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RODÍ SE
VZDĚLÁVACÍ FARMA
Půda zdravá a úrodná, s níž se neobchoduje ani nespekuluje, ale která slouží
pěstování potravin ohleduplným a šetrným způsobem - to vždy bylo a je hlavním
cílem našeho snažení. Naše záměry jsou však širší: půda by měla být přístupná pro
ty, kdo na ní chtějí pěstovat, a ti, kdo se to chtějí naučit, by také měli mít tu možnost.
V roce 2019 se tak naše činnost zaměřila především na nastartování projektu
vzdělávací farmy Konipas v Jindřichovicích pod Smrkem, v níž se - na nadační půdě
- budou tito lidé pod vedením Martina a Jany Rosenbaumových učit základům ekofarmářského řemesla. Taková farma tu zatím chybí jako sůl a my máme radost, že
můžeme být u jejího vzniku.
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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 NADACE PRO PŮDU

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 2019:
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 2019 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 2019
Nadační pozemky
Na začátku roku byly v nadaci pozemky o výměře

475,4 ha

Odkoupení pozemků pro vzdělávací farmu Konipas

16,63 ha

Celková rozloha pozemků na konci roku 2019

492,03 ha

Celková hodnota nadačních pozemků v účetní rozvaze 2019

25 148 693 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
Jindřichovice
pod Smrkem

0,45

0,13

7,10

0,50

Celkový součet

330,79

9,26

sad

travní
porost

32,64
0,40

0,40

vodní
plocha

0,15

Celkový
součet

158,93

1,85

2,83

9,02

16,63

151,19

0,15

492,03
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UDÁLOSTI
ROKU 2019
Činnost nadace

Během druhé poloviny roku 2019 došlo ke změně majitele statku Bemagro, který
obhospodařuje většinu nadačních pozemků. Tato změna přinesla ukončení
biodynamického způsobu hospodaření, s tím že farma bude nadále fungovat
v ekologickém režimu. V souvislosti s touto změnou jsme se podrobně zabývali
podmínkami péče o půdu v nové pachtovní smlouvě.
V rámci péče o nadační půdu jsme zahájili spolupráci s Alžbětou Randusovou,
která bude zajišťovat vyhodnocování kvality půdy a půdní poradenství pro
nadační zemědělce.
Podíleli jsme se také na přípravě dokumentu „Rádce pro zodpovědné vlastníky“,
který na základě mnoha podnětů vytvořila Nadace Partnerství.
Významným okamžikem roku 2019 byl podpis kupní smlouvy na pozemky
budoucí vzdělávací farmy Konipas, která bude sloužit pro praktické vzdělávání
začínajících zemědělců v oblasti ekologického zemědělství. Natočili jsme také
o tomto projektu film v režii Báry Kinkalové.
O Vánočních svátcích odešla na druhý břeh Taťána Fisherová – členka dozorčí
rady a naše velká příznivkyně. Cítíme bolestnou ztrátu, ale také velkou vděčnost,
že jsme se s ní mohli setkávat.

Zahraniční projekty

Prostřednictvím organizace AMPI jsme se stali součástí mezinárodního projektu
“Setting up a Learning Platform for Farmers’ Access to Land” mezinárodní sítě
evropských organizací Access to Land, které se věnují přístupu k půdě. Tento
projekt má za cíl vytvořit praktické nástroje pro podporu těchto organizací a posílit
výměnu zkušeností v tématech či problémech, s kterými se tyto organizace
setkávají.

Návštěva Biostatku Valeč

Rýčová zkouška v Bemagru
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Vzdělávací
farma Konipas

Jana a Martin Rosenbaumovi - Jindřichovice pod Smrkem
Vzdělávací farma Konipas je společný projekt Jany a Martina Rosenbaumových
z farmy Lukava a Nadace Pro půdu. Spojuje produkční biofarmu, inovativní využití
koní v zemědělství a školící centrum pro začínající zemědělce. Cílem projektu je
vytvořit vzorový koncept demonstrující životaschopnost agroekologické farmy
hospodařící na malé výměře. Farma Konipas bude zapojena do KPZ – komunitou
podporovaného zemědělství a bude se realizovat na nadačních pozemcích.
V roce 2019 Nadace Pro půdu podepsala kupní smlouvu na pozemky o rozloze 16,63
hektarů, na kterých se farma bude realizovat. Další role nadace je získávání prostředků pro vznik farmy, z tohoto důvodu nadace ve spolupráci s Barborou Kinkalovou
natočila o farmě krátký film. Tento rok byl také věnován přípravě architektonické
studie a podkladů pro stavební úřad.
,,V Nadaci Pro půdu jsme si dobře vědomi toho, že dobře pečovat o půdu jako
o dar a starat se o ni srdcem i rozumem není jen tak, a je potřeba vytvářet podmínky
pro to, aby se tuto péči mohlo co nejvíc lidí učit přímo na poli, praxí, se samotným
zemědělcem a ideálně s dalšími učni, a pokud nebudou místa jako Konipas, nebudou ani zemědělci, kteří se o půdu budou schopni dobře starat.” vysvětluje za
Nadaci Pro půdu Jan Valeška.
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FINANČNÍ
SITUACE
Nadační jistina

Nadační jistinu tvoří pozemky o rozloze 4 574 661 m2 oceněných posudkem na částku
19 973 410 Kč.

Výsledek hospodaření roku 2019
Položka

Částka

VÝDAJE
Mzdy

182 368 Kč

Ostatní služby (zejména služby členů statutárních orgánů)

310 994 Kč

Daně a poplatky

115 088 Kč

Jiné ostatní výdaje
Výdaje celkem

7 921 Kč
616 371 Kč

PŘÍJMY
Příjmy z pronájmu pozemků v jistině
Příjmy z pronájmu pozemků mimo jistinu
Banka úroky
Dary

1 235 158 Kč
60 734 Kč
9 555 Kč
190 747 Kč

Příjmy celkem

1 496 195 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

879 824 Kč

Poznámka k výsledkům hospodaření: Nadace v roce 2019 podpořila vznik
vzdělávací farmy Konipas zakoupením 16,63 ha zemědělské půdy v hodnotě
4 132 120 Kč. Tato částka však ze své povahy není obsažena ve výsledku hospodaření
roku 2019, ale je obsažena v rozvaze.
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PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Celkový objem darů je 190 747 Kč.
V roce 2019 poskytli nadaci finanční dar následující dárci.
Všem velmi děkujeme.
Dary 10 000 a více
Helena Bernardová
Renata Placková
Josef Chýle
Jakub Nešpor
E.ON Česká republika
Dary do 1000 Kč
Maťěj Baťha
Blanka Florová
Šimon Hačecký
Tomáš Kaliba
Martin Kantor
Jan Koudela
Rebeka van Overloop
Monika Minářová

Dary 1000 a více
Libuše Doležalová
Martina Lesáková
Emílie Kučerová
Marcel Klimeš
Tomáš Uhnák
Leoš Longauer
Anna Spružinová
Ondřej Kupka
Vladimíra Posekaná
Martin Březovský
Zuzana Horáková
Zuzana Füsterová
Naděžda Johanisová
Tomáš Petr
Lukáš Teplý
Anna Vašíčková

Poděkování také patří Kristině Papouškové a Adéle Jungové za
dárcovskou výzvu: Běžíme pro vodu! a také všem, kteří na tuto
výzvu přispěli celkem částkou 40 000 Kč.
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PŘIDEJTE SE K PÉČI
O PŮDU TAKÉ
Chcete, aby půda byla svobodná, 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:

Darováním finančních prostředků na nákup půdy a provoz nadace
Darováním půdy vhodné k hospodaření
Dobrovolnictvím

Všechny dary, investice, či jakákoliv spolupráce Nadace Pro půdu
se řídí Etickým kodexem, který naleznete na webu:
https://nadacepropudu.cz/o-nadaci/dokumenty/

Darovat ﬁnance

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
V případě zájmu o spolupráci či dobrovolnictví napište na
klimesova@nadacepropudu.cz nebo se podívejte na web:
https://nadacepropudu.cz/jak-se-zapojit-2/

Nadace Pro půdu
Je vedená u Krajského soudu
v Plzni pod č.j. N 333.
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 17. 4. 2020

