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Na začátku týdne hospic Girasole Hustopeče odmítl 300 tisíc korun. Veřejnost v reakci na to poslala na 
transparentní účet přes tři miliony. Autor ▪ Archiv Girasole Hustopeče 

 

Hospic Girasole v Hustopečích poslal Nadaci Agrofertu zpět 300 tisíc korun, které od ní obdržel 
loni v rámci grantu. Lidé mu obratem ve veřejné sbírce naposílali desetkrát vyšší sumu. 
Nadace pak ve středu vyzvala tuto neziskovou organizaci, aby vrátila i dalších 260 tisíc, jež jí 
Agrofert poskytl v roce 2018. Ředitel Girasolu oznámil, že i druhý příspěvek nadaci pošle. 

V reakci na odmítnutí daru lidé naposílali hospicu přes sbírku na Darujme.cz už více než tři 
miliony korun a částka stále narůstá. Situace, že by někdo Nadaci Agrofert peníze vrátil, je podle 
její ředitelky Zuzany Tornikidis výjimečná.  

„Stalo se nám to v minulosti jen jednou, bylo to také u hospicu a byl to podobný případ," 
vzpomíná Tornikidis. Organizace se dobrovolně přihlásila do grantového řízení, nadace jí finance 
uznala, ale hospic je následně odmítl. „Pokud si dobře pamatuji, žádost tehdy podával ředitel a 
zřejmě pak jejich správní rada řekla, že dar nechce. Přesný průběh nebo částku už si bohužel 
nepamatuji, bylo to před lety," dodává ředitelka.  

Nadace Agrofert ve středu v poledne vyzvala Girasole na svém facebookovém profilu, aby kromě 
300 tisíc korun vrátil také 260 tisíc, které dostal před pěti lety. 

„Mrzí mě to, nadace jako taková dělá opravdu dobré věci a je mi líto, že se to takhle zvrhlo. 
Samozřejmě i tento dar vrátíme, i když to pro nás bude účetní oříšek, protože je všechno 
uzavřené, přiznané, zdaněné. Po tomto si ho ale nechat nemůžeme," řekl HN ředitel hospicu 
Miroslav Prchal.  

Důvodem vrácení peněz byla Babišova slova v předvolební debatě v České televizi, kde pronesl, 
že „má nadaci, která rozdala lidem už 800 milionů, pomáhá a můj soupeř Petr Pavel o tom nic 
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neví". Podle ředitele Girasolu Prchala nechtějí být součástí předvolební rétoriky. „Vadí nám, když 
tento akt použijí k vlastní sebeprezentaci, kdy se prezentují jako dobráci, navíc bez našeho 
vědomí," vysvětloval v rozhovoru pro HN. 

O peníze Nadaci Agrofert žádají organizace dobrovolně, nadace je sama aktivně nevyhledává. 
Zmíněných 300 tisíc korun obdržel hospic Girasole z grantu vypsaného v červnu loňského roku. 
Bylo v něm celkem 10 milionů korun a přihlásily se o ně dvě desítky organizací. Nadace Agrofert 
má roční rozpočet v průměru 70 milionů korun, na letošní rok je to 100 milionů korun. 

Hospic Girasole se věnuje péči o nemocné a umírající pacienty. Kromě evropských i národních 
dotací získává finance od drobných dárců a firem, protože na provoz jim úhrady od pojišťoven 
zpravidla nestačí. Veřejné sbírky jsou pro neziskové organizace důležitým zdrojem příjmů. Jak 
úspěšné ale jsou, se říct nedá, protože veřejné sbírky v rámci sociálních služeb nejsou centrálně 
evidované. 

„Existují statistiky, které vydává Fórum dárců. Otázka však je, z jakých zdrojů je zpracovává. V 
mapě jsou například uváděny počty dárců, kteří si ‚odečetli dar z daní', a navíc jde o souhrnná 
čísla všech veřejných sbírek," vysvětluje prezident Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb Jiří Horecký. Podle něj jsou ale Češi obecně štědří, což dokládá i případ hospicu 
Girasole. „Pokud se ve veřejném prostoru stane něco podobného, vede to obyčejně k vzedmutí 
solidarity a dárcovství," dodává Horecký.  
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