
Slovo předsedy správní rady

Rok 2003 byl pro další činnost Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.
velmi důležitý. V organizaci proběhla vnitřní diskuse nad dlouho-
dobým plánem rozvoje. Tento plán se ukázal být kvalitním a Spo-
lečnost na jeho realizaci získala grant z prostředků CEE Trustu na
svůj institucionální rozvoj. Díky kvalitnímu řízení organizace
a programů Společnost nejen získala potřebné finance, ale zejmé-
na prostor potřebný k stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti
svých činností.
Výroční zpráva poskytuje informaci o rozsáhlé a komplexní
činnosti celé Společnosti. Většina akcí má již své stálé místo, obsah
se však rozvíjí a vyvíjí. Je s podivem, jak se dá tento rozsah prací
zvládnout v tak malém počtu lidí. Pro mne byl rok 2003 pos-
ledním rokem ve správní radě, neboť zákon je neúprosný. Děkuji
tedy všem těm, kdo se mnou spolupracovali, a děkuji všem našim
příznivcům s tím, že snad jejich přízeň neopadne. Děkuji všem,
kteří v rámci OPS za tu dobu působili, a zejména držím palce těm,
kteří nadále budou pracovat na zlepšování životního prostředí
a rozvoji lidských vztahů v Jizerských horách.

Ing. Miloš Šnytr

Kdo jsme

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. byla založena v lednu 1999
a zaregistrována v březnu téhož roku (O 76, Krajský soud v Ústí
nad Labem). Jejím zakladatelem je Nadace pro záchranu a obnovu
Jizerských hor. 

Společnost pro Jizerské hory působí na území České republiky,
zejména v oblasti Jizerských hor a Libereckého kraje. Jejím po-
sláním je obnova harmonické krajiny Jizerských hor a har-
monického vztahu lidí k této krajině. 

Toto poslání realizuje prostřednictvím základních čtyř programů:

• Péče o krajinu
• Podpora udržitelného rozvoje venkovských komunit
• Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
• Podpora neziskového sektoru

Vzájemné propojení těchto programů umožňuje nabízet komplexní
služby a usilovat o synergický efekt všech činností.

Zpráva o činnosti 2003
Společnost pro Jizerské hory o.p.s.

(výtah z výroční zprávy)
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Program péče o krajinu

Péče o chráněná území
Ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory jsme se podíleli na realizaci
plánu péče o chráněná území. Šlo především o zřizování a obnovu
individuálních ochran sazenic buku, jeřábu a dalších původních dřevin
Jizerských hor (v lokalitách Mariánskohorské boudy, Smědavská hora,
Buková hora, U Barbory), výsadbu alejí jeřábů v Horním Maxově a na Jizerce,
sekání luk na Mariánskohorských boudách, likvidaci náletu na Vápenném
vrchu, výsadbu dřevin ve zvláště chráněných územích metodou saprofyt, dílčí
práce při záchraně a pěstování původních druhů dřevin (sběr štěpů třešně
ptačí), úpravu malých vodních ploch (Frýdlant – Větrov), sanaci navážek
(Horní Maxov). 
Podíleli jsme se i na pracích, jejichž cílem je vytvoření souladu mezi potřebami
ochrany přírody a zájmy stále vzrůstajícího cestovního ruchu: obnovili jsme
značení rezervací a hranic CHKO, doplňovali jsme piktogramy usměrňující
pohyb návštěvníků chráněných území, vyrobili a instalovali jsme informační
tabule v rezervacích (Fojtecké tisy, Bukovec).
Tyto činnosti byly financovány z prostředků Programu stabilizace lesa
Jizerských hor a s podporou obcí v CHKO Jizerské hory.

Péče o zeleň v obcích
Pokračovali jsme ve spolupráci s obcemi při výsadbě alejí a péči o alejové
stromy (Bedřichov). Jako doplňkové činnosti jsme prováděli parkové úpravy
pro firmu Jablotron s.r.o a Bytové družstvo Mohelka.

Péče o vodní plochy a toky v obcích
Ve spolupráci s firmou Povodí Labe s.p. jsme čistili koryto Lužické Nisy v úseku
Jablonec n/N v ř.km 44,520-48,350. 

Značení a vybavení turistických stezek a cyklotras
V roce 2003 jsme obnovili posezení na naučné stezce Jedlový důl a spolu-
pracovali s městem Smržovkou na vyznačení vyhlídkového okruhu v okolí
města.
Pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Libereckého kraje jsme
zpracovali projekt značení cyklotrasy č. 3065 v úseku Albrechtice –
Raspenava. 
Jako doplňkovou činnost jsme na zakázku firmy II - Golf a.s. přeznačili
cyklotrasu v Mníšku a vybavili ji odpočivadly.

Program podpory udržitelného rozvoje
venkovských komunit

Celoživotní vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje na Liberecku:
projekt intenzivní spolupráce Technické univerzity a samosprávy Liberec-
kého kraje na realizaci principů udržitelného rozvoje. Projekt byl zahájen
v roce 2002, v roce 2003 proběhla příprava průzkumu vnímání témat udr-
žitelného rozvoje zájmovými skupinami různých sektorů v Libereckém kraji.
Byla vytvořena skupina expertů, kteří se budou od roku 2004 podílet na
zpracování strategie udržitelného rozvoje jako rozvojového dokumentu
Libereckého kraje. Ve spolupráci se SEVER Horní Maršov byl zpracován návrh
čtyřsemestrálního kursu „Facilitace udržitelného rozvoje“ a nabídnut Centru
dalšího vzdělávání TUL.
Projekt byl financován z grantu nadace Open Society Fund.

Centra udržitelného rozvoje venkova Libereckého kraje: 
asistenční program, v němž bude během roku 2004 zpracován projekt pro
strukturální fondy Evropské unie. Byla vytvořena skupina expertů, kteří
spolupracují na designu projektu ve spolupráci s odborem rozvoje
Libereckého kraje. Součástí projektu je vzdělávací cyklus s tematikou řízení
projektu, managementu a financování NNO, vytváření partnerství v intencích
EU. Projekt pokračuje do roku 2005, je financován z grantu Nadace Open
Society Fund.

Interpretace kulturního dědictví jako nástroj udržitelného 
rozvoje Frýdlantska: 
práce se skupinou místních znalců, kteří vytipovali a literárně zpracují te-
matické vycházky na Frýdlantsku. Projekt bude pokračovat v roce 2004, kdy
budou vycházkové trasy slavnostně otevřeny a publikovány jako součást
nabídky cestovního ruchu Frýdlantska.
Projekt je financován z grantu USAID prostřednictvím velvyslanectví USA
v Praze.

Život pro venkov: 
koordinace účasti mikroregionu Frýdlantsko v mezinárodním programu
spolupráce venkovských mikroregionů ČR, SR, Polska, Maďarska a Německa.
Různé úrovně projektu zahrnovaly asistenci místním projektům, zprostředko-
vání komunikace mezi místními subjekty a koordinátorem projektu v ČR – Na-
dací Partnerství a organizaci vlastních akcí (navázání spolupráce s pořadateli
tradiční velikonoční akce Mala Wielkanoc v polské Lubawce, exkurze na Brou-
movsko s tematikou spolupráce veřejné správy a NNO v oblasti péče o krajinu).
Program byl ukončen v závěru roku 2003, ve spolupráci s místními partnery
budeme pokračovat i nadále.
Projekt byl financován z grantů Nadace Partnerství a z vlastních prostředků
organizace.

Soužití s řekou:
unikátní projekt projednávání komplexních protipovodňových opatření s ve-
řejností v obci Višňová. Podíleli jsme se na designu projektu a jednotlivých
setkání, facilitovali jsme setkání v jednotlivých obcích. Obec Višňová s pro-
jektem zvítězila v celostátní soutěži O lidech s lidmi (prosinec 2003).

Projednávání záměru úprav zeleně v obci Bedřichov 
s veřejností: 
facilitace projednávání ve spolupráci s obcí a Správou CHKO Jizerské hory.

Účast v programu Greenways – Zelené stezky: 
na základě smluvního vztahu jsme se stali oficiálním partnerem programu
Greenways – Zelené stezky s projektem Greenways na Frýdlantsku. V rámci
programu se J. Doubnerová zúčastnila konference TraiLink 2003: Designing
for the Future v Providence (USA), kde program na Frýdlantsku prezentovala.

Pořádání vzdělávacích akcí:
• Práce s veřejností – vzdělávací kurs pro pracovníky správ CHKO Jizerské

hory, Lužické hory, Český ráj (4 × 5 hodin)
• Partnerství v komunitách – vzdělávací kurs pro pracovníky veřejné

správy v Libereckém kraji (4 × 6 hodin, pořadatel: resort životního prostře-
dí a zemědělství Libereckého kraje)

• Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj
regionů – spolupráce na programu a organizaci, vedení panelových disku-
sí s tematikou rozvoje venkova a environmentálního vzdělávání (pořadatel:
odbor rozvoje Libereckého kraje, Liberec, 5. – 6.5.).

Účast v síti Babynec, 
která vznikla jako výstup víceletého vzdělávacího programu pro ženy ve
vedoucích pozicích venkovských regionů ČR, Slovenska a Polska s účastí ex-
pertů z USA: v roce 2003 proběhl kurs s tematikou podnikání ve venkovských
oblastech se speciálním zaměřením na cestovní ruch v polské Lanckoroně. 

Program environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty

Vlastní programy:
V květnu a říjnu proběhl 6. ročník akce Ukliďme Jizerky. Během dvou
víkendů se několika stovkám účastníků podařilo podél nejfrekventovanějších
turistických cest nasbírat dva velkoobjemové kontejnery odpadků, objevit
a nahlásit řadu černých skládek převážně domovního odpadu. Akce probíhá
tradičně s podporou firmy A.S.A Liberec a řady soukromých firem.

Činnost Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. 
v roce 2003



V roce 2003 jsme připravili program EVVO pro školy v Liberci Krajina mého
domova. Dvě skupiny účastníků mapovaly vybrané lokality v Liberci a jeho
nejbližším přírodním okolí. Výsledky jejich práce byly dlouhodobě vystaveny
na Správě CHKO Jizerské hory. Projekt byl prostřednictvím SEVER Horní
Maršov financován z grantu Deutsche Bundesstifftung Umwelt jako součást
mezinárodního programu Komunikace a ekologická výchova v českých
a německých národních parcích a CHKO. 

Další vzdělávací aktivity:
• pro učitele ze sítě MRKEV jsme ve spolupráci se Statutárním městem Liberec

připravili dva vzdělávací semináře v cyklu Nebojte se EVVO (Fundraising,
Projektové řízení)

• pro profesory univerzit z USA jsme připravili exkurzi v Jizerských horách
s tematikou systému ochrany přírody, účasti veřejnosti a neziskového
sektoru na péči o přírodu a krajinu v ČR. Na programu jsme spolupracovali
se Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR, s.p.

• jako smluvní spolupracovník distribuujeme odborné a popularizační
publikace vydávané Ministerstvem životního prostředí ČR.

Vydávání publikací:
• Ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory jsme připravili a publikovali

Vycházky na Frýdlantsku - pět tematických vycházek ve Frýdlantském
výběžku s metodickým listem. Vydání Vycházek na Frýdlantsku umožnil
grant Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, dotace Libereckého
kraje a příspěvek Severočeské plynárenské a.s.

Jiné činnosti:
V březnu 2003 schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje Koncepci EVVO,
kterou jsme v roce 2002 zpracovali jako rozvojový dokument kraje. V návaznosti
na tuto práci jsme se během roku účastnili práce poradního výboru radního
pro životní prostředí a zemědělství a aktualizovali analýzu EVVO na školách.

Program podpory neziskového sektoru
Jako regionální koordinátor jsme v kampani 30 dní pro neziskový sektor
zprostředkovali spolupráci mezi celostátním koordinátorem (ICN Praha)
a místními NNO, organizovali informační kampaň pro sdělovací prostředky
a kulatý stůl pro zástupce veřejné správy a neziskových organizací
Partnerství a participace a spolupořádali výstavu Nezáludný neziskový svět
v Krajské vědecké knihovně v Liberci. V závěru roku jsme obdrželi grant
Nadace ICN k pořádání kampaně v roce 2004.
Během celého roku jsme poskytovali poradenský a informační servis pro
neziskové organizace v Libereckém kraji: na internetu jsme publikovali
informační servis Otevřené dveře (www.sweb.cz/otevrenedvere) a informa-
cemi o akcích neziskových organizací v Libereckém kraji jsme přispívali na ce-
lostátní stránku www.neziskovky.cz. Spolu s dalšími poradenskými a servis-
ními NNO z celé České republiky jsme se podíleli na činnosti sítě APIS. Tuto
aktivitu umožnily granty Nadace rozvoje občanské společnosti a C. S. Mott
Foundation, zprostředkované ICN Praha.

Vzdělávání, semináře
Pro Venkovský prostor o.p.s. jsme připravili tři semináře (Management,
Řešení konfliktů, PR) v rámci vzdělávacího a tréninkového programu
pro pracovníky NNO a veřejné správy. 

Správní činnosti

Řízení a management
Jednání správní rady proběhlo dvakrát, z toho jednou bylo jeho součástí
strategické plánování. Ve složení správní a dozorčí rady došlo k výměně
členů. Změna prozatím nebyla zapsána do rejstříku – řízení dosud není
ukončeno.
V roce 2003 pokračoval proces strategického plánování – v srpnu byl připra-
ven plán rozvoje organizace. Jeho realizace byla pro období do roku 2005
podpořena grantem Nadace VIA z programu CEE Trustu. 
Běžné správní činnosti prováděla během roku kancelář.

Vzdělávání
Pracovníci kanceláře absolvovali vzdělávací aktivity, jejichž cílem je posílení
kapacit organizace:

Management NNO
• Dlouhodobé vzdělávání konzultantů pro neziskový sektor v Čechách a na

Slovensku – vzdělávací cyklus pořádaný Partners for Democratic Change
Slovakia (B. Hušková jako mentor, J. Doubnerová jako konzultant)

• Posilování vůdčích schopností žen ve venkovských komunitách ČR, Slo-
venska a Polska – dlouhodobý vzdělávací cyklus pořádaný STUŽ Biele
Karpaty a Quebec Labrador Foundation (J. Mejzrová, B. Hušková, J. Doub-
nerová)

• Asistenční program k účasti NNO na projektech pro strukturální fondy EU –
vzdělávací část grantového programu nadace Open Society Fund (B. Huš-
ková)

• Vzdělávací program Příprava českých NNO na vstup do EU pořádaný Nadací
rozvoje občanské společnosti (J. Doubnerová)

• Konference Interreg III C – Searching for Partners pořádaný Evropskou
komisí (J. Doubnerová)

Udržitelný rozvoj komunit
• Metody komunitního rozvoje – vzdělávací cyklus Nadace Partnerství

(B. Hušková)
• Mezinárodní konference o programu Zelených stezek TraiLink 2003 pořá-

daná americkou organizací Rails to Trails; účast partnerů z ČR koordinovala
Nadace Partnerství (J. Doubnerová)

• Konference PREPARE k rozvoji venkova, pořádaná Evropskou komisí
(B. Hušková)

• Seminář Udržitelná doprava a životní styl, pořádaný Libereckým krajem,
Centrem dopravního výzkumu a dalšími partnery (J. Doubnerová)

Péče o majetek 
Pronajatou nemovitost č.p. 2 na Jizerce jsme pravidelně udržovali tak, jak to
odpovídá jejímu stavu. Projekt rekonstrukce objektu na terénní středisko
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsme během roku před-
kládali potenciálním finančním zdrojům, jejichž podpora by rekonstrukci
umožnila.
Pronajaté pozemky na Jizerce byly udržovány kosením.

Vnější vztahy

Vztahy uvnitř neziskového sektoru
Členství v oborových sítích a uskupeních
V rámci programu podpory neziskového sektoru jsme se stali zakládajícími
členy APIS – Asociace poradenských a informačních center pro neziskový
sektor.
Zdrojem informací pro program péče o krajinu je členství v oborové plat-
formě NNO v oblasti ochrany přírody, jejímž koordinátorem je Zelený kruh. 
Dlouhodobě se účastníme práce neformální sítě Babynec, která vznikla na
základě projektu Posilování vůdčích schopností žen ve venkovských komu-
nitách ČR, Slovenska a Polska, dlouhodobě komunikující s odborníky z oblasti
Nové Anglie, USA.
B. Hušková a J. Doubnerová se staly členkami Obce konzultantů.

Spolupráce na programech a projektech
Během roku 2003 jsme spolupracovali s organizacemi Libereckého kraje
v celém spektru aktivit neziskového sektoru, a to především v rámci pora-
denského a informačního servisu a při kampani 30 dní pro neziskový sektor.
V závěru roku jsme navázali spolupráci s Asociací NNO Libereckého kraje při
přípravě kampaně na rok 2004. Mezi mimoregionální partnery programu
podpory neziskového sektoru patří především členové sítě APIS (ICN, Vita
Ostrava, Ekocentrum Brno, Piafa Vyškov, Inkano Písek, OPS Hradec Králové),
Econnect, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství, ze
zahraničních organizací především Partners for Democratic Change Slovakia. 
V oblasti udržitelného rozvoje komunit jsme spolupracovali především
s občanskými sdruženími Frýdlantsko (tematicky zejména v oblasti
cestovního ruchu šetrného vůči životnímu prostředí) a SOS Zvony Tanvaldsko
(udržitelný rozvoj, účast veřejnosti na plánovacích a rozhodovacích
procesech), za významnou považujeme spolupráci s Radou dětí a mládeže
Libereckého kraje.
Nově jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Antikomplex z Prahy,
s nímž připravujeme na začátek roku 2004 výstavu Zmizelé Sudety.
Zejména v rámci vzdělávacích programů komunikujeme s českými
i zahraničními NNO (PDCS, QLF, další jsou jmenováni u jednotlivých
programů).



Spolupráce s veřejnou správou
Blažena Hušková se stala členkou pracovní skupiny pro Místní agendu 21 při
Ministerstvu životního prostředí ČR.
S MŽP ČR spolupracujeme i jako regionální distributor odborných a popu-
larizačních publikací vydávaných ministerstvem.
Spolupráce se Správou CHKO Jizerské hory spočívala v organizaci vzděláva-
cích akcí pro pracovníky SCHKO, společné formulaci projektu účasti veřej-
nosti na projednávání záměru péče o zeleň v obci Bedřichov a dalších aktivi-
tách, souvisejících především s komunikací SCHKO s veřejností.
Komunikovali jsme s odborem rozvoje a resortem životního prostředí a země-
dělství Libereckého kraje, a to především v souvislosti s programy udržitel-
ného rozvoje komunit a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
J. Doubnerová je členkou poradního výboru pro EVVO radního Radima Ziky.
Spolupráce s odborem kultury, sportu a cestovního ruchu se týkala značení
cyklotras a péče o vyznačené trasy v oblasti Frýdlantského výběžku.
Spolupracovali jsme především s menšími obcemi a městy, a to zejména
v rámci programu udržitelného rozvoje komunit. Během roku 2003 ukončila
J. Doubnerová účast v pracovní skupině pro spolupráci měst Liberce a Amers-
foortu.

Publicita
Spolupráce se sdělovacími prostředky
Informace o aktivitách Společnosti pro Jizerské hory se pravidelně objevovaly
převážně v regionálních denících a přílohách ostatních deníků, rozhlasových
a televizních stanicích. Publicita ožívala především v souvislosti s kampaní
30 dní pro neziskový sektor a s akcí Ukliďme Jizerky. Rozsáhlejší prostor věno-
val aktivitám organizace deník Mladá fronta Dnes (činnosti na Frýdlantsku) a tý-
deník Literární noviny v příloze Občanské noviny (program Život pro venkov).
Prezentace aktivit organizace
K nejvýznamnějším příležitostem, kdy jsme mohli prezentovat činnosti Spo-
lečnosti pro Jizerské hory, řadíme výjezdní zasedání Trustu pro občanskou

společnost ve střední a východní Evropě (CEE Trust) v Liberci s návštěvou
zástupců nejvýznamnějších amerických a západoevropských nadací (květen
2003) a světovou konferenci World Parks Kongress v Durbanu (Jihoafrická
republika), při níž Blažena Hušková prezentovala programy udržitelného
rozvoje komunit (září 2003). 
Pracovní charakter měly prezentace aktivit organizace pro účastníky asis-
tenčního programu Open Society Fundu a projektů Dejme hlavy dohromady
(2002, proces tvorby vize komunity v Bulovce) a Soužití s řekou při konfe-
renci Občanská participace (poř. PDCS a Obec konzultantů) a na semináři
pro veřejnou správu Libereckého kraje. Projekt Soužití s řekou jsme spolu
s obcí Višňová prezentovali i na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
O lidech s lidmi v prostorách Senátu: obec Višňová v této soutěži zvítězila. 
Publikační činnost
Samostatnou publikaci jsme vydali v podobě souboru průvodců k vycház-
kám s tematikou environmentálního vzdělávání a výchovy: 
Mejzrová, J.: Vycházky na Frýdlantsku. Liberec 2003
Kromě pracovních materiálů k vzdělávacím akcím jsme publikovali ve
sbornících k různým tématům:
Hušková, B.: Práce s místní veřejností. In: Komunikace a Natura 2000. Actaea,
Rožnov pod Radhoštěm 2003, s. 27 - 36
Doubnerová, J.: EVVO, KOKEV, SMOK. In: Sborník příspěvků z konference
Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy M.R.K.E.V 2003. Liberec
2003, s. 20 - 22
Doubnerová, J.: Kde je v Libereckém kraji možné získat prostředky na
ekologickou výchovu?. In: Sborník příspěvků ze semináře Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné správě Libereckého kraje. Liberec
2003, s. 31 – 35
Doubnerová, J.: Celoroční projekt pro školy všech stupňů, oddíly a skupiny
dětí a mládeže Krajina mého domova. In: Sborník příspěvků ze semináře
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné správě Libereckého
kraje. Liberec 2003, s. 36 - 43

Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

Náklady / činnosti Hlavní Doplňková Správa Celkem
Spotřeba materiálu 222 852 30 442 0 253 294
Spotřeba energie 2 400 0 0 2 400
Opravy a údržba 47 069 0 0 47 069
Cestovné 111 681 528 0 112 209
Náklady na reprezentaci 15 537 0 1 681 17 218
Leasing služebního vozu 115 668 0 0 115 668
Ostatní služby 651 380 71 241 1 468 724 089
Mzdové náklady – zaměstnanci 513 103 17 706 0 530 809
Náklady na civilní službu 35 428 0 0 35 428
Mzdové náklady – externí pracovníci 42 800 0 0 42 800
Zákonné sociální pojištění 133 411 4 604 0 138 015
Zdravotní pojištění 46 180 1 594 0 47 774
Daně a poplatky 6 470 0 0 6 470
Jiné ostatní náklady 12 985 0 300 13 285
Odpisy 30 243 0 0 30 243
Poskytnuté příspěvky 1 500 0 0 1 500

Náklady celkem 1 988 707 126 115 3 449 2 118 271

Výnosy Hlavní Doplňková Správa Celkem
Tržby z prodeje služeb 1 011 970 173 020 0 1 184 990
Tržby za prodané zboží 0 1 380 0 1 380
Úroky, ostatní výnosy 7 633 0 0 7 633
Kursové zisky 2 647 0 0 2 647
Jiné ostatní výnosy 5 421 0 0 5 410
Tržby z prodeje materiálu 850 0 0 850
Přijaté příspěvky – dary právnických osob 230 000 0 0 230 000
Přijaté příspěvky – dary fyzických osob 13 000 0 0 13 000
Přijaté příspěvky – granty na projekty 605 518 0 0 605 518
Provozní dotace – veřejná správa 45 000 0 0 45 000

Výnosy celkem 1 919 039 174 400 0 2 093 439

Výsledek hospodaření - 69 668 48 285 - 3 449 - 24 832

Finanční zpráva
Společnost pro Jizerské hory o.p.s. vede v souladu se zákonem 248/1995 Sb. podvojné účetnictví. Účetní agendu vede Liberecká účetní s.r.o.



Komentář k výkazu zisku a ztráty
Hlavní činnosti: činnosti vykonávané jako obecně prospěšné podle poslání organizace (realizace projektů k obnově přírodních a krajinných hodnot, organizace
seminářů a odborných setkání, organizace vzdělávacích akcí, propagování strategie trvale udržitelného života, zprostředkování v oblastí výzkumu, podpora
rozvoje neziskového sektoru).
Doplňkové činnosti: doplňkové činnosti vykonávané na základě živnostenských oprávnění, k dofinancování obecně prospěšných činností (služby pro
zemědělství a zahradnictví, lesnictví, technické činnosti v dopravě, reklamní činnost a marketing, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti).
Výnosy: nejdůležitější příjmy jsou tržby za realizaci programů péče o krajinu, udržitelného rozvoje komunit, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
a rozvoje neziskového sektoru.
Výsledek hospodaření: Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zvýšením nákladů souvisejících převážně s údržbou pronajaté nemovitosti čp. 2 na Jizerce
a s přípravou projektu její rekonstrukce. Podle rozhodnutí správní rady byla ztráta uhrazena z rezervního fondu.

Přehled majetku a závazků – rozvaha (v Kč)

Aktiva Počáteční stav Konečný stav

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37 746 47 301
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 191 496 239 568
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 64 467 22 150
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - 37 746 - 38 144
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 151 195 - 181 041
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 64 467 - 22 150
Pohledávky za odběrateli 75 760 13 821
Poskytnuté provozní zálohy 85 708 38 131
Daň z příjmů 3 234 1 037
Jiné pohledávky 4 396 41 715
Pokladna 35 034 717
Účty v bankách 900 831 923 394
Náklady příštích období 103 236 22 719
Kursové rozdíly aktivní 16 600 0

Aktiva celkem 1 295 100 1 139 218

Pasiva Počáteční stav Koncový stav

Vlastní jmění 400 000 436 691
Fondy 656 854 575 106
Výsledek hospodaření - 63 047 - 24 832
Dlouhodobé závazky 96 052 13 713
Krátkodobé závazky vůči dodavatelům 108 236 6 940
Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům 31 554 41 340
Krátkodobé závazky vůči institucím soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 17 338 23 374
Ostatní daně a poplatky 4 143 2 462
Dohadné účty pasivní 30 970 29 500
Výdaje příštích období 0 34 920
Výnosy příštích období 13 000 0

Pasiva celkem 1 295 100 1 139 218

Komentář k rozvaze
Aktiva: Hmotný majetek tvoří movité věci – vybavení kanceláří, počítače včetně softwaru, kopírka, nářadí a vybavení pro terénní práci v programu péče o krajinu (motorová
sekačka, křovinořez, motorová pila atd.).
Pasiva: Dlouhodobé závazky tvoří leasing služebního vozu (končí v roce 2004). Závazky vůči zaměstnancům tvoří mzdy a pojištění za prosinec jsou vyplácené v lednu příštího roku. 
Vlastní jmění organizace je tvořeno vkladem zakladatele a hodnotou nefinančních darů. 

Originály účetních dokladů a přehledů jsou uloženy v kanceláři Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.

Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2003

Originál zprávy auditora je k nahlédnutí v kanceláři Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.



• Finanční podporou – darem 100 000 Kč na projekty nás podpořila 

• Nefinanční podporou nám přispěla firma Andreas Stihl, spol.
s r.o. (věcný dar – křovinořez v hodnotě 17 900 Kč).

• Finanční podporou - darem 40 000, Kč nám v roce 2003 přispěla
Severočeská energetika, a.s.

• Finanční podporou - darem 10 000 Kč nám v roce 2003 přispěly
soukromé firmy a jednotlivci: Batima, s.r.o. a pan Ondřej Duda
(na obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí Jizerských
hor), firma A.Raymond, s.r.o. (na akci Ukliďme Jizerky)

• Finanční podporou - darem 5 000 Kč přispěly soukromé firmy:
Likto, s.r.o, S a D, v.o.s. a Pemeta, s.r.o. (podpora akce Ukliďme
Jizerky) Aldit, s.r.o. (obnova hodnot přírodního a krajinného rázu
Jizerských hor),

• darem 3 000 Kč přispěl Ing. Tomáš Hakr, Obecní úřad Kořenov,
firma VaHS, s.r.o.

• a darem 2 000 Kč firma SILROC CZ, s.r.o.

Granty na projekty realizované v roce 2003 nám poskytly:
Nadace Open Society Fund
Nadace Partnerství
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace VIA
Quebec Labrador Foundation
Velvyslanectví USA
Projekty podpořené nadací OSF a velvyslanectvím USA pokračují do
roku 2004.
V prosinci 2003 jsme obdrželi grant Nadace ICN na organizaci
regionální kampaně 30 dní pro neziskový sektor v roce 2004.

Za nefinanční pomoc při jednotlivých akcích děkujeme
firmám a organizacím:
A.S.A Liberec
Asociace NNO Libereckého kraje
Autocentrum Dressler Jablonec nad Nisou
Dům dětí a mládeže Nové Město pod Smrkem
Informační centrum neziskových organizací o.p.s.
Informační centrum Jablonec nad Nisou

Informační centrum Tanvald
Kärcher Chemiestar s.r.o
Lesy České republiky, krajský inspektorát Liberec
Liberecký kraj – odbory kultury, sportu a cestovního ruchu; rozvoje
kraje; životního prostředí a zemědělství 
Město Frýdlant
Mountfield ,a.s.
Obec Višňová
Partners for Democratic Change Slovakia
Povodí Labe s.p.
SEVER Horní Maršov
SEV Ruce - Křinice
SOS Zvony Tanvaldsko 
Správa CHKO ČR
Správa CHKO Jizerské hory
Statutární město Liberec – technický odbor, oddělení ekologické výchovy
STUŽ Biele Karpaty
Suchopýr – lesní školky o.p.s.
VITA Ostrava
ZO ČSOP Armillaria

V neposlední řadě děkujeme:
• Ruth Feldman, soukromé konzultantce z Bostonu (USA), která

získala Fulbrightovo stipendium a připravila program stáže v naší
organizaci pro rok 2004

• JUDr. Petru Tandlerovi, který nás zastupuje v řízení před
rejstříkovým soudem

• Petru Tvrzníkovi, který dlouhodobě a spolehlivě pečuje o naše
počítače

• PhDr. Janě Mikulecké a RNDr. Janu Piňosovi za zajímavý prog-
ram exkurze na Broumovsku

• všem účastníků úklidových výletů v akcích Ukliďme Jizerky
• organizacím, které se v Libereckém kraji připojily ke kampani 30

dní pro neziskový sektor
• účastníkům pracovních skupin ke Koncepci EVVO Libereckého

kraje a k připravovaným projektům Střediska udržitelného
rozvoje Libereckého kraje a Systém environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje

• účastníkům programu Krajina mého domova ze základních škol
Na Perštýně a 5. května v Liberci

• a všem ostatním, kdo se podíleli na našich programech a akcích
a pomohli k jejich úspěchům.

Společnost pro Jizerské hory děkuje

všem jednotlivcům, organizacím, institucím a firmám, bez nichž by úspěšná realizace cílů a předsevzetí nebyla možná. 
Finanční a věcné dary soukromých dárců (firem, českých i zahraničních nadací) a dotace z veřejných zdrojů tvořily v roce 2003
36 % příjmů Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.

Struktura organizace
Správní rada
Ing. Miloš Šnytr – předseda
Ing. arch. Jana Mejzrová
RNDr. Karel Brodský (do 23.2.2003)
Ing. Petr Neumann (od 23.2.2003)

Dozorčí rada
Pavel Pilz
Mgr Soňa Paukrtová
Ing. Dan Ramzer (do 23.2.2003)
Jan Tandler (od 23.2.2003)

Kancelář
PhDr. Jitka Doubnerová – ředitelka, vedoucí 

programů EVVO a podpory neziskového 
sektoru

RNDr. Blažena Hušková – vedoucí programu 
udržitelného rozvoje komunit

Martin Jaroušek – vedoucí programu péče o krajinu
Ing. Lenka Rychtaříková – vedoucí programu EVVO 

(do 5.3.2003)
Libuše Sedláková – sekretářka, asistentka 

programu podpory neziskového sektoru
Ing. Pavel Schneider - civilní služba (do 1.11. 2003)

IČO: 25916751

Sídlo: U Jezu 10, 460 01 Liberec

Kontakty:
Telefon: +420 485109292
e-mail: jizerky@iol.cz
URL: www.osf.cz/jizerky


