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SLOVO PŘEDSEDY 

 
I v roce 2007 – třetím roce působnosti současných orgánu – se Federace židovských obcí v ČR syste-
maticky zabývala třemi základními okruhy, které byly jako dlouhodobé úkoly definovány a schváleny 
Radou FŽO už v prvním roce působnosti nově ustavených orgánů FŽO, tedy v roce 2005. Jedná se 
o koordinování sociální činnosti židovských obcí, dlouhodobý projekt na záchranu židovských pamá-
tek v rámci FŽO a o zajištění finančních prostředků pro základní potřeby židovských obcí i přidruže-
ných organizací. Pokud si porovnáte podrobné popisy činností a výdajů, které letošní zpráva obsahuje, 
se situací, jak ji zachycují zprávy za rok 2005 a 2006, přesvědčíte se, že jak v sociální, tak i památko-
vé oblasti se jedná o systémová a dlouhodobá řešení, která mají pozitivní vývoj i výsledky.  

Všechny židovské obce a s jednou výjimkou i všechny přidružené organizace získaly i v roce 2007 
podíl z daru Židovského muzea v Praze, určeného na zachování a rozvoj židovského dědictví 
v České republice. Tyto finanční prostředky, které FŽO dále rozděluje svým členům, významným 
způsobem přispívají ke stabilizaci a akceschopnosti židovských obcí i přidružených organizací 
a umožňují jim lépe plnit jejich úkoly a poslání. 

Po téměř tříletém úsilí byla dokončena práce na novelizaci Statutu FŽO, který byl jako celek schválen 
v září 2007. Přinesl několik důležitých změn, které – jak doufáme – přispějí k zajištění budoucnosti 
i jednoty židovské pospolitosti v České republice. 

První a zcela zásadní změnou je možnost rozšíření kriteria členství pro obce, které se ho rozhodnou 
využít. Oproti původnímu znění, které za předpoklad členství uvádělo židovskou matku nebo po pří-
padě otce, umožňuje nový Statut přiznat členství v ŽO i tam, kde může žadatel doložit alespoň jedno-
ho židovského prarodiče. Je tady vlastně zahrnuto to, čemu se v Izraeli říká chok hašvut – právo ná-
vratu. Ve Statutu FŽO jsou takto předpoklady členství definovány ve druhé hlavě, ve Vzorových sta-
novách židovské obce. Každá z deseti existujících ŽO má dnes možnost na členském shromáždění 
rozhodnout, jaký typ členství bude pro ni nadále platit. Nemá však možnost kriteria členství dále roz-
volnit. Giury (přestupy), pokud budou odpovídat kritériím členství příslušné obce a provede je pří-
slušný bejt din, budou nadále uznávány jako předpoklady členství v ŽO. 

Nový Statut také řeší otázku vzniku nové židovské obce. Je potěšitelné, že po desetiletích, kdy ži-
dovské obce u nás pouze zanikaly nebo se slučovaly, je tady nová perspektiva. Formuluje rovněž, kdy 
a za jakých okolností je možné židovské obci nebo přidružené organizaci členství ve FŽO pozastavit 
nebo zrušit. Jedná se o krajní možnosti, ale svým způsobem i potřeba takto negativně stanovit pravi-
dla signalizuje směřování k normálnímu fungování.  

Při FŽO byl také v závěru roku 2007 ustaven „kurs pro kantory a předříkávače modliteb“, který zahá-
jil svou činnost v roce 2008. Jeho průběh i účast v něm je víc než uspokojivá a dává naději, že členové 
ŽO nezůstanou ani v budoucích letech bez duchovních schopných řídit a vykonávat základní nábo-
ženské úkony. V roce 2007 začal rovněž při Vrchním zemském rabinátu vedle vrchního rabína půso-
bit další rabín, starající se především o moravské obce, a také dva mladí kantoři, kteří podle potřeby 
a přání jednotlivých ŽO zajišťují konání bohoslužeb o šabatech a svátcích. 

V mediích i na veřejnosti vystupovali představitelé FŽO rozhodně proti projevům antisemitismu, kte-
rý šíří zejména ilegální neonacistické organizace a sdružení. Ve spolupráci s nejširší veřejností byla 
FŽO jedním z hlavních pořadatelů shromáždění, které znemožnilo pochod neonacistů pražskou ži-
dovskou čtvrtí ve výroční den pogromu tzv. „Křišťálové noci“. Toto shromáždění se stalo významnou 
veřejnou manifestací proti antisemitismu a neonacismu. 

Všem, kdo se na práci Federace židovských obci v ČR v roce 2007 podíleli, bych rád touto cestou po-
děkoval a vyslovil i za ně naději, že rozhodnutí a ustanovení, která byla v tomto roce přijata, budou 
naší pospolitosti k dobrému a přispějí do budoucna k jednotě a vzájemnosti všech Židů v České re-
publice. 

 

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 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 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. 

 
 

ORGÁNY FŽO V ROCE 2007 
 

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 (2005–2008). 
 
Užší vedení tvoří předseda FŽO a 7 místopředsedů (Prezidium FŽO – viz dále). Kontrolní čin-
ností se zabývá šestičlenná Revizní komise FŽO. 
 
Při FŽO působí Vrchní zemský rabinát. V roce 2007 v něm působil vrchní zemský rabín Efraim 
Karol Sidon, další rabín Moše Chajim Koller, dva kantoři a jedna administrativní síla na zkrácený 
úvazek. 
 
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2007 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. 
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RADA FŽO 

 
V roce 2007 se uskutečnila čtyři pravidelná zasedání Rady FŽO. Vedle běžných témat se projedná-
valy zejména změny Statutu FŽO, projekt sociální a zdravotní péče a projekt rekonstrukcí a obnovy 
židovských památek, které jsou financovány z grantů NFOH (viz dále). Dalším tématem byla pří-
prava projektu pro Integrovaný operační program (fondy EU) nazvaný Revitalizace židovských 
památek. 
 
 

PREZIDIUM FŽO 
 
Na základě volby Rady FŽO a v souladu se Statutem FŽO pracovalo v roce 2007 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 2007 se uskutečnilo 11 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 Fóra proti anti-
semitismu – FPA), přípravě projektů financovaných z NFOH (památkový a sociální projekt – viz 
dále), náboženskými a vzdělávacími projekty, jakož i přípravou rozpočtu FŽO. Prezidium bylo pra-
videlně informováno o práci sekretariátu, významných akcích, na nichž se jednotliví členové Prezi-
dia podíleli, významných návštěvách a jednáních. 
 
 

REVIZNÍ KOMISE FŽO 
 
Revizní komise FŽO (dále RK FŽO) pracovala v roce 2007 v šestičlenném složení. Zabývala se 
především kontrolou čerpání a vyúčtování daru ŽMP, kontrolou provádění pravidelných inventari-
zací majetku FŽO. 

 
 
 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI  
 

Na základě asociační dohody FŽO úzce spolupracuje s Americkým židovským výborem (Ameri-
can Jewish Committee – AJC), jehož zástupce rabín Andrew Baker se aktivně účastní také práce 
Nadačního fondu obětem holocaustu jako člen správní rady a konzultuje s vedením FŽO otázky zá-
sadního 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 Evrop-
ské 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 2007 
zvolen nejvyšším počtem hlasů do exekutivy EJC, Petr Papoušek byl zvolen do exekutivy ECJC. 

Stálým zahraničním partnerem FŽO je dále mezinárodní organizace The American Jewish Joint 
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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. Jejím zástupcem pro ČR je dlouhodobě Yechiel Bar-Chaim. 

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 v Tel Avivu. Claims Conference rozhodla o uza-
vření svých regionálních poboček a ke konci r. 2005 ukončila činnost i pražská kancelář, která za-
jišťovala evidenci osob, pobírajících podporu z prostředků CC, a sloužila jako konzultační místo 
pro další nároky těchto osob. Claims poskytla FŽO v r.2007 granty z fondu tzv. Maďarského vlaku 
se zlatem (viz dále).  

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 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, Rakouska, Francie, Itálie, Nizozemí a dalších zemí. Nejintenzivnější pra-
covní 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 velvy-
slanectvím 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, Fried-
rich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, He inrich-Böll Stiftung, jakož i s Goethe In-
stitutem. 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 ). FŽO se též oficiálně účastní práce The Task 
Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research 
(Výkonné sdružení pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, připomínky a bádání o holo-
caustu), složené ze zástupců vlád a nevládních organizací dvaceti čtyř evropských zemí. 

FŽO byla v roce 2007 přizvána ke spolupráci v rámci Evropského židovského fondu (European 
Jewish Fund, EJF), který se zabývá podporou projektů středních a malých evropských židovských 
komunit. 

 
 
 

Z DOMÁCÍCH A ZAHRANI ČNÍCH AKTIVIT FŽO 
 

Restituce 

Umělecké předměty a sbírky: 

V roce 2007 pokračovala spolupráce FŽO s Commission for Looted Art in Europe. FŽO se zabý-
vala několika případy a pomáhala při jednání s příslušnými úřady a institucemi v ČR, zejména 
v tzv. případu Glaserovy sbírky v Náprstkově muzeu v Praze, který byl projednáván i soudem pro 
lidská práva ve Štrasburku.  

Velmi úzká spolupráce v této oblasti pokračovala i s Centrem pro dokumentaci majetkových pře-
vodů kulturních statků obětí 2. světové války při Ústavu soudobých dějin Akademie věc ČR. 
FŽO převzala záštitu nad konferencí, kterou k tomuto tématu Centrum uspořádalo v říjnu 2007 v Li-
berci. Centrum dále pokračuje v lustraci sbírek muzeí a galerií, jehož výsledky byly m.j. představeny 
ve sborníku „Návraty paměti“, při jehož prezentaci FŽO spolupracovala. Centrum a FŽO dále spolu-
pracují s Ministerstvem kultury ČR při informační kampani směrem k možným restituentům.  
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Odškodnění 

FŽO poskytovala v průběhu roku i nadále informace k mnoha programům odškodnění (o uplatnění 
nároků na odškodnění za pojistky po obětech holocaustu, o odškodnění z Claims Conference, o tzv. 
Maďarském vlaku se zlatem aj.), realizovaných v ČR a v zahraničí. Zprostředkovávala kontakt 
v problematických případech mezi stěžovateli a kanceláří Claims Conference ve Frankfurtu n.M. 
nebo Tel Avivu.  

Od roku 2006 se FŽO zapojila do vyjednávání o odškodnění pro pozůstalé po obětech holocaustu 
na území Maďarska - uplatnění nároku v souvislosti s tzv. Maďarským vlakem se zlatem (Hungar-
ian Gold Train Emergency Assistance Program). Program měl být realizován Stockholmskou ži-
dovskou obcí ve spolupráci s provozovateli sociálních služeb na celém světě. FŽO docílila smluvně 
převodu grantů přímo na FŽO a ve spolupráci se sociálním odd. ŽOP byly na podzim 2007 distri-
buovány dva granty (za r. 2006 a 2007) v celkové výši 5.200 USD, které byly použity na úhradu 
nákladů na bydlení, lékařskou péči, léků, zdravotních pomůcek, domácí péče, rehabilitace, lázně, 
dopravu a další sociální služby osob, které přežily šoa na území Maďarska. Tento program by měl 
pokračovat i v následujících letech. 

FŽO se významně angažovala v projednávání tzv. Ghetto-Rente, nároků obětí šoa na náhradu za 
práci v ghettu ze strany Německa. V této věci jednala s ministerstvem práce a sociálních věcí, spo-
lupracovala s Claims Conference, s ČRON a s o.p.s. Živá paměť. 

  

Média 

Stejně jako v letech minulých, i v roce 2007 trval zájem českých i zahraničních médií o problemati-
ku židovské komunity v ČR. Tento zájem se soustřeďoval především na židovské památky, vý-
znamné 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 účastnil i tajem-
ník FŽO dr. Kraus.  

 

Náboženské záležitosti 

Vrchní zemský rabín FŽO Efraim Karol Sidon, vedle návštěv židovských obcí, 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 svátek Sukot a další náboženské potřeby, které byly distribuovány do ŽO. 

 

Sociální oblast 

FŽO za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu připravila na rok 2007 pokračování 
sociálního projektu, jehož název „Metodické vedení poskytování sociálních a zdravotních služeb a 
vyhledávání potřebných klientů židovských obcí v ČR se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří 
přežili holocaust“ vystihoval posun v koncepci práce se sociálními pracovnicemi z 9 židovských obcí. 
 
Zatímco v předešlém roce se projekt soustředil na mapování potřeb sociální a zdravotní péče, v roce 
2007 se pozornost koordinátorky zaměřila především na pomoc při zaregistrování sociálních služeb, 
jak to předepisuje nový zákon. Byly zaregistrovány 2 pečovatelské služby, a to v Brně a Ostravě, 
dále osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro seniory v Praze, odborné sociální 
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poradenství v Plzni, Teplicích, Liberci, Karlových Varech, Olomouci a sociálně aktivizační služby 
v Děčíně.  
 
Sociální pracovnice byly seznámeny se způsobem zpracování povinných dokumentů poskytovatelů 
sociálních služeb, jimiž jsou vnitřní pravidla, smlouva s klientem, individuální plán služeb, 
dokumentace klienta, formulář pro podávání stížností, informační leták pro zájemce. Pracovnice 
pak samostatně provedly sociální šetření u klientů v domácnostech, poskytly sociální a zdravotní 
služby u celkem 574 klientů a začaly zpracovávat povinné dokumenty, přičemž všem pracovnicím 
byly koordinárkou projektu poskytnuty individuální konzultace. Některé sociální pracovnice 
zahájily v roce 2007 doplňování vzdělání dle zákona. 
 

Kulturní a politické aktivity  

FŽO a NFOH uspořádaly 27. ledna slavnostní setkání přeživších u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu Parlamentu ČR. Vzpomínkový akt se 
konal pod záštitou předsedy Senátu Přemysla Sobotky za účasti velvyslanců, politiků, kulturních 
osobností a zástupců židovských organizací. 

FŽO poskytla záštitu mezinárodní vědecké konferenci „Restituce konfiskovaných uměleckých 
předmětů – Přání nebo realita“, konané v Liberci v říjnu 2007 za účasti předsedy a tajemníka FŽO. 

FŽO i v roce 2007 vypracovávala posudky k dokumentům MŠMT, zpracovala lektorské posudky 
učebnic a dalších textů.  

 

Významné zahraniční návštěvy 

V lednu 2007 navštívili FŽO tehdejší prezident Evropského židovského kongresu Pierre Besnainou 
a generální tajemník Serge Cwajgenbaum, které přijal společně s předsedou a tajemníkem FŽO 
i prezident republiky Václav Klaus.  

V únoru 2007 připravila FŽO pětidenní program návštěvy Konference prezidentů největších 
amerických židovských organizací v Praze (Conference of President of Major American Jewish 
Organizations). Delegaci vedl její předchozí prezident Ronald Lauder, spolu s prezidentem 
současným, Haroldem Tannerem, jakož i výkonný ředitel Malcolm Hoenlein. Federace 
zorganizovala během velmi krátké doby (návštěva byla ohlášen jen týden předem) setkání zástupců 
Konference s premiérem M. Topolánkem, s předsedou Senátu P. Sobotkou, s ministrem zahraničí 
K. Schwarzenbergem, s místopředsedou vlády A. Vondrou, s primátorem P. Bémem, s předsedou 
Parlamentu M. Vlčkem a s dalšími státními představiteli, připravila několik seminářů a slavnostní 
recepci za účasti zástupců židovské komunity v ČR. 

V Praze se uskutečnilo výroční zasedání organizace Task Force. FŽO na zasedání zastupoval 
místopředseda Petr Papoušek. 
 
  
Monitorování projevů antisemitismu 

FŽO spolupracuje v této oblasti dlouhodobě s Forem proti antisemitismu, jehož je zakladatelem. 
Výroční zpráva Fóra za rok 2007 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 r. 2007 se uskutečnila další z meziročních etap dlouhodobého projektu FŽO v ČR, zaměřeného 
na záchranu a postupnou obnovu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek. Tento projekt 
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se v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní 
působnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být z důvodu nedostatku 
financí prováděna již dříve. Některé z nich se již podařilo obnovit a vrátit do původního stavu, jiné 
takový zákrok ještě čeká.  

Do dnešního dne bylo převzato 90 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 obecní domy, převod 
některých dalších objektů se projednává..Organizací vlastních prací i jejich zajišťováním je, 
podobně jako v případě památek ve vlastnictví Židovské obce v Praze, pověřena a.s. Matana.  

Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě definovaných priorit, mezi které 
patří především památková hodnota jednotlivých památek a jejich ohroženost z hlediska současné-
ho 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 2007 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem 6.160 
tis. Kč (o 424,8 tis. Kč méně než v r. 2007). Díky úsilí pracovníků správy budov a hřbitovů a.s. 
Matana se k této sumě podařilo připojit z nejrůznějších dotací a grantů dalších 2.926,3 tis. Kč, což 
je o 14,2 tis. Kč méně než v r. 2007. S ohledem na nepříznivý vývoj v oblasti státních financí to 
však přesto znamená významný úspěch. Zároveň byl dodržen limit správních nákladů původně 
stanovený ve výši 613 tis. Kč. V této oblasti bylo dokonce dosaženo úspory ve výši 51 tis. Kč, 
vytvořené snížením mzdových nákladů kanceláře Matana - SBH. Skutečné čerpání správních 
nákladů činilo v r. 2007 562 tis. Kč, což představuje jen 9,1 % z výše příspěvku NFOH a 6,7 % 
z celkových nákladů projektu.  

Významnější práce se v r. 2007 uskutečnily celkem na 73 hřbitovech, 5 synagogách a 3 obecních 
domech, přičemž k těm nejpodstatnějším patřily např. další etapy prací souvisejících se záchranou 
synagog v Krnov ě, Úsově a Strážnici, obecního domu v Úštěku a rabínského domu v Polné 
a hřbitovních areálů v Uherském Brodě, Šumperku, Úštěku a Roudnici nad Labem. Mezi 
dalšími lze jmenovitě uvést např. židovské hřbitovy v Kojetíně, Prostějově a Strážově na Šumavě 
(oprava hřbitovních zdí), v Blovicích, Budyni nad Ohří, Dambořicích, Dolních Kounicích, 
Jablunkově, Moravském Krumlově, Pňovanech a Strážově na Šumavě (oprava a restaurování 
náhrobků), v Prostějově a Puclici (oprava hřbitovních budov) a v Bzenci, Jihlavě, Moravském 
Krumlově, Pohořelicích, Slavkově, Strážově na Šumavě a Úštěku, (ošetřování, nebo kácení stromů). 
Na těchto i na většině ostatních hřbitovů pak samozřejmě probíhala zároveň základní celoroční 
údržba spočívající v ostraze, drobných opravách hřbitovních objektů, ošetřování stromů a prů-
běžném odstraňování nevhodné vegetace a odpadů. 

Pokud se týká architektury a restauračních prací, lze upozornit např. na dokončení restaurování 
malířské výzdoby v synagogách v Úsově a ve Strážnici, pokračování celkové stavební obnovy 
obecního domu v Úštěku (střecha, krov, stropy, statika, oprava ostatních stavebních konstrukcí) a 
rabínského domu v Polné (restaurování malířské výzdoby, stavební úpravy směřující k uvedení do 
původní podoby objektu). Restaurovány byly také historicky výjimečně cenné náhrobky na starém 
hřbitově v Roudnici nad Labem, v Úštěku a na dalších místech. 
 
Projekt Revitalizace židovských památek z IOP 

Ve spolupráci s ŽO v Praze a společností Matana se FŽO rozhodla připravit projekt, na jehož 
základě by bylo možné se ucházet o finanční příspěvek z fondů Evropské unie. Tento projekt dostal 
pracovní název „Revitalizace židovských památek v ČR“.  
Přípravná fáze, která probíhala v roce 2007, spočívala ve shromažďování dat a v zajišťování podkladů 
potřebných pro podání žádosti o finanční prostředky z Integrovaného operačního programu. Současně 
bylo třeba vytvořit rámec, který by spojoval všechny památkové objekty do projektu zařazené, jak to 
požaduje zadání. Prvním krokem bylo vytvoření podrobné elektronické databáze židovských památek 
v majetku ŽOP a FŽO a ve správě a.s. Matana, která bude doplněna o vybrané objekty v majetku 
dalších ŽO. Ke všem objektům zařazeným do databáze bylo pořízena fotografická dokumentace.  
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Koordinátor projektu zahájil jednání se zástupci obcí, měst, krajů, neziskových organizací, 
občanských iniciativ apod. za účelem zajištění spolupráce při následném využívání obnovených 
židovských památek.  
Práce na přípravě projektu pokračují i v roce 2008. Podání projektu se předpokládá – v závislosti na 
informacích Ministerstva kultury ČR – v II. polovině roku 2008. 
 

 
 

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. 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 vý-
roční zprávy (výroční zprávy na www.fzo.cz). 

 

Židovské muzeum v Praze 
Židovské muzeum v Praze je sdružením právnických osob, jehož zřizovateli jsou FŽO a Minis-

terstvo kultury ČR. 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 (již právně zanikl) a FŽO. V ČRON působil v roce 2007 za FŽO jeden člen Správní ra-
dy (dr. Jan Munk) 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 

 Koordinační komise zajišťuje ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a sekretariátem 
ČNFB pravidelnou výplatu finančních dávek obětem nacismu z projektu humanitární pomoci, po-
skytnutého Česko-německým fondem budoucnosti. Jedná se nejen o oběti holocaustu, ale o všechny 
přeživší české 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 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. 
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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 Ří-
dícího výboru. Dr. Kraus se účastnil práce komise Ekumenické rady církví, České biskupské konfe-
rence a Konference vyšších představených řeholních řádů (viz výše, oddíl Restituce). 

 
 

 
 

 
 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO  
Rozvaha k 31. 12. 2007 v tisících Kč 

 
 

aktiva   

Položka text 
stav k 
31.12.2007 

A. Dlouhodobý majetek 18 242 
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 780 
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 494 
A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 032 
B. Krátkodobý majetek celkem 12 593 
B II.  Pohledávky celkem 1 006 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 11 289 
B.IV. Jiná aktiva celkem 298 
  Aktiva celkem 30 835 
   
pasiva   

Položka text 
stav k 
31.12.2007 

A. Vlastní zdroje celkem 24 274 
A.I. Jmění celkem 25 883 
A.II. Výsledek hospodaření celkem -1 609 
B. Cizí zdroje celkem 6 561 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 82 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 4 988 
B.IV. Jiná pasiva celkem 1 491 
  Pasiva celkem 30 835 
   
Výsledovka k 31.12.2007 v tis.K č  
   

Položka text 
stav k 
31.12.2007 

A. Náklady   
A.I. Spotřebované nákupy celkem 590 
A.II. Služby celkem 9 568 
A.III. Osobní náklady celkem 8 830 
A.IV. Daně a poplatky celkem 20 
A.V. Ostatní náklady celkem 9 529 
A.VI. Odpisy celkem 501 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 54 474 
  Náklady celkem 83 512 
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B. Výnosy   
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 813 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 154 
B.V. Tržby z prodeje majetku 182 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 73 193 
B.VII. Provozní dotace celkem 11 890 
  Výnosy celkem 86 232 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 720 
D. Výsledek hospodaření po zdaněním 2 720 

 
Federace hospodařila v roce 2007 s rozpočtem v celkové výši 87 022 tisíc Kč 
(Ústředí FŽO 46.643, Roš chodeš 3.199, ŽO a přidružené organizace 25.242, 

projekt památek 9.785, koordinační komise 553,, rabinát 1.600). 
Rozpočet byl dodržen a jeho čerpání schváleno Radou FŽO 

 
 
 

Přehled dotací a darů získaných pro projekt rekonstrukce a obnovy 
židovských památek mimo příspěvek NFOH 

   
dárce výše dotace objekt 

   
Obec Dambořice 115.000 hřbitov Dambořice 
Město Jihlava 100.000 hřbitov Jihlava 
Město Krnov 250.000 synagoga Krnov 
Město Mor. Krumlov   20.800 hřbitov Mor. Krumlov 
Město Polná 315.000 rabínský dům Polná 
Město Roudnice n.Labem   72.000 hřbitov Roudnice 
Město Roudnice n.Labem 187.000 hřbitov Roudnice 
Město Strážnice 520.000 synagoga Strážnice 
NFOH   10.000 synagoga Strážnice 
Město Uherský Brod 10.000 hřbitov Uherský Brod 
Zlínský kraj 100.000 hřbitov Uherský Brod 
Olomoucký kraj 181.255 synagoga Úsov 
HFOH 498.802 synagoga Úsov 
Město Úštěk   56.503 hřbitov Úštěk 
ČNFB 490.000 synagoga Úsov,  

rabínský dům Úštěk 
   
celkem 2.926.360  
  

 
 
 

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 
 


