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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 2015.

Výroční zpráva za rok 2015



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 certiikátu 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 Ivan Dejmal, Josef Vavroušek a Bedřich Moldan. 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 věnovala Nadace zatím zhruba 18 mil. Kč.

V roce 2015 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 částky přes jeden milión korun. Tyto prostředky získáváme 
od našich dárců a z výnosů z nadačního kapitálu. Naše činnost by nebyla myslitelná 
bez podpory irem, obcí, ostatních nadací i fyzických osob, které mají v naší činnosti 
důvěru a každoročně nás inančně podporují. I díky těmto příspěvkům jsme 
například pomohli s revitalizací rašelinišť, protipovodňovými projekty, výzkumem 
chráněné střevle potoční, mezinárodní nocí pro netopýry, Mariánskou sklářskou 
poutí, řadou ekovýchovných projektů, zprůchodněním toku Smědé, výsadbami 
původních druhů dřevin, knihou Jizerské hory – o lesích, dřevě a ochraně přírody 
nebo časopisu Krkonoše-Jizerské hory.

Již pátým rokem jsme také spolupracovali se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. 
na projektech inancovaných z OPŽP v celkovém objemu necelých 14 mil. Kč. 
Naším hlavním úkolem bylo zajistit spoluinancování těchto akcí ve výši cca 1,5 mil. 
Kč. Nejdéle realizované byly výsadby původních druhů dřevin (např. buků, dubů  
a jedlí…) do třech vytipovaných biocenter v Jizerských horách. Celkově bylo 
doposavad vysazeno necelých 84 tisíc sazenic na cca 298 ha ploch. V roce 2015 jsme 
úspěšně dokončili obnovu návštěvnické infrastruktury. Po pečlivé konzultaci bylo 
vytipováno 9 turisticky atraktivních značených lokalit, kde již původní vybavení 
dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Projekt se podařilo zdárně realizovat  
a jednotlivé prvky opětovně a bezpečně slouží všem návštěvníkům Jizerských 
hor. Důraz byl kladen i na kvalitu použitého materiálu, aby vydržel dlouhou 
dobu. Dokončena byla též revitalizace toku Smědé. Tato řeka byla v jejím horním 
úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. To se však změnilo  
a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde 
takzvaný rybí přechod a celý horní tok řeky je již pro ryby zprůchodněn. Došlo 
k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na 
budování svažujících se tůněk. Realizace projektu přispěla i k tolik potřebnému 
zpomalení odtoku vody z naší krajiny. V současné době připravujeme projekty pro 
další programovací období.

I v roce 2015 jsme vydali kalendář Zaostřeno na Jizerky 2016, který vznikl  
z pátého ročníku stejnojmenné fotograické soutěže. Jeho smyslem je nejen potěšit, 
ale výtěžek z jeho prodeje slouží jako další zdroj inancování našich projektů 
v Jizerských horách a mezi lidmi je o něj značný zájem – loňský náklad 1 400 
vytištěných kusů byl rozebrán prakticky do posledního.

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.

Naše nadace relektuje změny a připravujeme určitou úpravu názvu a obsahu 
aktivit. Hlavní poslání však zůstane stejné – podpora projektů pro ochranu 
přírodního a krajinného prostředí.

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 irem, obcí, dalších nadací i fyzických osob. Bez jejich štědré pomoci 
by Nadace byla ve své činnosti výrazně omezena a řada projektů by nebyla 
realizovatelná 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 
inancováním námi realizovaných projektů. Díky nim tak loni suma darů a 
sponzorských příspěvků stoupla o 250 000,- Kč. S žádostmi o podporu jsme se 
obraceli i na místní obce. Odezva byla opět velmi kladná a těší nás jejich pozitivní 
vztah k Jizerským horám. 

Stále významnější příjem je z prodeje kalendářů Zaostřeno na Jizerky, kdy jsme 
v loňském roce utržili 192 876,- Kč. Kalendář vzniká ze stejnojmenné fotograické 
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 rozebrán prakticky do posledního.

Další skupina dárců, kteří si zaslouží zmínit, jsou fyzické osoby, které mají v naši 
činnost důvěru a každým rokem nás inančně podporují. Ty sdružujeme v Klubu 
přátel Nadace. Nejedná se o dary nijak vysoké, ale v součtu vždy tvoří důležitou část 
našich příjmů. V loňském roce jsme tímto způsobem získali 54 998,- Kč. Celkově 
Klub přátel Nadace čítá již 253 osob, byť ne všichni nás podporují každým rokem. 

Všechny dárce pravidelně informujeme o naší činnosti, a to ať již prostřednictvím 
výroční zprávy, tak i jednou ročně zasíláme souhrn námi poskytnuté pomoci  

Naši dárciä

Grantové programy Nadace é

a využití darů. Samozřejmostí je zviditelnění našich partnerů ve výroční zprávě, 
na internetových stránkách, ve středisku ekologické výchovy na Jizerce nebo v 
kalendáři Zaostřeno na Jizerky. 

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

Projekty, které realizujeme, významně napomáhají přírodě Jizerských hor, ale  
i jejich návštěvníkům. Všechny jsou však závislé na inančních prostředcích, které 
se nám podaří získat od našich dárců a sponzorů. Věříme, že jsme Vám prokázali 
smysluplnost námi realizovaných projektů a 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)

ŠKODA AUTO, a.s. 100 032,-

Canon CZ, s.r.o. 67 000,-

Klub přátel Nadace 54 998,-

ČEPS, a.s. 50 000,-

MICONEX, s.r.o. 50 000,-

Nadace ČEZ 50 000,-

Obec Janov nad Nisou 50 000,-

Lesy České republiky, s.p. 30 000,-

Nadace PRECIOSA 20 000,-

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

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

AGENCY TRANSPORT, s.r.o. 10 000,-

Conseq Investment Management, a.s. 10 000,-

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

JABLOTRON ALARMS, a.s. 10 000,-

Město Hejnice 10 000,-

Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000,-

TRW Automotive Czech, s.r.o. 10 000,-

UNILES, a.s. 6 000,-

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

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

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

Město Desná 5 000,-

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

Obec Kunratice 5 000,-

Obec Stráž nad Nisou 5 000,-

Würth, spol. s r. o. 5 000,-

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

Obec Višňová 3 000,-

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

SZP Sychrov, a.s. 3 000,-

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

Electropoli - Galvia, s.r.o. 2 500,-

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

GESTA, a.s. 2 000,-

SVT Consulting, s.r.o. 2 000,-

ARK Ing. arch. Pavel Janoušek 1 500,-

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

Celkem: 666 141,-

Správní rada Nadace rozhodla v rámci grantových programů v roce 2015  
o rozdělení celkem 739 826,- Kč (o další podpoře v hodnotě 385 339,- Kč bylo 
rozhodnuto již v minulých letech, ale prostředky byly připraveny k vyplacení 
pro rok 2015). Vyplaceno bylo celkem 1 005 127,- Kč a v dalším období bude 
dorozděleno zbývajících 120 038,- Kč. Naprostá většina prostředků z darů, dotací a 
dalších zdrojů od irem, samospráv, nadací i jednotlivců je využita na inancování 
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 2014, žádosti jsme přijímali průběžně. Obdrželi jsme celkem  
14 žádostí na celkovou sumu 406 038,- Kč, z toho se správní rada po odborném 
posouzení rozhodla podpořit 13 projektů v celkové výši 290 038,- Kč. Příspěvek  
v roce 2015 získalo jedenáct různých žadatelů. Nejnižší nadační příspěvek činil  
5 000,- Kč a nejvyšší 50 000,- Kč.

Přehled rozdělených příspěvků 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,-

Občanské sdružení 
LUNARIA, spolek

Druhově bohatý vodní biotop 23 000,-

ANNOLK, 
Zájmové sdružení 
právnických osob

Týdny pro neziskový sektor v 
Libereckém kraji 2015 

5 000,-

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

35 000,-

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

Mariánská sklářská pouť 5 000,-

Jizersko-ještědský 
horský spolek

Oprava a údržba skalních vyhlídek ve 
zvláště chráněných územích

35 500,-

36/02 ZO ČSOP při 
SCHKO JH, p.s.

19. Mezinárodní noc pro netopýry a 12. 
Speleologický den

5 000,-

Pan Jan Šebelka Kniha: Gustav Ginzel - Legenda z 
Hnojového domu

32 500,-

Jizerské aktivity, z.s. 34. ročník Jizerská nota + 7. ročník 
Dětská nota

5 000,-

RNDr. Richard 
Višňák

Fytocenologický monitoring vybraných 
rašelinišť Jizerských hor

22 000,-

AOPK ČR, 
Regionální 
pracoviště 
Liberecko

Enviromentální vzdělávání, osvěta a 
práce s veřejností

50 000,-

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
p.o.

Vydání Sborníku Severočeského Muzea, 
Přírodní Vědy 33 (2015)

25 000,-

Celkem rozděleno: 270 000,-
 
Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v roce 2016

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Městské lesy Liberec, 
p.o.

Obnova lesních porostů 20 038,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 20 038,-

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 2014. Do tohoto grantového programu nebyla podána žádná žádost. 
V roce 2015 nám tři žadatelé z minulých let vrátily z důvodu nerealizace projektu 
přidělené prostředky v celkové výši 22 000,- Kč.

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 třináct 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 164 projektů 
celkovou částkou 2 216 238,- 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 inančně. Každý rok se sejde velké množství dobrých nápadů. Vzhledem  
k omezeným inančním 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 2014 jsme vyhlásili další kolo grantového programu ekologické 
výchovy dětí v Libereckém kraji. Podáno bylo celkem 35 žádostí na částku 682 464,- 
Kč. Poradní sbor je všechny zhodnotil a předložil správní radě své doporučení. 
Následně správní rada schválila 15 žádostí v celkové výši 187 485,- Kč.

 

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Centrum Potůček, z.s. Hmyzí domeček 9 000,-

ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o. Učíme se, hrajeme si na zahrádce 12 500,-

Mgr. Andrea Mráčková Děti ve křoví 17 175,-

Dětský diagnostický ústav 
a SVP Liberec, p.o.

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

9 110,-

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

Nad zemí, pod zemí 13 000,-

Spolek pro volný čas 
NOVOVESAN, z.s.

Dobrodruzi na cestách 9 600,-

Dům dětí a mládeže 
Tanvald, p.o.

Hrou v přírodě za poznáním 
Jizerských hor

10 000,-

Mateřské a dětské centrum 
MAJÁK, spolek

Hrajeme si v přírodě a s přírodou 20 000,-

ZŠ a MŠ Okna, p.o. Výsadba živých plotů na školní 
zahradě

8 200,-

ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, p.o.

Za tajemstvím přírody 15 000,-

Občanské sdružení 
Rudolfov - Jizerské hory, 
spolek

Rudolfov – místo, kde žijeme 
Podtitul: Klubovna v přírodě

15 500,-

Čmelák - Společnost přátel 
přírody, spolek

Jizerskohorští velvyslanci 16 500,-

MŠ Špičák, p.o. Smyslové budky a jiná zastavení na 
cestičce poznání

9 900,-

ZŠ Masarykova Zásada, p.o. Nech brouka žít… 7 000,-

ZO ČSOP Armillaria, p.s. Děti přírodě – příroda dětem 15 000,-

Celkem rozděleno: 187 485,-

Další podpora 
V roce 2015 dokončila Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. realizaci tří 

projektů inancovaných z OPŽP a v roce následujícím již bude probíhat kontrola 
stavu po zimním období a řešeny případné reklamace. Nadace na sebe vzala 
předinancování projektových dokumentací i žádostí samotných ve výši 852 
440,- Kč. Všechny tři byly SFŽP schváleny k podpoře a Nadace se zavázala, že 
zajistí spoluinancování těchto projektů v celkové výši až 1 579 829,- Kč. V roce 
2015 bylo průběžně propláceno spoluinancování ve výši 519 317,- Kč. Nejdéle 
realizované jsou výsadby původních druhů dřevin (např. buků, dubů a jedlí…) 
do třech vytipovaných biocenter v Jizerských horách. Celkově bylo doposavad 
vysazeno necelých 84 tisíc sazenic na cca 298 ha ploch. V roce 2015 byla úspěšně 
dokončena obnova návštěvnické infrastruktury. Po pečlivé konzultaci bylo 
vytipováno 9 turisticky atraktivních značených lokalit, kde již původní vybavení 
dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybělo. Projekt se podařilo zdárně realizovat 
a jednotlivé prvky opětovně a bezpečně slouží všem návštěvníkům Jizerských 
hor. Dokončena byla též revitalizace toku Smědé. Tato řeka byla v jejím horním 
úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb. To se však změnilo 
a bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde 
takzvaný rybí přechod a celý horní tok řeky je již pro ryby zprůchodněn. Došlo 
k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na 
budování svažujících se tůněk. Realizace projektu přispěla i k tolik potřebnému  
zpomalení odtoku vody z naší krajiny. Právě i díky naší podpoře se podařilo  
v Jizerských horách realizovat projekty v celkové výši necelých 14 mil. Kč.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2015

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant

60 820,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

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

297 519,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora řízení projektů OPŽP 100 000,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Spoluinancování projektu Zprůchodnění 
toku Smědé v ř.km 45,155-45,208

160 978,-

Celkem rozděleno: 619 317,-

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Příjemce grantu Název projektu Částka (Kč)

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora biodiverzity lesních ekosystémů v 
Jizerských horách na LHC Frýdlant

122 612,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

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

10 822,-

Společnost pro 
Jizerské hory, o.p.s.

Podpora řízení projektů OPŽP - 2. část 100 000,-

Celkem rozhodnuto k rozdělení: 233 434,-

´ ´´



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 31.12.2015 (Kč)

Aktiva

Dlouhodobý majetek:

Hmotný dlouhodobý majetek 581 571,-

Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -134 269,- 

Finanční dlouhodobý majetek 45 883 827,-

Krátkodobý majetek:

Zásoby 34 595,-

Pohledávky 38 901,-

Finanční krátkodobý majetek 5 302 898,- 

Jiná aktiva 74 917,- 

Aktiva celkem: 51 782 440,-

Pasiva

Vlastní zdroje:

Vlastní jmění 45 295 161,- 

Zisk minulých let 6 585 992,- 

Výsledek hospodaření -192 581,- 

Cizí zdroje:

Krátkodobé závazky 78 783,-

Jiná pasiva 15 085,- 

Pasiva celkem: 51 782 440,- 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015 (Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu a energie 84 327,-

Prodej zboží - kalendáře 45 043,-

Cestovné 81 454,- 

Reprezentace 135 576,- 

Ostatní služby 295 464,-

Osobní náklady 844 637,- 

Ostatní náklady 29 001,-

Odpisy dlouhodobého majetku 7 898,-

Náklady celkem: 1 523 400,- 

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 68 000,-

Tržby z prodeje kalendářů 192 885,-

Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 1 002 934,-

Přijaté příspěvky (dary) 67 000,-

Výnosy celkem: 1 330 819,- 

Hospodářský výsledek roku 2015: -192 581,- Kč

Ztráta zjištěná z hospodářského výsledku roku 2015 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, inančními prostředky kategorie NIF převedenými Ministerstvem 
inancí 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 2015



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
Jana Bazevičiusová
Kateřina Bednářová
Vladislava Belkoská
Rodina Bémova
Robert Bér
Iva Beranová
Pavla Berglová
Dieter Bönisch
Soňa Brátová
Jan Brzobohatý
Alena Čepelková
Igor Činovec
Libor Dostál
Lucie Drozdová
Miroslav Dusík
Martin Dušek
Alena Dvořáková
Eva Eršilová
Kamil Farský
Jiří  Fejkl
Jaroslava Fričová
Martin Fryč
Jiří Gdula
Roman Grebeníček

Jakub Trsek 2016

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
Roman Karpaš
David Kavan
Manželé Kneřovi
Tereza Knopová
Monika Kocourová
Aleš Kočí
Tomáš Komrzý
Blanka Konvalinková
Jan Korytář
Richard Kořán
Zdeněk Kotal
Pavel Kraus
Manželé Křížovi
Václav Lábus

Helena Lacinová
Iva Latináková
Kateřina Lauermannová
Radka Louthanová
Manželé Lukášovi
Klára Mágrová
Lenka Macháčková
Eva Malá
Manželé Mašterovi
Jana Mejzrová
Zdeněk Melichar
Petra Menclová
Viktor Mesčerjakov
Linda Michovská
Jaroslav Moravec
Vilém Murcek
Štefan Nejeschleba
Jaroslava Novotná
Jan Nožička
Jiří Panoch
Zdeněk Patzelt
František Pelc
Jan Pešek
Eva Petrovská
Pavel Pfajfr
Renata Placková
Michal Potůček

Auditorské ověření provedla společnost ZH Bohemia Audit s.r.o., č. osv. 448, 
auditor: Ing. Květuše Rusnoková, č. osvědčení 1533.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty  za období od 1.1.2015 
do 31.12.2015 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 
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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní 
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 
České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom dodržovali etické požadavky 
a naplánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací 
o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na 
úsudku auditora, zahrnujících i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo 

chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem 
tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit 
též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní 
závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

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 31.12.2015  
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo 
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 
orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim 
nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi  
a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena  
v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic 
takového nezjistili.

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o.
ACL Coating, s.r.o.
AGENCY TRANSPORT, s.r.o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Akustické a izolační stavby, s.r.o.
ARDA, spol. s r.o.
ARK Ing. arch. Pavel Janoušek
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
DIMATEX CS, spol. s r. o.
EFTEC (Czech Republic), a.s.
Electropoli - Galvia, s.r.o.
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed
Fehrer Bohemia, s.r.o.
Fórum dárců
HBAPS, s.r.o.
H-INTES, s.r.o.
JABLOTRON ALARMS, a.s.
Jizerská porcelánka, s.r.o.
Jizersko-ještědský horský spolek
Juves one, a.s.
Kitl, s.r.o.

KNAP INDUSTRIETECHNIK
Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče
Krajská věděcká knihovna
KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s.
Lesy České republiky, s.p.
Liberecký deník
Liberecký kraj
Liflex, s.r.o.
LIGRANIT, a.s.
LUCID, spol. s r. o.
LUKOV Plast, spol. s r.o.
Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s.
Město Desná
Město Frýdlant
Město Hejnice
Město Lučany nad Nisou
Město Nové Město pod Smrkem
Město Smržovka
MICONEX, s.r.o.
Ministerstvo financí ČR
Muzeum Českého ráje v Turnově
Nadace ČEZ
Nadace Jablotron
Nadace PRECIOSA
Nákupní centrum Géčko, Liberec
NORDservis, s.r.o.
Obec Bedřichov
Obec Janov nad Nisou
Obec Josefův Důl

Děkujeme společnostem a organizacím za finanční podporu a spolupráci v roce 2015
Obec Kunratice
Obec Stráž nad Nisou
Obec Višňová
Obchodní centrum Fórum, Liberec
Obchodní centrum Nisa, Liberec
POBOZAM, s.r.o.
Prádelna Koudelka a syn, s.r.o.
Projektová kancelář VANER, s.r.o.
Purum, s.r.o.
Regioplan, s.r.o.
Rekuper Sychrov, s.r.o.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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.
Štěpán Vejražka - VESPO
Trans Pan, s.r.o.
TRIMA spol. s r. o.
TRW Automotive Czech, s.r.o.
UNILES, a.s.
Ústecká komunitní nadace
Würth, spol. s r. o.
ZH Bohemia Audit, s.r.o.

Marek Pšenička
Alena Režná
Jitka Rozkovcová
Michal Rus
Květuše Rusnoková
Radka Rusová
Alena Rydvalová
Pavel Rychtařík
Lenka Rychtaříková
Jaroslav Řezáč
Manželé Řičářovi
Manželé Sadilovi
Ivo Schötta
Otakar Schwarz
Pavlína Skoblová
Miroslav Slatinka
Miroslav Stříbrný
Jan Svoboda
Josef Šedlbauer
Oto Šefraný
Miloš Šnytr
Petr Šourek
Miroslav Šulc
Adéla Švarcová
Manželé Tomášovi
Jana Trojanová
Jaroslav Týl

Pavel Vaníček
Šárka Venclová
Štěpán Venhoda
Pavel Vinklát
Božena Voborníková
Manželé Vohlídalovi
Jan Vokurka
Pavel Vonička
František Vozka
Jana Vrabcová
Tomáš Vrkoslav
Vladimír Vršovský
Petra Vyčítalová
Alena Závůrková
Zdeňka Zdražilová
Radim Zika
Jakub Zoha

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




