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DOBRÝ PROUD
PRO PŮDU

Rok 2018 vejde do paměti jako rok extrémního sucha. Srážek bylo velmi pomálu, sucho
trvalo s menšími přestávkami od dubna až do prosince. A stalo se něco nečekaného: lidé
si začali vážit vody a všímat si, v jakém stavu je půda, krajina, vodní toky, že chybí
mokřady, že v krajině a ve městech nejsou stromy, že nám vysychají studny, že ztrácíme
to nejcennější, co máme: pitnou vodu a úrodnou půdu pod vlastníma nohama. Začali o
tom psát a mluvit novináři a začaly konat některé místní samosprávy i občanské iniciativy.
Je to dobrý proud a my chceme být nadále jeho součástí a v rámci svých sil a možností
mu pomáhat. Do začátku roku jsme vstupovali s 312 hektary nadační půdy, díky vkladu
Miloslava Knížka jsme na konci roku měli v správě již 475 hektarů zemědělské půdy,
obhospodařované podle zásad biodynamického a ekologického zemědělství.
Významným počinem byl nákup necelých tří hektarů půdy pro potřeby Biostatku Valeč.
Není to velká výměra, avšak Vojtovi Veselému, který Biostatek vede, umožní dál na tomto
krásném místě v Karlovarském kraji chovat ovce, pěstovat ovoce a vyrábět výborné sýry
a marmelády.
Další žádosti o nákup půdy přicházejí a podle finančních možností je budeme
uspokojovat. Větším projektem, jehož realizaci jsme v roce 2018 začali připravovat,
je vybudování Centra Konipas ve spolupráci s farmou Lukava Martina a Jany
Rosenbaumových. Půjde o tzv. inkubační farmu zaměřenou na vzdělávání mladých
zemědělců, důraz bude položen na práci s koňmi. Tento projekt vyrůstá v Jindřichovicích
pod Smrkem v Libereckém kraji.
Zajímavá pro nás v tomto roce byla poznávací cesta do Německa, na níž jsme mohli
poznat, jak podobné iniciativy, jako je naše nadace, fungují na západ od našich hranic.
Přáli bychom si, aby pozornost lidí vůči půdě u nás rostla i bez přírodních katastrof
a klimatických výkyvů. Vždyť na půdě stojí celá naše nejen hmotná, ale i duchovní
kultura.
Radomil Hradil
místopředseda správní rady
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NAŠE
HODNOTY
Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází
s ní jako s darem, ne jako se zbožím.
Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat
k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.
Pro naplnění tohoto poslání:
Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených
s přístupem k půdě.
Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak, aby ji zachovali
zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové
zájemce o šetrné způsoby hospodaření.
Nadační půdu získáváme nákupem i darem.
Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími se tématem
ochrany půdy a přístupu k ní.
Jsme lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.
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KDO O NADACI
PEČUJE?
Zakladatel

Miloslav a Zuzana Knížkovi jsou v souladu s ustanovením § 309 odst. 3 občanského
zákoníku považováni za zakladatele jediného a ve věcech nadace jednají
jednomyslně.

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace a rozhoduje
o všech jejích záležitostech. Správní rada má pět členů. Předsedou správní rady byl
zvolen Miloslav Knížek, místopředsedou Radomil Hradil. Jménem Nadace jednají
samostatně předseda nebo místopředseda nebo společně dva členové správní
rady. Členové správní rady v roce 2018:
Alena Malíková, nar. 17. června 1958, bytem Příbor, Tyršova 705, 742 58
Miloslav Knížek, nar. 25. září 1963, bytem Zruč-Senec, Senec, Jedlová 354, 330 08
Radomil Hradil, nar. 10. dubna 1967, bytem Chropyně, Tovačovská 473, 768 11
Jan Valeška, nar. 22. května 1980, bytem Praha 8, Davídkova 121, 182 00
Hana Bernardová, nar. 27. května 1976, bytem Humpolec, U Stadionu 1609,
396 01

Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace a má tři členy. Dozorčí rada zejména dohlíží, zda
nadace vyvíjí svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zakládací smlouvou a statutem nadace, kontroluje plnění podmínek stanovených
pro poskytování nadačních příspěvků atd. Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena
Kateřina Kozlová. V roce 2018 byly členkami dozorčí rady:
Kateřina Kozlová, nar. 13. února 1977, bytem Nové Hrady, Štiptoň 22, 374 01
Taťana Fischerová, nar. 6. června 1947, bytem Praha 2, Ječná 529/29, 120 00
Agnes Murbach, nar. 11. dubna 1963, bytem Rudník, Fořt 29, 543 72
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UDÁLOSTI
ROKU 2018
Nadační pozemky

Na začátku roku byly v nadaci pozemky o výměře

312, 6 ha

Darovací smlouva od M. Knížka v březnu přinesla

159,9 ha
2,8 ha

V červenci 2018 pořízeny pozemky pro Biostatek Valeč

457,5 ha

Pozemky převedené v roce 2018 do nadační jistiny

17,9 ha

Mimo nadační jistinu (v ostatním majetku)
Celková rozloha pozemků na konci roku 2018

475,4 ha

Celková hodnota nadačních pozemků v účetní rozvaze 2018

23 162 683 Kč

Pozemky v nadační jistině jsou chráněny před zcizením, ani sama nadace je nemůže prodat ani využít k jinému
účelu než k ekologickému či jinému šetrnému zemědělskému hospodaření (až na výjimky stanovené nadační
listinou či vyžadované zákonem či jinou vyšší mocí).

Přehled pozemků ve vlastnictví Nadace dle katastrálních území a kultur
Výměra v hektarech

Katastrální
území

orná půda

ostatní
plocha

Bukovsko

84,22

0,86

11,35

96,42

Hodonice
u Malont

9,41

1,08

6,96

17,45

Hradiště u Kaplice

13,62

0,23

13,86

Jaroměř u Malont

16,24

0,25

16,49

Ličov-Desky

25,72

0,20

4,77

30,69

Malonty

40,51

0,07

34,43

75,01

Meziříčí u Malont

13,52

50,17

63,69

Mostky

120,20

5,94

Valeč v Čechách

0,45

0,13

0,40

1,85

Celkový součet

323,89

8,77

0,40

142,16

sad

travní
porost

32,64

vodní
plocha

0,15

Celkový
součet

158,93
2,83

0,15

475,37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 NADACE PRO PŮDU

UDÁLOSTI
ROKU 2018

Činnost nadace

V lednu dochází ke změnám ve složení správní rady. Odstoupila Jarmila Kříhová,
kterou nahradila Hana Bernardová.
Dne 17. května byla na schůzce správní a dozorčí rady za přítomnosti notářky
změněna nadační listina (změna sídla, změna jistiny).
V polovině roku vzniká záměr vytvořit inkubační farmu Konipas, na které budou
získávat zkušenosti začínající ekologičtí zemědělci. Na tomto záměru spolupracuje
Nadace Pro půdu s farmou Lukava.
V září se přidala do týmu Nadace Pro půdu Kateřina Vítková, která posiluje síly
v oblasti komunikace a fundraisingu.
Ke konci roku 2018 se Nadace Pro půdu stala členem hnutí Slušná firma.

Zahraniční projekty

V týdnu 20. - 26. května proběhla vzdělávací cesta do Německa v rámci projektu
Learning towards access to land – Učení se o přístupu k půdě (2016 – 2018), které
se účastnila členka správní rady Hana Bernardová a Martin Rosenbaum z farmy
Lukava.
Ukončení projektu Erasmus + Learning towards access to land” – Učení se
o přístupu k půdě (2016 – 2018).
Zahájení projektu Erasmus + Setting up a Learning Platform for Farmers’ access
to land – Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě (2018 – 2021),
kterého je Nadace Pro půdu součástí.

Mediální zmínky

Dne 15. prosince Český Rozhlas vysílal rozhovor v pořadu Natura s Hanou
Bernardovou, Vratislavou Janovskou z AMPI a Vojtou Veselým z Biostatku Valeč
o začínajících ekozemědělcích.

Fotograﬁe ze vzdělávací cesty do Německa
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HOSPODAŘÍ
NA NADAČNÍM

Vojta Veselý z Biostatku Valeč - jistota v podobě nadačních pozemků
V průběhu roku 2018 Nadace Pro půdu zakoupila 2,8 hektaru pozemků v obci Valeč,
na nichž hospodaří Vojtěch Veselý se svým Biostatkem Valeč.
Kvůli komplikacím s půdní držbou byl Biostatek v nejistotě. Nadace Pro půdu
dnes poskytuje Vojtovi Veselému jistotu půdní držby, ať už pro jeho chov ovcí,
produkci ovčích produktů, pěstování ovoce a zeleniny a nejrůznější
experimenty, nebo na realizaci vzdělávacích programů pro děti či podporu
zahraničních dobrovolníků v hledání jejich cesty životem.
Biostatek hospodaří s respektem k přírodě a Vojta Veselý je jedním
ze zemědělců, kteří se snaží posouvat hranice možného a kromě péče o půdu
se angažuje v nejrůznějších iniciativách směřujících k větší udržitelnosti
a funkčnosti malého agroekologického hospodářství.
V Nadaci jsme rádi, že můžeme právě takové zemědělce alespoň tímto způsobem
podpořit v jejich záměrech.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 NADACE PRO PŮDU

FINANČNÍ
SITUACE
Nadační jistina

Na začátku roku tvořilo jistinu Nadace Pro půdu celkem 500 000 Kč, které byly v
květnu 2018 notářským zápisem převedeny do ostatního majetku, a současně do
jistiny byly vloženy pozemky (457,4661 ha) oceněné posudkem na 19 973 410 Kč.

Výsledek hospodaření roku 2018
Položka

Částka

VÝDAJE
Mzdy
Ostatní služby (zejména služby členů statutárních orgánů)
Daně a poplatky
Jiné ostatní výdaje
Výdaje celkem

34 900 Kč
165 097 Kč
87 976 Kč
100 Kč
288 073 Kč

PŘÍJMY
Příjmy z pronájmu pozemků v jistině

771 551 Kč

Příjmy z pronájmu pozemků mimo jistinu

397 248 Kč

Banka úroky
Dary

7 740 Kč
67 000 Kč

Příjmy celkem

1 243 539 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

955 467 Kč

Poznámka k výsledkům hospodaření: Nadace v roce 2018 podpořila hospodářství
Biostatek Valeč zakoupením 2,8 ha zemědělské půdy v hodnotě 572 486 Kč. Tato
částka však ze své povahy není obsažena ve výsledku hospodaření roku 2018, ale je
obsažena v rozvaze níže.
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PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Celkový objem darů je 67 000 Kč.
V roce 2018 poskytli nadaci finanční dar následující dárci:
Helena Bernardová - 50 000 Kč
Josef Chyle - 10 000 Kč
Richard Vanis - 2000 Kč
paní Posekaná - 2000 Kč
Jiří Bernát - 1000 Kč
Martina Lesáková - 1000 Kč
Renata Placková - 1000 Kč
Dárcům velmi děkujeme za podporu naší činnosti.

PŘIDEJTE SE K PÉČI O PŮDU TAKÉ
Chcete, aby půda byla svobodná a aby o ni bylo pečováno
odpovědnými zemědělci, kteří budou mít jistotu, že na ní mohou
hospodařit šetrně a dlouhodobě?
Přidejte se k nám jednou z následujících cest:
Přispějte nám nákup půdy – finančním či věcným darem
Darujte nám vaši půdu – zajistíme její šetrné obhospodařování
Pomozte nám osobně dobrovolnickou prací
Přijímání darů, investice, či jakákoliv spolupráce Nadace Pro půdu
se řídí Etickým kodexem. Ten je dostupný na webové adrese:
http://nadacepropudu.cz/jak-mohu-prispet/
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Drobné dary

Dary v částkách 500 – 10 000 Kč lze zasílat na bankovní účet Nadace Pro půdu:
218717565 / 0600. Nadace dárci vydá potvrzení o přijetí daru, které slouží jako doklad
pro odpočet daru z daňového základu.
Co jakou částkou podpoříte?
500 Kč = nákup cca 25 m2 zemědělské půdy
1 000 Kč = nákup cca 50 m2 zemědělské půdy
2 000 Kč = nákup cca 100 m2 zemědělské půdy

Větší dary

Dárce s Nadací uzavře darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
či věcného daru.
Dárce poukáže prostředky na bankovní účet Nadace dle smlouvy.
Nadace vystaví dárci potvrzení daňově uznatelného příjmu.
Nadace informuje dárce o využití daru prostřednictvím výroční zprávy
a webových stránek nadace.

Více na webu http://nadacepropudu.cz/pridejte-se/dary-pude

Dobrovolně pro půdu

Nadace Pro půdu pro své fungování a rozvoj potřebuje energii a um nás všech, každý
může nadaci pomoci s naplňováním její vize
prostřednictvím praktických kroků. Pokud máte občas chvíli volného času, kterou
chcete věnovat smysluplné činnosti, prosím, kontaktujte nás.
Podívejte se na seznam činností, s čím nám můžete pomoct.
www.nadacepropudu.cz/pridejte-se

Nadace Pro půdu
Je vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích pod č.j. N 297.
Sídlo: Jedlová 354, Senec, 330 08 Zruč-Senec
Telefon: +420 774 683 833 (Jan Valeška)
E-mail: info@nadacepropudu.cz
IČO: 046 945 38
Datum zpracování zprávy 4. 6. 2019

