat intenzivně. Společnými silami jistě zvládneme 
projekty, na které by každá organizace sama dosahovala jen těžko. Již koncem roku 
jsme začali pracovat na přípravě dalších společných akcí.

V roce 2011 jsme rozhodli o udělení nadačních příspěvků ve výši 902 278,- Kč 
na 32 různých projektů. 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.

Závěrem nesmím zapomenout poděkovat všem fi remním dárcům a ponzorům, 
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 411 000,- 
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 
70 000,- 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 grantových programů, získáváme 
od našich dárců, sponzorů 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 přidělit v našich grantových 
programech přes 900 000,- Kč. Velice nás potěšila skutečnost, že se podařilo oslovit 
s naším programem výsadeb původních druhů dřevin v Jizerských horách i nové 
společnosti a portfolio dárců a sponzorů se rozrostlo o nové členy. Zároveň se 
podařilo dojednat i podporu významných partnerů pro rok příští. 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. 

Naši dárci

Správní rada Nadace rozhodla v rámci svých grantových programů v roce 
2011 o rozdělení celkem 902 278,- Kč. Vyplaceno bylo 582 178,- Kč a v roce 2012 
bude dorozděleno zbývajících 320 100,- Kč. Oproti částce, kterou nám smlouva 
s Ministerstvem fi nancí předepisuje vyplatit, jsme rozdělili o 271 291,- 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 otevřených 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 již 
v prosinci roku 2010, žádosti jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 
13 žádostí na celkovou sumu 677 465,- Kč, z toho se správní rada po odborném 
posouzení rozhodla podpořit 12 projektů v celkové výši 472 500,- Kč. Příspěvek 
v roce 2011 získalo devět žadatelů a jednomu bude vyplacen v roce příštím. 
Nejnižší nadační příspěvek činil 5 000,- Kč a nejvyšší 142 500,- Kč, který bude 
vyplacen v roce 2012.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2011

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Náš kraj, o.s. Voda blízko nás 75 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Obnova návštěvnické infrastruktury a 
revitalizace rašenilišť v CHKO Jizerské 
hory

50 000,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

Časopis Krkonoše - Jizerské hory/ část 
Jizerské hory

35 000,-

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

39 000,-

Ing. Petra 
Menclová

Výskyt potenciálních predátorů hnízd 
tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v 
Jizerských horách

50 000,-

360 stupňů, o.s. Jizerské hory ve virtuálních prohlídkách 21 000,-

Čmelák - 
Společnost přátel 
přírody, o.s.

Globální nadšení, lokální pomoc 
– přeměna lesních monokultur

10 000,-

Grantové programy Nadace

Klub sdružuje převážně 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 2011 se Klub přátel Nadace rozšířil na 225 
členů, kteří přispěli celkovou částkou přes 70 000,- 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 2012 budeme moci v řadách Klubu přátel Nadace 
přivítat mnohé další nové členy, kterým není osud Jizerských hor lhostejný.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy Částka (Kč)

Lesy České republiky, s.p. 100 000,-

Liberecký kraj 100 000,-

Klub přátel Nadace 70 347,-

Benteler ČR, s.r.o. 20 000,-

Nadace Preciosa 20 000,-

Canon CZ, s.r.o. 15 000,-

A.Raymond Jablonec, s.r.o. 12 000,-

Eurovia CS, a.s. 10 000,-

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

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 7 000,-

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

JABLOTRON ALARMS, a.s. 5 000,-

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000,-

Ligranit, a.s. 5 000,-

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

Severochema Liberec, družstvo 5 000,-

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

EMBA, spol. s r.o. 3 549,-

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

KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s. 3 000,-

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

Detoa Albrechtice, s.r.o. 2 000,-

Kovonex, spol. s r.o. 2 000,-

Celkem: 411 396,-

´ ´´



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 
s platným zněním zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.

Rozvaha k 31.12.2011 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek 841 139,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -362 245,- 
Finanční dlouhodobý majetek 41 689 388,-
Krátkodobý majetek:
Zásoby 18 975,-
Pohledávky 35 000,-
Finanční krátkodobý majetek 4 881 290,-
Jiná aktiva 640 703,-
Aktiva celkem: 47 744 250,-

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění 45 295 161,- 
Výsledek hospodaření celkem 1 713 007,-

Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky 71 838,-
Jiná pasiva 664 244,-
Pasiva celkem: 47 744 250,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011 (Kč)
Náklady

Spotřeba materiálu a energie 134 204,-
Prodej zboží - kalendáře 26 400,-
Cestovné 23 696,-
Reprezentace 35 721,-
Ostatní služby 188 862,-
Osobní náklady 640 907,-
Ostatní náklady 36 719,-
Odpisy dlouhodobého majetku 7 898,-
Náklady celkem: 1 094 407,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 57 500,-
Tržby z prodeje kalendářů 95 540,-
Úroky z běžných účtů 12 331,-
Výnosy z fi nančního majetku 1 602 922,-
Přijaté příspěvky (dary) 112 494,-
Výnosy celkem: 1 880 787,- 

Hospodářský výsledek roku 2011: 786 380,- 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 
a na bankovních účtech 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 2011

Muzeum skla 
a bižuterie v 
Jablonci nad 
Nisou, p.o.

Mariánská sklářská pouť na Kristiánově 5 000,-

Univerzita 
Karlova v Praze, 
Přírodovědecká 
fakulta

Fytoplankton vodních nádrží Bedřichov, 
Souš a Josefův Důl v Jizerských horách v 
období vrcholící acidifi kace a v průběhu 
zotavování z acidifi kace

10 000,-

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
p.o.

Publikace Přirozená lesní vegetace 
Jizerských hor

35 000,-

Celkem rozděleno: 330 000,- 
Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2012

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Náš kraj, o.s. Kniha Jizerské hory 2, o lesích, květeně a 
zvířeně

142 500,-

Celkem bude rozděleno: 142 500,-

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 prosinci roku 
2010. Byly podány tři žádosti a správní rada rozhodla o jejich podpoře ve výši 
19 258,- Kč. 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Michaela 
Niedobová

Současný stav a návrh úprav turistických 
tras v CHKO Jizerské hory

4 558,-

Helena Pánková Frýdlantsko - krajinný ráz v rozvoji území 4 700,-

Mgr. Daniel 
Vondrák

Vířníci (Rotifera) v planktonu nádrží 
Bedřichov, Souš a Josefův Důl v období 
vrcholící antropogenní acidifi kace a 
zotavování z acidifi kace

10 000,-

Celkem rozděleno: 19 258,-

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 92 projektům celkovou částkou 1 285 800,- 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 2010 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. Podáno 
bylo celkem 26 žádostí na částku 557 280,- 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 17 žádostí 
v celkové výši 232 920,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Spolek pro volný čas 
NOVOVESAN, o.s.

Svět obojživelníků 35 000,-

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, 
p.o.

Lesopark ZŠ Purkyňova 510, 
Frýdlant II. etapa

15 000,-

ZŠ praktická a ZŠ 
speciální Frýdlant, p.o.

Školní zahradou blíž k přírodě 8 000,-

MŠ Lísteček, p.o. Zahradní království lístečkové 
víly

8 500,-

ZŠ Svor, p.o. Významné dny pro přírodu 7 800,-

MŠ Špičák, p.o. Království bylinek jako jedno 
zastavení na cestičce poznávání

7 670,-

ZŠ praktická a MŠ 
Loučná, p.o.

Náš kamarád - příroda 6 800,-

ZŠ a MŠ Světlá pod 
Ještědem, p.o.

Lesní mravenci 1 500,-

ZŠ Lučany nad Nisou, 
p.o.

Školní botanická zahrada 13 000,-

Mateřské a dětské 
centrum MAJÁK, o.s.

S mámou, tátou za poznáním 
přírody

30 050,-

ZŠ a MŠ Nový 
Oldřichov, p.o.

Sejdeme se u nás… 14 200,-

ZŠ Chrastava, p.o. Školní zahrada 11 000,-

MŠ Turnov, p.o. Berušky a Motýlci na motýlí 
louku

8 000,-

ZŠ Nové Město pod 
Smrkem, p.o.

Zahrada - naše oáza 19 000,-

ZŠ Švermova, p.o. Až na vrcholky hor 12 000,-

ZŠ Vesec, p.o. Lesní putování za poznáním 5 400,-

ZŠ a MŠ Albrechtice v 
Jizerských horách, p.o.

Živá učebnice Jizerských hor 30 000,-

Celkem rozděleno: 232 920,-

Další podpora 
V roce 2011 jsme ve spolupráci s naší dceřinou Společností pro Jizerské hory, o.p.s. 

připravili projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách. 
Správní rada rozhodla vynaložit na jeho předfi nancování částku 177 600,- Kč. Tyto 
prostředky získáváme od našich dárců a sponzorů a budou vyplaceny v roce 2012. 

Příjemce grantu Název projektu Výše grantu 
(Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Předfi nancování projektu výsadeb půvo- 
dních druhů dřevin v Jizerských horách

177 600,-

Celkem rozděleno: 177 600,-



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 2011 činil 310 887,- Kč.

Nadační příspěvky (Kč)

Předpoklad: 310 887,-

Skutečnost: 582 178,-

Zpráva o hospodaření s prostředky kategorie NIF 

Foto: Ing. Libor Dostál



Správní rada

Kancelář

Dozorčí rada

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

člen dozorčí rady Ing. Richard Kořán
člen burzy

člen dozorčí rady

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
náměstek ředitele Správy             

Krkonošského národního parku
předseda dozorčí rady

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel Nadace

Jakub Trsek
asistent ředitele

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



Jakub Trsek 2012

Zpr va auditoraa

Nina Adlerová
Kateřina Bednářová
Jan Brzobohatý
Libor Dostál
Martin Dušek
Martin Fryč
Hana Gdulová
Roman Grebeníček
Šárka Halamová
Petr Honc
Robin Horák
Vítězslav Hudský
Jiří Hušek
Zuzana Jankajová
Břetislav Jansa
Hana Janušková
Zdeňka Juklová
Michal Kadlec
Pavlína Kalousová 
Roman Karpaš
David Kavan
Tereza Knopová
Aleš Kočí
Tomáš Komrzý
Blanka Konvalinková
Milan Kryl
Václav Lahovský

Zdeněk Lín
Klára Magrová
Jana Mejzrová
Petra Menclová
František Mrva
Pavel Musil
Miroslav Pacák
Jiří Panoch
Jana Patková
Zdeněk Patzelt
Lukáš Pelc
Jan Pešek
Eva Petrovská 
Martin Reinhardt
Květuše Rusnoková
Alena Rydvalová
Lenka Rychtaříková
Ludvík Řičář
Ivo Schötta
Otokar Simm
Jan Strakoš
Šárka Svobodová
Roman Šafránek
Romana Šefraná
Josef Šedlbauer
Ondřej Šouba
Pavel Vinklát
Květa Vinklátová
Pavel Vonička
Siegfried Weiss
Lenka Zadrobilová

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  31.12.2011, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 
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 31.12.2011 a nákladů, výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy vyjma 
zúčtování úroků z dlužných cenných papírů. Toto nemá vliv na výsledek hospodaření 
běžného období jen na jejich ocenění v rozvaze. 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 31.12.2011 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.

Děkujeme...
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
ARK, s.r.o., Liberec
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec
B & F, spol. s r.o., Frýdlant
Benne, s.r.o., Frýdlant
Benteler ČR, s.r.o., Chrastava
Canon CZ, s.r.o., Praha
CiS SYSTEMS, s.r.o., Nové Město pod Smrkem
CTT Media, s.r.o. - Ing. Ondřej Doležal, Liberec 
ČEPS, a.s., Praha
Detoa Albrechtice, s.r.o., Albrechtice v Jizerských horách
Dětský folklórní soubor Jizerka
DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou
EKOLES-PROJEKT, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Electropoli - Galvia, s.r.o., Třemošnice
EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou
Eurovia CS, a.s., Liberec
Fórum dárců, Praha
JABLOTRON ALARMS, a.s., Jablonec nad Nisou
Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Liberec
Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v Jizerských horách
Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec
Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče, Liberec
Kovonex, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
Krajská věděcká knihovna, Liberec
KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a.s., Trmice
Kulturní a společenské centrum Lidové sady, Liberec
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Liberecký deník
Liberecký kraj

Petr Anděl
Gita Antonová
Hana Baaderová
Vladislav Bambuch
Ondřej Bartůšek
Jana Bazevičiusová
rodina Bémova
Kateřina Bednářová
Václav Bergl
Pavla Berglová
Dieter Bönisch
Soňa Brátová
Jindřich Briestenský
Jana Čacká
Lena Černyševská
Čmelák, o.s.
Jan Daňo
manželé Dědkovi
Ondřej Doležal
Libor Dostál
Miroslav Dusík
Alena Dvořáková
Marcela Fialová
Václav Formánek
Jaroslava Fričová
Manželé Gdulovi
Tomáš Hakr
Petra Handlířová
Lukáš Herudek
Zdeněk Heřman
Věra Hladíková
Jeňýk Hofmeister
Zuzana Hořická
Jaromír Hreha
Lenka Hřibová
Venuše Hudská
Vítězslav Hudský
Ivana Hujerová
Zuzana Charvátová
Jaroslava Janečková
Jan Jelínek
Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.
Zdeňka Juklová
Eva Kajzarová
Roman Karpaš
Jakub Kašík
Tomáš Klimovič
manželé Kneřovi
Jan Korytář
Michal Koutný
Pavel Kraus
Kateřina Krejčí
Johana Krejčí
Jaroslav Krupauer

Jitka Křelinová
manželé Křížovi
Zdenka Kubínová
Roland Kusebauch
Helena Lacinová
Iva Latináková
Kateřina Lauermannová
manželé Lukášovi
Aleš Macina
Klára Mágrová
Simona Machová
manželé Mašterovi
Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, o.s.
Šárka Mazánková
Věra Mejstříková
Zdeněk  Melichar
Viktor Mesčerjakov
Linda Michovská
Markéta Miklasová
Michaela Möllerová
Horst Moudrý
MŠ Jiráskova, Frýdlant
MŠ Lísteček, Liberec
MŠ Turnov
Vilém Murcek
Jakub Mysliveček
Štefan Nejeschleba
Jindra Nešněrová
Eva Nosková
Růžena Nováková
Alena Ottová Čepelková
Martin Palát
Petr Pávek
Roman Pavlů
František Pelc
Žitko Petkof
Eva Petrovská
manželé Pfajfrovi
Irena Pluhařová
Michal Potůček
Luboš Příhoda
Alena Pustinová
Martin Půta
Roman Rákosník
Alena Režná
Aleš Richter
Jitka Rozkovcová
Daniela Růžková
Miroslava Rýdlová
manželé Řičářovi
Jitka Sadilová
David Sanetrník
Libuše Sedláková
Otakar Schwarz

Jaroslava Slabá
Vlastimil Staněk
Jan Svoboda
manželé Šedlbauerovi
Alena Ševců
Petr Šourek
Ivana Šrámková
Václav Šrédl
Petra Šťastná
Michaela Štrausová
manželé Šulcovi
Adéla Švarcová
manželé Tomášovi
Jaroslav Týl
Radovan Valent
Alexandr Valentin
Leoš Vašina
Božena Voborníková
manželé Vohlídalovi
Pavel Vonička
František Vozka
Petra Vyčítalová
Alena Závůrková
Martin Zeman
Mojmír Zemánek
Lucie Zemanová
Radim Zika
Milena Zikešová
ZŠ a MŠ Bílý Potok
ZŠ a MŠ Josefův Důl,
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
ZŠ Chrastava
ZŠ Turnov
Martin Zvára

Ligranit, a.s., Liberec
Loretánská kaple, Rumburk
LUCID, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou
LUKOV Plast, spol. s r.o., Český Dub
Město Desná v Jizerských horách
Městský úřad Frýdlant v Čechách
Ministerstvo fi nancí ČR, Praha
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Jizerských hor, Jizerka
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou
Náš kraj o.s., Liberec
Net-System, s.r.o., Liberec
NORDservis, s.r.o., Liberec
Obec Lázně Libverda
Obchodní centrum Fórum, Liberec
Projektová kancelář VANER, s.r.o., Liberec
Rekuper Sychrov, s.r.o.
Resim, s.r.o., Turnov
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice
Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberec
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec
SZP Sychrov, a.s., Sychrov
Škoda auto, a.s., Mladá Boleslav
Tiskárna RUCH spol. s r.o., Liberec
Trans Pan, s.r.o., Liberec
Tutix, spol. s r.o., Liberec
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Liberec
Vratislav Mansfeld-Projektová a inženýrská kancelář, Liberec
Základní škola Švermova, Liberec
ZH Bohemia Audit, s.r.o., Liberec

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

or
ga

ni
za
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...

...i jedotlivcům


