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Nadace AGROFERT 
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 241 88 581

Zápis v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl N, vložka 868

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

1|  Správní a výkonné orgány

Správní rada:
      
Předseda správní rady:   Andrej Babiš 
Člen správní rady:   Václav Knotek
Člen správní rady:   Soňa Křítková do 10. 12. 2013
Člen správní rady:   Monika Babišová od 16. 12. 2013

Jménem Nadace jedná navenek samostatně předseda správní rady 
nebo společně dva členové správní rady.

Revizor:   Petra Procházková
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2|  Základní údaje o nadaci a jejím poslání

Nadace AGROFERT byla zřízena formou notářského zápisu dne 16. 11. 2011 a vznikla dnem 

zápisu do nadačního rejstříku dne 5. 12. 2011. 

Zřizovatelem Nadace je společnost AGROFERT, a.s. 

Nadační jmění při zřízení nadace činí 500 tis. Kč.

Účelem Nadace AGROFERT je podpora:

rozvoje vědy, výzkumu a vývoje

vzdělávání zvyšování úrovně vzdělanosti

registrovaných církví a náboženských společností

tělovýchovy a sportu

požární ochrany

komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti

podpora a ochrana mládeže

podpora kultury a ochrana kulturních a historických památek a tradic

podpora rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrana lidského zdraví

poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci

ochrana zvířat a jejich zdraví

ochrana životního prostředí a podpora

projektů trvale udržitelného rozvoje

3|  Činnost Nadace

V roce 2013 došlo především k užší definici činností, kterým se chce nadace dlouhodobě 

věnovat. Byly ustanoveny základní pilíře podpory, kterými jsou v oblasti spolupráce s nezisko-

vými organizacemi: 

podpora dětí a mládeže

podpora sociálních projektů

podpora zdraví

rozvoj regionů

Oblast podpory individuálních žádostí zůstala v roce 2013 nezměněna, i nadále byly tedy posky-

továny příspěvky především na zdravotní a kompenzační pomůcky, příspěvky na automobily pro 

zdravotně postižené spoluobčany a příspěvky na lázeňské pobyty a terapie. 

V roce 2013 bylo podpořeno 316 projektů v celkové výši 28.347.980,90 Kč. 
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Vlastní projekty Nadace AGROFERT
Projekt „Fond pro rodiče samoživitele v nouzi“

Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi byl odstartován v říjnu 2013 s cílem nabídnout pomoc 

skupině obyvatel nejvíce ohrožené chudobou. Od té doby se téma rodičů – samoživitelů stalo 

stěžejním tématem nadace. 

Fond je určen pro osamělé rodiče - samoživitele vychovávající jedno či více dětí do věku 18 let, 

a to jak děti biologické, tak děti adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky a otce, kteří se, 

i přes veškerou svoji snahu a úsilí, dostali do tíživé životní situace a aktivně se snaží 

najít z ní východisko. 

V roce 2013 bylo v rámci Fondu pro rodiče samoživitele projednáno celkem 13 žádostí, 

z nichž 9 bylo vyřízeno kladně. 

Rok 2013 – Boj proti onkologickým onemocněním

Rok 2013 se pro Nadaci AGROFERT nesl ve znamení boje proti onkologickým onemocněním. Stala 

se partnerem celorepublikové kampaně podporující prevenci rakoviny prsu „Ruce na prsa“, podpořila 

mediální kampaň Anny K. upozorňující na nutnost včasné diagnostiky tohoto onemocnění, dětskou 

nemocnici v Brně vybavila nejmodernějším navigačním operačním systémem určeným mimo jiné i 

dětským onkologickým pacientům. 

Projekt „Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, psychicky či prostředím, ve 
kterém vyrůstají“ 

Na podzim roku 2013 vyhlásila Nadace AGROFERT grantovou výzvu pro organizace poskytující 

odlehčovací a terénní služby rodinám pečujícím o postižené a znevýhodněné děti, a to jak děti s 

fyzickým či mentálním postižením, tak děti trpící sociálním vyloučením či prostředím, ve kterém 

vyrůstají. Cílem spolupráce s vybranými neziskovými organizacemi je umožnit co nejvíce dětem 

vyrůstat ve své biologické či náhradní rodině a vyhnout se tak umístění v některém ze zařízení ústavní 

péče. 

Podpora zdraví – nákup přístrojů do nemocnic

V rámci pilíře „Podpora zdraví“ Nadace AGROFERT nakoupila v roce 2013 následující přístroje do 

nemocnic: 

Operační navigační systém Cranial, Dětská nemocnice Brno, v hodnotě 6.229.080,- Kč

Ultrazvukový přístroj, gynekologicko-porodnické odd. FN Olomouc, v hodnotě 2.727.731,- Kč

Klinický informační systém, IKEM Praha, v hodnotě 3.022.973,- Kč

Transportní baterie Shuttle, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v hodnotě 351.817,- Kč
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Společné projekty Nadace AGROFERT 
a 

dalších subjektů
Projekt „Krizový fond pomoci“ ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Na podzim roku 2013 byl zahájen společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové 

dětem „ Krizový fond pomoci“. Cílem fondu je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc 

rodinám, kterým hrozí, že jejich děti budou odebrány do ústavní péče. Podstata činnosti Fondu 

spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresné pomoci rodinám, 

které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace. 

Projekt „Sportovní centra Nadace AGROFERT“

Projekt Sportovní Centra Nadace AGROFERT je určen zejména dětem ze sociálně slabých rodin, 

které vzhledem k omezeným příjmům rodičů nemohou organizovaně sportovat. Tréninky vedou 

profesionální trenéři. Nejužší spolupráce je navázána s kluby Basket Slovanka a BA Sparta Praha.

Do projektu byly zařazeny tréninky v 10ti základních školách v Praze. V současné době sportuje v 

pražských klubech v rámci Sportovních center Nadace Agrofert 250 dětí. Výhodou je také to, 

že děti nemusí nikam dojíždět – kroužky se konají přímo v jednotlivých školách. 

Nabízené sporty jsou voleny tak, aby byly vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky: basketbal, florbal, 

volejbal, házená a atletika.

Příspěvek Nadace Agrofert byl využit na pronájem tělocvičen a organizování různých doprovodných 

akcí pro děti, konkrétně Vánočních víkendových kempů, Mikulášského sportovního odpoledne 

a Jarního sportovního dopoledne. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 300 dětí.

NÁZEV ŠKOLY                            
ZŠ Na Slovance

ZŠ Bratří Venclíků

ZŠ Vybíralova 

ZŠ Hovorčovická

ZŠ Mazurská

ZŠ Fryčovická

ZŠ Hostivice

ZŠ Chaplinovo náměstí

ZŠ Kuncova

Hala Kovářova

Celkem

POČET DĚTÍ
23

29

17

25

20

14

22

22

25

45

142
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Charitativní akce
Dětský den pro pacienty po transplantaci jater

V červnu 2013 uspořádala Nadace AGROFERT spolu s IKEM zábavný den pro děti po transplantaci 

jater. Akce se konala v Sokolovně v Průhonicích a zúčastnilo se jí kolem 150 účastníků. 

Koncerty Marie Rottrové na podporu domovu seniorů
 

Nadace AGROFERT podpořila sérii charitativních vánočních koncertů zpěvačky Marie Rottrové, 

z nichž část výtěžku byla věnována na podporu domovů pro seniory. Koncerty se uskutečnily 

v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Vybralo se 200.000,- Kč, 

Nadace pak částku navýšila o dalších 200.000,- Kč. Celková částka byla v roce 2014 

rozdělena sedmi domovům pro seniory v České republice. 

Zaměstnanecká sbírka na pomoc zaměstnancům postiženým povodněmi

V reakci na aktuální situaci v České republice vyhlásila společnost AGROFERT, a.s. a 

Lovochemie, a.s. v roce 2013 zaměstnaneckou sbírku, ve které se vybralo celkem 786.812,- Kč. 

Vybrané finanční prostředky byly předány Nadaci AGROFERT, která je rozdělila mezi nejpotřebnější.  

Na základě výběrového řízení byly ve dvou kolech podpořeny rodiny, jejichž majetek 

byl poškozen nejvíce. 

Z vlastních zdrojů pomohla Nadace AGROFERT zrekonstruovat zcela vytopenou 

mateřskou a základní školu v Křešicích. 

Projekt „Podpora dětských onkologických oddělení“ ve spolupráci 
se skupinou Kryštof

Rok 2013, který se pro Nadaci nesl ve jménu boje proti onkologickým onemocněním, zakončila 

charitativní dražba skupiny Kryštof na serveru idnes.cz. Návštěvníci serveru měli také možnost 

stáhnout si za dobrovolný příspěvek DVD s koncertem skupiny. Výtěžek aukce v hodnotě 

1.897.326,- Kč, navýšený v roce 2014 o vklad Nadace AGROFERT do celkové 

výše 2.943.625,- Kč, byl následně poukázán na léčbu onkologicky nemocných dětských pacientů 

v nemocnici v Praze – Motole, Ostravě, Olomouci, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích.  

Část financí byla na přání pana Richarda Krajča věnována na léčbu chlapce Kryštofa bojujícího 

s dětskou mozkovou obrnou. Milou součástí této charitativní akce byly soukromé „minikoncerty“ 

skupiny Kryštof na jednotlivých dětských onkologických odděleních. 





4 |  Finanční zdroje

Nadace AGROFERT obdržela na podporu své činnosti v r. 2013 dary v celkové výši 9 580 tis. Kč. 

Úroky z vkladů činily cca 217 tis. Kč.

V r. 2013 nebyly překročeny náklady na správu Nadace stanovené jejím statutem v souladu 

s §22, odst. 1), zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění. 

Náklady na správu činily v roce 2013 celkem 1 912 tis. Kč.

5 | Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni

Nadace AGROFERT HOLDING byla s účinností ke dni 3. února 2014 přejmenována 

na Nadace AGROFERT. 

6 | Předpokládaný vývoj činnosti 

Nadace AGROFERT předpokládá i v dalším období plnění účelu, pro který byla zřízena, tj. výkon 

veřejně prospěšné činnosti.

7 |  Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Nadace AGROFERT nepodniká žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

8 | Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

V roce 2013 měla Nadace AGROFERT tři zaměstnance.

9. | Organizační složka

Nadace AGROFERT nemá žádnou organizační složku.

10 | Výrok auditora a účetní závěrka

Audit účetní závěrky provedla společnost A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o.



Zpráva a výrok auditora





















Příloha účetní uzávěrky









Zpráva revizora
Nadace AGROFERT 

za rok 2013






