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Už více jak 26 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.
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Celý loňský rok jsme vystupovali již pod novým názvem, ale na ten původní Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor jsme nezapomněli a odkaz v něm sdělený zachováváme stále. V novém názvu odkazujeme na 
památku Ivana Dejmala, druhého polistopadového ministra životního prostředí, který se zasadil o položení základů 
systematické péče o životní prostředí v České republice, a člověka, který naší nadaci v jejich začátcích velice 

pomohl. Rozšířili jsme náš účel i působnost na území celé České republiky a s jedním projektem jsme pomohli  
i v zahraničí. Jizerské hory jsou ale stále naší srdeční záležitostí. V posledních letech jsme se zaměřili na nápravu 

vodního režimu v krajině a zvyšování její retenční schopnosti přírodě blízkými postupy. Zároveň podporujeme projekty 
na zachování biodiverzity a zvyšování druhové rozmanitosti lesů, což je nezbytné pro jejich dlouhodobou, zdravou  

a stabilní existenci. Klimatickou změnu již většina vnímá jako reálnou a naše zaměření se tedy ukazuje jako správné. 

Vyhlásili jsme čtyři grantové programy zaměřené na podporu projektů, které jsou v souladu s posláním nadace, ve kterých jsme 
v roce 2018 rozdělili více jak 1,4 miliónu korun. Tím nejnovějším s názvem Pro zdravou krajinu spolufinancujeme projekty, které získají 
podporu z fondů Evropské unie, ale daným organizacím chybí zbývající prostředky na jejich realizaci. Další grantové programy 
mají dlouhodobou historii a od roku 1993 jsme jejich prostřednictvím podpořili stovky malých i větších projektů celkovou částkou 
dosahující téměř 22 miliónů korun. Vybíráme si však i některé konkrétní projekty sami či iniciujeme jejich vznik a díky tomu jsme v 
minulém roce financovali opravu návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, výsadby druhově 
rozmanitějších lesů na Liberecku nebo jsme se zapojili do záchrany Sedmihorských mokřadů a v roce 2019 budeme spolufinanco-
vat i obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Všechny tyto projekty považuji za klíčové a zcela odpovídají námi nas-
tavené strategii podpory a zacílení nadace. Budeme se jim intenzivně věnovat i v dalších letech. Podrobněji Vám je představíme 
v další části naší výroční zprávy.

Od roku 1998 vlastníme objekt na Jizerce čp.2, kde proběhla v letech 2004 až 2005 celková rekonstrukce a Společnost pro Jizerské 
hory, o.p.s. zde od té doby provozuje středisko ekologické výchovy. V loňském roce jsme začali intenzivně řešit jeho další fungování 
a související investice, které je po letech nezbytné provést. Cílem jsou krom oprav běžného opotřebení hlavně změna zdroje vy-
tápění a eliminace vlhkosti v hlavním přednáškovém sále. Po pečlivé konzultace s odborníky a s ohledem na rozpočet jsme vybrali 
nejvhodnější variantu a samotné práce budou zahájeny v roce 2019. Unikátní objekt si péči rozhodně zaslouží, aby mohl fungovat 
zas mnoho dalších let svému účelu a to enviromentálnímu vzdělávání mládeže. V roce 2018 jsme si připomněli 25 let naší existence. 
Za tu dobu prošly Jizerské hory dynamickým vývojem, kdy kdysi zcela holá náhorní plošina se opět zelená a zpustošené lesy se 
vracejí k normálu. Cesta k jejich úplnému uzdravení bude ještě dlouhá, ale jsem přesvědčen, že naše pomoc byla velmi důležitá. 
Oslavy proběhly společně s 50letým výročím vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a k této příležitosti jsme vydali knihu 
Siegfrieda Weisse, který oslavil 85 narozeniny, s názvem O věčných proměnách lesa. Věřím, že naše další působení bude minimálně 
tak úspěšné jako léta dosavadní. 

Vyhlásili jsme též osmý ročník populární fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky a z nejlepších snímků jsme vydali stejnojmen-
ný benefiční kalendář na rok 2019. Výtěžek z jeho prodeje opětovně směroval do Jizerských hor a jejich okolí a zájem lidí o něj 
dlouhodobě stoupá. V této dobře zahájené tradici budeme pokračovat i nadále. Řada našich aktivit by se neobešla bez štědré 
a dlouhodobé pomoci společností i jednotlivců, které si velice vážím. I vloni se nám opět 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 jednotlivcům, kteří s námi spolupracují 
v odborné rovině a pomáhají nám svými zkušenostmi i radami. V neposlední řadě děkuji za obětavou práci zaměstnancům a od-
povědně a nezištně působícím kolegům ze správní a dozorčí rady naší nadace.

RNDr. František Pelc, předseda správní rady
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
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Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod názvem 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací 
v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu 
i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž 
činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot 
přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu 
vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních 
lokalit. Pravidelně procházíme obsáhlým hodnocením a jsme držiteli certifikátu Známka kvality, 
která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody je zřízena za veřejně prospěšným účelem ochrany 
a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické 
výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje har-
monického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

RNDr. František Pelc 
(ředitel Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR), předseda správní rady

Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.  
(bývalý náměstek ředitele Správy 
Krkonošského národního parku), před-
seda dozorčí rady

Mgr. Ondřej Petrovský 
(ředitel nadace)

JUDr. Pavel Pfajfr  
(advokát), místopředseda 
správní rady

Ing. Richard Kořán 
(člen burzy), člen dozorčí rady

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

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.  
(vysokoškolský učitel), člen dozorčí rady

Jakub Trsek  
(vedoucí kanceláře)
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O B N O V U J E M E  A  C H R Á N Í M E 
P Ř Í R O D N Í  A  K R A J I N N É  
P R O S T Ř E D Í
V současné době se intenzivně věnujeme například nápravě vodního režimu v krajině, obnově 
stabilních lesních ekosystémů, zvyšování biodiverzity lesa, ochraně cenných přírodních lokalit, 
obnově kvalitní návštěvnické infrastruktury nebo zachovávání harmonické krajiny. Spolupracu-
jeme s organizacemi i jednotlivci, zajišťujeme nezbytné finanční prostředky na jednotlivé akce, 
iniciujeme nové projekty a realizujeme opatření, která jsou v souladu s naším posláním. Podaři-
lo se nám v posledních letech dokončit řadu projektů, které mají pozitivní dopad na přírodní  
a krajinné prostředí a na dalších intenzivně pracujeme.

Záchrana Sedmihorských mokřadů 
Projekt má za cíl vrátit cennému území jeho přirozenou přírodní funkci za-
držovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných ros-
tlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého 
jeřába popelavého). Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO 
Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena 
činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území na-
dále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitel-
né. Šrámy v podobě melioračních příkopů zde však zůstaly zachovány a 
bez pomoci člověka se v dohledné době přírodní stav nenavrátí. Projekt 
bude realizovat pozemkový spolek Sedmihorské mokřady a Společnost 
pro Jizerské hory, o.p.s.

Odhadovaná celková cena projektu: 8,2 mil. Kč, kde nadace 
zajistí nezbytné spolufinancování a předfinancování.

Pomůžeme navrátit mokřadu jeho přirozenou funkci.

Obnova návštěvnické infrastruktury 
v NPR Jizerskohorské bučiny
Na dvou turistických stezkách vedoucích přes Poledník a údolím Bílého 
Štolpichu se díky Jizersko-ještědskému horskému spolku vybudovaly pov-
alkové chodníky, obnovily svodnice vody či opravily kamenné i dřevěné 
stupně. Došlo i k přírodě šetrným úpravám povrchů cest, tak aby opětovně 
sloužily všem návštěvníkům Jizerských hor. Naše nadace zajistila nezbytné 
spolufinancování k získané dotaci z fondů EU.

Projekt celkem: 1,3 mil. Kč | Celkový příspěvek nadace: 201 860 Kč

Došlo k opravě a vylepšení 2,3 km dvou stezek pro turisty.
hotový projekt

K D E
K O N K R É T N Ě
P O M Á H Á M E ?
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Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku 
Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou a 8 ob-
cemi bylo vysázeno více jak třináct tisíc sazenic jedlí. Projekt pomohl posílit 
druhovou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přiro-
zenou a zdravou existenci. Lesy však potřebují naši pomoc i nadále, proto 
budeme v tomto záměru pokračovat i v roce 2019.

Již od roku 1993 chráníme a obnovujeme přírodní prostředí 
a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Podpořili jsme 
stovky menších i větších projektů částkou necelých 22 
mil. korun. V současné době se zaměřujeme na nápravu 
vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosys-
témů a ochranu 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 důvě-
ru nezklameme. 

Pokud se rozhodnete nás podpořit, můžete nás o tom in-
formovat přes naše internetové stránky, příp. emailem či 
telefonicky. Vaše dary je možné zasílat na bankovní účet 

3463588/0300.

Stojí za námi 26 let zkušeností a stovky úspěšně zrealizovaných 
projektů – podpořte nás svým darem, abychom mohli i nadále 
chránit přírodu, jejíž jsme součástí.

Projekt celkem: 687 tis. Kč | Celkový příspěvek nadace: 384 421 Kč

Vysázeno a zajištěno před zvěří bylo 13 400 jedlí.

hotový projekt

Obnova evropsky významné lokality
 Jizerské smrčiny

Cílem projektu Jizersko-ještědského horského spolku je vrátit 
lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou existenci a 
zároveň pomoci rašeliništím se zadržováním vody v krajině. 
Projekt pomůže přírodně cenným podmáčeným smrčinám 
v samém srdci Jizerských hor. Dojde k výsadbám více jak 14 
tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudováním  
60 přehrážek se podaří pomoci i unikátním rašeliništím, která jsou 
v současné době ohrožena vysycháním.

Projekt celkem: 2 mil. Kč | Celkový příspěvek nadace: 358 751 Kč

Pomůžeme Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu.

P O D P O Ř T E  N Á S

J A K  M Ů Ž E T E
P O M O C I ?

3463588/0300bankovní 
účet: 

Podpora 
cílů nadace

Tato pomoc je nejvhodnější, 
pokud chcete dlouhodobě 
a pravidelně podporovat 
cíle, které jsou v souladu s 

posláním naší nadace.

Podpora 
konkrétního 

projektu

Můžete přispět na konkrétní pro-
jekt, který si vyberete a zvolit výši 
finančního daru. Váš příspěvek 

použijeme přímo na tento 
projekt.
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G R A N T O V É 
P R O G R A M Y 
N A D A C E

Z Á K L A D N Í  G R A N T O V Ý 
P R O G R A M 

Žádosti o nadační příspěvek (grant) je možné podávat podle typu programu a to buď ce-
loročně bez omezení, nebo ke konkrétnímu termínu uzávěrky. Podané žádosti hodnotí správní 
rada, která rozhoduje o přidělení a výši nadačního příspěvku. Všem žadatelům vždy sdělíme, 
zda jejich žádost uspěla či nikoliv. V případě zájmu s Vámi žádosti před podáním konzultujeme. 
Finanční prostředky jsou poskytovány po uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. V roce 2018 
jsme vyplatili na nadačních příspěvcích 1 401 419 Kč.

Finanční prostředky rozdělujeme žadatelům ve čtyřech otevřených grantových programech, je-
jichž 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 jed-
notlivých částek i v různorodosti příjemců nadačních příspěvků. Nadace při svém hospodaření 
dodržela pravidla poskytování nadačních příspěvků podle příslušných paragrafů občanského 
zákoníku.

V tomto grantovém programu se zaměřujeme na pod-
poru ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného 
prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické 
výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strate-
gie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického 
vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. 

Žádosti v tomto grantovém programu přijímáme průběžně a ty co nestihneme projednat v 
daném roce se automaticky přesouvají do toho dalšího. Správní rada po odborném posouzení 
rozhodla o podpoře 16 projektů v celkové výši 517 166 Kč, z čehož 15 bylo vyplaceno v roce 
2018 a jeden projekt ve výši 35 000 Kč bude vyplacen v roce 2019.

Podporované aktivity
 Č konkrétní ochranářská opatření
 Č publikace zaměřené na přírodní prostředí
 Č výzkumné projekty
 Č ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí
 Č ekologická výchova a osvěta

Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím 
i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace.
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Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Česká zemědělská univerzita v Praze Morfologická a genetická variabilita bříz a její využití pro 
lesnictví a ochranu přírody 33 000 Kč

Severočeské muzeum v Liberci, p.o. Vydání Sborníku Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, 35 
(2017) 35 000 Kč

ARNIKA - Program Ochrana přírody, z.s. Péče o bílé stráně 20 000 Kč

Koalice pro řeky, z.s. Obnova krajinné mozaiky na pozemcích obce Čehovice 50 000 Kč

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO 
Jizerské hory, p.s. Propagace a péče o hmyzožravce na Liberecku 2018 10 000 Kč

Jizersko-ještědský horský spolek Oprava a údržba opatření realizovaná z OPŽP 2007 - 2013 20 000 Kč

Jestřábník, spolek pro ochranu 
přírody a krajiny, z.s.

Obnova a entomologický monitoring cenných přírodních 
území v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice 52 730 Kč

AOPK ČR, Regionální pracoviště 
Liberecko, organizační složka státu Výročí 50 let CHKO Jizerské hory - akce pro veřejnost 70 000 Kč

Kasanka Trust Limited Law Enforcement 81 436 Kč

Česká speleologická společnost, základní 
organizace 4-01, p.s. Speleologický den v Panském lomu 2018 5 000 Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Fakulta rybářství a ochrany vod

Monitoring a podpora populací chráněných původních 
druhů ryb v tocích Jizerských hor 25 000 Kč

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Severočeské muzeum v Liberci, p.o. Vydání Sborníku Severočeského Muzea, 
Přírodní Vědy, 36 (2018) 35 000 Kč

Celkem: 35 000 Kč

Jizerské aktivity, z.s. Časopis Krkonoše – Jizerské hory (část Jizerské hory) 35 000 Kč

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České 
lesnické společnosti

Představení demonstračního objektu nepasečného
lesního hospodaření širší odborné i laické veřejnosti 20 000 Kč

Nakladatelství Petr Polda, s.r.o Příběhy rozhleden Českého ráje 20 000 Kč

Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. Nábytková banka (NA-BANK LIBEREC) 5 000 Kč

Celkem: 482 166 Kč

PŘEHLED ROZDĚLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2018

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PŘÍSPĚVKŮ URČENÝCH 
K ROZDĚLENÍ V ROCE 2019

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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STUDENTSKÝ GRANTOVÝ 
PROGRAM 

Podporované aktivity
 Č konkrétní ochranářská opatření
 Č publikace zaměřené na přírodní prostředí
 Č výzkumné projekty
 Č ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí
 Č ekologická výchova a osvěta

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2018

Cílem tohoto programu je podpořit především diplomové, bakalářské a seminární práce stu-
dentů vysokých a středních škol, které svým zaměřením mají vazbu na ochranu a obnovu hod-
not přírodního a krajinného prostředí. Splnění tohoto požadavku garantují svým vyjádřením pra-
covníci Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště Liberecko. Maximální výše 
příspěvku činí 10 000,- Kč.

• Daniel Cervan

• Milan Drbohlav

• Jiří Fejkl

• Roman Grebeníček

• Aleš Hadinec

• Vítězslav Hudský

• Aleš Ječmeň

• Tomáš Kupec

• Zdeněk Lín

• Jaroslav Moravec

• Jaroslava Novotná

• Hana Palečková

• Jan Podešva

• Jan Strakoš

• Miroslav Stříbrný

• Ondřej Šouba

• Radek Štrupl
V tomto grantovém programu přijímáme žádosti průběžně a není tedy stanovena žádná 
uzávěrka. Žádosti, které nestihneme projednat v daném roce, se automaticky přesouvají do 
toho dalšího. Podána byla jedna žádost, kterou správní rada podpořila v plné výši 8 340 Kč.

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Nina Ryšavá Příčiny degradace a možnosti obnovy vrchovištních 
rašelinišť Jizerských hor 8 340 Kč

Celkem: 8 340 Kč

D Ě K U J E M E  A U T O R Ů M 
P O U Ž I T Ý C H  F O T O G R A F I Í
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GRANTOVÝ PROGRAM EKOLOGICKÉ 
VÝCHOVY DĚTÍ  V LIBERECKÉM KRAJI

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

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

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

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

Cílem tohoto grantového programu je podpořit především školy, školky a organizace pracující 
s mládeží z Libereckého kraje v jejich záměrech z oblasti ekologické výchovy dětí. Podpor-
ovány 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 2017 jsme vyhlásili další kolo tohoto 
grantového programu a do lednové uzávěrky 
bylo podáno celkem 21 žádostí na částku  
517 509 Kč. Poradní sbor je všechny zhodnotil  
a předložil správní radě své doporučení. Následně 
správní rada schválila k podpoře 14 žádostí  
v celkové výši 150 280 Kč. Za šestnáctiletou historii 
tohoto grantového programu jsme podpořili již 209 
projektů celkovou částkou 2 848 409 Kč. 

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2018

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s. Jizerskohorští velvyslanci 18 15 000 Kč

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, p.s. Junior Ranger v CHKO Jizerské hory 18 000 Kč

Centrum volného času Arabela, z.s. Zahrada je naše učebnice 7 000 Kč

RADOST při MŠ Hláska, z.s. Barevné Jizerské hory 3 400 Kč

ZŠ Švermova, p.o. Jizerky – projít, prožít, poznat 10 500 Kč

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s. V nitru přírody od malinka… 13 500 Kč

Severočeské muzeum v Liberci, p.o. Od Textilany k parku? 12 000 Kč

SRPŠ při ZŠ Liberec, Lesní, z.s. Hlínohrab v naší živé eko-zahradě 10 000 Kč

ZŠ speciální, Frýdlant, p.o. Chceme poznávat a chránit přírodu 7 000 Kč

ZŠ Kobyly, p.o. Sázíme stromy kolem školy 7 580 Kč

ZO ČSOP Armillaria, p.s. Ekosemináře 2018 – Děti lesu – les dětem 15 000 Kč

100 chutí, z.ú. Dotkni se netýkavky 15 300 Kč

ZŠ Křížanská, p.o. Mapa výletů 10 000 Kč

ZŠ Masarykova, Zásada, p.o. Budujeme školu před školou 6 000 Kč

Celkem: 150 280 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 



17 18

PRO ZDRAVOU KRAJINU 
V roce 2017 jsme vyhlásili zcela nový grantový program Pro zdravou krajinu. Je zaměřen na 
podporu spolufinancování projektů převážně neziskových organizací zaměřených na ochranu 
biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny. 

Podporované aktivity
 Č Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny 

úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci 
OPŽP ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvodněná část neuznatelných nákladů 
vztažená k předmětu ochrany přírody.

 Č Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny (obnova 
tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).

Výše podpory
 Č Maximální výše podpory na jeden projekt je  

150 tis. Kč (v opodstatněných případech je možné 
tento limit navýšit). V případě projektů dotovaných  
z OPŽP se limit zároveň vztahuje na max. 50 % vyčísleného 
spolufinancování (vlastního podílu žadatele) a případně 
řádně odůvodněných neuznatelných nákladů přímo 
vztažených k předmětu ochrany přírody – tyto prostředky 
budou vypláceny až po obdržení dotace z OPŽP jako 
spoluúčast při každé žádosti o platbu. Předfinancování 
projektů je ve výjimečných případech možné, je však 
nezbytné toto řádně zdůvodnit. V tomto případě se 
bude jednat o vratný nadační příspěvek.

Žádosti v tomto grantovém programu přijímáme průběžně a ty co nestihneme projednat v 
daném roce se automaticky přesouvají do toho dalšího. Správní rada po odborném posouzení 
rozhodla o podpoře 3 projektů v celkové výši 270 000 Kč, z čehož jedna byla vyplacena v roce 
2018 a dva další příspěvky v celkové výši 120 000 Kč budou vyplaceny v příštím období.

Přehled rozdělených příspěvků v roce 2018

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s.
Obnova stanovišť modráska bahenního, 
modráska černoskvrnného a rosnatky 
okrouhloliské v Pardubickém kraji

150 000 Kč

Celkem: 150 000 Kč

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Hnutí DUHA Olomouc, p.s. Soužití s velkými šelmami v České republice 50 000 Kč

Město Dobřany
Obnova biotopů ohrožených organismů 
prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém 
vojenském cvičišti

70 000 Kč

Celkem: 120 000 Kč

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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PŘÍMÁ PODPORA MIMO VYHLÁŠENÉ 
GRANTOVÉ PROGRAMY

V roce 2018 jsme pokračovali v přímé podpoře vybraných projektů, 
kde naše prostředky slouží ke spolufinancování dotací z fondů EU nebo 
obecních rozpočtů. Soustředíme se na přímou podporu organizací, kde 
máme navázanou dlouhodobou spolupráci a zaměřujeme se na víceleté 
projekty s pozitivním dopadem na přírodní prostředí. V roce 2018 jsme v 
souvislosti s realizovanými projekty poskytli 610 633 Kč. Další prostředky ve výši  
350 000 Kč schválila správní rada a jsou určené k vyplacení v dalším období. 
Zároveň v roce 2018 vrátil Jizersko-ještědský horský spolek nedočerpané 
finanční prostředky v rámci nadačního příspěvku dle smlouvy 160411 ve 
výši 63 399,50 Kč, na který se mu podařilo získat prostředky z jiných zdrojů. 

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Jizersko-ještědský horský spolek Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR 
Jizerskohorské bučiny (3. část) 100 372 Kč

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Příprava projektu „Zadržení vody 
v krajině – Bedřichov“ 125 840 Kč

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města 
Rychnov u Jablonce nad Nisou 73 011 Kč

Obec Rádlo Zvýšení stability lesních porostů obce 
Rádlo 62 505 Kč

Obec Dlouhý Most Zvýšení stability lesních porostů obce 
Dlouhý Most 18 655 Kč

Obec Šimonovice Zvýšení stability lesních porostů obce
 Šimonovice 18 640 Kč

Obec Kryštofovo Údolí Zvýšení stability lesních porostů obce 
Kryštofovo Údolí 29 610 Kč

Obec Bílý Kostel nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů obce 
Bílý Kostel nad Nisou 37 280 Kč

Město Hrádek nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů města 
Hrádek nad Nisou 70 160 Kč

Římskokatolická farnost Nová Ves u Chrastavy Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické 
farnosti Nová Ves u Chrastavy 19 740 Kč

Obec Rynoltice Zvýšení stability lesních porostů obce 
Rynoltice 28 510 Kč

Římskokatolická farnost Bílý Kostel nad Nisou Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické 
farnosti Bílý Kostel nad Nisou 8 770 Kč

Římskokatolická farnost Chrastava Zvýšení stability lesních porostů Římskokatolické 
farnosti Chrastava 17 540 Kč

Celkem: 610 633 Kč
V roce 2018 bylo vyplaceno

Příjemce grantu: Název projektu: Výše grantu:

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s. Revitalizace mokřadů v lokalitě 
„U koupaliště“ v Novém Boru 350 000 Kč

Celkem: 350 000 Kč

Přehled schválených příspěvků určených k rozdělení v příštím období

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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P O D P O R U J Í  N Á S
Naše činnost je z velké části závislá na finanční pomoci dárců a sponzorů. 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 republiky. Díky výnosům z nadačního jmění, zajišťující provoz naší nadace, putují veškeré 
prostředky našich dárců a sponzorů na konkrétní projekty, které jsou v souladu s naším posláním.

Jméno: Částka:

ŠKODA AUTO, a.s. 137 600 Kč

Lesy České republiky, s.p. 60 000 Kč

Dary od fyzických osob 54 425 Kč

ČEPS, a.s. 50 000 Kč

Liberecký kraj 50 000 Kč

Nadace ČEZ 50 000 Kč

Juves one, a.s. 40 000 Kč

Canon CZ, s.r.o. 39 550 Kč

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o. 30 000 Kč

A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o. 15 000 Kč

CUBE CZ, s.r.o. 15 000 Kč

Nadace Jablotron 15 000 Kč

KNAP INDUSTRIETECHNIK 5 000 Kč

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

Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o. 5 000 Kč

Město Desná 5 000 Kč

NORDservis, s.r.o. 5 000 Kč

Obec Albrechtice v Jizerských horách 5 000 Kč

Obec Janov nad Nisou 5 000 Kč

Obec Josefův Důl 5 000 Kč

Obec Oldřichov v Hájích 5 000 Kč

ROVER, s. r. o. 5 000 Kč

EMBA, spol. s r. o. 3 614 Kč

ARDA, spol. s r.o. 3 000 Kč

Calculus, s.r.o. 3 000 Kč

BOFTISK, s.r.o. 10 000 Kč

Conseq Investment Management, a.s. 10 000 Kč

EUROHEAT, s.r.o. 10 000 Kč

Obec Bílý Potok 10 000 Kč

Severočeská vodárenská společnost, 
a.s. 10 000 Kč

Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000 Kč

EMKAS, s.r.o. 8 000 Kč

UNILES, a.s. 8 000 Kč

Obec Bedřichov 7 500 Kč

Veřejná sbírka 6 037 Kč

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

DATRON, a.s. 5 000 Kč

Jizerská porcelánka, s.r.o. 5 000 Kč

Město Nové Město pod Smrkem 3 000 Kč

Město Raspenava 3 000 Kč

Nový Web, s.r.o. 3 000 Kč

Obec Višňová 3 000 Kč

Purum, 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

Město Lučany nad Nisou 2 000 Kč

Město Smržovka 1 000 Kč

Obec Kunratice 1 000 Kč

Celkem: 748 726 Kč

Přehled přijatých darů a výnosů z reklamy
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Z A O S T Ř E N O  N A  J I Z E R K Y

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky pořádáme již od roku 2011. Za tu dobu poslali fotografové 
necelých 1 700 snímků a vydáno bylo přes 10 tisíc kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé 
České republiky ale také z Polska. Soutěž je určena pro všechny milovníky Jizerských hor, kteří jsou ochot-
ni se s ostatními 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 
internetového hlasování na stránkách Libereckého deníku. Výtěžek z prodeje kalendářů, které každým 
rokem vznikají z nejlepších snímků, putuje na projekty, které nadace podporuje. Benefiční kalendář tak 
má nejen potěšit, ale i pomoci přírodě jako takové.

Do uzávěrky loňského ročníku fotosoutěže dorazilo 171 snímků od 50 autorů, porota vybrala nejlepší fo-
tografie na putovní výstavu a z nich pak 13 oceněných, ze kterých jsme sestavili benefiční kalendář Za-
ostřeno na Jizerky 2019. Fotografická soutěž si již našla své místo jak mezi fotografy, tak i širokou veřejností 
a věříme v její další úspěšný rozvoj.

Kalendáře ve formátu A2 je možné každým rokem 
objednávat za cenu 300 Kč prostřednictvím našich 
internetových stránek, emailem i telefonicky. Výtěžek 
z prodeje kalendářů pomohl například s výsadbami 
původních dřevin do Jizerských hor, opravou návštěvnické 
infrastruktury, vybudováním rybího přechodu na Smědé 
nebo záchraně rašeliniště na Nové louce. V dalším roce 
bude výtěžek směrován na projekt obnovy evropsky 
významné lokality Jizerské smrčiny, jehož cílem je výsadba 
14 100 sazenic geneticky původních dřevin do samého 
srdce Jizerských hor a budování přehrážek v místních 
rašeliništích, což povede ke zpomalení povrchového 
odtoku vody. Firmám nabízíme možnost nechat si na 
spodní pruh kalendáře, který je viditelný po celý rok, 
natisknout vlastní logo a prezentaci své společnosti. 
Vydání kalendáře pro rok 2020 již připravujeme a věříme, 
že si opět najde své příznivce, kterých je každým rokem 
stále více.

Václav Odehnal 
Hejnická bazilika ve vatě

Vladimír Vlk 
Překvapení u Královky

Radek Štrupl
Proměna

Milan Pilař 
V zajetí světla

Kupte si prostřednictvím našeho 
E-shopu kalendář a pomozte 
nám s ochranou přírody. 
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O  V Ě Č N Ý C H 
P R O M Ě N Á C H
L E S A

V roce 2018 jsme vydali knihu Siegfrieda Weisse s názvem O věčných proměnách lesa. Na 
více než 130 stranách autor představuje nejen svůj osobní pohled na Jizerské hory a odtajňu-
je příběhy, které ho k nim vážou, ale provádí čtenáře i celým obdobím posledních 50 let, kdy 
toto pohoří prošlo turbulentním vývojem a to včetně ekologické katastrofy, ze které se zotavuje 
dodnes. Na tomto pohoří, které si zažilo i velice krušné chvíle, je vidět, jak člověk může přírodě 
škodit, ale i pomáhat. Celá kniha je postavena na řadě úchvatných fotografií Siegfrieda Weisse 
s často neopakovatelnou atmosférou a poprvé se zde představují i jeho linoryty a olejomalby.

Kniha vyšla k příležitosti padesátiletého výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a 
pětadvacetileté existence Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, původně Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor. Dalším jubileem jsou pětaosmdesátiny fotografa Siegfrieda 
Weisse. Právě on je jedním z mála tvůrců, kterým bylo dáno zachytit dramatické proměny, jimiž 
jizerskohorské lesy během půlky století prošly. Tato kniha je také jeho vyznáním lásky k horám, které 
se mu staly domovem a trvalou inspirací, díky níž vznikly nejen fotografie známé z mnoha knih, 
ale i dosud nereprodukované grafiky a obrazy. Pojďme se spolu se Siegfriedem Weissem ponořit 
do proudu času, který Jizerkám běžel rychleji než šťastnějším pohořím mimo dosah smrtících 
exhalací. V neposlední řadě budeme rádi, pokud Vás kniha inspiruje k výletu do Jizerských 
hor a dokážete si zde vychutnat jejich kouzelnou atmosféru, kterou nejlépe nasajete při pěších 
túrách třeba i po místech, která Siegfried Weiss zachytil ve své knize. Pan Roman Karpaš, který 
celou knihu připravil, zvolil plnobarevný formát B4 s tiskem na křídový papír s pevnou vazbou 
s barevným potiskem a matným laminem. Prodejní cena je 490,- Kč a výtěžek z jejího prodeje 
putuje na projekty pomáhající Jizerským horám.

Pokud si knihu zakoupíte přes náš E-shop, 
získáte ji i s vlastnoručním podpisem 
autora Siegfrieda Weisse.

„Jsem vděčný osudu, že mi bylo dopřáno prožívat 
proměny jizerskohorských lesů, od hlubokých 

tajemných hvozdů, přes pomalý zánik, nekonečné 
volné plochy s dalekými výhledy, po nesmělé 

zarůstávání holin až po nádherné sochy, vytvořené 
námrazou a ledem.“ 

„Viditelné škody na vrcholovém pralese Jizery. 
Inverzní mlhy, nasycené sírovými výpary, ležely 
jako smrtící obklad ve smrkových lesích. Zkáza 

byla čím dál děsivější.“ 

„Věnováno mým Jizerkám, jak 
jsem je poznal a jaké jsou v 

mých představách.“ 
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I N G . 
I V A N 
D E J M A L

Ing. Ivan Dejmal se narodil 17. 10. 1946 v Trmicích  
u Ústí n. L. Zasadil se o položení základů systematické péče  
o životní prostředí v České republice. Účastnil se vzniku 
Charty 77 a začal pracovat v její ekologické skupině. V roce 
1987 založil a později redigoval Ekologický bulletin. V letech 
1991-1992 byl druhým polistopadovým ministrem životního 
prostředí a výrazně se zasloužil také o vznik a vládní podporu 
Programu obnovy venkova. Následně pracoval v Českém 
ekologickém ústavu a byl i ředitelem Českého ústavu 
ochrany přírody. Působil mimo jiné i ve Společnosti pro krajinu, 
Společnosti pro trvale udržitelný život, v Ekologické sekci 
Křesťanské akademie, ve Spolku pro obnovu venkova nebo 
v novém Ústavu paměti národa. Od roku 1995 působil jako 
samostatný projektant se specializací na ochranu přírody  

a krajiny. Účastnil se na desítkách zakázek na územních plánech, revitalizačních projektech, 
pracoval jako poradce ministrů, expert Světové 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 im memoriam Cenu Josefa Vavrouška 
udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství. Vyznamenání bylo Ivanu Dejmalovi uděleno za 
celoživotní příkladný lidský, občanský i profesní přínos ke kultivaci politického, sociálně-ekonomického 
a životního prostředí a za neutuchající 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 Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která se od roku 2017 k připomenutí 
jeho významu přejmenovala na Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody.



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.

BARNATHERM, s.r.o.

BOFTISK, s.r.o.

Břevnovská lékárna, s.r.o.

Calculus, s.r.o.

Canon CZ, s.r.o.

Centrum Babylon, a.s.

CiS systems, s.r.o.

Conseq Investment Management, 
a.s.

CUBE CZ, s.r.o.

ČEPS, a.s.

Čmelák - Společnost přátel přírody, 
z.s.

DATRON, a.s.

Město Desná

Město Hejnice

Město Lučany nad Nisou

Město Nové Město pod Smrkem

Město Raspenava

Město Semily

Město Smržovka

Město Tanvald

Nadace ČEZ

Nadace Jablotron

Nadace rozvoje občanské 
společnosti

NORDservis, s.r.o.

Nový Web, s.r.o.

Obec Albrechtice v Jizerských 
horách

Obec Bedřichov

Obec Bílý Potok

Obec Janov nad Nisou

DIMATEX CS, spol. s r. o.

Dům přírody Českého ráje

EKONA, spol. s r.o.

EKOPark Liberec, z.s.

ELEKTROSERVIS Liberec, s.r.o.

EMBA, spol. s r. o.

EMKAS, s.r.o.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, 
s.r.o.

EUROHEAT, s.r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Fórum dárců

Glass Sphere, s.r.o.

H-INTES, s.r.o.

Informační centrum Bedřichov

Informační centrum Josefův Důl

Informační centrum Liberec

Jizerská porcelánka, s.r.o.

Obec Josefův Důl

Obec Kunratice

Obec Mníšek

Obec Oldřichov v Hájích

Obec Šimonovice

Obec Višňová

Obchodní centrum Fórum, Liberec

OC NISA Liberec

Okna Tanvald, s.r.o.

Prádelna Koudelka a syn, s.r.o.

PRO-DOMA, SE

Purum, s.r.o.

REKUPER SYCHROV, s.r.o.

ROVER, s. r. o.

Severočeská vodárenská 
společnost, a.s.

Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s.

Spectrum Franěk, s.r.o.

Jizersko-ještědský horský spolek

Juves one, a.s.

KNAP INDUSTRIETECHNIK

Knihkupectví a antikvariát Fryč, s.r.o.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s.r.o.

KS Kolbenschmidt Czech Republic, 
a.s.

Książnica Karkonoska, Jelenia Góra

KURZY PRO, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.

Liberecký deník

Liberecký kraj

LIGRANIT, a.s.

Luket, s.r.o.

LUKOV Plast, spol. s r.o.

Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

Matějovský, a. s.

MCDO Hejnice

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Společnost pro krajinu

Správa Chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory

Statutární město Jablonec nad Nisou

Stav-agency steel, s.r.o.

STAV-AGENCY, s.r.o.

SZP Sychrov, a.s.

ŠKODA AUTO, a.s.

Technická univerzita v Liberci

Toinsta, sdružení projektantů

TRIMA, spol. s r. o.

UNILES, a.s.

Ústecká komunitní nadace

Velkoplošný tisk - Josef Panožka

WoodHouse Lounge

ZO ČSOP Bukovina

ZOOT, a.s.
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Anděl Petr

Anýžová Jaroslava

Barteková Tereza

Bartošová Anežka

Bártová Alena

Bartunek Vitek

Bazevičiusová Jana

Bednářová Kateřina

Belkoská Vladislava

Bělohradský Aleš

Benešová Radka

Benešová Zuzana

rodina Bémova

Beran Leoš

Bittner Michal

Hejtmánková  
Kateřina

Helceletová  
Michaela

Heteš Martin

Hojač Mojmír

Hollová Renata

Holubec Zdeněk

Horáčková Lenka

Horáková Jana

Horáková Lenka

Hráčková Lucie

Hrouda Štěpán

Hušek Jiří

Hutařová Vanda

Chlup Břetislav

Chuchliková Ida

Bočková Sabina

Bönisch Dieter

Brožová Monika

Burešová Martina

Burkovcová Jitka

Cermanová Jana

Cervan Daniel

Čakrt Michael

Čechová Kateřina

Čepková Adéla

Černá Karin

Černovská Jitka

Červenková Barbora

Činovec Igor

Čistecká Lucie

Chytková Hana

Indráková Barbora

Inková Tereza

Jakubů Jana

Janata Pavel

Janatová Lucie

Jansa Břetislav

Ječmeň Aleš

Jenková Pavla

Ježková Marta

Jušková Míša

Kafková Markéta

Karanová Kateřina

Karpaš Roman

Karpaš Roman

Kassovicová  
Veronika

Klápšťová Eva

Klimánková Vanda

Kocková Veronika

Dejmalová Kateřina

Del Campo Vendula

Dimmroth Gerd

Divišková Pavla

Dohnalová Lenka

Doležalová Libuše

Dostál Libor

Dražilová Markéta

Drozdová Lucie

Duchovič Jan

Dusík Miroslav

Dvorský Miroslav

Dvořáčková Lucie

Dvořáková Janina

Dýcková Monika

Kočová Jana

Kohout Pavel

Kolčavová Petra

Koleček Jaroslav

Kolková Jana

Kopecký Vít

Korytář Jan

Kotoul Martin

Koubková Markéta

Koudelka František

Kováčová Jana

Kozderka Jan

Kracíková Hana

Kramerová Tereza

Kraus Pavel

Krupová Jana

Křenek Tomáš

Křížová Stáňa

manželé Křížovi 

Erben Petr

Eršilová Eva

Fabiánová Barbora

Fejkl Jiří

Formanová Ivana

Fořtíková Hana

Freiwilligová Ivana

Gdula Jiří

Grebeníček Roman

Grygera Lukas

Hakr Tomáš

Hasenkopf Iva

Havel Petr

Havlíčková Šárka

Heczko Tomáš

Kšírová Anna

Kubánek Jiří

Kurka Vojtěch

Kutilová Kšírová 
Daniela

Kvasnica Ivan

Lábus Václav

Laciná Jana

Lapáček Jiří

Latináková Iva

Lauermannová 
Kateřina

Ledlová Barbora

Lenhartová Žaneta

Lepsi Alena

Lhoták Radek

Lhotaková Ecaterina

Limon Linda

manželé Lukášovi 

Lyer Lukáš

Macek Jakub

Macek Jan

Madejová Kamila

Magadová Zachová 
Lenka

Macháčková Lenka

Málek Jaroslav

Mareš Michal

Marková Eva

Mašek Václav

manželé Mašterovi

Maturová Jana

Mauderová Lenka

Mazánková Šárka

Mejzrová Jana

Melichar Zdeněk

Menclová Petra

Menšíková Jana

Mesčerjakov Viktor

Michovská Linda

Mikeš Vladimír

Mikovčáková  
Kateřina

Mikovčáková  
Monika

Molnár Josef

Moravec Jaroslav

Murcek Vilém

Najman Miloslav

Nalezená Tereza

Němcová Saša

Netušil Tomáš

Neumannová 
Markéta

Nosková Jana

Nosková Štěpánka

Nosková Zuzana

Nova Petra

Novák Jiří

Nováková Blanka

Nováková Křížová 
Veronika

Nováková Ludmila

Nováková Naděžda

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

Paseka Jiří

Paťavov Tereza

Patzelt Zdeněk

Pavelčíková Lenka

Pavlík Otto

Pazderová Veronika

Pecková Tereza

Peldřimovská  
Drahoslava

Pernicová Zuzana

Petrovská Eva

Petrovský Ondřej

Picko Martina

Pilař Milan

Pivoňková Alena

Pleticha Lukáš

Plicka Ivan

Podrazký David

Pokorná Tereza

Zachová Zuzana

Záleský Pavel

Zasche Petr

Záveský Šimon

Závorková Kristina

Závůrková Alena

Zika Radim

Poláková Tereza

Potůček Michal

Procházková  
Romana

Rozkovcová Jitka

Řeháček Marek

Řezáč Jaroslav

Schulmannová Jana

Slezáková Věra

Somerauer Jan

Staněk Jiří

Stejskal Jakub

Stofferová Eliška

Studená Šárka

Suchá Alice

Sutor Tereza

Svoboda Jan

Šabachová Bára

Šefraný Oto

Šídová Eliška

Škutková Martina

Šourek Petr

Špetlík Václav

Štěpánková Katka

Štěpánová Zuzana

Štrausová Michaela

Štrupl Radek

Švejdová Anička

Tajcovská Jarmila

Talacko  
Valerie Clare

Tauchman Jaroslav

Tejmlová Michaela

Tichá Lenka

Toboříková Karolína

Topolová Klára

manželé Tomášovi

Trsek Jakub

Týl Jaroslav

Uvírová Ivona

Vacek Dalibor

Vajskebrová  
Markéta

Valečková Martina

Valent Radovan

Váňa Lukáš

Vaníček Pavel

Vavrda Richard

Vavrová Martina

Vermouzek Zdeněk

Veselá Alena

Víchová Martina

Vitebská Lenka

manželé Vohlídalovi

Vonička Pavel

Votrubcová Lucie

Vozka František

Vozková Adéla

Vyčítalová Petra

Winklerová Diana

D Ě K U J E M E !

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 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 Občan-
ském zákoníku. 

Aktiva:
Dlouhodobý majetek

Hmotný dlouhodobý majetek 581 571,-

Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku -157 963,-

Finanční dlouhodobý majetek 29 869 537,-

Krátkodobý majetek

Zásoby 268 523,- 

Pohledávky 19 765,- 

Finanční krátkodobý majetek 22 402 858,- 

Jiná aktiva 748 064,- 

Aktiva celkem: 53 732 355,-

Náklady:
Spotřeba materiálu a energie 75 523,-

Prodej zboží 100 989,-

Cestovné 88 453,- 

Reprezentace 124 972,- 

Ostatní služby 339 264,-

Osobní náklady 1 086 048,- 

Ostatní náklady 361 211,- 

Odpisy a prodej dlouhodobého majetku 5 007 898,-

Prodané cenné papíry 1 374 613,-

Náklady celkem: 8 558 971,-

Výnosy:
Tržby z prodeje služeb 192 000,-

Tržby z prodeje zboží 355 893,-

Úroky z bankovních účtů a dluhopisů 3 938 978,-

Tržby z prodeje cenných papírů 5 087 740,-

Přijaté příspěvky (dary) 50 587,-

Výnosy celkem: 9 625 198,-

Hospodářský výsledek roku 2018: 1 066 227 Kč

Pasiva:
Vlastní zdroje

Vlastní jmění 45 391 140,-

Zisk minulých let 7 148 666,-

Výsledek hospodaření 1 066 227,-

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 110 024,- 

Jiná pasiva 16 298,- 

Pasiva celkem: 53 732 355,-

Rozvaha k 31.12.2018 (Kč)

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018 (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 2 pracovníky a tomu odpovídající osobní náklady.  

Nadační kapitál ve výši 45 295 161 Kč je tvořen nemovitostí ve vlastnictví nadace, finančními prostředky 
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. 

Úplná účetní závěrka je k dispozici v kanceláři nadace.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti  Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 
(dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy  
k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty, přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě  
1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody k 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
PRO SPOLEČNOST

Výrok auditora k účetní závěrce k 31.12.2018

Výrok auditora tedy zní: „ Bez výhrad“

Podpořte nás
3463588/0300bankovní 

účet: 
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Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
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 Společnosti 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 zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení nadace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 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 informaci v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodrženo 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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 pří provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti, V rámci uvedených postupů jsme v ob-
držených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávností nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Nadace za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
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 povinno posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě 
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 statutární 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) nesprávnost 
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 považuji se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, 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 podvodem nebo 
chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní 
informace, abychom na jejím 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 
vedením.

• 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 vedení politického hnutí uvedlo v příloze účetní závěrky.
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním 
orgánem Nadace  a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost politického 
hnutí 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 nepřetržité trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účet-
ní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

• Naší povinností je informovat statutární orgán Nadace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně případných zjištěných významných nedostat-
ků ve vnitřním kontrolním systému.

Významné události :
Na účtu 061 Vklady je evidován majetková vklad do Společnosti „ Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.“ ve výši  
400 000 Kč. Účetní jednotka má nadační jmění ve výši 45 295 161 Kč, které je vloženo do kuponového spořícího 
státního dluhopisu, který byl potvrzen výpisem z majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státního 
dluhopisu vedené Ministerstvem financí ČR v hodnotě 44 743 000 K a který v roce 2018 maturoval. Účetní jednotka 
reinvestovala hodnotu nadačního jmění v roce 2018 do dvou směnek v celkové hodnotě 15 500 000 Kč. Jedna 
směnka v pořizovací ceně 5 mil. Kč byla realizována v roce 2018. Zůstatek účtu směnky vykazuje tržní hodnotu 10 727 
145,21 Kč. Dále byla provedena investice ve formě nákupu čtyř kuponových dluhopisů. Celková hodnota vedená 
na účtu 065 finanční investice vykazuje částku 29 469 536,67 Kč. Celkový zúčtovaný úrok činil v roce 2018 hodnotu  
3 938 977,91 Kč. Účetní jednotka vlastní nemovitosti a pozemky, které byly podloženy výpisem z Katastru nemovitostí. 

Účetní jednotka předložila Darovací smlouvy v celkové výši 1 191 351,40 Kč, které byly zúčtovány do fondů. Účetní 
jednotka poskytla nadační příspěvky ve výši 1 480 932,40 Kč.  Zúčtování hospodářského výsledku za rok 2017 bylo ve 
výši zisku 1 014 894,42 Kč. 

Přehledný soupis přijatých darů od právnických osob a fyzických osob byl předložen včetně jejich smluv. Poskytnuté 
příspěvky ve formě tzv. grantů byly předloženy včetně smluv. Veškeré smlouvy souhlasí s předloženou účetní evidencí. 
Tyto smlouvy jsou účtovány na účet 911 fondy. Poskytnutý věcný dar od společnosti CANON ve výši 39 550 Kč byl 

řádně účtován na účet 682 – provozní dary. Dále byla provedena veřejná sbírka v hodnotě 6 037 Kč a poskytnut 
provozní dar od Nadace Jablotron. Zůstatek účtu 682 – provozní dary vykazoval hodnotu 50 587 Kč. Účetní jednotka 
poskytla dar  společnosti Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. evidovaný na účet 546 v hodnotě 34 574 Kč na opravu 
střechy.

Všechny rozvahové účty byly potvrzeny dokladovou inventurou účtu. 
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