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1. Základní údaje o nadačním fondu 
 
Nadační fond ZECHER pro záchranu židovských památek v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, 
IČO 25796372 byl zřízen nadační listinou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a byl zapsán v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeným Krajským obchodním soudem 
v Praze oddíl  N, vložka 285, dne 13. září 1999.  
 
Zřizovatelem je Federace židovských obcí v ČR. Výše majetkového vkladu činí 1.000,- Kč.                    
 
Účelem nadačního fondu je získávání finančních prostředků pro rekonstrukci, obnovu a uchování 
ohrožených židovských památek, zvláště židovských hřbitovů po celém území ČR. Za čerpání 
finančních prostředků je odpovědná správní rada, kterou kontroluje revizor.  
 
Od 1. 1. 2005 je vedeno účetnictví („podvojné“) dle Českých účetních standardů pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Vyhlášky Ministerstva financí č. 
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví. 
Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. Účetní záznamy jsou v tištěné i digitální formě 
zpracovány a archivovány v ekonomickém oddělení v sídle Federace židovských obcí v ČR. 
 
V účetnictví společnosti nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Nadační fond 
neprovozoval v roce 2014 žádnou hospodářskou činnost.   V roce 2014 činily příjmy z úroků po odvodu 
srážkové daně částku 11 317,03 Kč.  
 
 
2. Orgány nadačního fondu  
 
Statutárním orgánem nadačního fondu je šestičlenná správní rada v čele s předsedou. Kontrolním 
orgánem je revizor.  
Funkce členů správní rady a revizora jsou čestné, bez nároku na odměnu.  
 
 
Složení správní rady: 
 
předseda:  PhDr. Arno Pařík 
členové:    JUDr. Tomáš Kraus, Jiří Daníček, Ing. arch. Jaroslav Klenovský, Eva Fantová, Ing. 
Mojmír Malý 
 
V lednu 2014 zemřel člen správní rady pan Jiří Fiedler. Správní rada zvolila za nového člena Ing. Mojmíra 
Malého. Řízení na zápis nového člena dosud není ukončeno. 
 
Revizor: Jana Kosáková     
 
Nadační fond nemá zaměstnance v pracovním poměru, pouze externisty na DPP. 
 
 



 
3. Získané nadační dary v roce 2014 
 
    4 305,- Kč   od Bejt Simcha na synagogu v Polici u Jemnice 
  39 573,- Kč  od US Commission z USA které byly určeny pro FŽO a ŽO v Děčíně 
200 000,- Kč od FOTO STUDIO H s.r.o. ve výši na podporu činnosti 
    1 000,- Kč  od B´nai B´rith Praha na podporu činnosti 
 
 
 
4. Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2014 
 
200 000,-    Kč Federaci židovských obcí v ČR v částce na stavební obnovu synagogy v Polici u Jemnice.   
  12 029,29 Kč  Federaci židovských obcí na opravy židovského hřbitova v Budyni nad Ohří. 
 
 
 
4. Činnost nadačního fondu v roce 2014 
 
Stěžejními památkami, jejichž obnovu a rekonstrukce průběžně dlouhodobě sleduje a podporuje, 
jak po stránce odborného poradenství tak finančně, jsou: 
- synagoga v Polici u Jemnice 
- synagoga v Budyni nad Ohří 
 
 
5. Majetek nadačního fondu 
 
Aktiva nadačního fondu tvoří pouze peníze na bankovním účtu. K 1. 1. 2014 činil finanční majetek 
nadačního fondu na bankovních účtech a v pokladně 3 981 376,23  Kč a k rozvahovému dni 31. 12. 2014 
činil 4 000 599,44 Kč. 
 
 
Náklady na správu nadačního fondu za rok 2014 činily 24 942,53 Kč, což je cca 0,62 % majetku nadačního 
fondu k 31. 12. 2014 a nepřevýšily tudíž procento stanovené nadační listinou, která stanoví, že náklady 
nesmí překročit 60% majetku nadačního jmění k 31.12. 
 
 
 
V Praze dne 27. 6. 2015 
 
 
 
……………………………                                               ....................................                                  
Tomáš Kraus                          PhDr. Arno Pařík 
člen správní rady                                předseda správní rady 
 
 
 
Přílohy:  
Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 
Rozvaha za rok 2014 






