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Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje 
již od roku 1993 pod původním názvem Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor a je významnou 
celostátně působící nadací v oblasti životního pro-
středí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí 
a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytu-
jeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jed-
notlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním 
nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obno-
vu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou 
pozornost v současné době zaměřujeme na nápra-
vu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních les-
ních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lo-

kalit. Pravidelně procházíme obsáhlým hodnocením 
a jsme držiteli certifikátu Známka kvality, která je 
udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Poslání nadace
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody je zří-
zena za veřejně prospěšným účelem ochrany a ob-
novy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále 
pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezi-
sektorové spolupráce, realizace strategie trvale 
udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu 
lidí ke krajině, v níž žijí. 
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PÁR SLOV O NÁS

24
LET

Už více jak 24 let chráníme a obnovujeme přírodní 
prostředí kolem nás. Naší vizí je čisté, přirozené, 
druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí 
a společnost, která dodržuje principy 
trvale udržitelného života.



RNDr. František Pelc
předseda správní rady
ředitel Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
předseda dozorčí rady

bývalý náměstek ředitele Správy 
Krkonošského národního parku

JUDr. Pavel Pfajfr
místopředseda správní rady

advokát

Ing. Miloš Šnytr
člen správní rady
Úřad pro ochranu 
osobních údajů

Ing. Richard Kořán
člen dozorčí rady

člen burzy

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
člen dozorčí rady

vysokoškolský učitel

Mgr. Ondřej Petrovský
ředitel nadace

Jakub Trsek
vedoucí kanceláře

LIDÉ V NADACI PRŮŘEZ HISTORIÍ
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SPRÁVNÍ
RADA

DOZORČÍ 
RADA

KANCELÁŘ
1993Založení nadace ještě pod 

původním názvem Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor. 
Vlastním popudem k založení na-

dace byla potřeba reagovat 
na aktuální kritický stav lesních 

ekosystémů Jizerských hor.

1993
až

1997
Vytváření funkčního systému 
péče o krajinu, postaveného 
na třech základních pilířích: 
1. Správa Chráněné krajinné 
oblasti (SCHKO) a výzkumné 
instituce jako generátoři projektů
2. Lesy ČR jako klíčový partner 
lesnicky obhospodařující oblast 
3. nadace jako zdroj finančních 
prostředků, podporující nově 
pojaté strategie obnovy lesních 
ekosystémů.
Realizace projektů záchrany 
genofondu místních populací 
dřevin Jizerských hor a jejich 
využití při obnově ekologicky 
stabilních lesních ekosystémů.

1998
až

1999
1998 – transformace nadace 
k čistě grantové činnosti. 

Příjemci grantů jsou od té doby 
především environmentálně 

zaměřené nestátní neziskové 
organizace v regionu.

Nadace získala objekt na Jizerce 
čp. 2. Po rozsáhlé rekonstrukci 

zde od roku 2006 Společnost 
pro Jizerské hory provozuje 

středisko ekologické výchovy. 
1999 – založena obecně pro-

spěšná Společnost pro Jizer-
ské hory, která přejala realizaci 

praktických opatření.

2000
až

2007
Postupně se podařilo vybudovat 
nadační kapitál ve výši 45 mil. 
Kč a výnosy z něj zajišťují na-
daci dostatečnou stabilitu. Tyto 
prostředky byly získány v letech 
2000–2007 z výnosů Nadačního 
investičního fondu a byly nadaci 
převedeny prostřednictvím Fondu 
národního majetku.

2004Nadace prošla projektem CEE 
Trust, díky němuž se personálně 

rozšířila a posílila své aktivity. 
V průběhu dalších let došlo 

k opětovným změnám zákona 
a nadacím se uvolnili možnosti 

pro realizaci i vlastních projektů.

2010 Od roku 2010 se intenzivně věnujeme projektům 
financovaných prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí z fondů Evropské unie. 
I díky zajištění nezbytného spolufinancování za strany 
nadace se podařilo vysadit téměř 84 tisíc sazenic pů-
vodních druhů dřevin, vybudovat rybí přechod na řece 
Smědé a opravit devět prvků návštěvnické infrastruk-
tury v Jizerských horách. Díky těmto třem projektům se 
podařilo do Jizerských hor přivést necelých 14 mil. Kč. 

2017Do roku 2017 nadace podpořila stovky projektů 
částkou přesahující 19 mil. korun. Rozhodli jsme 

se uplatnit tyto zkušenosti i v dalších místech 
České republiky. S tím souviselo rozšíření účelu 

a obsahu aktivit i změna názvu, který nově zní 
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní 
poslání však zůstalo stejné – podpora projektů pro 
ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného 
prostředí se zvláštním zřetelem na Jizerské hory.



            

Po celý loňský rok jsme pracovali na klíčové 
změně, která nastala k 1. březnu roku 2017. 
Změnili jsme náš dosavadní název Nadace 
pro záchranu a obnovu Jizerských hor, který 
jsme používali od samotného založení v roce 
1993. Toto rozhodnutí souvisí i s rozšířením 
působnosti a účelu, který však bude i nadá-
le zaměřen na obnovu a ochranu přírodního 
a krajinného prostředí. Naší prioritou zů-
stává pomoc Jizerským horám, ale budeme 
podporovat i projekty ochrany přírody mimo 
toto území jinde v ČR, případně v zahrani-
čí. Za více než 24 let našeho působení jsme 
podpořili stovky malých i větších projektů 
částkou přesahující 19 mil. korun. V novém 
názvu zároveň odkazujeme na druhého po-
listopadového ministra životního prostředí 
Ivana Dejmala, který stál u našeho vzniku. 
Ivan Dejmal se zasadil o položení základů 
systematické péče o životní prostředí v Čes-
ké republice.

V současné době se zaměřujeme na obnovu 
ekologicky stabilních lesních porostů s pří-
rodě blízkou druhovou a prostorovou sklad-
bou, která je nezbytná pro přirozený, stabilní 
a zdravý les. Pokračovali jsme tedy druhým 
rokem ve financování výsadeb v obecních le-
sích na Liberecku. Podílíme se na projektech, 
které zvyšují retenci vody v krajině přírodě 
blízkým způsobem. Jedním z nich je obnova 
biotopu rašeliniště v přírodní rezervaci Nová 
louka v Jizerských horách, kde zajišťujeme 
Jizersko-ještědskému horskému spolku, kte-
rý je investorem celé akce, nezbytné spolu-
financování k získané dotaci z OPŽP. V pří-
pravě byl též projekt obnovy návštěvnické 
infrastruktury v Národní přírodní rezervaci 
Jizerskohorské bučiny. Ten pomůže obnovit 
a vylepšit zázemí pro turisty, které je ne-
zbytné pro jejich spokojenost a bezpečnost, 
ale zároveň přispěje i potřebám ochrany pří-
rody. Dlouhodobě také podporujeme ekolo-

gickou výchovu dětí na školách a v organiza-
cích pracujících s mládeží. V souladu s naším 
posláním jsme dále podpořili řadu projektů, 
které mají pozitivní dopad nejen na přírodu 
Jizerských hor a jejich okolí, ale i na místní 
obyvatele. 

Uspořádali jsme šestý ročník oblíbené foto-
grafické soutěže Zaostřeno na Jizerky a z nej-
lepších snímků jsme sestavili stejnojmenný 
charitativní kalendář na rok 2017. Výtěžek 
z jeho prodeje putoval na záchranu rašeliniš-
tě u Nové louky a obnovu turistických stezek 
v srdci Jizerských hor. Soutěž ukazuje krásy 
tohoto pohoří široké veřejnosti a motivuje ji 
tak k jeho ochraně, zároveň však pomáhá zís-
kávat finanční prostředky na jeho obnovu. Ve-
lice mě těší vysoký zájem o naši fotosoutěž, 
kterou máme v plánu vyhlašovat pravidelně 
i v budoucnu.

Řada našich aktivit by se neobešla bez štěd-
ré a dlouhodobé pomoci společností i jednot-
livců, které si velice vážím. I v minulém roce 

se nám podařilo získat důvěru dárců nových, 
kterou, jak věřím, nezklameme. Všem našim 
podporovatelům bych chtěl na tomto místě 
poděkovat za pomoc a ochotu podílet se na 
ochraně a obnově přírodního prostředí kolem 
nás.

Veliké díky patří i všem organizacím a jednot-
livcům, kteří s námi spolupracují v odborné 
rovině a pomáhají tak přírodě s námi. V nepo-
slední řadě děkuji zaměstnancům i zodpověd-
ně a nezištně pracujícím kolegům ze správní 
a dozorčí rady naší nadace.

RNDr. František Pelc
předseda správní rady
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
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Ing. Ivan Dejmal se narodil 
17. 10. 1946 v Ústí n. L. Zasa-
dil se o položení základů syste-
matické péče o životní prostředí 
v České republice. Účastnil se 
vzniku Charty 77 a začal praco-
vat v její ekologické skupině. V roce 
1987 založil a později redigoval Ekolo-
gický bulletin. V letech 1991–1992 byl dru-
hým polistopadovým ministrem životního prostředí 
ČR, který položil základní rámce moderního sys-
tému ochrany přírody a životního prostředí u nás. 
Výrazně se zasloužil také o vznik a vládní podpo-
ru Programu obnovy venkova. Následně pracoval 
v Českém ekologickém ústavu a byl i ředitelem 
Českého ústavu ochrany přírody. Založil mimo jiné 
i Společnost pro krajinu, Spolek pro obnovu venko-
va, spoluzakládal Společnost pro trvale udržitelný 
život a Ligu ekologických alternativ, působil v Eko-
logické sekci Křesťanské akademie nebo v novém 
Ústavu pro studium  totalitních režimů. Od roku 
1995 působil jako samostatný projektant se speci-
alizací na ochranu přírody a krajiny. Účastnil se na 
desítkách zakázek na územních plánech, revitalizač-

ních projektech, pracoval jako 
poradce ministrů, expert Světo-
vé banky pro posuzování vlivů 

programů a projektů na životní 
prostředí. Vedle své profese byl 

nadále činný v mnoha nevládních 
neziskových organizacích a hnutích. 

Zemřel náhle v roce 2008. Ve stejném 
roce obdržel in memoriam Cenu Josefa Vav-

rouška udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Part-
nerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno 
za celoživotní příkladný lidský, občanský i pro-
fesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-eko-
nomického a životního prostředí a za neutucha-
jící energii, kterou vydával od studentských dob 
pro obnovu lidské svobody, demokracie, práva na 
slušné životní prostředí a veřejné zdraví, ale i pro 
ochranu přírody a krajiny jako podmínky života 
ostatních živých stvoření, ne jen člověka. Důležitou 
roli sehrál také při vzniku a budování základního 
jmění Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor, která se od roku 2017 k připomenutí jeho vý-
znamu přejmenovala na Nadaci Ivana Dejmala pro 
ochranu přírody. 

ING. IVAN
DEJMAL

V současné době se intenzivně věnujeme například 
nápravě vodního režimu v krajině, obnově stabil-
ních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity 
lesa, ochranu cenných přírodních lokalit, obnovou 
kvalitní návštěvnické infrastruktury nebo zachová-
vání harmonické krajiny. Spolupracujeme s organi-
zacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční 

prostředky na jednotlivé akce, iniciujeme nové pro-
jekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu 
s posláním nadace. Podařilo se nám v posledních 
letech dokončit řadu projektů, které mají pozitivní 
dopad na přírodní a krajinné prostředí a na dalších 
intenzivně pracujeme.

Realizujeme projekty
Pomáháme s dlouhodobými projekty, které například 
zvyšují biodiverzitu lesních porostů, pečují o cenné 
přírodní lokality nebo napravují vodní režim v krajině.
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OBNOVUJEME A CHRÁNÍME 
PŘÍRODNÍ A KRAJINNÉ PROSTŘEDÍ



108 100
Za poslední 3 roky se i díky naší pomoci 
podařilo vysadit přes sto tisíc stromů.

KDE KONKRÉTNĚ POMÁHÁME
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OBNOVA NÁVŠTĚVNICKÉ 
INFRASTRUKTURY V NPR 

JIZERSKOHORSKÉ BUČINY

OBNOVA BIOTOPU  
RAŠELINIŠTĚ V PR 

NOVÁ LOUKA
ZVÝŠENÍ STABILITY  

LESNÍCH POROSTŮ NA 
LIBERECKU 2015–2016



V přírodní rezervaci Nová louka revitalizuje Jizersko-
-ještědský horský spolek rašeliniště za pomoci kaská-
dy dřevěných přehrážek tak, aby se hladina podzemní 
vody mohla navrátit k povrchu. I díky našemu spolufi-
nancování se cenný biotop bude moci přirozeně obno-
vovat, posílí se populace chráněných rostlin a zastaví 
se proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. 
Revitalizace přispěje i k větší retenci vody v krajině.

Vybudováno bude 380 přehrážek 

v 2 700 m drenážních příkopů 

na ploše 5,7 ha.

Ve spolupráci s devíti obcemi se podařilo zrealizovat 
výsadby více než dvaceti sedmi tisíc sazenic buků, 
dubů a jedlí. Projekt pomohl posílit druhovou rozma-
nitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, 

přirozenou a zdravou existenci.

Vysazeno 12 480 buků, 

3 650 dubů,

11 200 jedlí.

Dojde k opravě a vylepšení

2,3 km dvou stezek 
pro turisty.

11 12

OBNOVA BIOTOPU 
RAŠELINIŠTĚ 
V PR NOVÁ LOUKA

Financování projektu

Projekt
celkem

2,1 mil. Kč

Příspěvek
nadace

319 123 Kč

ZVÝŠENÍ STABILITY 
LESNÍCH POROSTŮ NA 
LIBERECKU 2015-2016

Financování projektu

Projekt
celkem

871 tis. Kč

Příspěvek
nadace

221 312 Kč

Financování projektu

Projekt
celkem

1,3 mil. Kč

Příspěvek
nadace

201 860 Kč

Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník 
a údolím Bílého Štolpichu budou díky Jizersko-ješ-

tědskému horskému spolku vybudovány po-
valkové chodníky, obnoveny svodnice vody 

či opraveny kamenné i dřevěné stupně. 
Dojde i k přírodě šetrným úpravám 

povrchů cest, tak aby mohly opě-
tovně sloužit všem návštěvní-

kům Jizerských hor. Naše 
nadace zajistí nezbyt-

né spolufinancování 
k získané dotaci 

z fondů EU.

OBNOVA NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V NPR JIZERSKOHORSKÉ BUČINY

KDE KONKRÉTNĚ POMÁHÁME



Poskytujeme nezávis-
lou finanční pomoc 
organizacím i jed-
notlivcům, jejichž čin-
nost je ve shodě s poslá-
ním nadace.

Žádosti o nadační příspě-
vek (grant) je možné podávat 

podle typu programu a to buď 
celoročně bez omezení, nebo ke 

konkrétnímu termínu uzávěrky. Podané žádosti hod-
notí správní rada, která rozhoduje o přidělení a výši 
nadačního příspěvku. Všem žadatelům vždy sdělíme, 
zda jejich žádost uspěla či nikoliv. V případě zájmu 

žádosti před podáním konzultujeme. Finanční pro-
středky jsou poskytovány po uzavření smlouvy o na-
dačním příspěvku. V roce 2016 jsme vyplatili na na-
dačních příspěvcích 1 087 615 Kč.

Finanční prostředky rozdělujeme 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 čás-
tek i v různorodosti příjemců nadačních příspěvků. 
Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla po-
skytování nadačních příspěvků podle příslušných 
paragrafů občanského zákoníku.

GRANTOVÉ PROGRAMY NADACE
Přehled rozdělených příspěvků v roce 2016
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Příjemce grantu   Název projektu     Výše grantu 
Městské lesy Liberec, p.o.  Obnova lesních porostů    20 038 Kč
Jizersko-ještědský horský spolek Rekonstrukce vyhlídkových míst – Jizera a Krásná Máří 23 000 Kč
Jan Šebelka    Podivín, který okrášlil svět aneb Vzpomínání  35 000 Kč
     na Gustava Ginzela (rozšířené vydání)
Kruh autorů Liberecka, z.s.  Kalmanach 2016/2017     10 000 Kč
Jizerské aktivity, z.s.   Časopis KRKONOŠE – JIZERSKÉ HORY/ část Jizerské hory 35 000 Kč
36/02 ZO ČSOP   20. Mezinárodní noc pro netopýry    5 000 Kč
při Správě CHKO Jizerské hory, p.s.
ANNOLK Zájmové sdružení  Týdny pro neziskový sektor v Libereckém kraji 2016 5 000 Kč
právnických osob
Lunaria, z.s.    Aleje na Frýdlantsku      20 000 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Obnova migrační průchodnosti toků Jizerských hor 30 000 Kč
Budějovicích, Fakulta rybářství  pro chráněné druhy ryb zejména střevli potoční
a ochrany vod    a vranku obecnou
Jizerské aktivity, z.s.   35. ročník Jizerská nota + 8. ročník Dětská nota  5 000 Kč
Nakladatelství Petr Polda, s.r.o. Jizerské hory včera a dnes – kniha třetí   35 000 Kč
MAS Frýdlantsko, z.s.   Péče o dutinové ptactvo v Jizerských horách – digitálně 25 000 Kč
Přátelé přírody a myslivosti  Tvorba hledačky „Zdraví z jizerskohorské přírody″  10 000 Kč
Jeřabinky z Jizerek, z.s.
PaedDr. Martin Slunečko   Josef Fanta: Má cesta z Krkonoš do Nizozemí a zpět 25 000 Kč
– NIKÉ TV production
Severočeské muzeum v Liberci, p.o. Vydání Sborníku Severočeského muzea, Přírodní Vědy 34 35 000 Kč
Ekocentrum    Výukové programy v Ekocentru Oldřichov v Hájích  40 000 Kč
Oldřichov v Hájích, o.p.s.  a Domě přírody Českého ráje
AOPK ČR, Regionální pracoviště Informační zpravodaj Upolín     15 054 Kč
Liberecko, organizační složka státu
Celkem      373 092 Kč

ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM
V tomto grantovém programu se zaměřujeme na 
podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a kra-
jinného prostředí. Dále pak za účelem podpory eko-
logické výchovy, mezisektorové spolupráce, reali-
zace strategie trvale udržitelného života a rozvoje 
harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. 

Grantový program jsme veřejně vyhlásili již v listo-
padu roku 2015 a žádosti jsme přijímali v průběhu 
celého roku 2016. Správní rada po odborném po-
souzení rozhodla o podpoře 17 projektů v celkové 
výši 373 092 Kč.

 Podporované aktivity
      konkrétní ochranářská opatření

 publikace zaměřené na přírodní prostředí

 výzkumné projekty

 ochrana a obnova hodnot přírodního 
 a krajinného prostředí

 ekologická výchova a osvěta



Cílem tohoto grantového programu je podpořit pře-
devším školy, školky a organizace pracující s mládeží 
v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. 
Podporovány jsou projekty menšího rozsahu, které 
mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace 
k přírodě. Důraz je kladen na práci v terénu a na 
samostatnou aktivitu dětí. 

Koncem roku 2015 jsme vyhlásili další kolo tohoto 
grantového programu a do lednové uzávěrky bylo 
podáno celkem 26 žádostí na částku 585 032 Kč. 
Poradní sbor je všechny zhodnotil a předložil správní 
radě své doporučení. Následně správní rada schválila 
k podpoře 14 žádostí v celkové výši 151 333 Kč. Je-
den projekt nebyl realizován a žadatel tedy nepřijal 
schválenou podporu ve výši 9 623 Kč. Za čtrnáctile-
tou historii tohoto grantového programu jsme podpo-
řili již 178 projektů celkovou částkou 2 532 850 Kč. 

 Podporované aktivity
      realizace praktických ekologických výukových
 projektů (programů) pro cílovou skupinu

 projekty by měly klást důraz na práci v terénu
 (míněna je např. výzkumná práce, pozorování
 živočichů či rostlin, péče o přírodní zajíma-
 vosti, ekosystém lesa, regionální problémy
 apod.) a na samostatnou aktivitu dětí

 preferujeme vlastní projekty a nepodporuje
 pouhý nákup služeb (kurzů či hotových
 programů)

 vítáme zejména projekty zapojující více
 subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče,
 veřejnost) a projekty s delší časovou 
 návazností

Poskytujeme granty
Rádi podpoříme dobré nápady přispívající 
k péči o přírodní a krajinné prostředí 
a k rozvoji kladného vztahu lidí k přírodě.

GRANTOVÝ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY DĚTÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Přehled rozdělených příspěvků v roce 2016
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Příjemce grantu   Název projektu     Výše grantu 
ZŠ a MŠ Josefův Důl, p.o.  Z Jizerek až do Krkonoš     3 000 Kč
Dětský diagnostický ústav  Jizerské hory – naše první cesta za poznáním –   9 110 Kč
a SVP Liberec, p.o.   „Jak se chovat v přírodě 
     a jak přírodě pomáhat”
EKOPark Liberec, z.s.   Naučná edukativní stezka „ŠKOLA HROU –    20 000 Kč
     VOLNÝ ČAS A EKOLOGIE NENÍ NUDA” 
     určeno pro děti a mládež.
SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. Hlínohrab v naší živé eko-zahradě    12 000 Kč
ZŠ Lázně Libverda, p.o.  Putování za vodou      4 600 Kč
ZŠ praktická a ZŠ speciální  Nejsme tady sami aneb bydlení pro ptáčky a hmyz  5 000 Kč
Frýdlant, p.o.
RADOST při 2. MŠ   Za tajemstvím Jizerských hor    10 000 Kč
se speciálními třídami, z.s.
ZŠ Svor, p.o.    Významné dny pro přírodu     12 000 Kč
Čmelák – Společnost přátel  Jizerskohorští velvyslanci 16     15 000 Kč
přírody, z.s.
Dům dětí a mládeže Tanvald, p.o. Poznej a chraň přírodu Tanvaldska    17 000 Kč
Mateřské a dětské centrum  S nejmenšími do Jizerských hor – ekologická výchova 20 000 Kč
MAJÁK, z.s.    dětí předškolního věku
ZŠ a MŠ Dětřichov, p.o.  Prostě teče z kohoutku     4 000 Kč
ZŠ Turnov, p.o.   „Pojďme na to” ze zahrady     10 000 Kč
Celkem      141 710 Kč



STUDENTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM
Cílem tohoto programu je podpořit především di-
plomové, bakalářské a seminární práce studen-
tů vysokých a středních škol, které svým zamě-
řením mají vazbu na ochranu a obnovu hodnot 
přírodního a krajinného prostředí. Splnění tohoto 
požadavku garantují svým vyjádřením pracovníci 
Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního 
pracoviště Liberecko. 

Tento grantový program byl vyhlášen v listopadu 
roku 2015. Do tohoto grantového programu nebyla 
v roce 2016 podána žádná žádost.

 Podporované aktivity
      podpora zájmu o zpracování ekologicky 
 zaměřených témat vztahujících se k ochraně
 a obnově hodnot přírodního a krajinného 
 prostředí

 posílení zájmu o témata udržitelného 
 rozvoje a ochrany životního prostředí

 přispění ke zkvalitnění studentských prací
 po formální i obsahové stránce

 umožnění adekvátního zveřejnění prací   
 (tisk, internet, přednáška atd.)
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19 670 760 Kč
Tuto částku jsme doposud rozdělili na projekty 
pomáhající přírodnímu prostředí.



V roce 2016 jsme pokračovali v přímé podpoře vy-
braných projektů, kde naše prostředky slouží ke 
spolufinancování dotací z fondů EU nebo obecních 
rozpočtů. Soustředíme se převážně na projekty 
zaměřené na šetrné zacházení s vodou v kraji-
ně a zvyšování druhové rozmanitosti lesů. Pod-
pořili jsme též obnovu návštěvnické infrastruktu-

ry. Projekty jsou většinou víceleté a organizace, 
se kterými takto spolupracujeme, jsou prověře-
né, dlouhodobě pracující a s řadou zkušeností. 
V loňském roce jsme v souvislosti s realizovanými 
projekty poskytli 572 813 Kč. Další prostředky ve 
výši 230 153 Kč schválila správní rada pro vypla-
cení v dalším období.

PŘÍMÁ PODPORA MIMO VYHLÁŠENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY
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V roce 2016 bylo vyplaceno

Příjemce grantu   Název projektu     Výše grantu 
Společnost pro Jizerské   Podpora řízení projektů OPŽP - 2. část   100 000 Kč
hory, o.p.s. 
Město Hrádek nad Nisou  Obnova lesních porostů města Hrádek nad Nisou  42 600 Kč
Obec Rynoltice   Obnova lesních porostů obce Rynoltice   40 810 Kč
Obec Bílý Kostel nad Nisou  Zvýšení stability lesních porostů    19 000 Kč
     obce Bílý Kostel nad Nisou
Obec Dlouhý Most   Zvýšení stability lesních porostů obce Dlouhý Most  11 800 Kč
Město Hrádek nad Nisou  Zvýšení stability lesních porostů města Hrádek nad Nisou 31 380 Kč
Obec Kryštofovo Údolí  Zvýšení stability lesních porostů obce Kryštofovo Údolí 6 450 Kč
Obec Rádlo    Zvýšení stability lesních porostů obce Rádlo   12 040 Kč
Město Rychnov   Zvýšení stability lesních porostů města   10 750 Kč
u Jablonce nad Nisou   Rychnov u Jablonce nad Nisou
Obec Rynoltice   Zvýšení stability lesních porostů obce Rynoltice  18 250 Kč
Obec Šimonovice   Zvýšení stability lesních porostů obce Šimonovice  11 610 Kč
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka (1. část) 32 904 Kč
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka (2. část) 160 000 Kč
Jizersko-ještědský horský spolek Obnova návštěvnické infrastruktury    75 219 Kč
     v NPR Jizerskohorské bučiny (1. část)
Celkem      572 813 Kč
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Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Příjemce grantu   Název projektu     Výše grantu 
Jizersko-ještědský   Obnova biotopu rašeliniště v PR Nová louka   105 038 Kč
horský spolek
Jizersko-ještědský   Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR   125 115 Kč
horský spolek    Jizerskohorské bučiny
Celkem      230 153 Kč



Prosím o doplnění popisku
 sn

ím
ku

Jizersko-ještědský horský spolek – oprava vyhlídky na J
ize

ře

EKOPark  Lib
erec – naučná stezka škola  hrou

RADOST při MŠ Hláska, z.s. – Za taj
em

stv
ím

 Jize
rsk

ýc

h 
ho

r

Lunaria, z.s. – Aleje na Frýdlanstku
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ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM GRANTOVÝ PROGRAM EKOLOGICKÉ 
VÝCHOVY DĚTÍ V LIBERECKÉM KRAJI

STUDENTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 



Zapojujeme veřejnost
Pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost 
fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky 
a z nejlepších snímků vydáváme kalendář.

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky pořádáme 
již od roku 2011 a za tu dobu poslali fotografové přes 
950 snímků a vydáno bylo 7 tisíc kalendářů. Pravi-
delně se zapojují autoři nejen z celé České republiky 
ale také z Polska. Soutěž je určena pro všechny mi-
lovníky Jizerských hor, kteří jsou ochotni se s ostat-
ními podělit o snímky, které zde zachytí. Smyslem je 
představit široké veřejnosti pohledy na toto krásné 
pohoří očima fotografů a povzbudit zájem o přírodu 
a její nezbytnou ochranu. Hodnocení přihlášených 
snímků provádí odborná porota a jednu fotografii 
vybírá i široká veřejnost prostřednictvím interneto-
vého hlasování. Výtěžek z prodeje kalendářů, které 
každým rokem vznikají z nejlepších snímků, putu-
je na projekty, které nadace podporuje. Charitativní 
kalendář tak má nejen potěšit, ale i pomoci přírodě 
jako takové. Do uzávěrky loňského ročníku fotosou-
těže dorazilo 222 snímků od 64 autorů, porota vy-

brala nejlepší fotografie na putovní 
výstavu a z nich pak 13 oceněných, 

ze kterých jsme sestavili charitativní kalendář Za-
ostřeno na Jizerky 2017. Fotografická soutěž si již 
našla své místo jak mezi fotografy, tak i širokou ve-
řejností a věříme v její další úspěšný rozvoj.

Kupte si kalendář a pomozte nám
s ochranou přírody
Kalendáře ve formátu A2 je možné každým rokem ob-
jednávat za cenu 300 Kč prostřednictvím našich inter-
netových stránek, emailem i telefonicky. Výtěžek 
z prodeje kalendářů pomohl již s výsadbou více než 
84 tisíc stromků do Jizerských hor, opravou stezek pro 
turisty, vybudování rybího přechodu nebo obnovou 
rašeliniště. Firmám nabízíme možnost nechat si na 
spodní pruh kalendáře, který je viditelný po celý rok, 
natisknout vlastní logo a prezentaci své společnosti.

ZAOSTŘENO NA JIZERKY

Foto Anna Slaničková
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SNÍMKY 
Z PŘEDCHOZÍCH 
ROČNÍKŮ 
FOTOSOUTĚŽE
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Foto Hana Palečková

Foto Petr Erben



PODPORUJÍ NÁS
Naše činnost je z velké části závislá 
na finanční pomoci dárců a spon-
zorů. Na tomto místě bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří nás 
tímto způsobem podporují. Velice 
si vážíme důvěry, kterou v naší 
práci níže uvedené společnosti 
vložily. Společně tak systematicky 

chráníme a obnovujeme přírodní 
a krajinné prostředí České repub-
liky. Díky výnosům z nadačního 
jmění, zajišťující provoz naší na-
dace, putují veškeré prostředky 
našich dárců a sponzorů na kon-

krétní projekty, které jsou v soula-
du s naším posláním.

24 let
Jsme tradiční 

nadace s dlouholetou 
historií a významnými 
osobnostmi stojícími 
za naším jménem.

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
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Jméno         Částka  
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 150 000 Kč
ŠKODA AUTO, a.s. 120 000 Kč
Dary od fyzických osob 52 200 Kč
Juves one, a.s. 50 000 Kč
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 50 000 Kč
Liberecký kraj 50 000 Kč
Nadace ČEZ 50 000 Kč
Canon CZ, s.r.o. 44 660 Kč
AGENCY TRANSPORT, s.r.o. 20 000 Kč
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 20 000 Kč
Nadace PRECIOSA 15 000 Kč
Severočeská vodárenská společnost, a.s. 15 000 Kč
A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o. 14 000 Kč
Město Frýdlant 13 500 Kč
DESKO, a.s. 10 000 Kč
DIAMO, státní podnik 10 000 Kč
EFTEC (Czech Republic), a.s. 10 000 Kč
Město Desná 10 000 Kč
Město Hejnice 10 000 Kč
Město Nové Město pod Smrkem 10 000 Kč
Nadace Jablotron 10 000 Kč



Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy PODPOŘTE NÁS
Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní 
prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. 
Podpořili jsme stovky menších i větších projektů 
částkou přesahující 18 mil. korun. V současné době 
se zaměřujeme na nápravu vodního režimu v kraji-
ně, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochra-
nu cenných přírodních lokalit. Bez pomoci dárců, 
kteří naší práci věří, bychom těchto cílů dosahovali 
jen stěží. Budeme velice rádi, přidáte-li se mezi ně 

i Vy a pomůžete nám tak v naší činnosti. Věříme, 
že Vaši důvěru nezklameme.

Pokud se rozhodnete nás podpořit, můžete nás o 
tom informovat přes naše internetové stránky, příp. 
emailem či telefonicky. Vaše dary je možné zasílat na 
bankovní účet 3463588/0300. Nezapomeňte do 
zprávy pro příjemce napsat Vaše jméno, abychom 
mohli Vaši platbu identifikovat. 

přejděte na naše webové stránky
www.nadaceivanadejmala.cz
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Jméno         Částka  
Obec Janov nad Nisou 10 000 Kč
Projektová kancelář VANER, s.r.o. 10 000 Kč
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. 10 000 Kč
Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000 Kč
Obec Bedřichov 7 500 Kč
Akustické a izolační stavby, s.r.o. 5 000 Kč
Fehrer Bohemia, s.r.o. 5 000 Kč
Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000 Kč
KNAP INDUSTRIETECHNIK 5 000 Kč
KS Kolbenschmidt, Czech Republic, a. s. 5 000 Kč
LIGRANIT, a.s. 5 000 Kč
LUCID, spol. s r. o. 5 000 Kč
LUKOV Plast, spol. s r.o. 5 000 Kč
NORDservis, s.r.o. 5 000 Kč
Obec Josefův Důl 5 000 Kč
Obec Stráž nad Nisou 5 000 Kč
ARDA, spol. s r.o. 3 000 Kč
Rekuper Sychrov, s.r.o. 3 000 Kč
SZP Sychrov, a.s. 3 000 Kč
TRIMA, spol. s r. o. 3 000 Kč
Veřejná sbírka 2 993 Kč
Město Lučany nad Nisou 2 000 Kč
Nový Web, s.r.o. 1 500 Kč
Kitl, s.r.o. 1 111 Kč
Město Semily 1 000 Kč
Město Smržovka 1 000 Kč
Celkem:        858 464 Kč
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JAK MŮŽETE POMOCI?

podpora
konkrétního

projektu

podpora
cílů 

nadace

Můžete přispět na konkrétní 
projekt, který si vyberete 
a zvolit výši finančního daru. 

Váš příspěvek použije-
me přímo na tento 

projekt.

Tato pomoc je nejvhodnější, 
pokud chcete dlouhodobě 
a pravidelně podporovat 
cíle, které jsou v soula-

du s posláním naší 
nadace.



DĚKUJEME SPOLEČNOSTEM A ORGANIZACÍM ZA 
FINANČNÍ PODPORU A SPOLUPRÁCI V ROCE 2016

A.RAYMOND JABLONEC, 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
Canon CZ, s.r.o.
CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond
Centrum Babylon, a.s.
Conseq Investment Management, a.s.
CUBE CZ, s.r.o.
ČEPS, a.s.
DESKO, a.s.
DETOA Albrechtice, s.r.o.
DIAMO, státní podnik
DIMATEX CS, spol. s r.o.
Dům přírody Českého ráje
EFTEC (Czech Republic), a.s.
ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Evernia s.r.o.
Fehrer Bohemia, s.r.o.
Fórum dárců
H-INTES, s.r.o.

Inteva Products Czech Republic, 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
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
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 Hrádek nad Nisou
Město Lučany nad Nisou
Město Nové Město pod Smrkem
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Město Smržovka
Městský úřad Semily
MICONEX, s.r.o.
Muzeum Českého ráje v Turnově
Nadace ČEZ
Nadace Jablotron
Nadace PRECIOSA
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
NORDservis, s.r.o.
Nový Web, s.r.o.
Obec Bedřichov
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Obec Dlouhý Most
Obec Janov nad Nisou
Obec Josefův Důl
Obec Kryštofovo Údolí
Obec Kunratice
Obec Rádlo
Obec Rynoltice
Obec Stráž nad Nisou
Obec Šimonovice
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.
Rekuper Sychrov, s.r.o.
ROVER, s. r. o.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.
Severočeská vodárenská společnost, 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 – steel, s.r.o.
Stav Agency, s.r.o.
SVT Consulting, s.r.o.
SZP Sychrov, a.s.
ŠKODA AUTO, a.s.
TRIMA, spol. s r. o.
TRW Automotive Czech, s.r.o.
UNILES, a.s.
Ústecká komunitní nadace
Velkoplošný tisk – Josef Panožka
Vespo – Štěpán Vejražka
Würth, spol. s r. o.
ZŠ Turnov, p.o.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 2016
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vede účet-
nictví dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky 504/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přísluš-
nými ustanoveními o nadacích v Občanském zákoníku.

Rozvaha k 31. 12. 2016

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ 
NADACI PODPOŘILI FINANČNĚ, ODBORNĚ NEBO 
PŘILOŽILI RUKU K DÍLU

Petr Anděl
Jana Bazevičiusová
Kateřina Bednářová
Vladislava Belkoská
rodina Bémova
Dieter Bönisch
Jan Brzobohatý
Daniel Cervan
Alena Čepelková
Igor Činovec
manželé Dědkovi
Libor Dostál
Lucie Drozdová
Jan Duda
Miroslav Dusík
Alena Dvořáková
Petr Erben
Eva Eršilová
Jiří Fejkl
Jiří Gdula
Roman Grebeníček
Tomáš Hakr
Blanka Havlová
Zdeněk Heřman
Mojmír Hojač
Vítězslav Hudský
Ivana Hujerová

Jiří Hušek
Jana Janečková
Zuzana Jankajová
Břetislav Jansa
Aleš Ječmeň
Eva Kajzarová
Roman Karpaš
David Kavan
Markéta Kavková
Tereza Knopová
Monika Kocourová
Tomáš Komrzý
Vít Kopecký
Jan Korytář
Zdeněk Kotal
Pavel Kraus
manželé Křížovi
Václav Lábus
Helena Lacinová
Václav Lahovský
Iva Latináková
Kateřina Lauermannová
Zdeněk Lín
manželé Lukášovi
Lenka Macháčková
Jerzy Majdan
Michal Mareš

manželé Mašterovi
Klára Mágrová
Jana Mejzrová
Zdeněk Melichar
Petra Menclová
Viktor Mesčerjakov
Linda Michovská
Jaroslav Moravec
Horst Moudrý
Vilém Murcek
Štefan Nejeschleba
Jaroslava Novotná
Václav Odehnal
Hana Palečková
Jiří Panoch
Zdeněk Patzelt
Otto Pavlík
Jan Pešek
Eva Petrovská
Milan Pilař
Renata Placková
Michal Potůček
Barbora Rašková
Martin Reinhardt
Jitka Rozkovcová
Jaroslav Řezáč
manželé Sadilovi

Rudolf Slanička
Anna Slaničková
Milan Smeták
Miroslav Stříbrný
Jan Svoboda
Petr Šourek
Jaroslava Štoudková
Radek Štrupl
Vojtěch Šťastný
manželé Tomášovi
Jana Trojanová
Jaroslav Týl
Lukáš Valecký
Radovan Valent
Pavel Vaníček
Šárka Venclová
Štěpán Venhoda
Vladimír Vlk
Božena Voborníková
manželé Vohlídalovi
Pavel Vonička
František Vozka
Tomáš Vrkoslav
Petra Vyčítalová
Alena Závůrková
Zdeňka Zdražilová
Radim Zika
Jakub Zoha 
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Aktiva          
Dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek 581 571 Kč
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku     -142 167 Kč
Finanční dlouhodobý majetek 46 133 475 Kč
Krátkodobý majetek
Zásoby  41 822 Kč   
Pohledávky 57 554 Kč 
Finanční krátkodobý majetek 5 474 748 Kč 
Jiná aktiva   27 585 Kč 
Aktiva celkem 52 174 588 Kč

Pasiva          
Vlastní zdroje
Vlastní jmění 45 295 161 Kč
Zisk minulých let 6 199 957 Kč 
Výsledek hospodaření                                 587 428 Kč 

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky 76 194 Kč 
Jiná pasiva  15 848 Kč 
Pasiva celkem 52 174 588 Kč
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Doplňující údaje:

Nadace v hodnoceném období dodržela pravidla 
související s náklady na správu nadace stanovené 
ve statutu.

Nadace vykazuje v průměru dva pracovníky a tomu 
odpovídající osobní náklady.  

Nadační kapitál ve výši 45 295 161 Kč je tvořen ne-
movitostí ve vlastnictví nadace, finančními prostřed-
ky převedenými Ministerstvem financí České repub-

liky 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 prostřed-
ky jsou uloženy v kupónových spořících státních dlu-
hopisech ČR, 2013–2018, FIX %. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři na-
dace.

7 000
Vydali jsme již sedm tisíc charitativních kalendářů 
a výtěžek z jejich prodeje věnovali na projekty 
pomáhající Jizerským horám.
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016

Náklady          
Spotřeba materiálu a energie 79 150 Kč 
Prodej zboží – kalendáře 50 784 Kč
Cestovné 54 093 Kč 
Reprezentace 104 739 Kč 
Ostatní služby 205 084 Kč 
Osobní náklady 815 814 Kč 
Ostatní náklady 30 713 Kč 
Odpisy dlouhodobého majetku  7 898 Kč

Náklady celkem 1 348 275 Kč

Výnosy          
Tržby z prodeje služeb 59 000 Kč
Tržby z prodeje kalendářů 204 464 Kč
Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 1 624 586 Kč
Přijaté příspěvky (dary) 47 653 Kč

Výnosy celkem 1 935 703 Kč

Hospodářský výsledek 587 428 Kč
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, (dále také „Nadace“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty 
za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadaci jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 
31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro au-
dit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikač-
ními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprá-
vě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán „Nadace“.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinnos-
tí souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních infor-
mací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způ-
sobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO VEDENÍ NADACE IVANA DEJMALA PRO OCHRANU PŘÍRODY

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
 všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o „Nadaci“, k nimž jsme dospěli při provádění au-
ditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku
Statutární orgán „Nadace“ odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s čes-
kými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán „Nadace“ povinen posoudit, zda je „Nadace“ schopna nepře-
tržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutár-
ní orgán „Nadace“ plánuje zrušení „Nadace“ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost 
než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) ne-
správnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpo-
kládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvo-
 dem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné 
 a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
 významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení 
 významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné 
 dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol 
 statutárním orgánem.
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•	 Seznámit	se	s	vnitřním	kontrolním	systémem	„Nadace“	relevantním	pro	audit	v	takovém	rozsahu,	
	 abychom	mohli	navrhnout	auditorské	postupy	vhodné	s	ohledem	na	dané	okolnosti,	nikoli	abychom	
	 mohli	vyjádřit	názor	na	účinnost	jejího	vnitřního	kontrolního	systému.
•	 Posoudit	vhodnost	použitých	účetních	pravidel,	přiměřenost	provedených	účetních	odhadů	a	informace,
	 které	v	této	souvislosti	statutární	orgán	„Nadace“	uvedl	v	příloze	účetní	závěrky.
•	 Posoudit	vhodnost	použití	předpokladu	nepřetržitého	trvání	při	sestavení	účetní	závěrky	vedením	„Nadace“	
	 a	to,	zda	s	ohledem	na	shromážděné	důkazní	informace	existuje	významná	(materiální)	nejistota	vyplý-
	 vající	 z	 událostí	 nebo	podmínek,	 které	mohou	významně	 zpochybnit	 schopnost	 „Nadace“	nepřetržitě	
	 trvat.	Jestliže	dojdeme	k	závěru,	že	taková	významná	(materiální)	nejistota	existuje,	je	naší	povinností	
	 upozornit	v	naší	zprávě	na	informace	uvedené	v	této	souvislosti	v	příloze	účetní	závěrky,	a	pokud	tyto	
	 informace	nejsou	dostatečné,	vyjádřit	modifikovaný	výrok.	Naše	závěry	týkající	se	schopnosti	„Nadace“	
	 nepřetržitě	trvat	vycházejí	z	důkazních	informací,	které	jsme	získali	do	data	naší	zprávy.	Nicméně	budoucí	
	 události	nebo	podmínky	mohou	vést	k	tomu,	že	„Nadace“	ztratí	schopnost	nepřetržitě	trvat.
•	 Vyhodnotit	celkovou	prezentaci,	členění	a	obsah	účetní	závěrky,	včetně	přílohy,	a	dále	to,	zda	účetní	závěr-
	 ka	zobrazuje	podkladové	transakce	a	události	způsobem,	který	vede	k	věrnému	zobrazení.

 
	 V	Liberci,	dne:	28.	6.	2017

	 ZH	Bohemia	Audit	s.	r.	o.		 	 	 									 Ing.	Květuše	Rusnoková
	 osvědčení	Komory	auditorů	ČR	č.	448	 																				 auditor	–	č.	osvědčení	153
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