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SLOVO PŘEDSEDY
V roce 2006 se Federace židovských obcí v ČR – vedle agendy, která vyplývá z jejího poslání
zastupovat českou židovskou pospolitost jako celek a kterou najdete podrobně rozvedenou v následující
výroční zprávě – věnovala třem základním okruhům činnosti: koordinované práci sociální, zajištění
finančních prostředků pro základní fungování a potřeby židovských obcí i organizací a systematické
snaze o záchranu a údržbu židovských památek na území České republiky.

Dlouhodobý sociální projekt koordinovaný v rámci federace s cílem zajistit trvalou existenci sociálních
služeb ve všech obcích podle jejich konkrétních potřeb pokračoval úspěšně i v roce 2006. Projekt
záchrany památek, který úspěšně funguje při FŽO v ČR již několik let, byl v roce 2006 dále rozšířen. Je
na místě konstatovat, že oba projekty je možné uskutečňovat především díky grantům ze strany
Nadačního fondu obětem holocaustu. V minulém roce došlo k řadě jednání mezi představiteli FŽO a
NFOH a podařilo se vytvořit atmosféru vzájemné důvěry a skutečné spolupráce.

Všichni řádní i přidružení členové federace obdrželi v roce 2006 prostřednictvím FŽO svůj podíl z
daru Židovského muzea v Praze (dále ŽMP), určeného na rozvoj židovských obcí a organizací
sdružených ve FŽO. Všichni členové FŽO dodrželi podmínky, za kterých byl dar udělen, a přidělené
prostředky řádně vyúčtovali. Na základě toho již dostali stejný příspěvek i pro rok 2007 a – pokud bude
ŽMP nadále finančně stejně úspěšné jako doposud – lze s tímto režimem počítat i pro budoucí léta.

V minulém roce také pokračovala diskuze týkající se statutu federace. Sporné otázky vnitřního
uspořádání, podmínek členství a zejména rozšíření spektra židovských obcí, které FŽO v ČR sdružuje, o
oblast reformovaného judaismu byly z velké části rozhodnuty v řadě dílčích hlasování. Tato rozhodnutí
byla postupně zapracována do Stanov FŽO, Vzorových stanov ŽO a Vzorového volebního řádu, ze
kterých se statut skládá. Práce na statutu se tak v závěru roku 2006 dostaly do závěrečné fáze a existují
všechny předpoklady, že o statutu jako celku bude možné v průběhu roku 2007 hlasovat.

Mohu zodpovědně konstatovat, že v roce 2006 fungovala FŽO jako instituce, která problémy a úkoly,
dokázala řešit zodpovědně a demokraticky ke společnému prospěchu svých řádných i přidružených
členů.

Jiří Daníček
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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 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
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.

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.

ORGÁNY FŽO V ROCE 2006

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 (2005–2008).

Užší vedení tvoří předseda FŽO a 7 místopředsedů (Prezidium FŽO – viz dále). Kontrolní
činností se zabývá šestičlenná Revizní komise FŽO.

Při FŽO působí Vrchní zemský rabinát. V roce 2006 v něm působil vrchní zemský rabín a jedna
administrativní síla na zkrácený úvazek.

Výkonný aparát FŽO měl v roce 2006 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 působí tři redaktoři (z toho jeden na půl úvazku) a jedna administrativní pracovnice, která
současně zajišťuje výtvarné řešení časopisu.
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RADA FŽO

V roce 2006 se uskutečnila čtyři pravidelná zasedání Rady FŽO. Vedle běžných témat se
projednávaly zejména změny Statutu FŽO, projekt sociální a zdravotní péče a projekt rekonstrukcí a
obnovy židovských památek, které jsou financovány z grantů NFOH (viz dále).

PREZIDIUM FŽO

Na základě volby Rady FŽO a v souladu se Statutem FŽO pracovalo v roce 2006 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 2006 se uskutečnilo 10 řádných zasedání Prezidia FŽO. Prezidium se na svých zasedáních
zabývalo přípravami Rady a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, kterými se zabývala Rada
(viz výše), věnovalo Prezidium pozornost i otázkám projevů antisemitismu (zpráva Fora proti
antisemitismu – FPA), přípravě projektů financovaných z NFOH (památkový a sociální projekt –
viz dále), náboženskými a vzdělávacími projekty, jakož i přípravou rozpočtu FŽO. Prezidium bylo
pravidelně informováno o práci sekretariátu, 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 2006 ve šestičlenném složení.
Zabývala se především kontrolou čerpání a vyúčtování daru ŽMP, prošetřením stížností a
kontrolou provádění pravidelných inventarizací majetku FŽO.

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI

Na základě asociační dohody FŽO úzce spolupracuje s Americkým židovským výborem
(American Jewish Committee – AJC), jehož zástupce rabín Andrew Baker se aktivně účastnil
práce Nadačního fondu obětem holocaustu jako člen správní rady a konzultuje s vedením FŽO
otázky zásadního významu.

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 – ECJC). 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
komunity. Jejím zástupce pro ČR je dlouhodobě Yechiel Bar-Chaim.
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FŽO pravidelně konzultuje otázky odškodnění a možnosti využití některých fondů se zástupci
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference – CC), a to
jak s kanceláří v New Yorku, tak se zastoupením ve Frankurtu n. M. Claims Conference rozhodla o
uzavření svých regionálních poboček a ke konci 2005 ukončila činnost i pražská kancelář, která
zajišťovala evidenci osob, pobírajících podporu z prostředků CC, a sloužila jako konzultační místo
pro další nároky těchto osob. V prvním pololetí roku 2006 proto zajišťovala FŽO pomocí externí
pracovnice dobíhající agendu Claims Conference, která byla poté plně převedena do centrální
kanceláře v Izraeli.

Zástupci FŽO dále 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
sekretariátu FŽO. Zástupce FŽO se účastní rovněž práce Alokační komise ÚZ ŽNO na Slovensku.
Alokační 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
zastupitelskými úřady USA, SRN, Rakouska, Francie, Itálie, Nizozemí 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 často žádáni ze strany
médií, aby komentovali situaci 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 Agency (Sochnut) a účastní se akcí České
Společnosti přátel Izraele a Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Od roku 2006 se FŽO též oficiálně účastní práce Task Force for International
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (Výkonné sdružení pro
mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, připomínky a bádání o holocaustu) složené ze
zástupců vlád a nevládních organizací dvaceti čtyř evropských zemí.

Z DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT FŽO

Restituce
A) Nemovitý majetek:

Restituce naturální, tedy fyzické navrácení nemovitostí, které byly původně vlastněny židovskými
obcemi nebo židovskými nadacemi či spolky, již byla v podstatě ukončena a ani v roce 2006
neprobíhala v tomto smyslu žádná další jednání. Pokračoval soudní spor, který zahájila ŽO Brno a
který se týkal vydání dvou nemovitostí, které FŽO zařadila na seznam k vydání ve formě nařízení
vlády ČR. Vzhledem k námitkám resortů vnitra a práce a sociálních věcí však vydány nebyly.

Tajemník FŽO dr. Kraus se účastnil práce komise Ekumenické rady církví, České biskupské
konference a Konference vyšších představených řeholních řádů, která se zabývala možnostmi
majetkového narovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

B) Umělecké předměty a sbírky:
V roce 2006 pokračovala spolupráce FŽO s Commission for Looted Art in Europe, FŽO se

zabývala několika případy a pomáhala při jednání s příslušnými úřady a institucemi v ČR, zejména
v tzv. případu Glaserovy sbírky v Náprstkově muzeu, který je projednáván soudem pro lidská práva
ve Štrasburku.
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Dále pokračovala lustrace sbírek muzeí a galerií a FŽO spolupracovala s Ministerstvem kultury
ČR při jejím vyhodnocování a při informační kampani směrem k možným restituentům. Velmi úzká
spolupráce v této oblasti pokračovala i s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů
kulturních statků obětí 2. světové války při Ústavu soudobých dějin Akademie věc ČR. FŽO
převzala záštitu nad konferencí, kterou k tomuto tématu Centrum uspořádalo.

Dnem 31.12. 2006 uplynula lhůta daná zákonem č. 212/2000 Sb., podle kterého bylo možno
požádat o vydání uměleckých předmětů, konfiskovaných v době nacistické okupace. Úsilím FŽO se
podařilo novelizovat tento zákon tak, že ustanovení o lhůtě bylo zcela vypuštěno. Příslušný návrh
přednesl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček a byl schválen drtivou
většinou poslanců. Požádat o vydání uměleckých předmětů v držení státu tak v současně platném
znění zákona není omezeno časově ani státní příslušností žadatele. Česká republika byla za tento
krok vysoce oceněna v zahraničí a FŽO získala za tuto iniciativu všeobecné uznání.

Odškodnění
FŽO v průběhu roku poskytovala informace k různým programům odškodnění, realizovaných v

ČR a v zahraničí. Většina programů – s výjimkou odškodnění za pojistky – byla již ukončena. FŽO
nicméně průběžně odpovídala na dotazy mnoha individuálních žadatelů a konzultovala s nimi
možnosti právních či administrativních kroků.

Média
Stejně jako v letech minulých i v roce 2006 trval zájem českých i zahraničních médií o

problematiku židovské komunity v ČR. Tento zájem se soustřeďoval především na židovské
památky, významné židovské osobnosti nebo antisemitismus. Samostatným tématem byl Izrael,
jeho politická situace, ale také témata hospodářská a kulturní.

Rada vlády ČR pro národnostní menšiny vytvořila mediální komisi, jejíž práce se účastní i
tajemník FŽO dr. Kraus. V únoru 2006 uspořádala Rada České televize ve spolupráci s Radou pro
národnostní menšiny seminář k problematice menšinového vysílání v ČT. Seminář byl určen pro
zástupce národnostních menšin i pro širší veřejnost. Za pracovní skupinu Rady pro národnostně
menšinové televizní vysílání přednesl příspěvek dr. Kraus. Příspěvek se setkal se značným zájmem
a ohlasem, vedení ČT poté přislíbilo rozšíření programů s menšinovou tematikou.

 FŽO a jednotlivé obce dále spolupracovaly na pořadu České televize (Studio Ostrava)
„Babylón“ zaměřeném na problematiku menšin.

Náboženské záležitosti
Vrchní zemský rabín FŽO Efraim Karol Sidon se zúčastnil mezinárodní konference sionistických

organizací v Izraeli, konference evropských rabínů v Anglii, semináře v Polsku, který pořádal úřad
pro šíření Tóry v diaspoře. Vedle návštěv židovských obcí se rabín Sidon účastnil otevření nově
zrekonstruované synagogy v Hartmanicích, otevření mikve a nového vzdělávacího a kulturního
centra Židovského muzea 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, v penzionu a domově Charlese Jordana pro
seniory, a dále pro přidružené organizace a mnohé další organizace a instituce mimo židovskou
komunitu.

Sekretariát FŽO zajišťoval s pomocí JOINT jako každoročně dodávku macesů na svátky Pesach,
arba minim a lulavy pro Sukot a další náboženské potřeby, které byly distribuovány do ŽO.

Sociální oblast
FŽO na rok 2006 připravila samostatný projekt Mapování sociálních a zdravotních potřeb

Židovských obcí v ČR. Projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem pro oběti holocaustu
částkou 559.200,- Kč. Hlavním cílem bylo zmapování sociálních a zdravotních potřeb v židovských
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obcích, vyhledání konkrétních potřebných klientů a příprava podkladů pro navazující realizaci
zjištěných potřeb, poskytnutí či zprostředkování potřebné péče, čímž se umožní co nejdelší pobyt
seniorů v domácím prostředí s podporou jejich samostatnosti ve všech oblastech sociálního života.
Do projektu, který byl zahájen v červenci 2006, se zapojilo z 10 židovských obcí 9, a to: ŽO Plzeň,
Karlovy Vary, Teplice, Děčín, Olomouc, Ostrava, Brno, Liberec, Praha. Projekt pokračoval do roku
2007.

Výchozí situace v židovských obcích byla rozdílná. Někde již fungovaly agentury domácí
péče, jinde byla touto prací pověřena pracovnice ŽO, v některých ŽO nebyla soc. pomoc zavedena
vůbec. Dosud provedená šetření, kterými byla zmapována pouze malá část možných odběratelů
péče, byla zaměřena na zdravotní obtíže klientů a v 80 % neměla kvalitu profesionálního sociálního
šetření.

Díky projektu působily ke konci roku 2006 na židovských obcích sociální pracovnice, z
nichž některé již mají požadované vzdělání dle zákona, další si musí doplnit vzdělání během
přechodného období dle prováděcí vyhlášky 505 sociálního zákona 108/2006.

Pod vedením koordinátorky projektu MUDr. I. Rymešové a sociální pracovnice M.
Svejkovské provedli sociální a pověření pracovníci židovských obcí standardní sociální šetření
potřeb klientů, které následně zpracovali a vyhodnotili. Potřebným klientům jsou nyní zajišťovány
služby jednak přímo a jednak zprostředkováním od externích poskytovatelů služeb.

Za pomoci koordinátorky byly z ŽO připraveny registrace sociálních služeb dle soc. zákona,
koncepce poskytování služeb a zpracování vnitřních pravidel pro poskytování služeb. Židovským
obcím byly poskytnuty konzultace i při přípravě vlastních projektů a zpracování žádostí, kterými
obce na tyto projekty žádaly Nadační fond obětem holocaustu o finanční prostředky na rok 2007.

Kulturní a politické aktivity
Organizace slavnostního setkání přeživších u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a

předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu Parlamentu ČR, který se pod záštitou Přemysla
Sobotky, předsedy Senátu, a za účasti velvyslanců, politiků, kulturních osobností a zástupců
židovských organizací konal 27. ledna 2006.

Pořádání mezinárodní konference výkonných ředitelů evropských židovských komunit ve
spolupráci s Evropskou radou židovských obcí (ECJC) ve dnech 8. – 10. února 2006 v Praze.

Návštěva poslanců Parlamentu ČR v sídle FŽO spojená s přednáškou a návštěvou Lauderových
škol v Praze.

Jednání s Ministerstvem obrany ČR ohledně vyřízení žádosti o udělení osvědčení podle zákona
255/1946 Sb. pro ukrývané osoby.

Přednášky pro Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém a pro Teologickou fakultu UK.

Účast na oslavách narozenin prezidenta Václava Havla.

Účast a příspěvek na výroční konferenci Česko-německého diskusních fóra v Liberci
„Vzděláním překonat bariéry“ (říjen).

Účast na mezinárodním setkání Forum 2000  (říjen).

Účast na konferenci v Ústí nad Labem „I oni byli proti“, organizátorem Muzeum města Ústí nad
Labem, Collegium Bohemicum, ČNFB ad. (listopad).

Tolerance 95 – účast na výroční slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí ONS –
připomínka deklarace o intoleranci a diskriminaci z roku 1981.

Tisková konference k zákonu 212/2000 Sb. - „Restituční tečka“ pořádaná společně s Ústavem
soudobých dějin (prosinec).

FŽO i v roce 2006 vypracovávala posudky k dokumentům MŠMT, zpracovala lektorské posudky
učebnic a dalších textů atd.
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Významné zahraniční akce s účastí zástupců FŽO
Leden – Moskva: zasedání Ruského židovského kongresu a ustanovení Evropského židovského

fondu; Berlín – předání pamětní plakety České rady pro oběti nacismu.

Únor – Bratislava: zasedání alokační komise; Vídeň: zasedání exekutivy EJC.

Květen – Washington: 100. výroční konference American Jewish Committee (AJC) a 13.
Mezinárodní konference židovských komunit; Jeruzalém: mezinárodní konference novinářů
působících v židovských médiích a vydavatelů židovských časopisů; Řím: setkání představitelů
židovských komunit – ECJC.

Červen – Jeruzalém: zasedání výkonného výboru Evropského židovského fondu a setkání s
prezidentem Izraele M. Kacavem.

Červenec – Jeruzalém: účast předsedy FŽO v solidární misi Evropského židovského kongresu
v Izraeli, jež se konala během bojů s hnutím Hizballáh.

Září – Záhřeb: organizace výstavy a přednášky o historii židovských komunit v Čechách a na
Moravě v rámci Festivalu Bejachad 2006; Drážďany – inaugurace rabína T. Kučery; Kyjev –
vzpomínkové shromáždění k 65. výročí masakru v Babim Jaru.

Listopad – Stockholm: zasedání výkonného výboru ECJC; Berlín: konference o praktikách v boji
proti antisemitismu; Mnichov – slavnostní otevření nové synagogy.

Prosinec – Budapešť: zasedání Task Force.

Významné zahraniční návštěvy
Schůzka s J. Mannem, poslancem Britského parlamentu, členem výboru proti antisemitismu v
BP.

Monitorování antisemitismu
FŽO spolupracuje v této oblasti s Forem proti antisemitismu, jehož je zakladatelem. Výroční

zpráva za rok 2006 je zveřejněna na www.fzo.cz .

Péče o památky

Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých
židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO.

 V roce 2006 se uskutečnila další etapa dlouhodobého projektu FŽO, zaměřeného na záchranu a
postupnou obnovu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek na celém území ČR. Tento
projekt se v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v
územní působnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být kvůli nedostatku
financí prováděna již dříve. Většina z nich je z tohoto důvodu přes provedení záchranných prací
stále ještě v alarmujícím a s ohledem na svůj význam často i v nedůstojném stavu.
 Jak již bylo dříve konstatováno, stav židovských památek je 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 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
dnešního dne tak již bylo převzato 86 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 obecní domy, převod
cca 15 dalších hřbitovů byl v roce 2006 v řízení. Organizací vlastních prací, jejich zajišťováním a
souvisejícími náležitostmi je, podobně jako v případě objektů Židovské obce v Praze, pověřena a. s.
Matana (oddělení správa budov a hřbitovů, SBH).
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 Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě priorit, mezi které patří
především 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, ostatní dary apod).

 V roce 2006 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem 6 584
800 Kč (o 2 924 800 Kč více než v roce 2005). Díky úsilí pracovníků správy budov a hřbitovů a. s.
Matana se k této sumě podařilo připojit z nejrůznějších dotací a grantů dalších 2 940 500 Kč, což je
o 1 469 000 Kč více než v roce 2005 a s ohledem na značně nepříznivý vývoj v oblasti státních
financí to znamená mimořádně významný úspěch. Byl zároveň hravě dodržen limit správních
nákladů původně stanovený ve výši 589 000 Kč (o 21 000 Kč méně než v roce 2005, což
představovalo pouhých 8,9 % z rozpočtovaných nákladů, místo 16,7 % v r. 2005) a dokonce se v
této oblasti podařilo vytvořit další úsporu ve výši 32 000 Kč (zejména na mzdových nákladech
kanceláře SBH), takže skutečné čerpání správních nákladů činilo v r. 2006 557 000 Kč, což je jen
8,5 % z celkových nákladů projektu.
 Významnější práce se uskutečnily celkem na 73 hřbitovech, 5 synagogách a 2 obecních domech,
přičemž k těm nejpodstatnějším patřily např. další etapy prací souvisejících se záchranou synagog v
Krnově, Úsově a Strážnici, 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
Dolních Kounicích, Jablunkově, Kojetíně, Loučimi, Přerově, Přešticích, Radouni, Rousínově,
Strážově, Úštěku a Znojmě (oprava hřbitovních zdí), v Čížkovicích, Blovicích, Budyni nad Ohří,
Jihlavě, Loučimi, Malé Šitboři, Mutěníně, Přerově, Přešticích, Radouni, Roudnici nad Labem,
Strážově, Telči, Veselí nad Moravou, Velké nad Veličkou a Znojmě (oprava a restaurování
náhrobků) a v Jihlavě, Prostějově, Puclici, Šumperku, Uherském Brodě a Veselí nad Moravou
(oprava hřbitovních budov). Na těchto, i na většině ostatních hřbitovů, pak samozřejmě zároveň
probíhala základní celoroční údržba spočívající v ostraze, drobných opravách hřbitovních objektů,
ošetřování stromů a průběžném odstraňování nevhodné vegetace a odpadů.
 Za významné z hlediska architektury, nebo uměleckého řemesla, lze označit např. dokončení
celkové opravy oken v synagoze v Krnově, pokračování restaurování malířské výzdoby v
synagogách v Úsově a ve Strážnici, pokračování celkové stavební obnovy obecního domu v
Úštěku (střecha, stropy, statika, okna) a rabínského domu v Polné (restaurování malířské výzdoby
a další stavební úpravy směřující k uvedení objektu do původní podoby), restaurování historicky
výjimečně cenných náhrobků na starém hřbitově v Roudnici nad Labem a dalších hřbitovech
např. v Radouni a Čížkovicích a některé další.
 Uvedené údaje zcela jasně a jednoznačně dokládají, že projekt obnovy židovských památek FŽO v
ČR je více než smysluplný, úsporně a racionálně vedený a v plném rozsahu i nadále probíhá 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
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 (výroční zprávy na www.fzo.cz).

Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze je sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou Ministerstvo

kultury ČR a FŽO. Ve Správní radě ŽMP působili dva zástupci FŽO, Jan Munk a Jiří Daníček, v
dozorčí radě ing. V. Látal. 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 2006 za FŽO jeden člen Správní rady (Jan Munk) a
jeden člen Dozorčí rady (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
 Koordinační komise zajišťuje ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a sekretariátem

ČNFB pravidelnou výplatu finančních dávek obětem nacismu z projektu humanitární pomoci. V
roce 2006 bylo vyplaceno celkem 81 431 376 Kč 3954 osobám. Jedná se nejen o oběti holocaustu,
ale o všechny přeživší oběti nacistické perzekuce. Koordinační komise nemá formu právnické
osoby.

Nakladatelství Sefer
FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s. r. o. a vydává a rozšiřuje

neperiodické publikace zaměřené na židovskou tematiku. Samostatná výroční zpráva je k dispozici
na webových 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 její činnosti, podle možností se účastní i zasedání jejího
Řídícího výboru. Dr. Kraus se účastnil práce komise Ekumenické rady církví, České biskupské
konference a Konference vyšších představených řeholních řádů (viz výše, oddíl Restituce).
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO

Rozvaha k 31. 12. 2006 v tisících Kč

Aktiva
Položka Text stav k 31.12.2006
A. Dlouhodobý majetek 17 286
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 19 344
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 494
A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 552
B. Krátkodobý majetek celkem 10 823
B II. Pohledávky celkem 523
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 10 258
B.IV. Jiná aktiva celkem 42

Aktiva celkem 28 109

pasiva
položka Text stav k 31.12.2006
A. Vlastní zdroje celkem 21 499
A.I. Jmění celkem 25 829
A.II. Výsledek hospodaření celkem -4 330
B. Cizí zdroje celkem 6 610
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 62
B.III. Krátkodobé závazky celkem 5 289
B.IV. Jiná pasiva celkem 1 259

Pasiva celkem 28 109

Federace hospodařila v roce 2006 s rozpočtem v celkové výši 49 534 tisíc Kč (Ústředí FŽO 10.693,
Roš chodeš 3.177, ŽO a přidružené organizace 24.229, projekt památek 10.147, koordinační
komise 495, rabinát 793). Rozpočet byl dodržen a jeho čerpání schváleno Radou FŽO 12. dubna
2007.
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Přehled dotací a darů získaných pro projekt rekonstrukce a obnovy židovských památek
mimo příspěvek NFOH

Dárce objekt výše dotace v Kč

SDRUŽENÍ ÚŠTĚK ČÍŽKOVICE –hřbitov 30 450
MĚSTO JABLUNKOV JABLUNKOV– hřbitov 50 000
MĚSTO JIHLAVA JIHLAVA – hřbitov 100 000
MĚSTO KRNOV KRNOV – synagoga 80 000
ČNFB KRNOV – synagoga 100 000
MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

KRNOV – synagoga 500 000

MĚSTO KRNOV KRNOV – hřbitov 20 000
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
KRNOVSKÉ SYNAGOGY

KRNOV – hřbitov 15 000

MĚSTO KOJETÍN KOJETÍN – hřbitov 35 000
TC Mach S. R. O. BRNO MOR. KRUMLOV – hřbitov 5 000
PEKÁRNA IVANKA MOR. KRUMLOV – hřbitov 5 000
MĚSTO POLNÁ POLNÁ – rabínský dům 150 000
MĚSTO POLNÁ POLNÁ – rabínský dům 150 000
MĚSTO PŘEROV PŘEROV – hřbitov 80 000
OLOMOUCKÝ KRAJ PŘEROV – hřbitov 50 000
SDRUŽENÍ ÚŠTĚK RADOUŇ – hřbitov 20 000
SDRUŽENÍ ÚŠTĚK RADOUŇ – hřbitov 50 000
EL RANCHO A. S. ROUDNICE – hřbitov 55 000
MĚSTO ROUDNICE ROUDNICE – hřbitov 72 000
MĚSTO ROUDNICE ROUDNICE – hřbitov 50 000
A. B. TZERNIGOV ROUSÍNOV – hřbitov 53 094,73
JIHOMORAVSKÝ KRAJ STRÁŽNICE – synagoga 100 000
KAREL TICHO – USA UHERSKÝ BROD – hřbitov 10 000
MĚSTO UHERSKÝ BROD UHERSKÝ BROD – hřbitov 10 000
ČNFB ÚSOV – synagoga 195 000
MINISTERSTVO KULTURY ÚSOV – synagoga 55 000
MININISTERSTVO
KULTURY

ÚSOV – synagoga 650 000

FAST FOOD SERVIS ÚŠTĚK – č. p. 96 250 000

CELKEM  2 940 544,73

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FŽO

Sídlo: Maiselova 18, 110 00 Praha 1 E-mail: sekretariat@fzo.cz
Tel.: 224 800 824, 224 800 585 www.fzo.cz
Fax: 224 810 912 Č. účtu: 1936511339/0800

IČO: 00438341


