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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je zřízena za účelem napomáhání obnově hodnot přírodního prostředí 
a krajinného rázu Jizerských hor. Dále pak za účelem obnovy harmonické krajiny a harmonického vztahu lidí ke krajině, 
v níž žijí. Nadace podporuje mezisektorovu spolupráci, ekologickou výchovu, 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 
tímto účelem poskytuje nezávislou finanční 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 za jejich finanční, odbornou i morální pomoc v roce 2013.



Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor oslavila v loňském roce dvacáté 
výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v 
Libereckém kraji. Zároveň je  držitelem certi* kátu Známka kvality, která je udělována 
Fórem dárců ověřeným nadacím. Dovolte mi tedy trochu připomenout, co vedlo k 
jejímu založení, a vyzdvihnout úspěchy, které považuji za klíčové. Podnětem k 
založení Nadace bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských 
hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čechách. 
Při zrodu Nadace sehráli důležitou roli i bývalí ministři životního prostředí Josef 
Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal. Hlavním posláním je podpora obnovy 
přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. 
Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících 
obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato 
stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala 
Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

Zásadním startovním úspěchem bylo získání podpory z grantů holandské 
Nadace prince Bernarda. Získali jsme tehdy pro nás neuvěřitelné peníze – přes 
2 mil. Kč na projekt záchrany a využití genofondu původních populací lesních 
dřevin při obnově lesa. Při formulaci projektu nám velmi pomohl prof. Josef 
Fanta žijící tehdy v Nizozemí. Cílem projektu bylo zmapovat a ochránit původní 
populace lesních dřevin a zajisit jejich reprodukci a využití při obnově imisemi 
rozvrácených lesů, a to v celém druhovém spektru. Od vzácného rašeliništního 
a vrcholového smrku přes buk, téměř vymizelou jedli a jilm horský, kleč, jeřáb, až po 
javor klen a břízu karpatskou.

Velikým úspěchem bylo též získání a rekonstrukce objektu na Jizerce, který 
byl ve značně zdevastovaném stavu a dnes je z něj významné středisko ekologické 
výchovy, které výborně funguje. V posledních letech se daří průběžně zvyšovat 
částku, kterou každoročně rozdělujeme na grantech a zároveň pořádáme akce pro 
veřejnost. Jednou z nich je např. fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky. Její třetí ročník, 
který jsme v loňském roce vyhlásili, se opět setkal se značným zájmem fotografů, 
veřejnosti i médií. Z více než dvou set fotogra* í od 54 autorů jich odborná porota 
vybrala 38, které byly k vidění na putovní výstavě a z 13 nejlepších snímků jsme 
sestavili nástěnný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2014. O něj je každý rok čím dál 
tím větší zájem a celý tisícový náklad byl rozebrán do posledního kusu. Výtěžek 
z jeho prodeje se vrací zpět do Jizerských hor na projekt výsadeb původních druhů 
dřevin.

V nedávné době jsme podpořili zpracování projektu stabilizace obnovních 
biocenter naší dceřiné Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Ten uspěl jako nejlépe 
hodnocený projekt dané výzvy v Operačním programu Životního prostředí a 
spočívá ve výsadbě více než devadesáti tisíc sazenic původních druhů dřevin 
(např. buků, dubů, jedlí...) na 331 ha ploch v Jizerských horách. Financovali jsme 
i přípravu dalších projektů, které přivedou do Jizerských hor až 14,4 mil. Kč. 
Realizace těchto projektů bude významná nejen pro ochranu a obnovu přírodního 
prostředí, budování a opravu ochranářsko-turistické infrastruktury, navíc aspoň 
trochu přispěje k ekonomické prosperitě a podpoře zaměstnanosti v jizerskohorském 
regionu. Konkrétně Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách má za 
cíl vylepšit zázemí pro turisty, které je nezbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost, 
ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody. Vytipováno je devět turisticky 
značených atraktivních lokalit, které již potřebují opravit a doplnit dožilé prvky. 
Druhým projektem je Zprůchodnění toku Smědé, který řeší stávající vydlážděné 
koryto a navazuje na limnigra* ckou stanici pod Smědavou. Návrat k přirozeným 
původním poměrům v daném úseku toku bude mít za následek žádoucí migrační 
prostupnost pro vodní živočichy. Oba projekty se ukázaly jako kvalitně připravené, 
získaly podporu z Operačního programu Životního prostředí a na nás je v dalších 
letech zajistit potřebné 10 % spolu* nancování. S tímto úkolem nám pomáhají * remní 
dárci i členové Klubu přátel Nadace, kteří naší činnosti důvěřují a bez kterých by bylo 
toto naše počínání jen velice těžko realizovatelné.

V loňském roce jsme se však samozřejmě intenzivně věnovali i hlavnímu 
poslání, ke kterému byla Nadace založena, a tím je podpora projektů jednotlivců 
i organizací, které jsou v souladu s naším posláním. V roce 2013 jsme po pečlivém 
zvážení rozdělili nebo rozhodli o rozdělení celkem 1 254 595,- Kč. Prostředky na 
grantování získáváme mimo jiné i z výnosů z nadačního jmění. Za dobu našeho 
fungování se nám podařilo dosáhnout na jeho celkovou výši 45 mil. Kč, což 
zaručuje dlouhodobou stabilitu Nadace. Po poměrně náročném období, kdy byly 
výnosy z nadačního jmění nízké až záporné, jsme učinili v roce 2012 rozhodnutí 
investovat do Českých státních dluhopisů. I nadále jsme však vývoj na trzích 
s cennými papíry pečlivě sledovali a na jaře loňského roku jsme realizovali důležitou 
změnu v uložení nadačního jmění. Doposavad držené České státní dluhopisy 
jsme odprodali a zakoupili Spořící státní dluhopisy. Tato operace přinesla Nadaci 
výrazné * nanční posílení, které částečně pomůže s do* nancováním spoluúčasti v 
připravovaných projektech, a zároveň přináší dlouhodobější * nanční stabilitu, která 
je potřebná pro pravidelné každoroční rozdělování prostředků v rámci grantových 
řízení. 

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem * remním dárcům 
a sponzorům, bez kterých by nebyla činnost Nadace vůbec myslitelná. Veliký obdiv 
mají i dárci z řad jednotlivců, kteří každý rok přispějí nezanedbatelnou částkou 
a které sdružujeme v Klubu přátel Nadace. 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

Každoročně se obracíme na společnosti s žádostí o * nanční pomoc v naší činnosti. 
Řada z nich nám důvěřuje a prostřednictvím naší Nadace pomáhá Jizerským horám, 
jejich okolí i lidem, kteří zde žijí. Snažíme se rozšiřovat síť * rem i jednotlivců, 
kterým není osud Jizerských hor lhostejný a díky kterým můžeme podpořit řadu 
smysluplných projektů. Podstatné je pro nás však i udržování našich stálých dárců, 

Naši dárciä

Grantové programy Nadace é

kteří nám pomáhají udržovat výši rozdělovaných prostředků na stále vysoké úrovni. 
V loňském roce se podařilo úspěšně oslovit řadu našich  dárců z let minulých a 
příjemným překvapením bylo i rozšíření o několik dalších. Celková výše darů však 
o něco poklesla, což, jak věříme, se podaří opět dohnat v roce dalším. Větší část 
získaných prostředků putuje na projekty ekologické výchovy dětí a o něco menší pak 
na program výsadeb původních druhů dřevin. Na tento účel byl směrován i výnos z 
prodeje kalendářů Zaostřeno na Jizerky a lidé i společnosti touto formou přispívají 
čím dál tím častěji – v loňském roce jsme prodali kalendáře za celkem 118 888,- Kč. 

Všechny naše podporovatele také pravidelně zviditelňujeme na našich 
internetových stránkách, ve výroční zprávě, na všech materiálech, které vydáváme, a 
samozřejmě i ve středisku ekologické výchovy na Jizerce.

Pevně věříme, že nezklameme důvěru našich stálých ani nových * 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 převážně fyzické osoby, které mají kladný vztah k Jizerským horám, a 
rozhodly se Nadaci v daném roce * nančně podpořit. Příspěvky jednotlivých dárců se 
obvykle nepohybují ve vysokých částkách, ale jejich celkový úhrn přinese každý rok 
značnou * nanční pomoc. V roce 2013 se Klub přátel Nadace rozšířil na 241 členů, kteří 
přispěli celkovou částkou 47 735,- Kč. Součástí našeho poděkování těmto drobným 
dárcům je zasílání publikací, které Nadace podpořila, pozvání na nejrůznější akce a v 
květnu jsme společně oslavili v areálu Lidových sadů v Liberci dvacáté výročí založení 
Nadace. Věříme, že v roce 2014 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)

ČEPS, a.s. 50 000,-

Lesy České republiky, s.p. 50 000,-

Klub přátel Nadace 47 735,-

Canon CZ, s.r.o. 36 000,-

Nadace PRECIOSA 25 000,-

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o. 12 000,-

SDH Černá Říčka, s.r.o. 10 200,-

EUROVIA CS, a.s. 10 000,-

UNILES, a.s. 10 000,-

Veřejná sbírka 5 541,-

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

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

KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s. 5 000,-

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

LUKOV Plast, spol. s r.o. 5 000,-

LiW ex, s.r.o. 5 000,-

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000,-

LIGRANIT, a.s. 5 000,-

EMBA, spol. s r. o. 5 000,-

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

Rekuper Sychrov, s.r.o. 3 000,-

SZP Sychrov, a.s. 3 000,-

TRIMA, spol. s r. o. 3 000,-

GESTA, a.s. 2 000,-

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

Lesy Mladá Boleslav, a.s. 2 000,-

Celkem: 321 476,-

Správní rada Nadace rozhodla v rámci svých grantových programů pro rok 2013 o 
rozdělení celkem 1 096 505,- Kč (o podpoře v hodnotě 329 800,- Kč bylo rozhodnuto 
již v roce 2012, ale prostředky byly připraveny k vyplacení pro rok 2013). Vyplaceno 
bylo celkem 918 081,- Kč a v dalším období bude dorozděleno zbývajících 508 224,- 
Kč. Ve dvou případech žadatelé nevyčerpali celou poskytnutou částku a vrátili 14 
642,- Kč a v dalších dvou případech žadatelé vrátili celou přidělenou podporu v 
celkové výši 28 000,- Kč (z důvodu nerealizace projektu). Naprostá většina prostředků 
z darů, dotací a dalších zdrojů od * rem i jednotlivců je využita na * 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 v době vyhlášení na našich 
internetových stránkách. Každý z nich je určen jinému typu žadatelů a projektů, proto 
jsou patrné významné rozdíly ve výši jednotlivých částek i v různorodosti příjemců 
nadačních příspěvků. Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla poskytování 
nadačních příspěvků podle § 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

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

o Jizerské hory přímo, i vydávání publikací o tomto regionu, výzkumné a další 
ekologicko-ochranářské projekty. Grantový program jsme veřejně vyhlásili již 
v prosinci roku 2012, žádosti jsme přijímali po celý rok. Obdrželi jsme celkem 
19 žádostí na celkovou sumu 898 804,- Kč, z toho se správní rada po odborném 
posouzení rozhodla podpořit 18 projektů v celkové výši 475 504,- Kč. Příspěvek 
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Slovo předsedy správní rady



v roce 2013 získalo třináct žadatelů a dvěma bude vyplacen v roce příštím. Nejnižší 
nadační příspěvek činil 5 000,- Kč a nejvyšší 80 000,- Kč.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2013

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

Krajská vědecká 
knihovna v 
Liberci, p.o.

Frýdlantské květy 20 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Obnova návštěvnické infrastruktury a 
revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské 
hory II

50 000,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY/ 
část Jizerské hory

35 000,-

Roman Karpaš Jizerské hory z nadhledu / Jizera Mountains 
from a bird’s eye view

18 000,-

ANNOLK, 
zájmové sdružení 
právnických osob

„Týdny pro neziskový sektor“ v Libereckém 
kraji 2013 - partnerství ANNOLK a NNO v 
regionu, prezentace práce NS v rámci února 
a března 2013

5 000,-

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

Mariánská sklářská pouť 5 000,-

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

80 000,-

Rudolfov - Jizerské 
hory, o.s.

Rudolfov – místo, kde žijeme Podtitul: 
Lesní ekosystém a turistika

17 000,-

Náš kraj, o.s. Voda blízko nás – Povodně 2010 50 000,-

36/02 ZO ČSOP 
při SCHKO JH, 
o.s.

17. Mezinárodní noc pro netopýry 7 000,-

Jizerské aktivity, 
o.s.

33. ročník Jizerská nota + 6. ročník Dětská 
nota

5 000,-

Centrum Potůček, 
o.s.

Včely, včelky, včeličky 12 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek, o.s.

Geodetické zaměření melioračních příkopů 
v PR Nová Louka

46 504,-

Městské lesy 
Liberec, p.o.

Lesní pedagogika pro Liberecko 2013 10 000,-

KRUH AUTORŮ 
LIBERECKA, o.s.

Kalmanach 2013/2014 15 000,-

ČSOP ZO 
Kateřinky, o.s.

Odstranění sedimentů z Kateřinské vodní 
nádrže po bleskové povodni z července 
2013

20 000,-

Celkem rozděleno: 395 504,-
 
Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2014

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 
Fakulta rybářství a 
ochrany vod

Návrat chráněné střevle potoční 
(Phoxinus phoxinus) do vhodných 
a revitalizovaných vodních ploch a 
vodních toků v CHKO Jizerské hory

30 000,-

Náš kraj, o.s. Voda blízko nás – Povodně 2010 50 000,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 80 000,-

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 
2012. Byla vyplacena jedna žádost o jejíž podpoře rozhodla správní rada již v roce 
2012.

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

Tomáš Vágai Regionální rozvoj Frýdlantska 2 000,-

Celkem rozděleno: 2 000,-

Grantový program ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji
Domníváme se, že nedílnou součástí ochrany přírody je také kultivace vztahu 

veřejnosti k přírodě a kde začít jinde, než u mladé generace. Z tohoto důvodu již 
jedenáct let podporujeme školy a organizace pracující s mládeží k aktivnímu 
ekologicko-výchovnému vzdělávání. Za tu dobu jsme ušli dlouhou cestu a díky 
cílené spolupráci s těmito organizacemi se podařilo zrealizovat řadu velice kvalitních 
programů pro děti. Doposavad bylo podpořeno celkem 131 projektů celkovou 
částkou 1 768 365,- Kč. Přednost je dávána projektům zaměřujících se na výzkumné 
práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa 
nebo regionální problémy. Upřednostňujeme také projekty zapojující více subjektů, s 
přímou vazbou na Jizerské hory a s delší časovou návazností.

Již koncem roku 2012 jsme vyhlásili další kolo grantového programu ekologické 
výchovy dětí v Libereckém kraji. Prostředky na něj získáváme především od 
místních [ rem, nadací, samospráv a částečně i z výnosů nadačního jmění. Podáno 
bylo celkem 24 žádostí na částku 446 945,- 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 20 žádostí v 
celkové výši 244 125,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o. Společně to zvládneme, aneb 
přírodní učebna u školy

15 000,-

Pepikáček, o.s. Když starší učí mladšího - 
Snižujeme množství odpadu

6 800,-

Máchovo jezero, o.p.s. Exkurze s odborným výkladem po 
zajímavých přírodních lokalitách

13 000,-

Spolek pro volný čas 
NOVOVESAN, o.s.

Meteorologická stanice 20 000,-

ZŠ a MŠ OKNA, p.o. Hmyzí domečky 7 000,-

Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, o.s.

Rodiny z Jizerských hor – 
ekologické vzdělávání  předškoláků 
a jejich rodin

32 600,-

SRPDŠ při ZŠ Liberec, 
Lesní 14, o.s.

Hlínohrab nás poučí 29 000,-

RADOST při 2. MŠ se 
speciálními třídami, o.s.

Přírodou od farmy k prameni 16 500,-

Dětský diagnostický ústav 
a SVP Liberec, p.o.

Jizerské hory- naše první  cesta 
za poznáním - „Jak se chovat v 
přírodě“ - nevšední dobrodružství

7 200,-

ZŠ a MŠ Bílý Potok, p.o. Palouk víly Izeríny 5 000,-

Sdružení rodičů při 
mateřské škole, o.s.

Les přichází do města – naučná 
stezka

21 325,-

Dům dětí a mládeže 
Tanvald, p.o.

Tátové a mámy, do přírody pojďte 
s námi!

12 000,-

Lesmír, o.s. Les je velké hřiště a příroda moudrá 
učitelka

7 000,-

ZŠ a MŠ Desná, p.o. Zajímavosti Jizerských hor 10 200,-

ZŠ a MŠ Dětřichov, p.o. Školka poznává Jizerské hory 4 000,-

ZŠ a OA Masarykova, p.o. Jizerky známé, neznámé 6 000,-

ZŠ a MŠ Stráž pod 
Ralskem, p.o.

Expedice Jizerské podhůří 7 000,-

ZŠ Ivana Olbrachta, p.o. „zaHRAda“ 15 000,-

MŠ Maršovice, p.o. „O keřích v keřích“ 5 200,-

MŠ Turnov, p.o. Poznáváme přírodu v Jizerských 
horách

4 300,-

Celkem rozděleno: 244 125,-

Další podpora 
V roce 2013 jsme pokračovali v podpoře naší dceřiné Společnosti pro Jizerské 

hory, o.p.s. ohledně přípravy projektových dokumentací, žádostí a spolu[ nancování 
tří projektů, které byly podány do Operačního programu Životního prostředí, a to 
v celkově schválené výši 1 211 076,- Kč. Pokud budou žádosti úspěšné a bude jim 
přidělena podpora ze Státního fondu životního prostředí, bude větší část prostředků 
na projektovou dokumentaci a přípravu žádostí vratných a využijí se na povinné 
spolu[ nancování těchto projektů. V roce 2013 bylo již samotné spolu[ nancování 
zahájeno, a to v rámci realizovaného projektu Podpora biodiverzity lesních 
ekosystémů v Jizerských horách. Celkově bylo správní radou na tento projekt 
schváleno 376 876,- Kč a vyplaceno bylo 120 362,- Kč (ve dvou splátkách ve výši 
36 677,- Kč a 83 685,- Kč).

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2013

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory (2. část) 156 090,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant (1. část)

36 677,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant (2. část)

83 685,-

Celkem rozděleno: 276 452,-

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Příjemce grantu Název projektu
Výše grantu 

(Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory 171 710,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant

256 514,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 428 224,-



Výše tohoto příspěvku poskytnutého MF ČR a vloženého do nadačního 
jmění činí 44 340 000,- Kč. Výnosy z těchto * 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 2013 činil 245 333,- Kč.

Nadační příspěvky (Kč)

Předpoklad:                           245 333,-

Skutečnost: 641 629,-

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 31.12.2013 (Kč)

Aktiva

Dlouhodobý majetek:

Hmotný dlouhodobý majetek 581 571,-

Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -118 473,- 

Finanční dlouhodobý majetek 45 266 810,-

Krátkodobý majetek:

Zásoby 28 260,-

Pohledávky 28 750,-

Finanční krátkodobý majetek 7 983 769,-

Jiná aktiva 6 995,-

Aktiva celkem: 53 777 682,-

Pasiva

Vlastní zdroje:

Vlastní jmění 45 295 161,- 

Zisk minulých let 2 017 080,-

Výsledek hospodaření 6 359 672,-

Cizí zdroje:

Krátkodobé závazky 100 740,-

Jiná pasiva 5 029,- 

Pasiva celkem: 53 777 682,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 (Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu a energie 91 867,-

Prodej zboží - kalendáře 33 633,-

Cestovné 66 245,-

Reprezentace 102 042,-

Ostatní služby 290 056,-

Osobní náklady 888 238,-

Dary 10 000,-

Ostatní náklady 28 415,-

Odpisy dlouhodobého majetku 7 898,-

Zůstatková cena prodaného * nančního majetku 45 022 189,-

Náklady celkem: 46 540 583,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 53 000,-

Tržby z prodeje kalendářů 118 888,-

Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 531 005,-

Tržby z prodeje * nančního majetku 52 156 362,-

Přijaté příspěvky (dary) 41 000,-

Výnosy celkem: 52 900 255,- 

Hospodářský výsledek roku 2013: 6 359 672,- 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, * nančními prostředky kategorie NIF převedenými 
Ministerstvem * nancí České republiky a prostředky získanými od 
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 kupónových spořících státních dluhopisech ČR, 
2013 - 2018, FIX %. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.

Zpráva o hospodaření s prostředky kategorie NIF �

Zpráva o hospodaření v roce 2013
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Za pomoc a spolupráci v roce 2013 
upřímně děkujeme...

Auditorské ověření provedla společnost ZH Bohemia Audit s.r.o., č. osv. 448, auditoři: Ing. 
Květuše Rusnoková, č. osvědčení 1533, spolupracovníci auditorů Ing. Zdeněk Vážný.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty  za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 
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 7 nanční situace Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor k 31.12.2013 a nákladů, 
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 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. 2013 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.




