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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 2014.

Výroční zpráva za rok 2014



Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 a je 
dosud jedinou environmentálně zaměřenou Nadací v Libereckém kraji. Zároveň 
je držitelem certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným 
nadacím. Podnětem ke vzniku 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 by 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 17 mil. Kč.

V roce 2014 jsme se intenzivně věnovali naší hlavní činnosti a tou je podpora 
projektů, které jsou v souladu s posláním Nadace. Po pečlivém zvážení jsme rozhodli 
o rozdělení rekordní částky  přes dva a čtvrt miliónu korun. Tyto prostředky 
získáváme od našich dárců a z výnosů z nadačního kapitálu. Jeho celková výše  
45 mil. Kč nám poskytuje jistou stabilitu a dlouhodobou budoucnost. Zároveň se 
nám pozitivně projevil pečlivý výběr investičních nástrojů v podobě Spořících 
státních dluhopisů, které i při obecně nízkých úrokových sazbách zabezpečují 
solidní a bezpečný výnos. Naše činnost by však nebyla myslitelná bez podpory 
firem, obcí, ostatních nadací i fyzických osob, které mají v naší činnosti důvěru  
a každoročně nás finančně podporují. 

Již čtvrtým rokem také spolupracujeme se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. 
na projektech financovaných z OPŽP v celkovém objemu necelých 14 mil. Kč, kdy 
Nadace stála u jejich zadání a nyní je naším hlavním úkolem zajistit spolufinancování 
těchto akcí ve výši cca 1,5 mil. Kč. Nejdéle realizované jsou výsadby původních 
druhů dřevin (např. buků, dubů a jedlí…) do třech vytipovaných biocenter  
v Jizerských horách. Celkově bude vysazeno necelých 84 tisíc sazenic na  
cca 298 ha ploch. V minulém roce byla započata i obnova návštěvnické 
infrastruktury. Po pečlivé konzultaci jsme vytipovali 9 turisticky atraktivních 
značených lokalit, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybí. 
Zahájili jsme projekt na jejich obnovu, tak aby mohly opětovně a bezpečně sloužit 
všem návštěvníkům Jizerských hor. Důraz je kladen i na kvalitu použitého materiálu, 
aby vydržel dlouhou dobu. Zahájena byla též revitalizace toku Smědé. Tato řeka 
byla v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. 
To se však mění a bývalé regulované koryto dostává zpět přírodě blízkou podobu. 
Vzniká zde takzvaný rybí přechod a celá řeka již bude pro ryby zprůchodněna. 
Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce 
na budování svažujících se tůněk. V současné době připravujeme projekty pro další 
programovací období.

V loňském roce jsme též pokračovali v pořádání fotografické soutěže Zaostřeno 
na Jizerky, která si již získala své místo mezi fotografy i veřejností. Ze snímků, 
které se každým rokem scházejí, vybíráme ty nejlepší, ze kterých sestavujeme 
putovní výstavu a z užšího výběru pak tiskneme kalendář Zaostřeno na Jizerky. 
O něj je každým rokem čím dál tím větší zájem a minulý náklad jsme museli 
navýšit již na 1 400 kusů. Výnos z jeho prodeje putuje zpět do Jizerských hor na 
výsadbu původních druhů dřevin. Rádi bychom tuto tradici nejen zachovali, ale do 
budoucna i dále rozšiřovali.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem společnostem, obcím, nadacím 
i fyzickým osobám za jejich dary, které nám pomáhají při plnění našeho poslání. 
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

Příjmy Nadace se skládají z výnosů z nadačního jmění, které tvoří jejich 
nezanedbatelnou část, ale neméně podstatné jsou i dary, dotace a sponzorské 
příspěvky firem, obcí, dalších nadací i fyzických osob. Bez jejich štědré pomoci 
by Nadace byla ve své činnosti výrazně omezena a řada projektů by byla 
nerealizovatelná. O to více si vážíme všech, kteří mají v činnosti Nadace důvěru 
a podporují naše projekty. Řada regionálních dárců tak činí každoročně a tím 
nám zajišťují dlouhodobou stabilitu. Za jejich opakovanou podporu, která 
se častokrát pohybuje v řádu tisíců, jsme velice vděčni. Z těchto částek pak po 
připočtení darů od větších společností dokážeme poskládat výraznou sumu 
prostředků, které pak putují na pomoc Jizerským horám. Zároveň jsme velice rádi, 
že se každým rokem objevují i dárci noví, kteří se rozhodli do nás vložit důvěru  
a pomoci s financováním námi realizovaných projektů. Díky nim tak loni suma 
darů a sponzorských příspěvků stoupla o skoro 100 000,- Kč. Začali jsme se obracet 
s žádostí o podporu i na místní obce. Odezva byla velmi kladná a těší nás jejich 
pozitivní vztah k Jizerským horám. Mezi naše dlouhodobé podporovatele patří 
regionální nadace PRECIOSA, ke které se v loňském roce přidala i jedna celostátní. 
Významnými dárci jsou i státní podniky a například Lesy České republiky, s.p. patří 
k našim nejdlouhodobějším partnerům. 

Stále významnější příjem je z prodeje kalendářů Zaostřeno na Jizerky, kdy jsme 
v loňském roce utržili rekordních 193 204,- Kč. Kalendář vzniká ze stejnojmenné 
fotografické soutěže a mezi veřejností je o něj každým rokem větší zájem. Důležitou 
roli zde hraje i společnost Canon, která této soutěži již od počátku poskytuje věcné 
dary výhercům v podobě tiskáren a digitálních fotoaparátů. Loňský náklad ve výši 
1 400 ks byl prakticky rozebrán do posledního. Nemalou měrou se tom podílejí  
i společnosti, které si ho kupují jako dar pro své zaměstnance i obchodní partnery 
a zároveň tak přispívají na smysluplné projekty v Jizerských horách. Věříme, že 
se nám podaří oslovit ještě širší okruh zájemců a tím zvýšit objem utržených 
prostředků. 

Další skupina dárců, kteří si zaslouží zmínit, jsou fyzické osoby, které mají v naši 
činnost důvěru a každým rokem nás finančně podporují. Ty sdružujeme v Klubu 
přátel Nadace. Nejedná se o dary nijak vysoké, ale v součtu vždy tvoří důležitou část 

Naši dárciä

Grantové programy Nadace é

našich příjmů. V loňském roce jsme tímto způsobem získali 52 600,- Kč. Celkově 
Klub přátel Nadace čítá již 252 osob, byť ne všichni nás podporují každým rokem. 

Všechny dárce pravidelně informujeme o naší činnosti, a to ať prostřednictvím 
výroční zprávy, tak firmám posíláme i jednou ročně souhrn námi poskytnuté 
pomoci a využití jimi poskytnutých financí. Zároveň všechny v průběhu roku 
informujeme o významných počinech Nadace a členy Klubu přátel Nadace zveme  
i na nejrůznější akce, které Nadace pořádá nebo se na nich nějakým způsobem podílí. 
Samozřejmostí je zviditelnění našich partnerů ve výroční zprávě, na internetových 
stránkách, ve středisku ekologické výchovy na Jizerce, v kalendáři Zaostřeno na 
Jizerky a v materiálech, které vydáváme ve spojitosti s našimi projekty. 

Prostředky jsou využívány v souladu s žádostmi i uzavřenými smlouvami 
a všechny jsou směrovány na projekty, které realizujeme. Samotný provoz je 
financován z jiných zdrojů. Dary jsou převážně používány na ekologickou výchovu 
dětí, výsadby původních druhů dřevin do Jizerských hor a na obnovu návštěvnické 
infrastruktury. 

Jsme přesvědčeni, že námi realizované projekty prokazují, že prostředky, 
které nám naši dárci věnují, jsou využívány smysluplně. Zároveň věříme, že se 
nám podaří nejen zachovat přízeň stávajících dárců, ale že se bude jejich okruh 
rozšiřovat i nadále.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy Částka (Kč)

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 70 500,-

Klub přátel Nadace 52 600,-

Lesy České republiky, s.p. 50 000,-

Canon CZ, s.r.o. 34 000,-

DIAMO, státní podnik 20 000,-

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 15 000,-

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

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ 10 000,-

JABLOTRON ALARMS, a.s. 10 000,-

Nadace PRECIOSA 10 000,-

Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000,-

ŠKODA AUTO, a.s. 9 100,-

ARDA, spol. s r.o. 7 000,-

EMBA, spol. s r. o. 6 000,-

UNILES, a.s. 6 000,-

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

Conseq Investment Management, a.s. 5 000,-

GESTA, a.s. 5 000,-

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000,-

KNAP INDUSTRIETECHNIK 5 000,-

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

LIGRANIT, a.s. 5 000,-

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

Město Desná 5 000,-

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

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

Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu 5 000,-

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

Veřejná sbírka 3 526,-

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

Město Hejnice 3 000,-

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

SZP Sychrov, a.s. 3 000,-

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

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

GLASSOR, s.r.o. 2 000,-

Nové Město pod Smrkem 2 000,-

Obec Josefův Důl 2 000,-

Kitl, s.r.o. 1 111,-

Město Raspenava 1 000,-

Celkem: 415 837,-

Správní rada Nadace rozhodla v rámci grantových programů v roce 2014  
o rozdělení celkem 1 589 713,- Kč (o další podpoře v hodnotě 466 682,- Kč bylo 
rozhodnuto již v minulých letech, ale prostředky byly připraveny k vyplacení 
pro rok 2014). Vyplaceno bylo celkem 1 745 748,- Kč a v dalším období bude 
dorozděleno zbývajících 310 647,- Kč. Dva příspěvky v hodnotě 720 090,- Kč, které 
byly v minulosti uděleny jako vratné, byly vráceny. Naprostá většina prostředků  
z darů, dotací a dalších zdrojů od firem, samospráv, nadací i jednotlivců je využita 
na financování těchto grantových programů. Nezanedbatelným zdrojem na 
přerozdělování třetím osobám jsou pro nás i výnosy z nadačního jmění. 

Finanční prostředky jsou nabízeny žadatelům ve třech otevřených grantových 
programech, jejichž podrobný popis je k dispozici v době vyhlášení na internetových 
stránkách Nadace. Každý z nich je určen jinému typu žadatelů i 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.

Slovo předsedy správní rady



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 2013, žádosti jsme přijímali průběžně. Obdrželi jsme celkem 15 
žádostí na celkovou sumu 741 000,- Kč, z toho se správní rada po odborném 
posouzení rozhodla podpořit 15 projektů v celkové výši 445 000,- Kč. Příspěvek 
v roce 2014 získalo třináct žadatelů. Nejnižší nadační příspěvek činil 5 000,- Kč a 
nejvyšší 150 000,- Kč.
Přehled rozdělených příspěvků v roce 2014

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Jihočeská univerzita 
v Českých 
Budějovicích

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

30 000,-

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

Náš kraj, z.s. Publikace Jizerské hory – o lesích, dřevě 
a ochraně přírody

150 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek

Obnova návštěvnické infrastruktury a 
revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské 
hory III, obnova krajinných struktur

40 000,-

Jizerské aktivity, z.s. Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ 
HORY/ část Jizerské hory

35 000,-

Frýdlantsko, z.s. Výstava: Franz Clam-Gallas: pocta 
šlechtici ducha a muži činu

15 000,-

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

Mariánská sklářská pouť 5 000,-

Mgr. Dominik 
Rubáš

Vydání knihy s názvem Prameny a 
studánky v Podještědí

5 000,-

DAIR, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova  a 
osvěta Správy CHKO Jizerské hory

75 000,-

ANNOLK, 
Zájmové sdružení 
právnických osob

„Týdny pro neziskový sektor“ v 
Libereckém kraji 2014 - partnerství 
ANNOLK a NNO v regionu,  prezentace 
práce NS v rámci února a března 2014.

5 000,-

ZO ČSOP 
Armillaria, p.s.

Akce pro veřejnost – Armillaria 2014 5 000,-

36/02 ZO ČSOP při 
SCHKO JH, p.s.

18. Mezinárodní noc pro netopýry a 
Speleologický den

10 000,-

Kruh autorů 
Liberecka, z.s.

Kalmanach 2014/15 15 000,-

Jizerské hory 
– Turistický region

Kniha – „Devatero řemesel v říši víly 
Izeríny“

5 000,-

Celkem rozděleno: 445 000,- 
Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2015

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Severočeské muzeum v 
Liberci, p.o.

Vydání Sborníku Severočeského 
Muzea, Přírodní Vědy 32 (2014)

27 000,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 27 000,-

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 2013. Podány byly tři žádosti a správní rada rozhodla o jejich 
podpoře v souhrnné výši 30 000,- Kč.

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Bc. Veronika 
Kreidlová

Vířníci nádrží Jizerských hor v období 
acidifikace a zotavování z acidifikace

10 000,-

Bc. Anna 
Čermáková

Příčiny masového výskytu sinic r. 
Merismopedia ve vodárenské nádrži 
Josefův Důl v Jizerských horách a jeho 
důsledky na upravitelnost vody

10 000,-

Bc. Radek Adámek Sezónní vývoj a vertikální distribuce 
korýšů v hluboké stratifikované nádrži 
Josefův Důl v Jizerských horách ve vztahu 
k faktorům prostředí, zejména rozvoji 
planktonních sinic r. Merismopedia

10 000,-

Celkem rozděleno: 30 000,-

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 dvanáct 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 149 projektů 
celkovou částkou 2 028 753,- Kč. 

Každoročně motivujeme školy a organizace pracující s mládeží k vytváření 
vlastních projektů ekologické výchovy. Jsme si však vědomi, že prostředků 
na realizaci těchto aktivit se školám často nedostává. Pomáháme tedy těmto 

institucím převážně finančně. Každý rok se sejde velké množství dobrých nápadů. 
Vzhledem k omezeným finančním možnostem musíme vybrat jen některé z nich. 
Naše spolupráce s odborníky z řad ekologů i pedagogů, kteří tvoří poradní sbor 
tohoto grantového programu, zaručuje, že jsou podpořeny pouze ty nejkvalitnější. 
Přednost je dávána projektům zaměřujícím 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 2013 jsme vyhlásili další kolo grantového programu ekologické 
výchovy dětí v Libereckém kraji. Podáno bylo celkem 34 žádostí na částku 594 682,- Kč. 
Poradní sbor je všechny zhodnotil a předložil správní radě své doporučení. Následně 
správní rada schválila 18 žádostí v celkové výši 260 388,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o. Když starší učí mladšího, aneb 
Jizerkami křížem krážem

11 500,-

ZŠ a MŠ Bílý Potok, p.o. Motýlí S.O.S. 10 000,-

ZŠ Špičák, p.o. Školní lesní učebna 12 500,-

MŠ Turnov, p.o. Poznáváme Jizerské hory 5 055,-

Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, z.s.

S DĚTMI ZA KRÁSAMI 
JIZEREK – ekologické vzdělávání  
předškoláků, jejich rodin a 
mladších školáků

13 000,-

Pampeliška Nový Bor, z.s. Ekologický výukový program 
„Příroda všemi smysly“. Vytvoření 
prožitkové zahrady

31 700,-

ZŠ praktická a ZŠ speciální 
Frýdlant, p.o.

Pozorujeme, zkoumáme, učíme se 3 367,-

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

Voda z Jizerských hor 19 634,-

Dětský diagnostický ústav 
a SVP Liberec, p.o.

Jizerské hory- naše první  cesta 
za poznáním – „Jak se chovat v 
přírodě a jak přírodě pomáhat“

7 232,-

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, p.o. Než půjdeme do lesa – I. část 26 000,-

Mgr. Jana Zvárová Děti v LESE 15 000,-

Centrum Potůček, z.s. Putování za vůní 16 500,-

Sdružení rodičů při 
mateřské škole, z.s.

Les přichází do města – interaktivní 
naučná stezka (pokračování 
projektu z roku 2013)

28 800,-

ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, p.o. Putování za jedlemi 9 000,-

Spolek pro volný čas 
NOVOVESAN, z.s. 

Dobrodruzi z mokřadů 12 000,-

Dům dětí a mládeže 
Tanvald, p.o.

Tátové a mámy, do přírody opět 
s námi!

13 000,-

ZŠ Na Výběžku, p.o. Malý - velký badatel 11 100,-

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

Živá učebnice Jizerských hor 15 000,-

Celkem rozděleno: 260 388,-

Další podpora 
V roce 2014 zahájila Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. naplno realizaci všech 

tří projektů financovaných z OPŽP. Nadace byla jedním z partnerů, kteří stáli u 
zrodu těchto projektů, a vzala na sebe předfinancování projektových dokumentací i 
žádostí samotných ve výši 852 440,- Kč. Všechny tři byly SFŽP schváleny k podpoře 
a Nadace se zavázala, že zajistí spolufinancování těchto projektů v celkové výši 
až 1 418 851,- Kč. V roce 2014 byla vyplacena zbývající část na předfinancování, 
zahájeno spolufinancování ve výši 804 410,- Kč a další prostředky jsou připraveny 
pro rok následující. Konkrétně se jedná o projekt podpory biodiverzity lesních 
ekosystémů, který má za cíl vysadit cca 84 tisíc sazenic původních druhů dřevin 
do třech biocenter v Jizerských horách na ploše cca 298 ha. Druhý se zaměřuje 
na revitalizaci toku Smědá pod chatou Smědava, kde dosavadní vydlážděné 
lichoběžníkové koryto bude nahrazeno přírodě blízkými průtočnými tůňkami 
a úsek se tak stane pro místní druhy ryb migračně prostupný. V rámci třetího 
projektu bylo vytipováno devět turisticky atraktivních značených lokalit, kde již 
dožily, byly poničeny nebo zcela chybí prvky návštěvnické infrastruktury. Cílem je 
tedy tato místa obnovit a zajistit tak bezpečnější a pohodlnější zázemí pro turisty, 
které je však v souladu se zájmy ochrany přírody. Právě i díky naší podpoře se daří 
v Jizerských horách realizovat projekty v celkové výši necelých 14 mil. Kč.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2014

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory 147 600,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant

73 082,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Spolufinancování architektonické studie, 
která řeší rekonstrukci kolny na potřeby 
environm.vzdělávání a péči o krajinu

16 000,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Předfinancování projektu Zprůchodnění 
toku Smědé v ř.km 45,155-45,208km 
– DPS

42 350,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Spolufinancování projektu Zprůchodnění 
toku Smědé v ř.km 45,155-45,208km 
CZ.1.02/6.2.00/12.17307

485 600,-

´ ´´



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 příslušnými ustanoveními o nadacích v Občanském zákoníku.
Rozvaha k 31.12.2014 (Kč)
Aktiva

Dlouhodobý majetek:
Hmotný dlouhodobý majetek 581 571,-
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -126 371,- 
Finanční dlouhodobý majetek 45 391 845,-
Krátkodobý majetek:
Zásoby 39 732,-
Pohledávky 9 339,-
Finanční krátkodobý majetek 6 535 578,- 
Jiná aktiva 62 053,- 
Aktiva celkem: 52 493 747,-

Pasiva

Vlastní zdroje:
Vlastní jmění 45 295 161,- 
Zisk minulých let 7 705 405,- 
Výsledek hospodaření -615 753,- 

Cizí zdroje:
Krátkodobé závazky 108 235,-
Jiná pasiva 699,- 
Pasiva celkem: 52 493 747,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 (Kč)
Náklady

Spotřeba materiálu a energie 88 530,-
Prodej zboží - kalendáře 73 256,-
Cestovné 60 876,- 
Reprezentace 90 212,- 
Ostatní služby 250 883,-
Osobní náklady 755 530,- 
Ostatní náklady 31 330,-
Odpisy dlouhodobého majetku 7 898,-
Náklady celkem: 1 358 515,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 73 000,-
Tržby z prodeje kalendářů 193 204,-
Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 433 032,-
Přijaté příspěvky (dary) 43 526,-
Výnosy celkem: 742 762,- 

Hospodářský výsledek roku 2014: -615 753,- Kč

Ztráta zjištěná z hospodářského výsledku roku 2014 bude kryta ze zisku 
minulých let.

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, finančními prostředky kategorie NIF převedenými 
Ministerstvem financí 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 kupónových spořících státních dluhopisech ČR, 2013 - 
2018, FIX %. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři Nadace.

Zpráva o hospodaření v roce 2014

Společnost 
pro Jizerské 
hory, o.p.s.

Spolufinancování projektu Obnova 
návštěvnické infrastruktury v Jizerských 
horách CZ.1.02/6.2.00/12.17383

245 728,-

Celkem rozděleno: 1 010 360,-

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Projekty OPŽP pro Jizerské hory 24 110,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních 
ekosystémů v Jizerských horách na 
LHC Frýdlant

183 432,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Spolufinancování projektu 
Zprůchodnění toku Smědé 
v ř.km 45,155-45,208km 
CZ.1.02/6.2.00/12.17307

2 306,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Spolufinancování projektu 
Obnova návštěvnické 
infrastruktury v Jizerských horách 
CZ.1.02/6.2.00/12.17383

308 341,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 518 189,-



Kancelář

Dozorčí rada

Ing. Miloš Šnytr
Úřad pro ochranu osobních údajů

člen správní rady

JUDr. Pavel Pfajfr
advokát

místopředseda správní rady

RNDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR
předseda správní rady

Spravni rada´ ´

Jakub Trsek
asistent ředitele

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel Nadace

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:
    www.jizerky.ecn.cz 

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

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



Zpr va auditoraa

Petr Anděl
František Balek
Ondřej Bašus
Kateřina Bednářová
Rodina Bémova
Robert Bér
Iva Beranová
Václav Bergl
Pavla Berglová
Dieter Bönisch
Soňa Brátová
Igor Činovec
Manželé Dědkovi
Libor Dostál
Lucie Drozdová
Miroslav Dusík
Martin Dušek
Alena Dvořáková
Zbyněk Exner
Jaroslava Fričová
Martin Fryč
Aleš Hadinec
Tomáš Hakr
Šárka Halamová
Blanka Havlová
Zdeněk Heřman
Mojmír Hojač

Robin Horák
Vítězslav Hudský
Ivana Hujerová
Jiří Hušek
Jana Janečková
Zuzana Jankajová
Břetislav Jansa
Aleš Ječmeň
Michal Kadlec
Roman Karpaš
David Kavan
Tomáš Klimovič
Manželé Kneřovi
Tereza Knopová
Aleš Kočí
Tomáš Komrzý
Blanka Konvalinková
Jan Korytář
Richard Kořán
Jaroslav Kořínek
Pavel Kraus
Milan Kryl
Jitka Křelinová
Manželé Křížovi
Václav Lábus
Václav Lábus
Helena Lacinová

Iva Latináková
Manželé Lukášovi
Klára Magrová
Klára Mágrová
Lenka Macháčková
Eva Malá
Manželé Mašterovi
Jana Mejzrová
Zdeněk Melichar
Petra Menclová
Viktor Mesčerjakov
Karel Mudra
Vilém Murcek
Libuše Novotná
Jaroslava Novotná
Václav Novotný
Jan Nožička
Hana Palečková
Jiří Panoch
Zdeněk Patzelt
František Pelc
Jan Pešek
Eva Petrovská
Ondřej Petrovský
Pavel Pfajfr
Renata Placková
Michal Potůček

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.

             Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace pro záchranu  
a obnovu Jizerských hor, tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty  za období 
od 1.1.2014 do 31.12.2014 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.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

             Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními 

Výše tohoto příspěvku poskytnutého MF ČR a vloženého do nadačního jmění 
činí 44 340 000,- Kč. Výnosy z těchto finančních prostředků byly 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 2014 činil 82 583,- Kč. V dubnu 2014 byla smlouva ukončena 
dohodou s MFČR stejně jako se všemi dalšími nadacemi, které tento příspěvek 
obdržely. Poskytnutý příspěvek zůstává součástí nadačního kapitálu Nadace  
a bude dodržováno ustanovení § 303 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
příp. další zákonné předpisy regulující činnosti nadací a nadačních fondů.

Nadační příspěvky (Kč)

Předpoklad:                           82 583,-

Skutečnost: 735 388,-

Zpráva o hospodaření s prostředky kategorie NIF �
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.

Odpovědnost auditora

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.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku k účetní závěrce a výroční zprávě.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a finanční situace Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor k 31.12.2014  
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými 
účetními předpisy. Informace uvedené ve výroční zprávě účetní jednotky jsou  
v souladu s touto účetní závěrkou.

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.
ACL Coating, s.r.o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Akustické a izolační stavby, s.r.o.
ARDA, spol. s r.o.
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Canon CZ, s.r.o.
Centrum Babylon, a.s.
Conseq Investment Management, a.s.
CZ-ANEK´S, s.r.o.
ČEPS, a.s.
DETOA Albrechtice, s.r.o.
DIAMO, státní podnik
EKOLES-PROJEKT, s.r.o.
EMBA, spol. s r. o.
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ
Fórum dárců
GESTA, a.s.
GLASSOR, s.r.o.
HBAPS, s.r.o.
H-INTES, s.r.o.
JABLOTRON ALARMS, a.s.
Jizerská porcelánka, s.r.o.
Jizersko-ještědský horský spolek
Kitl, s.r.o.

KNAP INDUSTRIETECHNIK
Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče
Krajská věděcká knihovna
KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s.
Kulturní a společenské centrum Lidové sady
Lesy České republiky, s.p.
Liberecký deník
Liflex, s.r.o.
LIGRANIT, a.s.
LIPLASTEC, s.r.o.
LUKOV Plast, spol. s r.o.
Mateřské a dětské centrum MAJÁK
Město Desná
Město Frýdlant v Čechách
Město Hejnice
Město Raspenava
MICONEX, s.r.o.
Ministerstvo financí ČR
MŠ Jiráskova
Muzeum Českého ráje v Turnově
MZ Liberec, a.s.
Nadace PRECIOSA
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Nákupní centrum Géčko, Liberec
NORDservis, s.r.o.
Nové Město pod Smrkem

Děkujeme společnostem a organizacím za finanční podporu a spolupráci v roce 2014
Obec Janov nad Nisou
Obec Josefův Důl
Obec Kunratice
Obec Višňová
Obchodní centrum Fórum, Liberec
Projektová kancelář VANER, s.r.o.
Regioplan, s.r.o.
Rekuper Sychrov, s.r.o.
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Severochema Liberec, družstvo pro chemickou výrobu
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Statutární město Jablonec nad Nisou
STAV-AGENCY, s.r.o.
SVT Consulting, s.r.o.
SZP Sychrov, a.s.
ŠKODA AUTO, a.s.
Trans Pan, s.r.o.
TRIMA spol. s r. o.
UNILES, a.s.
Ústecká komunitní nadace
Valbek, spol. s r.o.
VESPO - Štěpán Vejražka
ZH Bohemia Audit, s.r.o.
Zoologická zahrada Liberec, p.o.

Marek Pšenička
Alena Režná
Jitka Rozkovcová
Michal Rus
Květuše Rusnoková
Radka Rusová
Alena Rydvalová
Pavel Rychtařík
Lenka Rychtaříková
Jaroslav Řezáč
Ludvík Řičář
Manželé Řičářovi
Veronika Saad Beňková
Manželé Sadilovi
David Sanetrník
Ivo Schötta
Otakar Schwarz
Miroslav Slatinka
Miroslav Stříbrný
Jan Svoboda
Roman Šafránek
Josef Šedlbauer
Oto Šefraný
Manželé Ševců
Václav Šimáček
Miloš Šnytr
Petr Šourek

Michaela Štrausová
Miroslav Šulc
Adéla Švarcová
Manželé Tomášovi
Jana Trojanová
Jaroslav Týl
Radovan Valent
Pavel Vaníček
Šárka Venclová
Štěpán Venhoda
Pavel Vinklát
Květa Vinklátová
Božena Voborníková
Manželé Vohlídalovi
Jan Vokurka
Pavel Vonička
František Vozka
Jana Vrabcová
Tomáš Vrkoslav
Petra Vyčítalová
Lenka Zadrobilová
Zdeňka Zdražilová
Mojmír Zemánek
Radim Zika
Jiří Zuzánek

Poděkování patří také jednotlivcům, kteří Nadaci podpořili finančně, odborně nebo přiložili ruku k dílu


