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SLOVO PŘEDSEDY 
 

Rada Federace židovských obcí v České republice se po volbách v roce 2004 poprvé sešla na ustavu-
jící schůzi v březnu 2005. Volbou předsedy a prezidia bylo ukončeno dvouměsíční provizorium, vzniklé 
v důsledku krize v pražské obci, a FŽO začala opět normálně a standardně fungovat.  

Všichni řádní i přidružení členové federace (s výjimkou Prahy, která se svého podílu dobrovolně 
zřekla ve prospěch chudších obcí) obdrželi v tomto roce prostřednictvím FŽO svůj podíl z daru Židov-
ského muzea v Praze (dále ŽMP), určeného na rozvoj židovských obcí a organizací sdružených ve FŽO. 
Tyto finanční prostředky významným způsobem přispěly k akceschopnosti a celkovému zajištění členů 
federace a dávají jim současně i dlouhodobou perspektivu zajištění základních rozpočtových výdajů. 
Všichni členové FŽO dodrželi podmínky, za kterých byl dar udělen, a přidělené prostředky řádně vy-
účtovali. Na základě toho již dostali stejný příspěvek i pro rok 2006 a – pokud bude ŽMP nadále fi-
nančně stejně úspěšné jako doposud – lze s tímto režimem počítat i pro budoucí léta. 

Hodně energie bylo v roce 2005 vynaloženo ve snaze koncipovat, finančně zajistit a postupně uvést v 
život dlouhodobý sociální projekt koordinovaný v rámci federace. Cílem je vytvořit takové organizační 
a finanční podmínky, které by v každé židovské obci umožnily vznik a trvalou existenci sociálních slu-
žeb podle konkrétních potřeb. Tento projekt je určen v první řadě těm, kteří přežili holocaust, ale sou-
časně sleduje i dlouhodobější cíle. Dosud neuzavřená série jednání se správní radou a managementem 
Nadačního fondu obětem holocaustu dává reálnou naději, že značná část prostředků určených v této in-
stituci pro sociální účely bude použita právě v rámci tohoto projektu. 

Projekt záchrany památek, který úspěšně funguje při FŽO v ČR již několik let, byl v roce 2005 dále 
rozšířen a byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení investic do této oblasti.v roce 2006.  

V minulém roce byla také opět otevřena diskuze týkající se statutu federace. Otázky vnitřního uspo-
řádání, podmínek členství a zejména eventuelního rozšíření spektra židovských obcí, které FŽO v ČR 
sdružuje, o oblast reformovaného judaismu jsou zatím neuzavřené a nerozhodnuté. Velká většina členů 
federace si totiž uvědomuje, že diskutované změny mohou mít zásadní dopad na podobu a fungování 
této instituce a jak je důležité se rozhodovat se znalostí všech důsledků, které případné změny přinesou. 
Příštích několik let zřejmě ukáže, zda si židovská komunita v České republice uchová základní jednotu 
a akceschopnost na základě principů, jež jsou – nebo by měly být – společné Židům, kteří se k židovství 
prostřednictvím členství v obcích nebo židovských organizacích hlásí. Až dosud tomu tak bylo. A to 
bez ohledu na to, zda se kdo definoval jako ortodoxní, konzervativní, liberální nebo i nenáboženský Žid. 
Jak se v moderní historii stalo už pravidlem, je snaha každé generace definovat, v čem je pro ní podstata 
židovství. Pokušení fundamentalismu je jednou krajností, totální rezignace na vlastní identitu je nejzaz-
ším bodem na straně druhé. FŽO v ČR je zde především proto, aby jednotlivým židovským obcím a 
organizacím, které v ČR v prostoru vymezeném oběma krajnostmi existují, poskytla možnost vzájem-
ných kontaktů, spolupráce a solidarity. Který ze směrů či tendencí v pojetí židovství (a zda některý vů-
bec) převáží a stane se dominantní, je těžké odhadnout a snad to není ani to nejdůležitější. Podstatnější 
mi připadá, zda rozhodující většina z těch, kdo židovský život u nás vytvářejí a účastní se ho, budou 
ochotní a schopni v rámci organizace, kterou dobrovolně vytvořili, dále spolupracovat. 

 
          Jiří Daníček 
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POSLÁNÍ FŽO 
(ze Statutu) 

 
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 tradičnímu nebo 
konzervativnímu 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 zahra-
ničí, 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 kultur-
ních. 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.  

 
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. 
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ORGÁNY FŽO V ROCE 2005 
 
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 stano-
veného klíče a podle platného volebního řádu dané obce, a předsedové nebo pověření zástupci při-
družených organizací. Funkční období Rady je čtyřleté. 

 
V březnu 2005 se konalo ustavující zasedání Rady FŽO s mandátem na období 2005 – 2008. Na 

něm byl nově zvolen předseda FŽO, 7 místopředsedů (prezidium) a členové Revizní komise 
FŽO, kteří následně zvolili svého předsedu. 

 
Při FŽO působí Vrchní zemský rabinát. V roce 2005 v něm působil vrchní zemský rabín a jedna 

administrativní síla na zkrácený úvazek. 
 

* * * 
 
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2005 šest stálých zaměstnanců (tajemník, vedoucí sekretariátu, 

asistentka, ekonomka, 2 administrativní pracovnice, které zároveň pracují s kartotékou transportů). 
 
Od roku 2005 vydává FŽO opět měsíčník Roš chodeš. Jeho redakce, která zajišťuje také vydávání 

židovského kalendáře – luachu a Židovské ročenky, je samostatným oddělením FŽO. V redakci pů-
sobí tři redaktoři (z toho jeden na půl úvazku) a jedna administrativní pracovnice, která současně 
zajišťuje výtvarné řešení časopisu. 

 
 

ZASEDÁNÍ RADY FŽO 
 
V roce 2005 se uskutečnila čtyři pravidelná zasedání Rady FŽO. Vedle běžných témat byla velká 

pozornost věnována zejména spolupráci s Nadačním fondem obětí holocaustu (NFOH, viz dále). 
Poprvé se uskutečnilo financování Židovských obcí a přidružených organizací z daru Židovského 
muzea v Praze (viz Slovo předsedy), což bylo také předmětem jednání Rady. Dále se Rada věnova-
la otázce přípravy novelizace Statutu FŽO, který by měl umožnit účast ortodoxního, konzervativní-
ho i reformního směru judaismu v rámci Federace. V roce 2005 byly formulovány hlavní zásady, 
jednání o paragrafovaném znění novely se přesunulo na rok 2006. 

Jedním z významných témat byla také podpora Federace při realizaci projektu domova sociální 
péče „Hagibor“, který realizuje Židovská obec v Praze..  

 
 

PREZIDIUM FŽO 
 
Na základě volby Rady FŽO a v souladu se Statutem FŽO pracovalo v roce 2005 Prezidium FŽO 

v tomto složení: 
 
předseda:    Jiří Daníček 
místopředsedové:  Jindřich Bauer, Peter Györi, Michael Lichtenstein, Jiří Löwy,  

Jan Munk, Petr Papoušek, Sylvie Wittmannová 
vrchní zemský rabín: Efraim Karol Sidon 
tajemník:     Tomáš Kraus 
 
Jako host se schůzí Prezidia účastnil předseda Revizní komise FŽO Jaroslav Poskočil. 
 
V roce 2005 se uskutečnilo 11 řádných zasedání Prezidia FŽO. Po ustavení nového Prezidia 

v březnu 2005 se jednotliví členové přihlásili k práci v různých oblastech činnosti FŽO. Prezidium 
se na svých zasedáních zabývalo přípravami Rady a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, 
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kterými se zabývala Rada (viz výše), věnovalo Prezidium pozornost i otázkám projevů antisemitis-
mu (zpráva Fora proti antisemitismu – FPA), přípravě projektů, financovaných z NFOH (památko-
vý a sociální projekt – viz dále), náboženskými a vzdělávacími projekty, problémy některých ŽO 
(Děčín), jakož i přípravou rozpočtu FŽO. Prezidium bylo pravidelně informováno o práci sekretari-
átu, významných akcích, na nichž se jednotliví členové Prezidia podíleli, významných návštěvách 
a jednáních. 

 
 

REVIZNÍ KOMISE FŽO 
 
Revizní komise FŽO (dále RK FŽO) pracovala v roce 2005 ve šestičlenném složení: V červenci 

se konalo zasedání RK FŽO v Brně. Dále předseda RK FŽO uspořádal informativní schůzku pro 
zástupce židovských obcí a přidružených organizací k čerpání daru ŽMP a následně provedl namát-
kovou kontrolu čerpání tohoto daru u přidružených organizací FŽO. 
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SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI  
 
Na základě asociační dohody FŽO úzce spolupracuje s American Jewish Committee (Americký 

židovský výbor – AJC), jehož zástupce rabín Andrew Baker se aktivně účastnil práce Nadačního 
fondu obětem holocaustu jako člen správní rady. 

FŽO je členem Evropského židovského kongresu (European Jewish Congress – EJC) a tím i 
Světového židovského kongresu (World Jewish Congress – WJC). FŽO je také členem Evropské 
rady židovských obcí (European Council of Jewish Communities). Zástupci FŽO se pravidelně 
účastní zasedání těchto mezinárodních institucí, tajemník FŽO dr. Kraus byl v roce 2005 zvolen do 
exekutivy EJC, Petr Papoušek byl zvolen do exekutivy ECJC. 

Stálým zahraničním partnerem FŽO je dále mezinárodní organizace The American Jewish Joint 
Distribution Committee (JDC nebo Joint), která v České republice podporuje vzdělávací a sociální 
programy ŽO a angažuje se i v humanitárních a sociálních projektech mimo rámec židovské komu-
nity. 

FŽO pravidelně konzultuje otázky odškodnění a možnosti využití některých fondů se zástupci 
Claims Conference (ECJC), a to jak s kanceláří v New Yorku, tak se zastoupením ve Frankurtu 
n. M. FŽO do konce roku 2005 provozovala pražskou kancelář Claims Conference, která zajišťova-
la evidenci osob, pobírajících podporu z prostředků ECJC a sloužila jako konzultační místo pro dal-
ší nároky těchto osob. 

Zástupci FŽO působí ve Správní radě slovenské Nadace EZRA, která vznikla v souvislosti 
s vrácením části slovenského židovského zlata uloženého v Státní bance Československé a posléze 
v České národní bance. Nadace Ezra vydává vlastní výroční zprávy, které jsou k dispozici v sekre-
tariátu FŽO. Zástupce FŽO se účastní rovněž práce Alokační komise ÚZ ŽNO na Slovensku. Alo-
kační komise je poradním orgánem, který doporučuje rozdělení finančních prostředků získaných od 
Slovenské republiky za obdobným účelem a v obdobném modelu jako NFOH. 

FŽO dále spolupracuje s Zentralrat der Juden in Deutschland (Ústřední rada Židů v Německu) 
a obdobnými střechovými organizacemi v Evropě. FŽO je také v pravidelném kontaktu s zastupitel-
skými úřady USA, SRN, Francie, Itálie, Holandska a dalších zemí. Nejintenzivnější pracovní vztah 
má FŽO samozřejmě s velvyslanectvím Státu Izrael. Předseda, tajemník a členové Prezidia, jakož 
i předsedové obcí a dalších židovských institucí jsou zváni na akce, pořádané velvyslanectvím nebo 
za jeho podpory. Zástupci FŽO jsou velmi často dotazováni ze strany médií, aby komentovali situa-
ci v Izraeli. Děje se tak na stránkách tisku, v rozhlase a televizi. Pravidelná jednání a společné akce 
se uskutečňují také ve spolupráci s německými nadacemi Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-
Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll Stiftung, jakož i s Goethe Institutem. 
FŽO se účastní i akcí Rakouského kulturního institutu. FŽO úzce spolupracuje také s Jewish Agen-
cy (Sochnut) a účastní se akcí České Společnosti přátel Izraele. 
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Z DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT FŽO 

 
Restituce 
a) nemovitý majetek  

Zdá se, že možnosti získání původně židovského nemovitého majetku drženého státem, kraji či 
obcemi již byla v zásadě vyčerpána. Vzhledem k téměř dokončené privatizaci lze počítat pouze s fi-
nančními kompenzacemi za majetek nevydaný. V tomto smyslu bylo jednáno i s představiteli vlády 
o možnostech navýšení příspěvku NFOH, nicméně bez konkrétního výsledku.  

Zástupci FŽO se účastnili práce expertní komise Ekumenické rady církví, České biskupské kon-
ference a Konference vyšších představených řeholních řádů, která se zabývala možnostmi tzv. resti-
tuční tečky. FŽO se podílela na formulování závěrů komise a navrhovaných modelech řešení. Práce 
komise v roce 2005 nevyústila v konkrétní opatření ze strany vlády, zejména kvůli úmrtí ministra 
kultury Pavla Dostála, z jehož iniciativy diskuse o celé této koncepci započaly. 

V roce 2005 byl zahájen soudní spor ŽO Brno o vydání dvou nemovitostí v majetku státu podle 
zákona 212/2000 Sb., jehož vedení FŽO z rozhodnutí Rady finančně podpořila. 
b) umělecké předměty a sbírky 

V roce 2005 pokračovala spolupráce FŽO s Commission for Looted Art in Europe, FŽO se za-
bývala několika případy a pomáhala při jednání s příslušnými úřady a institucemi v ČR. Dále po-
kračovala lustrace sbírek muzeí a galerií a FŽO spolupracovala s Ministerstvem kultury ČR při je-
jím vyhodnocování a při informační kampani směrem k možným restituentům. Velmi úzká spolu-
práce v této oblasti pokračovala i s Ústavem soudobých dějin Akademie věc ČR. FŽO převzala 
záštitu nad konferencí, kterou k tomuto tématu ÚSD uspořádal. Dále FŽO zahájila konzultace a 
jednání se zástupci Parlamentu ČR o možnostech prodloužení termínu, daného zákonem č. 212/ 
2000 Sb., podle kterého lze požádat o vydání uměleckých předmětů do 31.12.2006. 
Odškodnění 

Koncem roku 2005 měla skončit platnost některých ustanovení, přiznávajících výhody nositelům 
osvědčení podle zákona 255/1946 Sb., tedy účastníkům odboje, bývalým politickým vězňům, ukrý-
vaným osobám atd. Tyto výhody se týkaly zejména oblasti telekomunikací, dopravy a lázeňství, 
kdy se počítalo s privatizací a s tím, že noví majitelé privatizovaných společností tato ustanovení 
zruší, resp. neobnoví. FŽO se společně se Svazem bojovníků za svobodu, Konfederací politic-
kých vězňů a dalšími organizacemi podílela na přípravě zákona, který by tyto výhody nahradil fi-
nančními příspěvky ze státního rozpočtu, a to ve formě zákona. Jednání vyústila v přijetí zákona 
č.357/2005 o ocenění účastníků národního boje.  

FŽO v průběhu roku poskytovala informace k různým programům odškodnění, realizovaných 
v ČR a v zahraničí. FŽO dále provozovala samostatnou kancelář Claims Conference, která vyřizo-
vala žádosti českých občanů vůči této organizaci. Z rozhodnutí ústředí Claims Conference v New 
Yorku a ve Frankfurtu n. M. byla tato činnost ukončena ke konci roku 2005 bez jakékoliv náhrady. 
FŽO proto již v závěru roku přijala opatření, jak dále postupovat v následujícím období.  
Média 
Česká i zahraniční média se i v roce 2005 průběžně zajímala o problematiku židovské komunity 

v ČR. Tento zájem se soustřeďoval na několik oblastí, jako je péče o památky, významné osobnosti 
nebo antisemitismus. Velkou pozornost věnovaly předčasným volbám v ŽO Praha v listopadu 2005 
a jejím výsledkům. Zástupci FŽO komentovali dále nejrůznější témata, týkající se židovské komu-
nity, ale i např. Izraele, v televizi, v rozhlase a v tisku, a to nejen v domácích médiích, ale i v zahra-
ničních. FŽO spolupracuje zejména s pražskou korespondentkou Jewish Telegraphic Agency 
(JTA). 

Zástupce FŽO je členem Rady pro národnostní vysílání Českého rozhlasu. FŽO a jednotlivé obce 
dále spolupracují na pořadu České televize (Studio Ostrava) „Babylón“, zaměřeném na problemati-
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ku menšin. Rada vlády pro národnostní menšiny vytvořila mediální komisi, jejíž práce se účastní dr. 
Kraus. Zástupce FŽO se dále pravidelně účastní činnosti Rady pro národnostní školství a jménem 
FŽO vytváří posudky k dokumentům MŠMT, zpracovává lektorské posudky učebnic a dalších textů 
atd.  
Náboženské záležitosti 

Vrchní zemský rabín FŽO Efraim Karol Sidon zastupoval českou židovskou komunitu na konfe-
renci imánů a rabínů v Bruselu, navštívil Židovské obce v Děčíně, Ústí n. Labem, Liberci, Teplicích 
Olomouci a v Brně. Přednesl modlitbu během národní tryzny v Terezíně, účastnil se pietního aktu 
na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku, přednášel ve Vzdělávacím a 
kulturním centru Židovského muzea, ale i pro mnohé další organizace a instituce mimo židovskou 
komunitu – např. gymnázium Sušice, Jablunkov, atd., besedoval ve věznici v Drahonicích s odsou-
zenými, kteří pomáhali při údržbě židovského hřbitova. Jeho pravidelné činnosti obsahovaly rituální 
úkony jako svatby, pohřby atd. 

Sekretariát FŽO zajišťoval s pomocí JOINT jako každoročně macesy na svátky Pesach, arba mi-
nim a lulavy pro Sukot a další náboženské potřeby, které byly distribuovány do ŽO. 
Sociální oblast 

V roce 2005 FŽO zahájila přípravu projektu „Sociální a zdravotní péče FŽO o seniory židov-
ských obcí v ČR“. Obsahem projektu bylo vybudování, rozvoj a koordinace systému profesionální 
sociální a zdravotní péče v židovských obcích ČR s důrazem na specifika jednotlivých regionů. Vy-
tvořením profesionálního systému služeb by bylo možno zabezpečit potřeby klientů-seniorů, a tím 
jim pomoci setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí při zachování maximální možné 
soběstačnosti a bezpečnosti a pomoci jim tak podpořit sounáležitost v židovské komunitě. Důraz 
byl kladen na profesionální přístup zaměřený na individuální potřeby klienta. Potřeba tohoto projek-
tu je o to naléhavější, že většina seniorů, přeživších šoa, je nyní ve velmi vysokém věku, a naskytu-
je se tak poslední příležitost poskytnout jim pocit zadostiučinění a vědomí, že – přestože většina 
z nich ztratila rodinu – nejsou osamoceni. 

V rámci příprav navštívila koordinátorka projektu MUDr. I. Rymešová se zástupci FŽO všechny 
ŽO v ČR za účelem zjištění aktuálního stavu a zmapování rozsahu potřebných služeb. Zaměřila se 
na specifické situace v jednotlivých regionech, a to z pohledu velikosti regionu, počtu členů a věko-
vého rozložení klientů se zvláštním potřebám k přeživším šoa, kde je potřeba pomoci naléhavá. 

Zpracovaný projekt se žádostí o finanční podporu však nebyl Nadačním fondem pro oběti holo-
caustu schválen. Bylo doporučeno jeho přepracování a rozdělení do několika fází. FŽO vzala při-
pomínky na vědomí a na rok 2006 připravila samostatný projekt „Mapování sociálních a zdravot-
ních potřeb Židovských obcí v ČR“. Další fáze péče o přeživší by měla navazovat. 
Kulturní a politické aktivity 

Spoluúčast na prohlášení 27. ledna za Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti a jeho zařazení mezi významné dny ČR. 
Organizace symposia ke křesťansko-židovským vztahům (ve spolupráci s Křesťanskou akade-
mií). 
Účast na Konferenci „Tolerance místo intolerance“ v Ústí nad Labem, zabývající se česko-
německo-židovským dědictvím. Její součástí bylo i odhalení působivého památníku obětí šoa 
v městských sadech. 
FŽO převzala záštitu nad mezinárodní konferencí „Budoucnost ztraceného kulturního dědictví“, 
organizované Ústavem soudobých dějin AV ČR. 
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Významné zahraniční cesty 
leden – 60. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau za účasti 42 hlav stá-

tů světa (včetně prezidenta ČR Václava Klause) 
světový kongres „Immams and Rabbis for Peace“ 
duben – zasedání Evropského židovského kongresu (EJC), věnované právním aspektům boje 

proti antisemitismu v rámci EU a přípravě dokumentů konference OBSE (viz dále), m. j. i definici 
antisemitismu 

květen – Washington, výroční konference American Jewish Committee (AJC) a Mezinárodní 
konference židovských komunit 

odhalení památníku zavražděným evropským Židům, Berlín 
ECJC, setkání představitelů židovských komunit, Basilej 
červen – řádné zasedání Evropského židovského kongresu (EJC), Paříž, při jehož příležitosti pro-

běhlo setkání s izraelským premiérem Arielem Šaronem 
konference Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) o antisemitismu, intoleran-

ci a xenofobii, Cordóba 
září – zasedání Euroasijského židovského kongresu, Kyjev 
listopad – pravidelné zasedání exekutivy ECJC, Soluň 
výroční zasedání Česko-německého diskusního fóra, Berlín 
prosinec – zasedání exekutivy EJC, Štrasburk 
 

Významné zahraniční návštěvy 
Zentralrat der Deutschen Katholiken (Ústřední rada katolíků v Německu) 
American Jewish Committee (výkonný ředitel David Harris, Charles Petschek) 
ORT  
Claims Conference (výroční zasedání pracovníků sociálních služeb) 

 
Monitorování antisemitismu 

FŽO spolupracuje v této oblasti s Forem proti antisemitismu, jehož je zakladatelem. Výroční 
zpráva za rok 2005 je zveřejněna na www.fzo.cz 

 
Péče o památky 

V roce 2005 se uskutečnila další z meziročních etap dlouhodobého projektu FŽO, zaměřeného na 
záchranu a postupnou obnovu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek. Tento projekt se 
v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní pů-
sobnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být z důvodu nedostatku finan-
cí prováděna již dříve. I když byly provedeny úvodní záchranné práce, je většina z nich stále ještě v 
alarmujícím a s ohledem na svůj význam i v nedůstojném stavu.  

Jak již bylo konstatováno, je stav židovských památek v určitých oblastech ČR – zejména v se-
verních a západních Čechách – ovlivněn podstatně horší výchozí situací (násilné devastace způso-
bené nacisty, později vandaly, zloději a nezřídka i úřady) a praktickou neexistencí jakýchkoli, byť i 
těch nejskromnějších pokusů o údržbu a opravy. Památky, jejichž obnova je v rámci 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 roku 2005 tak 

http://www.fzo.cz


 10 

již bylo převzato 86 židovských hřbitovů, 10 synagog a 2 obecní domy, převod cca 10 dalších 
hřbitovů byl projednáván a připraven k dokončení v roce 2006. Organizací vlastních prací a jejich 
zajišťováním byly pověřena a. s. Matana.  

Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě priorit, mezi které patří přede-
vším památková hodnota jednotlivých objektů a jejich ohroženost z hlediska současného stavebního 
stavu, riziko dalšího zhoršování tohoto stavu v případě odkládání záchranných prací, ohroženost 
vandalismem a samozřejmě také možnosti financování z ostatních veřejných zdrojů (příspěvky z 
programů státní památkové péče apod). 

V roce 2005 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem 3.660 
000 Kč (o 580 tisíc Kč více než v r. 2004). Díky úsilí a. s. Matana se k této sumě podařilo připojit z 
nejrůznějších dotací a grantů dalších 1.471 500 Kč, což je sice o 787,5 tisíc Kč méně než v r. 2004, 
s ohledem na značně nepříznivý vývoj v oblasti státních financí to však přesto znamená významný 
úspěch. Byl dodržen limit správních nákladů, původně stanovený ve výši 610 tisíc Kč (o 143 tisíc 
Kč méně než v r. 2004, což znamenalo pouhých 16,7 % z rozpočtovaných nákladů, místo 24,4 % v 
r. 2004) a dokonce se v této oblasti podařilo vytvořit další úsporu ve výši 86 tisíc Kč, takže skuteč-
né čerpání v r. 2005 představovalo jen 14,3 % z celkových nákladů.  

Významnější práce se uskutečnily celkem na 69 hřbitovech, 5 synagogách a 2 obecních domech, 
přičemž k těm nejpodstatnějším patřily např. další etapy prací, souvisejících se záchranou synagog 
v Krnově, Strážnici a v Polici u Jemnice, obecního domu v Úštěku a rabínského domu v Polné. 
Práce spojené s celkovou obnovou židovských památek se samozřejmě týkaly i řady židovských 
hřbitovů – např.v Budyni nad Ohří, Kojetíně, Krnově, Roudnici nad Labem, Šumperku a Úště-
ku byla prováděna oprava hřbitovních zdí, v Přerově, Roudnici nad Labem, Telči a v Úštěku 
opravy a restaurování náhrobků nebo v Radouni u Štětí statické zajištění památkově hodnotné ob-
řadní síně. Na těchto i na většině ostatních hřbitovů pak samozřejmě zároveň probíhala základní 
celoroční ostraha a údržba, spočívající v ošetřování stromů a průběžném odstraňování nevhodné 
vegetace a odpadů. 

Za události významné, pokud se týká architektury nebo uměleckého řemesla, lze považovat do-
končení celkové opravy obou věží synagogy v Krnově, pokračování restaurování malířské výzdoby 
synagogy ve Strážnici, zahájení opravy obřadní síně v Radouni u Štětí, zahájení celkové stavební 
obnovy obecního domu v Úštěku a pokračování rekonstrukce rabínského domu v Polné (rozšířený 
průzkum a zajištění loni objevených, značně poškozených dekorativních secco maleb v interiérech 
1. patra, vzniklých zřejmě po rozsáhlém požáru v r. 1863, a stavební úpravy směřující k uvedení do 
původní podoby objektu), restaurování dalších historicky výjimečně cenných náhrobků na starém 
hřbitově v Roudnici nad Labem a některé další. 

 Uvedené údaje jasně a jednoznačně dokládají, že projekt FŽO v ČR je racionálně a úsporně ve-
dený, efektivní a probíhající v plném rozsahu podle původních předpokladů. 
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INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO 
 

Nadační fond obětem holocaustu 
V devítičlenné správní radě Nadačního fondu obětem holocaustu působí pět zástupců FŽO včetně 

rabína Andrew Bakera, ředitele zahraničních vztahů American Jewish Committee. V dozorčí radě 
NFOH má FŽO dva zástupce, z nichž jeden, Daniel Mariashin, je výkonným ředitelem B´nai B´rith 
International. Mimo tohoto přímého zastoupení FŽO v orgánech NFOH se každého společného za-
sedání 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 vý-
roční zprávy. (O organizaci více a výroční zprávy na www.fzo.cz) 

 
Židovské muzeum v Praze 

Židovské muzeum v Praze je zájmovým sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou Mi-
nisterstvo kultury ČR a FŽO. Ve Správní radě ŽMP působili dva zástupci FŽO, Jan Munk a Jiří 
Daníček, v dozorčí radě ing. Veronika Braunová. ŽMP vydává samostatné výroční zprávy 
(www.jewishmuseum.cz). 

 
Česká rada pro oběti nacismu 

Zřizovateli nadačního fondu ČRON jsou Sdružení osvobozených politických vězňů, Svaz nuceně 
nasazených a FŽO. V ČRON působil v roce 2005 za FŽO jeden člen Správní rady (ing. Tomáš Jelí-
nek) a jeden člen Dozorčí rady (dr. Tomáš Kraus). ČRON vydává vlastní výroční zprávy. 

 
Česko-německý fond budoucnosti 

FŽO nominovala svého zástupce do Správní rady ČNFB, která je jmenována ministry zahraničí 
ČR a SRN (dr. Miloš Pojar). (Více na www.fondbudoucnosti.cz) Bývalí členové Koordinační rady 
česko-německého diskusního fóra jsou zváni na výroční zasedání.  

 
Koordinační komise Českého svazu bojovníku za svobodu a Federace židovských obcí v ČR 

Po podepsání Česko-německé deklarace byl založen ČNFB (viz výše), jehož prvním a zásadním 
projektem byla humanitární pomoc obětem nacistické persekuce. Realizace byla svěřena Koordi-
nační komisi ČSBS a FŽO, jejíž členové zajišťují ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou a sekretariátem ČNFB pravidelnou výplatu příslušných finančních dávek obětem nacismu, a to 
až do roku 2007. Koordinační komise nemá formu právnické osoby.  

 
Nakladatelství Sefer 

FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s. r. o. a vydává a rozšiřuje neperiodic-
ké publikace zaměřené na židovskou tematiku. Samostatná výroční zpráva je k dispozici na webo-
vých stránkách FŽO (www.fzo.cz) 

 
Rada vlády pro národnostní menšiny 

Zástupce Federace židovských obcí je zván jako pozorovatel na veškerá jednání Rady. 
 

Ekumenická rada církví 
FŽO byla přizvána v roce 1992 k účasti na jednání ERC ve formě pozorovatele. Tento statut si 

FŽO zachovala a je pravidelně informována o práci ERC. 

http://www.fondholocaust.cz
http://www.fzo.cz
http://www.jewishmuseum.cz
http://www.fondbudoucnosti.cz
http://www.fzo.cz


 12 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO 
Rozvaha k 31.12.2005 v tisících Kč  

   
aktiva   
položka Text stav k 

31.12.2005 
A. Dlouhodobý majetek 20 189 
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 22 199 
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 494 
A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 504 
B. Krátkodobý majetek celkem 7 682 
B II.  Pohledávky celkem 1 264 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 286 
B.IV. Jiná aktiva celkem 132 

 Aktiva celkem 27 871 
   

pasiva   
položka Text stav k 

31.12.2005 
A. Vlastní zdroje celkem 24 033 
A.I. Jmění celkem 24 562 
A.II. Výsledek hospodaření celkem -529 
B. Cizí zdroje celkem 3 838 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 110 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 046 
B.IV. Jiná pasiva celkem 1 682 

 Pasiva celkem 27 871 
   

Výsledovka k 31.12.2005 v tis.Kč  
   

položka Text stav k 
31.12.2005 

A. Náklady  
A.I. Spotřebované nákupy celkem 713 
A.II. Služby celkem 7 229 
A.III. Osobní náklady celkem 7 369 
A.IV. Daně a poplatky celkem 34 
A.V. Ostatní náklady celkem 9 310 
A.VI. Odpisy celkem 568 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 18 152 

 Náklady celkem 43 375 
   

B. Výnosy  
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 119 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 171 
B.V. Tržby z prodeje majetku 2 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 31 947 
B.VII. Provozní dotace celkem 11 170 

 Výnosy celkem 44 409 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 034 
D. Výsledek hospodaření po zdaněním 1 034 

   
Federace hospodařila v roce 2005 s rozpočtem v celkové výši 43 792 000 Kč (Ústředí FŽO 7 

930, Roš chodeš 2 988, ŽO a přidr. org. 27 089, projekt památek 4 916, koordinační komise 546, 
Claims Conference 475). Tento rozpočet byl dodržen a jeho čerpání schváleno Radou FŽO 5. 4. 
2006. 
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Přehled dotací a darů získaných pro projekt rekonstrukce a obnovy židovských památek 
 
Dárce    objekt      výše dotace v Kč 
 
NFOH    pro celkový projekt     3.760.000,- 
 
WMF    Dolní Kounice – synagoga   24.615,-  
Město Jihlava   Jihlava – hřbitov    50.000,-  
Město Jihlava   Jihlava – hřbitov    67.167,-  
Město Kojetín   Kojetín – hřbitov    20.000,-  
Město Krnov   Krnov – synagoga    80.000,-  
NF Holocaust   Moravský Krumlov – hřbitov  50.000,-  
TC Mach, s. r. o.   Moravský Krumlov – hřbitov  10.000,-  
OSP, s. r. o.    Moravský Krumlov – hřbitov   8.000,-  
Pekárna Ivanka   Moravský Krumlov – hřbitov   5.000,-   
Město Moravský Krumlov  Moravský Krumlov – hřbitov  20.000,-  
Město Polná   Polná – rabínský dům čp. 541  60.000,-  
Město Polná   Polná – rabínský dům čp. 541   210.000,-  
Město Prostějov   Prostějov – hřbitov    30.000,-  
Nadační fond Zecher  Prostějov – hřbitov     2.264,-  
Město Přerov   Přerov – hřbitov     120.000,-  
Ústecký kraj   Radouň – hřbitov     300.000,-  
MK ČR    Radouň – hřbitov    70.000,-  
Ústecký kraj   Roudnice n.L. – hřbitov   41.959,-  
Město Roudnice n. L.  Roudnice n.L. – hřbitov   36.000,-  
Heinz Hahn    Telč – hřbitov     30.000,-  
Město Uherský Brod  Uherský Brod – hřbitov    10.000,-  
ČNFB    Úštěk – rabínský dům čp. 96   165.000,-  
Pí Kalakajová   Úštěk – synagoga     3.000,-  
Andrew Wilson   Úsov – hřbitov      8.470,-  
Nadace ŽOP   Police u Jemnice – synagoga   50.000,-  
 
CELKEM            1.471.475,- 
 

 
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FŽO 
 

Sídlo: Maiselova 18, 100 00 Praha 1 
Tel.: 224 800 824, 224 800 585 

Fax: 224 810 912 
E-mail: sekretariat@fzo.cz 

www.fzo.cz 
Č. účtu: 1936511339/0800 

IČO: 00438341 

mailto:sekretariat@fzo.cz
http://www.fzo.cz

