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POSLÁNÍ FŽO 
(ze Statutu FŽO) 

 
 
Federace židovských obcí v České republice (dále jen FŽO) je organizací sdružující židovské 
obce (dále jen ŽO) a přidružené židovské organizace. FŽO sdružuje ŽO, které se hlásí k 
ortodoxnímu, konzervativnímu nebo reformnímu (liberálnímu) směru judaismu. 
 
FŽO zastupuje českou židovskou pospolitost, představovanou ŽO a organizacemi v ní 
sdruženými. Jejich jménem působí a vystupuje jako jednotné společenství v rámci České 
republiky i vůči zahraničí, a to jak v jednáních s příslušnými orgány a institucemi, tak i na 
veřejnosti a v médiích. 

 
FŽO koordinuje činnost ŽO zejména ve věcech náboženských, sociálních, vzdělávacích 
a kulturních. Jedná v těchto věcech s orgány státní správy, samosprávy, případně s dalšími 
institucemi v České republice. 

 
FŽO jedná a spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi. 

 
FŽO aktivně brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, rasismu, 
xenofobie, fašismu či jakékoliv diskriminace. FŽO chrání památku židovských obětí.  

 
FŽO pečuje o židovské památky na území ČR, pokud o ně nepečují ŽO nebo jiné instituce.  
 
FŽO bylo přiznáno oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

- konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 
- zřizovat církevní školy 

 
Činnost FŽO je financována z dotací, darů a dalších příjmů. 

 
FŽO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění. 

 
Sídlem FŽO je Praha. 

Orgány FŽO jsou: Rada FŽO, Prezidium, předseda FŽO, vrchní zemský rabín a Revizní komise 
FŽO. 
 
 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
 
FŽO je evidována v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností při Ministerstvu 
kultury ČR od 1. 9. 1991 pod číslem 308/1991/11. 
 
Nejvyšším orgánem FŽO je Rada FŽO, která rozhoduje o všech zásadních záležitostech. Členy 
Rady FŽO jsou zástupci židovských obcí, zvolení volebním shromážděním členů ŽO podle 
stanoveného klíče a podle platného volebního řádu dané obce, a předsedové nebo pověření 
zástupci přidružených organizací. Funkční období Rady je čtyřleté (2012-2016). 
 
Užší vedení tvoří předseda FŽO, vrchní zemský rabín, tajemník FŽO a 7 místopředsedů 
(Prezidium FŽO – viz dále). Kontrolní činností se zabývá Revizní komise FŽO. 
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Při FŽO působí vrchní zemský rabinát. V roce 2014 v něm pracovali: vrchní zemský rabín, 
dva kantoři, jeden kantor-učitel a sekretářka. 
 
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2014 osm stálých zaměstnanců  - tajemníka, vedoucí 
sekretariátu, asistentku, ekonomku a administrativní pracovnici, která zároveň pracovala s 
kartotékou deportovaných osob z období šoa. Od října 2014 byla funkce administrativní 
pracovnice zrušena a nahrazena pozicí koordinátorky pro práci s dětmi a mládeží, která 
zastává i administrativní práce a práci s kartotékou. Dále se aparát skládal z koordinátorky 
grantů Claims Conference, správkyně rekreačního střediska Krchleby, a koordinátora 
projektu Revitalizace židovských památek. 
 
FŽO vydává měsíčník Roš Chodeš. Redakce, která také zajišťuje vydávání židovského kalendáře 
(luachu) a Židovské ročenky, je samostatným oddělením FŽO. Působí v ní dva redaktoři (jeden 
na půl úvazku) a administrativní pracovnice, která zároveň zajišťuje výtvarné řešení časopisu.  
 
FŽO pokračovala v roce 2014 v provozování Židovského tiskového a informačního servisu 
(ZTIS). Jeho posláním je přinášet aktuální a objektivní informace týkající se Židů v ČR i jinde 
ve světě, zejména v Izraeli, a nabídnout těm, kteří s touto tématikou pracují nebo se o ni 
zajímají, důležitá a zajímavá fakta o událostech, zasazená do širšího kontextu, jenž občas 
běžné agenturní zprávy postrádají. Zpracování servisu zajišťují dva zaměstnanci na poloviční 
úvazek. 
 
ORGÁNY A JEJICH ČINNOST 
 
Rada FŽO 
 
Vedle běžných témat Rada FŽO projednávala rozdělení daru Židovského muzea v Praze a 
rozpočet FŽO, zabývala se problematikou dluhu ŽO Ústí nad Labem, událostí Mezinárodního 
fóra ke dni památky obětí holocaustu 26. a 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně, pokračováním 
projektu Revitalizace židovských památek, ad. 

Prezidium FŽO 

Prezidium FŽO na základě voleb z prosince 2008 pracovalo v tomto složení: 
 
předseda:    Ing. Petr Papoušek 
místopředsedové:  Jiří Daníček, Eva Fantová, Peter Györi, RNDr. Michal Hron, Michael 

Lichtenstein, Jiří Löwy, Taťána Pelíšková 
vrchní zemský rabín: Karol Efraim Sidon 
tajemník:     JUDr. Tomáš Kraus 
 
Jako host se jednání Prezidia pravidelně účastní předseda Revizní komise FŽO Jiří Süss. 
 
V roce 2014 se uskutečnilo 10 řádných zasedání Prezidia FŽO. Prezidium se zabývalo 
přípravami Rady a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, kterými se zabývala Rada (viz 
výše), věnovalo Prezidium pozornost i otázkám projevů antisemitismu, přípravě projektů, 
zejména projektu Revitalizace židovských památek v České republice, náboženským a 
vzdělávacím a sociálním projektům, jakož i přípravou rozpočtu FŽO. Prezidium bylo 
pravidelně informováno o práci sekretariátu, významných akcích, na nichž se jednotliví 
členové Prezidia podíleli, o významných návštěvách a jednáních. 
 



 6

Revizní komise FŽO 
 
Revizní komise FŽO (dále RK FŽO) se zabývala především kontrolou rozpočtu FŽO, čerpáním 
daru Židovského muzea v Praze a kontrolou členské základny židovských obcí. 
 
INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO 

 
Židovské muzeum v Praze 
Židovské muzeum v Praze je sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou FŽO 
a Ministerstvo kultury ČR. V pětičlenné správní radě působí dva zástupci FŽO, v tříčlenné 
dozorčí radě jeden zástupce FŽO. ŽMP vydává samostatné výroční zprávy 
(www.jewishmuseum.cz). 

 
Nadační fond obětem holocaustu 
V devítičlenné správní radě Nadačního fondu obětem holocaustu působilo pět zástupců FŽO. 
V dozorčí radě NFOH má FŽO dva zástupce. Mimo tohoto přímého zastoupení FŽO v orgánech 
NFOH se společného zasedání správní a dozorčí rady účastní zástupce FŽO. NFOH vydává 
výroční zprávy o své činnosti, které jsou veřejně přístupné (www.fondholocaust.cz). 
 
Nadační fond Zecher na záchranu židovských památek 
FŽO je zřizovatelem fondu, zabývajícího se rekonstrukcí některých židovských památek, které 
původně nebyly v majetku židovských obcí ani FŽO. Nadační fond Zecher vydává samostatné 
výroční zprávy (dostupné na www.fzo.cz). 

 
Nakladatelství Sefer 
FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s. r. o. a vydává a rozšiřuje 
neperiodické publikace zaměřené na židovskou tematiku. Vydané knihy na webových 
stránkách www.sefer.cz Samostatná výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách FŽO 
(www.fzo.cz). 
 
 
SPOLUPRÁCE FŽO SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI  

 
Na základě asociační dohody FŽO nadále úzce spolupracuje s Americkým židovským výborem 
(American Jewish Committee – AJC), zejména s jeho ředitelem pro mezinárodní záležitosti 
rabínem Andrew Bakerem, který byl jmenován do funkce velvyslance OBSE pro otázky 
antisemitismu. AJC otevřel i vlastní kanceláře v Evropě – v Berlíně (kde již dlouhodobě působí 
kancelář pod vedením Deidre Bergerové), v Bruselu a také v Paříži. Se všemi pobočkami je 
FŽO v průběžném styku. 
 
FŽO je nadále členem Světového židovského kongresu (World Jewish Congress – WJC). WJC 
je střechovou organizací pro vrcholové židovské instituce, působící v jednotlivých 
kontinentech. Petr Papoušek nadále působí jako viceprezident WJC na základě voleb v roce 
2013. Evropa je zastoupena Evropským židovským kongresem (European Jewish Congress – 
EJC), jehož je FŽO členem. Od roku 2009 působí v EJC tajemník Tomáš Kraus.  

FŽO je dále zastoupena v Evropském židovském fondu (European Jewish Fund – EJF), jehož 
úkolem je podporovat drobnější projekty evropských židovských obcí, zejména v oblasti 
vzdělávání.  

Do roku 2010 byla FŽO členem Evropské rady židovských obcí (European Council of Jewish 
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Communities – ECJC). Koncem roku 2010 se však dostala tato instituce do krizové situace, 
kdy došlo k pokusu o její nelegitimní převzetí osobami, které neměly pro takovýto postup 
mandát.  Tento pokus nakonec nebyl úspěšný a díky iniciativě několika zemí se Evropská rada 
židovských obcí rekonstituovala. V roce 2011 pak zahájila kroky k pokračování své činnosti 
legitimním způsobem. FŽO se však rozhodla vyčkat, až bude činnost této instituce zcela 
obnovena a stabilizována. V roce 2013 FŽO své členství neobnovila, do ECJC však vstoupila 
Židovská obec v Praze, což statut ECJC umožňuje. V roce 2014 tento stav z hlediska FŽO i 
nadále trval.  
 
Stálým zahraničním partnerem FŽO byl dlouhodobě také The American Jewish Joint 
Distribution Committee (JDC nebo Joint), který v České republice podporoval vzdělávací a 
sociální programy židovských obcí, kulturní činnost přidružených organizací FŽO a 
židovských spolků apod. Přesto, že Joint své aktivity v ČR prakticky utlumil, podporuje nadále 
některé projekty, a to nejen v rámci židovské komunity. FŽO tak zůstává partnerem této 
organizace.  
 
FŽO je v pravidelném kontaktu se zastupitelskými úřady USA, Kanady, SRN, Rakouska, 
Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Polska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, 
Argentiny, Kypru a dalších zemí. Nejintenzivnější pracovní vztah má FŽO samozřejmě s 
velvyslanectvím Státu Izrael. V roce 2013 ukončil svou misi v ČR velvyslanec Yaakov Levy, 
kterého vystřídal Gary Koren. Velmi intenzivní spolupráce pokračovala i s ním, jakož i s jeho 
zástupcem Shacharem Shalevem a dalšími pracovníky ambasády. Předseda FŽO, tajemník a 
členové Prezidia, jakož i předsedové Židovských obcí a dalších židovských institucí jsou zváni 
na akce pořádané velvyslanectvím nebo za jeho podpory, FŽO je pravidelně informována o 
situaci v Izraeli a podílí se na přípravě a organizaci významných návštěv a kulturních akcí.  
V roce 2014 probíhala i nadále výborná spolupráce s velvyslanectvím ČR v Izraeli, zejména 
s velvyslancem Tomášem Pojarem, kterého v říjnu 2014 na tomto postu vystřídal 
velvyslanec Ivo Schwarz.    
 
Zástupci FŽO byli v pravidelném kontaktu s velvyslancem USA J. E. Normanem Eisenem, 
který se mj. po celý rok účastnil pravidelných bohoslužeb ve Staronové synagoze. Toho v září 
2014 vystřídal velvyslanec Andrew Schapiro. 
 
FŽO nadále spolupracuje s Jewish Agency for Israel (Sochnut) a s Židovským národním 
fondem (KKL).  
 
FŽO pravidelně konzultuje mnoho svých projektů s Ústredným zväzom Židovských 
náboženských obcí na Slovensku. Předseda Petr Papoušek se na pozvání pravidelně účastní 
slovenských makabiád, které pořádá Ústredný zväz. Zástupci FŽO dále působí ve Správní radě 
slovenské Nadace EZRA, která vznikla v souvislosti s vrácením části slovenského židovského 
zlata, uloupeného nacistickým režimem a po válce uloženého v Státní bance Československé 
(posléze v České národní bance). V roce 2014 FŽO zastupovali v Nadaci EZRA místopředseda 
FŽO Peter Györi a Jiří Süss, předseda revizní komise FŽO. Nadace vydává vlastní výroční 
zprávy.  
 
FŽO dále spolupracuje s Zentralrat der Juden in Deutschland (Ústřední rada Židů 
v Německu), i zde došlo ke konci roku 2014 k personálním změnám, předsedou byl zvolen 
Josef Schuster, dlouholetý tajemník Stephan Kramer přešel k berlínské kanceláři American 
Jewish Committee a jeho pozici zaujal Daniel Botmann. I s nimi je FŽO v pracovním kontaktu, 
stejně jako i s obdobnými střechovými židovskými organizacemi  v dalších evropských 
zemích. 
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Pravidelná jednání a společné akce se uskutečňují také ve spolupráci s německými nadacemi 
Konrad-Adenauer-Stifftung, Friedrich-Ebert-Stifftung, Friedrich-Naumann-Stifftung, 
Heinrich-Böll Stifftung, jakož i s Goethe Institutem. FŽO se účastní i akcí Rakouského 
kulturního institutu.  
 
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém 
(ICEJ), podílí se na každoroční akci „Všichni jsme lidi“, která je zahájena pochodem 
proti antisemitismu a v jejímž rámci je veřejnost seznámena se zprávou o stavu antisemitismu 
za uplynulý rok. 
 
FŽO se též oficiálně účastní práce International Holocaust Rememberance Alliance – IHRA 
,složeného ze zástupců vlád a nevládních organizací dvaceti čtyř evropských zemí. . FŽO v roce 
2014 nadále zastupoval Petr Papoušek. ČR v IHRA zastupuje rovněž ředitel Památníku 
Terezín Jan Munk a předseda Židovské obce v Praze.  
 
FŽO dále spolupracuje s významnou vzdělávací institucí ORT, která se zaměřuje na aplikaci 
nových technologií zejména ve výukovém procesu a díky spolupráci s FŽO dodala počítačové 
vybavení Lauderovým školám při ŽO Praha a spolupracuje aktivně na jejích dalších 
projektech. 
 
SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI INSTITUCEMI 
 
Vláda ČR 
 
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání 
Jednání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi o odluce a nápravě 
majetkových křivd probíhala několik let. Koncem roku 2012 byl celkový proces přijetí zákona 
završen. FŽO se intenzivně a aktivně zúčastnila přípravy návrhu zákona o majetkovém 
vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Jednání probíhala na úrovni vlády, 
Ministerstva kultury ČR, ale došlo i k mnoha dalším pracovním setkáním, a to s předsedou 
vlády, s ministrem financí a dalšími členy vlády, se zástupci Svazu měst a obcí aj. Církve a 
náboženské společnosti byly v těchto jednáních zastoupeny Českou biskupskou konferencí, 
Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí v České republice. K řešení 
problematiky byly ustaveny pracovní komise na několika úrovních. Komise dospěly nejdříve k 
definici parametrů nového modelu majetkového vyrovnání, které byly schváleny usnesením 
vlády, a posléze zpracovány v paragrafovaném znění návrhu zákona. Ten byl po diskusích 
v příslušných církevních i vládních komisích nakonec schválen Parlamentem ČR v listopadu 
2012 a je publikován jako zákon č. 428/2012 Sb. V souvislosti s přípravou a přijetím zákona 
vystupovali zástupci FŽO velmi často v médiích. 
Na základě zákona měl být vydán oprávněným osobám majetek, který splňoval kritéria, 
stanovená zákonem. Ve sporných případech se mohly povinné osoby obracet na soud. Lhůta 
pro takováto podání byla stanovena do konce r. 2014. V případě nároků FŽO, resp. židovských 
obcí, došlo k předání předmětné nemovitosti (pozemku) pouze v jednom případě, ve dvou 
případech (pozemek po synagoze v Českých Budějovicích a hřiště Makkabi v Brně) nebylo 
žádosti vyhověno a řízení bude pokračovat před soudem. Ostatní nároky pak nebyly ze strany 
ŽO vzneseny. 
 
FŽO se účastní pravidelných zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. FŽO se 
ke statutu zástupce národnostní menšiny nepřihlásila, práce Rady se však nadále účastní jako 
„stálý host“ (tajemník Tomáš Kraus). Rada ustavila v roce 2014 komisi pro práci s médii, která 
by měla spolupracovat především s veřejnoprávním rozhlasem a televizí.   
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MINISTERSTVA 
 
Ministerstvo zahraničí 
 
Evropský institut odkazu šoa 

FŽO se účastnila založení Evropského institutu odkazu šoa (European Shoah Legacy Institute – 
ESLI), jež bylo přímým výsledkem Mezinárodní konference o problematice majetku obětí 
holocaustu (HEA – Holocaust Era Assets), která se z iniciativy FŽO konala v r. 2009 v rámci 
evropského předsednictví ČR. Institut byl založen a je financován Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR, FŽO má zastoupení v jeho správní radě (místopředseda FŽO Peter Györi) a dozorčí radě 
(tajemník Tomáš Kraus).  

ESLI vydává vlastní výroční zprávy - www.shoahlegacy.org. 

 
Ministerstvo kultury 
FŽO  byla i nadále v pracovním styku s odborem církví a náboženských společností 
Ministerstva kultury, mimo to však konzultuje některé projekty s dalšími odbory, zejména 
s těmi, které se zabývají památkovou péčí.  
 
Centrum pro dokumentaci 
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních 
statků obětí II. světové války, a to již od jeho založení, které proběhlo v souvislosti s výstupy 
Smíšené pracovní komise vlády a FŽO v roce 2000. Centrum bylo zařazeno jako samostatné 
pracoviště Akademie věd ČR, v.v.i., a posléze jako oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 
V souvislosti s transformací Akademie věd proběhla v r. 2013 i transformace Centra 
v samostatnou obecně prospěšnou společnost. Jejím zakladatelem je podle usnesení vlády 
Ministerstvo kultury, FŽO je zastoupena v její správní radě i dozorčí radě. Vedle činnosti, jíž se 
Centrum vždy zabývalo, což je historický a archivní výzkum, je součástí její činnosti i lustrace 
sbírek českých muzeí a galerií a mediační poradenství. Centrum vydává vlastní výroční zprávy 
- www.cdmp.cz.  
 
Ostatní instituce 
 
Město Terezín 
Vedle dlouhodobé spolupráce na projektech Památníku Terezín se FŽO zapojila i do dalších 
akcí, jejichž úkolem a cílem je připomínat památku obětí šoa - poskytnout prostor 
vzdělávacím programům a v neposlední řadě napomoci oživení města a regionu. Tyto záměry 
jsou realizovány ve spolupráci s městem Terezín, Nadací Terezín a dalšími institucemi. 
V roce 2010 se podařilo městu Terezín a Ústeckému kraji získat grant na revitalizaci města 
z prostředků Evropské unie. Jednotlivé záměry byly vždy konzultovány s FŽO a s institucemi, 
v nichž je FŽO zastoupena.  
 
Česko-izraelská obchodní komora 
FŽO se i v roce 2014 účastnila aktivně činnosti Česko-izraelské obchodní komory, působící 
v ČR. Tajemník Tomáš Kraus, který je jejím členem, pravidelně informoval FŽO o jejích 
nejvýznamnějších akcích a pro členy komory uspořádal několik přednášek na témata 
židovských tradic a zvyků, historie Židů v Českých zemích a holocaustu. 
 
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze požádala o účast zástupce FŽO 
v komisích pro rigorózní a doktorandská studia, nominován byl tajemník FŽO Tomáš Kraus, 
který v komisi působil i v r. 2013. 
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Liga pro cestovní ruch 
Pokračovala spolupráce s Ligou pro cestovní ruch, především v oblasti prezentace židovských 
památek a projektu Revitalizace židovských památek v České republice (10 hvězd). 
 
Média 
Vedle prohlášení FŽO k různým tématům, které jsou uveřejňována prostřednictvím ČTK a 
hlavních deníků, spolupracují zástupci FŽO především s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. 
Předseda i tajemník jsou zváni do pravidelných vysílání České televize (Události a 
komentáře), Českého rozhlasu – Radiožurnál (Doteky víry) apod. T. Kraus rovněž poskytoval 
rozhovory a komentoval různá témata pro zahraniční média (Německo, USA, Velká Británie, 
Itálie, Francie aj.).   
 
POLITICKÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE A ČINNOSTI 
 
Připomínka Dne památky obětí holocaustu v Senátu 
 
FŽO uspořádala v lednu 2014 již podeváté slavnostní setkání přeživších u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v prostorách Hlavního 
sálu Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. Akci jako každoročně 
připravily a organizovaly ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu Mgr. Marta Malá, 
ThD., a MgA. Alena Ortenová, produkční akce za FŽO. Vzpomínkový akt se konal pod záštitou 
předsedy Senátu Milana Štěcha, za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury ČR, 

Evropského židovského fondu a pana Františka 
Bányaie. Slavnostní koncert – píseň Antonína 
Dvořáka a Cikánský pláč - přednesla zpěvačka 
Pavlína Matiová a klavírista Tomáš Kačo. 
Jako každoročně zde byla stovka těch, kteří 
přežili nacistické a totalitní koncentrační 
tábory, předsedové a předsedkyně Židovských 
obcí a přidružených organizací, 
 
 
 
 

Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon a Karel Holomek,  
předseda Společenství Romů na Moravě 
 

vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, velvyslanci a velvyslankyně a další hosté. Projevy 
pronesli předseda Petr Papoušek, Papouška Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu, a 
Tomáš Kosta, bývalý vězeň koncentračního vyhlazovacího tábora Aschwitz-Birkenau.  
 
 
 
 
 
 
  
                  

 
 
 
 

Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR 
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Restituce 
 
Tajemník Tomáš Kraus a obě pracovnice sekretariátu FŽO, Květa Svobodová a Alena Ortenová i 
nadále zodpovídali celou řadu dotazů z domova a ze zahraničí, týkajících se možnosti restitucí 
bývalého židovského majetku, dědických řízení, vyhledání souvisejících zákonů, doporučení 
právních služeb, možností archivních fondů apod.  
 
Náboženské záležitosti 
 
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon navštěvoval mimopražské židovské obce, přednesl 
modlitbu během národní tryzny v Terezíně a účastnil se mnoha dalších významných akcí. 
 
Sekretariát FŽO zajišťoval jako každoročně dovoz macesů z Izraele na svátky Pesach 
 
V rámci FŽO pokračoval kurz kantorského zpěvu a vedení bohoslužeb, které vedl i nadále 
rabín Michael Dushinsky. 
 
Významné zahraniční návštěvy 

• Spisovatel Dan Brown 
 

      Dan Braun na Starém židovském hřbitově 
 
 

• Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu – návštěva Terezína za účasti premiéra 
Bohuslava Sobotky a dalších politických představitelů 
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• Joachim Gauck, prezident Spolkové republiky Německo s partnerkou Danielou Schadt – 

návštěva Prahy a v doprovodu prezidenta Zemana návštěva Terezína 
 

 
 

• Moše Kantor, prezident Evropského židovského kongresu, přijetí u premiéra Bohuslava 
Sobotky 
 

 
 
 

• Rabín Joel Oseran, zástupce World Union for Progressive Judaism 
• Alan Rothenberg, předseda Jewish Federation of San Francisco 
• Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničí USA 
• Stuart Eizenstat, bývalý americký velvyslanec při EU a náměstek ministra financí 
• Roselyn Borg, ředitelka American Jewish Committee v St. Louis 
• Peter Rafaeli, honorární konzul ČR ve Philadelfii 

 
• Lesley Weiss, předsedkyně US Commission for the Preservation of America´s Heritage Abroad 
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• Ronald Lauder, prezident Světového židovského kongresu, při příležitosti zasedání 
National Community Directors Forum v Praze, listopad 2014 (Fórum tajemníků židovských 
obcí)  
 

 
 
 

• Avigdor Lieberman, ministr zahraničí Izraele 
 

 
 

Zahraniční cesty, účast na mezinárodních jednáních a konferencích 

Leden účast T. Krause na Mezinárodním dni připomínky obětí holocaustu v Bruselu 
Únor  zasedání Evropského židovského kongresu ve Vídni (T. Kraus) 
Březen zasedání Světového židovského kongresu v Paříži (P. Papoušek) 
  Zasedání Česko-německého diskusního fóra, Norimberk (T. Kraus) 
Duben European Forum on Antisemitism, AJC (T. Kraus) 
Květen Global Forum, American Jewish Committee, Washington (P. Papoušek, T. Kraus) 
  Hitachdut Jocei Czechoslovakia, Israel (P. Papoušek) 
  JDC – 100. Výročí, Paříž (P. Papoušek)  
Červen Seminář JDC, Szarvas (Eva Wischsová) 
  Seminář „Future Scenarios“ Leatid, Oxford (Eva Wichsová) 
  Global Forum for Combating Antisemitism, Israel (T. Kraus) 
  Israeli Jewish Congress, Israel (P. Györi) 
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Červenec Annual European Kantor´s Convention, Budapest (M. Dushinsky) 
 Česko-německé diskusní fórum, pracovní skupina „Role náboženství“, Berlín (T. 
Kraus) 

Září zasedání Světového židovského kongresu v Berlíně (P. Papoušek) 
Říjen Rothschild Foundation – Hanadiv, Londýn (P. Papoušek) 
  Seminář Konrad Adenauer Stiftung, Cadenabbia (T. Kraus) 
Listopad ECJC Presidents´ Meeting, Milano (P. Papoušek) 
  Výročí přijetí Berlínské deklarace, OSCE , Berlín (T. Kraus) 
Prosinec seminář Claims conference (P. Papoušek, D. Šnajdrová)  
  Limmud, Londýn (T. G. Váňová) 
 
 
PROJEKTY FŽO 
 
SOCIÁLNÍ OBLAST 
  
Pro klienty z mimopražských ŽO, kteří již nejsou schopni zůstávat přes pomoc asistentů 
v domácí péči, bylo Federací židovských obcí zajištěno v Domově sociální péče Hagibor 6 lůžek.  
 
V lednu 2013 došlo ke změnám v organizační struktuře a  administraci grantů Claims 
Conference. Příjemcem a administrátorem většiny grantů v České republice se stala Federace 
židovských obcí v ČR, která pro potřeby zprůhlednění rozdělování a administrace grantů 
ustavila devítičlennou grantovou komisi. Poradní komise v roce 2014 pokračovala v práci ve 
stejném složení jako v předešlém roce a sešla se osmkrát.  
 
Nový způsob distribuce a administrace grantů Claims Conference se velmi osvědčil i v roce 
2014. Claims Conference  v něm přeživším v  České republice poskytla výraznou finanční 
pomoc pro péči v domácím prostředí, na náhradu léků, nezbytných lékařských vyšetření a 
zákroků nehrazených zdravotní pojišťovnou, na socializační pobyty a na naléhavou pomoc.  
 
Velké zjednodušení komunikace mezi  Claims Conference s Federací židovských obcí v České 
republice nastalo v polovině roku 2014, kdy odpovědní pracovníci CC začali přímo 
spolupracovat s koordinátorkou grantů; v současné době je nastavena přímá spolupráce CC a 
FŽO bez JDC jako prostředníka. Také finanční pomoc je posílána přímo na účet FŽO, takže 
nedochází k opoždění plateb, tak jak se to někdy stávalo v minulých letech. V roce 2014 jsme 
na službách a finanční pomoci klientům poskytli a vyúčtovali Claims Conference celkovou 
částku přes 894.000,- USD.  

 
PÉČE O PAMÁTKY 
  
Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých 
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO 
                       
V r. 2014 se uskutečnila v pořadí již třináctá etapa dlouhodobého projektu FŽO v ČR, 
zaměřeného na záchranu, postupnou obnovu a údržbu rozsáhlého souboru vybraných 
židovských památek. Tento projekt se v souladu s předem stanovenými a schválenými 
pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní působnosti mimopražských 
židovských obcí, jsou v majetku FŽO a jejich obnova nemohla být z důvodu nedostatku financí 
prováděna dříve. Řada z nich je i přes provedení části záchranných prací stále ještě 
v nedobrém, a s ohledem na svůj význam, i značně nedůstojném stavu.  
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Jak bylo již dříve konstatováno, stav židovských památek byl v určitých oblastech ČR (zejména 
v severních a západních Čechách), ovlivněn podstatně horší výchozí situací (násilné devastace 
způsobené nacisty, později vandaly, zloději a nezřídka i úřady) a velmi sporadickou existencí 
jakýchkoliv, byť jen skromných pokusů o údržbu a opravy. Památky, jejichž obnova je v rámci 
tohoto projektu od r. 2002 prováděna, vybraly jednotlivé židovské obce na základě svých 
dobrovolných rozhodnutí a pro usnadnění dalšího postupu je darovacími smlouvami 
vlastnicky převedly na FŽO. Do dnešního dne tak již bylo převzato 94 židovských hřbitovů, 10 
synagog a 3 obecní domy. Převod některých dalších objektů je projednáván. Jedná se např. o 
hřbitovy ve vlastnictví měst, obcí, nebo subjektů zřizovaných státem. Organizací vlastních 
prací, jejich zajišťováním a vším potřebným co s tím souvisí, je podobně jako v případě 
objektů Židovské obce v Praze, pověřena a.s. Matana.  
 
     Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě priorit, mezi které patří 
především památková hodnota jednotlivých objektů, jejich ohroženost z hlediska současného 
stavebního stavu, riziko dalšího zhoršování tohoto stavu v případě odkládání záchranných 
prací, ohroženost vandalismem a samozřejmě také možnosti doplňkového financování 
z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky z programů státní památkové péče, ostatní dary 
apod.).   
 
V roce 2014 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem 5 
855.000,- Kč (o 566 tis. Kč více než v r. 2013). Z toho si FŽO ponechala 113 tis. Kč pro vlastní 
administraci a komisionáře Matana a.s. pověřila účelným využitím částky ve výši 5742 tis. Kč. 
Díky úsilí pracovníků Správy budov a hřbitovů a.s. Matana se k této sumě podařilo 
z nejrůznějších dotací, grantů a ostatních příjmů přidat dalších 4.881 tis. Kč, což je o 2875 tis. 
Kč více než v r. 2013 a s ohledem na neustále se zhoršující vývoj v oblasti státních financí, jde 
opravdu o neobyčejně významný úspěch. Limit technickoorganizačních nákladů, původně 
stanovený ve výši 906 tis. Kč, byl dodržen se skutečností 880 tis. Kč, čímž došlo 
k nezanedbatelné úspoře 26 tis. Kč.  
 
- Celková částka, využitá v r. 2014 v rámci projektu (včetně provize ve výši 52 tis. Kč) tak 
nakonec dosáhla sumy ve výši 10.788 tis. Kč a je o 1.093 tis. Kč vyšší, než v r. 2013.     
       
Mezi nejvýznamnější akce r. 2013 lze v rámci území Moravy a Slezska zařadit např. opravu 
ohradní zdi a náhrobků v Podivíně, opravu ohradní zdi na hřbitově ve Strážnici, sanaci 
vlhkého zdiva obřadní síně v Tovačově, pokračování celkové obnovy synagogy v Polici 
včetně zpracování projektové dokumentace potřebné pro přípravu žádosti o dotaci v projektu 
Revitalizace II, opravu náhrobků v Pohořelicích, Brtnici, Bzenci, Uherském Brodě a další.   
 
Na území Čech představovala nejnáročnější akci celková stavební a restaurátorská obnova 
hřbitova v Nýrsku financovaná z Regionálního operačního programu jihozápad, dále je možné 
jmenovat např. dokončení celkové obnovy hřbitova v Telicích dokončení oprav a 
restaurování náhrobků na starém hřbitově ve Švihově, v Pňovanech a Loučimi, pokračování 
pietní úpravy téměř zaniklého hřbitova v Bečově nad Teplou, pokračování celkové 
rekonstrukce hrobnického domku ve Stříbře, oprava ohradní zdi na hřbitově v Kožlanech a 
řada jiných. Škálu obvyklých výdajů nově rozšířily provozní náklady objektů 
rekonstruovaných díky projektu Revitalizace I (synagogy v Krnově, Polné a Úštěku, rabínské 
domy v Polné a Úštěku a budova bývalé židovské školy v Jičíně).  Jednalo se v tomto případě 
zejména o mzdové náklady průvodců a údržbářů, náklady na energie, vodu, telefony, internet 
a zabezpečení. 
       
Vedle uvedených pak probíhala i celá řada akcí dalších, menších rozsahem, významem však 
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rovněž důležitých. Převážně se jednalo o pravidelné odstraňování nevhodné vegetace a 
odpadů, zdravotní prořezy, havarijní kácení stromů, drobné opravy atd. Samozřejmě také 
pokračoval i dlouhodobý proces postupné dokumentace židovských hřbitovů, spočívající 
v pořizování polohopisných plánků, zpracování evidenčních tabulek náhrobků epitafů a 
kvalitní fotodokumentace.     
 
Uvedené údaje zcela jasně a přesvědčivě dokládají, že projekt obnovy židovských památek 
FŽO v ČR je více než smysluplný, úsporně a racionálně vedený a že i v r. 2014 probíhal podle 
původních předpokladů. 
 
 
PROJEKT REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE v rámci Integrovaného 
operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR,  
10 HVĚZD 
www.10hvezd.cz  

 
O projektu 
Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských 
památek patří k hlavním úkolům, jimž se Federace 
židovských obcí v ČR jako vrcholná instituce českých Židů 
věnuje. Přes všechny škody, které tyto památky v období 
nacistické okupace a za komunistické totality utrpěly, kdy jich mnoho zcela zaniklo, 
představuje jejich celek více než šedesáti synagog, tři sta padesáti hřbitovů a řady dalších 
objektů (rabínské domy, mikve a židovské školy) ojedinělý historický poklad, který zřejmě 
nemá v Evropě obdobu. Dotace na projekt Revitalizace židovských památek v České republice, 
který Federace židovských obcí získala v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, 
vypsaného Ministerstvem kultury ČR, umožnila vynaložit v letech 2010 – 2014 na vybrané 
památky v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová 
Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk částku 281 807 893 Kč. Z toho 85 % pochází z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu. 
 
Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2010, je otevřít na území sedmi krajů patnáct 
rekonstruovaných a renovovaných významných památkových objektů a vznik sítě deseti 
oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví České 
republiky. V průběhu první poloviny roku 2014 byla dokončena realizační fáze projektu 
včetně vybavení expozicemi a všech 15 objektech v deseti lokalitách (Úštěk, Jičín, Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov, Krnov) bylo 
slavnostně otevřeno pro veřejnost. 
 
Činnost Řídicího a realizačního týmu projektu 
Řídící tým projektu se scházel ve složení Petr Papoušek a Jiří Daníček (za FŽO), Jan Munk, 
Michal Borges a Jaroslav Pacovský (za ŽOP), a Jan Kindermann (koordinátor). 
Realizační tým pracoval ve složení Jan Kindermann (koordinátor), Květa Svobodová (manažer 
programových částí), Gabriela Slezáková (účetní), Ivana Lukešová (administrátorka), Arno 
Pařík (odborný a památkový dozor), a Zdeněk Skála (technický manažer projektu). 
 
Finanční řízení a monitoring projektu 
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Do ukončení realizační fáze projektu (30. 6. 2014) předloženo celkem 12 Oznámení o 
změnách projektu, která řeší přesun nerealizovaných činností a na ně navázaných finančních 
prostředků do dalších etap.  
 

Monitorovací zpráva za etapu 13 (1. 10. 2013 - 31. 12. 2013) byla předložena k 28. 1. 2013, 
Monitorovací zpráva za etapu 14 (1. 1. 2014 - 30. 3. 2014) byla předložena k 28. 4. 2014, 
Závěrečná monitorovací zpráva za etapu 15 (1. 4. 2013 - 30. 6. 2013) byla předložena k 28. 7. 
2014, Všechny Monitorovací zprávy byly ze strany Ministerstva pro místní rozvoj  schváleny. 
 
Projekt Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa 
 
Cílem projektu Revitalizace židovských památek v ČR – II. etapa (dále jen Revitalizace II) byla 
obnova šesti židovských památek - synagog v Písku, Rychnově n. K., Čáslavi, Neveklově, Polici 
u Jemnice a rabínského domu v Plzni a jejich vybavení stálými tematickými expozicemi. 
Nositelem toho to projektu byla stejně jako u předchozího projektu (Revitalizace I) Federace 
židovských obcí v České republice, vlastníky objektů byli kromě FŽO také Židovská obec 
v Praze a Židovská obec Plzeň. Žádost k projektu Revitalizace II byla zpracována na základě 
24. výzvy Integrovaného operačního programu 5.1 za období 2007 - 2013 (dále jen IOP) 
vyhlášené dne 25. 4. 2014. Součástí žádosti předložené dne 30. 6. 2014 byla zpracovaná 
prováděcí projektová dokumentace ke všem objektům zařazeným do projektu Revitalizace II 
a platná stavební povolení. Informaci o přidělení dotace v plném rozsahu ve výši 
150.743.077,- Kč jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) dne 28. 
11. 2014, v písemné formě jej FŽO obdržela až dne 16. 1. 2015. Závazný a nepřekročitelný 
termín pro dokončení realizace projektu Revitalizace včetně vybavení objektů byl do 
31.12.2015. 
V návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace byly zpracovány podklady na podlimitní 
otevřenou veřejnou zakázku (dále jen VZ) na generálního dodavatele stavebních prací 
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 106.304.379,- Kč, kde jediným kritériem dle 
platné verze zákona o veřejných zakázkách byla nejnižší nabídková cena.  
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Synagoga a rabínský dům v Úštěku 
 
 

 
     Obecní dům v Boskovicích              Synagoga v Mikulově 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO  
 
Výdaje Federace v roce 2014 činily celkem 93 976 tis. Kč (Ústředí FŽO 6 302 tis., Roš chodeš 2 
874 tis., rabinát 1 196 tis., ŽO a přidružené organizace 13 307 tis., projekt památek 10 529 tis. 
z dotací a darů., projekt Revitalizace židovských památek z dotace EU 39 271 tis., koordinace 
grantů CC 19 092 tis. Kč, setkání ČR-SR -  Limmud 925 tis. Kč a Projekt revitalizace II. 480 tis. 
Kč). Celkový konečný rozpočet k 31. 12. 2014 byl schválen Radou FŽO 11. 3. 2015.   
 

 Rozvaha k 31.12. 2014 v tis. Kč 

aktiva 

položka text 
stav k 
31.12.2014 

A. Dlouhodobý majetek 267 717 
A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 160 
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 285 589 
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 496 
A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -24 528 
B. Krátkodobý majetek celkem 30 578 
B.I. Zásoby celkem 30 
B II.  Pohledávky celkem 4 189 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 21 484 
B.IV. Jiná aktiva celkem 4 875 
  Aktiva celkem 298 295 

pasiva 

položka text 
stav k 
31.12.2014 

A. Vlastní zdroje celkem 289 869 
A.I. Jmění celkem 284 619 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 5 250 
B. Cizí zdroje celkem 8 426 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 98 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 635 
B.IV. Jiná pasiva celkem 5 693 
  Pasiva celkem 298 295 

Výsledovka k 31. 12.  2014 v tis. Kč 

položka text 
stav k 
31.12.2014 

A. Náklady   
A.I. Spotřebované nákupy celkem 701 
A.II. Služby celkem 11 309 
A.III. Osobní náklady celkem 11 571 
A.IV. Daně a poplatky celkem 30 
A.V. Ostatní náklady celkem 27 200 
A.VI. Odpisy celkem 18 186 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 4 000 
  Náklady celkem 72 997 
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B. Výnosy   
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 39 075 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 30 405 
B.VII. Provozní dotace celkem 5 274 
  Výnosy celkem 75 355 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 358 
  daň z příjmu 28 
D. Výsledek hospodaření po zdaněním 2 330 

 

  

 
 
 
DAR ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE   
 
V roce 2014 obdržela Federace židovských obcí v ČR dar za účelem péče o židovské kulturní 
dědictví v celkové výši 4.000.000,- Kč.  
FŽO  použila dar v souladu se smlouvou na účely kulturní, vzdělávací, publikační a na 
náboženskou činnost, na opravy, údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku, na 
podporu vzdělávání a na činnosti propagující židovskou pospolitost v Čechách a na Moravě 
v rámci České republiky i vůči zahraničí. 
 
Na základě rozhodnutí Rady FŽO byla celková částka rozdělena následujícím způsobem: 
 
3.000.000,- Kč bylo rozděleno mezi židovské obce  
 
1.000.000,- Kč bylo rozděleno mezi přidružené  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTNÍ INFORMACE  
 
 

Sídlo:  Maiselova 18      e-mail   sekretariat@fzo.cz 
110 00 Praha 1     web  www.fzo.cz 

Tel.:  224 800 824, 224 800 585   Č. účtu:  1936511339/0800 
Fax:  224 810 912     IČO:   00438341 

 
 
 
 


