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SLOVO PŘEDSEDY 

 

 

 
V roce 2008, posledním roce funkčního období Rady, prezidia a předsedy pro volební 

období 2005–2008, plnila Federace židovských obcí v ČR své poslání zastupovat židovské obce 
a organizace v České republice jako celek a tam, kde je to účelné a žádoucí, koordinovat jejich 
činnost, bez větších problémů. Prvořadé povinnosti pomoci vytvořit důstojný rámec pro život těch, 
kdo přežili holocaust, se FŽO věnovala jak v jednáních o finančních náhradách a odškodněních 
za prožité utrpení, tak i podílem na vybudování a provozu Domova sociální péče Hagibor, který 
díky tomu slouží i mimopražským Židům. Čtyřletý program pro zřízení a provoz sociální péče 
v židovských obcích, vyhlášený v roce 2005, lze označit za úspěšný – díky pomoci a spolupráci 
ze strany Nadačního fondu obětem holocaustu je prakticky ve všech ŽO kvalifikovaný sociální 
servis.  

Vrchní zemský rabinát, který při FŽO působí, se věnoval potřebám všech židovský obcí 
bez ohledu na to, ke kterému směru judaismu se hlásí. Díky tomu nikdo, kdo si opravdu přál, 
nezůstal bez možnosti uzavřít židovský sňatek, účastnit se bohoslužeb při hlavních svátcích nebo 
zajistit pro své děti základní výuku judaismu.  

Také v roce 2008 získaly židovské obce i organizace podíl z každoročního daru Židovského 
muzea v Praze, určeného na zachování a rozvoj židovského dědictví v ČR. Tak bylo možné 
pokračovat ve zlepšování duchovní i hmotné situace jednotlivých židovských institucí i vytvořit 
určité rezervy pro další léta.  

Projekt FŽO na záchranu a udržování židovských památek je záležitost dlouhodobá, 
finančně náročná a někdy by se téměř chtělo říci, že i nekonečná. Ale i tady je možné říci, že díky 
systematické a kvalifikované práci jsme se zase o něco přiblížili ideálnímu cíli – opravit a následně 
dobře udržovat všechny židovské památky, které se na území ČR zachovaly. Pokud bude snaha FŽO 
získat pro připravovaný projekt „revitalizace židovských památek“ prostředky z fondů Evropské 
unie úspěšná, dostaneme se ještě mnohem dál. 

I v roce 2008 FŽO reagovala rozhodně proti projevům antisemitismu, rasismu 
a extremismu. Spolupracovala také se státními i nevládními organizacemi na přípravě zákonů 
a opatření, které by pomohly činněji zabránit činnosti neonacistů a protidemokraticky 
orientovaných extremistů všeho druhu.  

V prosinci 2008 ukončila rada FŽO i všechny její volené orgány svou činnost a předala 
řízení Federace nově zvoleným zástupcům židovských obcí a organizací. Všem, kdo se na společném 
řízení Federace židovských obcí v letech 2005–2008 podíleli, bych rád na tomto místě vyslovil 
poděkování. A to za celou židovkou pospolitost, pro kterou obětavě a nezištně pracovali. 

 

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 
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 2008 
 

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 Revizní komise FŽO. 
 
Při FŽO působí Vrchní zemský rabinát. V roce 2008 v něm působil vrchní zemský rabín Efraim 
Karol Sidon, další rabín Moše Chajim Koller, dva kantoři, jeden chazan, vedoucí vrchního rabinátu 
a sekretářka. 
 
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2008 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 
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působí tři redaktoři (z toho jeden na půl úvazku) a jedna administrativní pracovnice, která současně 
zajišťuje výtvarné řešení časopisu. 
 

RADA FŽO 
 
V roce 2008 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, projekt Revitalizace židovských památek z prostředků EU a příprava 
voleb orgánů FŽO. Na posledním prosincovém jednání se sešli nově zvolení zástupci židovských 
obcí a zvolili na období 2008 – 2012 předsedu FŽO a 7 místopředsedů. 
 
 

PREZIDIUM FŽO 
 
Na základě volby Rady FŽO a v souladu se Statutem FŽO pracovalo do prosince 2008 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. 
 
 
Od prosince 2008 pak nastoupilo do funkce nově zvolené prezidium v tomto složení: 
 
předseda:   Jiří Daníček 
místopředsedové: Eva Fantová, Pavel Fried, Peter Györi, Michael Lichtenstein, Jiří 

Löwy, Jan Munk, Petr Papoušek, Karol Sidon 
 
tajemník:    Tomáš Kraus 
 
Předseda Revizní komise:  Jiří Süss 
 
 
V roce 2008 se uskutečnilo 9 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 
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, o významných návštěvách a jednáních. 
 
 

REVIZNÍ KOMISE FŽO 
 
Revizní komise FŽO (dále RK FŽO) pracovala do prosince roku 2008 v šestičlenném složení. 
Zabývala se především kontrolou čerpání a vyúčtování daru ŽMP, kontrolou provádění 
pravidelných inventarizací majetku FŽO. 
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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 účastní také 
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 Světového židovského kongresu (World Jewish Congress – WJC). Zástupci FŽO se pravidelně 
účastní zasedání těchto mezinárodních institucí, tajemník FŽO dr. Kraus byl v roce 2007 zvolen 
nejvyšším počtem hlasů do Výkonného výboru EJC. FŽO je také zastoupena v Evropském 
židovském fondu (European Jewish Fund – EJF), který si vzal za úkol podporovat drobnější 
projekty evropských židovských obcí, zejména v oblasti vzdělávání (např.Paidea). 

FŽO je také členem Evropské rady židovských obcí (European Council of Jewish Communities – 
ECJC). Petr Papoušek byl zvolen jejím řádným členem, dr. Kraus je dlouhodobě zván na zasedání 
exekutivy ECJC jako poradce. Ve dnech 4. – 6. dubna 2008 se konalo výroční zasedání ECJC v 
Praze  (včetně Gala večera na Židovské radnici za účasti místopředsedy vlády Alexandra Vondry), 
na které navazoval seminář ředitelů domovů pro seniory a sociálních pracovníků ECJC (Social 
Welfare Meeting). 
 
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 zástupcem pro ČR je dlouhodobě Yechiel Bar-Chaim. 
 
Zástupci FŽO dále působí ve Správní radě slovenské Nadace EZRA, která vznikla v souvislosti 
s vrácením části slovenského židovského zlata, uloupeného nacistickým režimem a po válce 
uloženého v Státní bance Československé (posléze v České národní bance). 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 ). 
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 holocaustu), složené ze zástupců vlád a nevládních organizací 



 6

dvaceti čtyř evropských zemí. FŽO zastupuje P.Papoušek, ČR dále zastupuje Jan Munk, ředitel 
Památníku Terezín, který je také členem Prezidia FŽO. 
 
FŽO dále spolupracuje s významnou vzdělávací institucí ORT, která se zaměřuje na aplikaci 
nových technologií zejména ve výukovém procesu. 
 
Z mnoha institucí v Izraeli, s nimiž FŽO jedná či spolupracuje je třeba zmínit především Hitachdut 
Jocei Czechoslovakia, sdružení bývalých československých občanů, jehož dlouholetým předsedou 
je p.Nathan Steiner. 
 
 
Významné zahraniční akce s účastí zástupců FŽO 

 
Leden  Pordenone: zástupci ČUŽM se jménem FŽO zúčastnili vzpomínkového aktu Dne holocaustu 
  na pozvání Associone Italia  
Únor   Paříž, Francie: zasedání Evropského židovského výboru a Evropského židovského fondu 
Březen  Bratislava: zasedání  nadace EZRA;  Berlín – konference, uspořádaná kanceláří Amerického 
   židovského výboru v Berlíně 
Duben  Ljublana: zasedání  exekutivy  Evropského židovského výboru při příležitosti předsednictví 
   Slovinska v EU; 
Květen  Washington: 102. výroční konference Amerického židovského výboru (AJC) a 15.  
   mezinárodní konference židovských komunit; Brusel: zasedání  exekutivy  Evropského  
   židovského výboru; Tel Aviv:  účast předsedy FŽO odhalení památníku k 60. výročí  
   Státu Izraele Sdružením Hitachdut; Brusel:Mezinárodní konference o bezpečnosti;  
   Ženeva: U N Watch, příprava následné konference OSN o lidských právech (tzv. Durban II), 
   zasedání exekutivy Evropského židovského kongresu 
Červen  Varšava – zasedání světové vzdělávací organizace ORT; Londýn: účast rabína Dushinského 
  na letní akademii kantorského zpěvu (Cantorial Convention Summer 2008); Linz: zasedání 
  Task Force; Londýn: zasedání exekutivy Evropské rady židovských obcí  
Září   Brusel: pravidelné zasedání  exekutivy  Evropského židovského kongresu 
Listopad  Washington – přípravná cesta ke konferenci o osudu majetku obětí holocaustu (za MZV 
  dr.Pojar a D.Haubertová, za FŽO dr.Kraus); Brusel: pravidelné zasedání  exekutivy   
  Evropského židovského výboru,  
Prosinec Brusel: zasedání Evropského výboru pro šchitu; Brusel: volby do EJC 

 
 
 

Z DOMÁCÍCH A ZAHRANI ČNÍCH AKTIVIT FŽO 
 

Restituce 

Velmi úzká spolupráce v této oblasti pokračovala s Centrem pro dokumentaci majetkových 
převodů kulturních statků obětí 2. světové války při Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR. 
Již v průběhu roku 2008 iniciovali zástupci Centra a FŽO konferenci k osudům uloupeného 
židovského majetku, která byla zahrnuta do programu předsednictví ČR v EU v první polovině roku 
2009. 

 

Odškodnění 

FŽO poskytovala v průběhu roku 2008 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.  
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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 
(Hungarian Gold Train Emergency Assistance Program). V roce 2008 byla po jednáních FŽO se 
zástupkyní Claims Conference Laurou Finkelstein vyplacena jedna platba grantu HGT 3 v celkové 
výši 5.483 USD, která 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 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, spolupracovala 
s Claims Conference, s Českou radou pro oběti nacismu a s o.p.s. Živá paměť. 

 

Náboženské záležitosti 

Vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon pravidelně navštěvoval mimopražské židovské obce, 
přednesl modlitbu během národní tryzny v Terezíně, přednášel ve Vzdělávacím a kulturním centru 
Židovského muzea, na Komenského univerzitě v Bratislavě, v penzionu a domově Charlese Jordana 
pro seniory a dále pro přidružené organizace FŽO a mnohé další organizace a  instituce.  

Sekretariát FŽO zajišťoval s pomocí JDC jako každoročně dodávku macesů na svátky Pesach, arba 
minim a lulavy pro svátek Sukot a další náboženské potřeby, které byly distribuovány židovským 
obcím. 

 

Kulturní a politické aktivity  

FŽO a NFOH uspořádaly 27. ledna 2008 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 všech židovských organizací. 

ŽO v Praze navštívila delegace zástupců městské části Praha 1, již dr. Kraus seznámil se židovskou 
komunitou a činností FŽO. 

Sekretariát FŽO organizoval v Praze shromáždění The Conference of European Rabbis s účastí 
300 rabínů z evropských států a Izraele. Konference na téma From Darkness Into Light, navazovala na 
World Holocaust Forum. FŽO zajistila mj. setkání s prezidentem republiky a s dalšími politickými 
představiteli ČR. 

Za podpory Federace židovských obcí v CR, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na 
Slovensku a dalších organizací a za významné finanční podpory American Jewish Joint Distibution 
Committee a  FŽO se konalo Setkání českých a slovenských Židů v Blansku. 

Dr.Kraus se podílel na přípravě projektu Winton Train, akce, která v květnu 2009 připomene 100. 
narozeniny Sira Nicholase Wintona a v září – vypravením speciálního dobového vlaku na trase 
Praha – Londýn – jeho ojedinělý čin záchrany 669 židovských dětí před nacismem. 

 

Významné zahraniční návštěvy 

- Setkání zástupců FŽO a ŽOP s delegací Helsinského výboru Kongresu USA na 
Židovské   radnici  

- Návštěva vrchního rabína Izraele Yony Metzgera  
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Monitorování projevů antisemitismu 

FŽO spolupracuje v této oblasti dlouhodobě s Forem proti antisemitismu (FPA), jehož je jedním ze 
zakladatelů. Výroční zpráva Fóra za rok 2008 je zveřejněna na www.fzo.cz . 
 
FŽO se podílela na přípravě společného postupu nevládních organizací při přípravě legislativních 
změn zákona shromažďovacího ve spolupráci s ministryní pro národnostní menšiny paní Džamilou 
Stehlíkovou. Zástupci FŽO se zúčastnili jednání o problematice extremismu na Ministerstvu vnitra 
ČR. 
 

Sociální oblast 

Projekt Odborné a sociální poradenství zaměřené na sociální a zdravotní potřeby seniorů židovských 
obcí, přeživších holocaust 
 

Za finanční podpory NFOH pokračoval v roce 2008 projekt FŽO, zaměřený na vytvoření 
fungujícího systému poskytování terénní sociální péče v ŽO v ČR, na odborné a sociální 
poradenství a průběžné vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb jednotlivých  židovských obcí, 
které vede k profesionalizaci systému a k efektivní pomoci potřebným klientům, kteří přežili 
holocaust. 
Na pravidelných schůzkách, které se konaly přibližně jednou za měsíc, byly sociální pracovnice 
mimopražských židovských obcí seznamovány se způsobem zpracování povinných dokumentů 
poskytovatelů sociálních služeb a konzultovaly problémy a předávaly si informace a zkušenosti 
z vlastní praxe. Sociální pracovnice dále využívaly možnosti individuálních konzultací 
s koordinátorkami projektu. 
 
V roce 2008 nabyla na intenzitě spolupráce na projektu Claims Conference, jehož obsahem bylo 
poskytování kompenzačních pomůcek, rehabilitace, zdravotních pomůcek pro potřebné klienty, a 
tak mohla být nadále podporována aktivizace a soběstačnost klientů. Zajištěním komplexní péče, 
aktivizací a podporou schopností a soběstačnosti klientů je tímto projektem umožněn zásadní a 
hlavní cíl – poslání projektu  - prodloužení života klientů v přirozeném, vlastním domácím prostředí 
tak dlouho, jak je to možné a bezpečné, a zajištění kvalitní pomoci, která nelze získat (nebo jen 
výjimečně)  od státních institucí. 
 

 
Domov sociální péče Hagibor 

Pro klienty, kteří již nejsou schopni zůstávat přes pomoc asistentů v domácí péči, byl Židovskou 
obcí v Praze otevřen  nově zrekonstruovaný Domov sociální péče Hagibor. FŽO přispěla na jeho 
výstavbu významnou částkou a od roku 2008 má zde smluvně zajištěno 5 lůžek pro klienty 
z mimopražských ŽO. Tato lůžka byla od začátku provozu DSP Hagibor v r.2008 obsazena. 
 

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. 2008 se uskutečnila další z meziročních etap dlouhodobého projektu FŽO v ČR, zaměřeného 
na záchranu a postupnou obnovu rozsáhlého souboru vybraných židovských památek. Tento projekt 
se týká především objektů, které se nacházejí v územní působnosti mimopražských židovských obcí 
a jejichž obnova nemohla být z důvodu nedostatku financí prováděna již dříve.  
 
Památky, jejichž obnova je v rámci tohoto projektu od r. 2002 prováděna, vybraly jednotlivé 
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židovské obce a pro usnadnění dalšího postupu je darovacími smlouvami vlastnicky převedly na 
FŽO. Do dnešního dne tak již bylo ze strany FŽO převzato 92 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 
obecní domy, převod některých dalších objektů byl v r.2008 projednáván. Organizací vlastních 
prací a jejich zajišťováním je, podobně jako v případě objektů Židovské obce v Praze, pověřena 
Matana, a.s. 
 

Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě důležitých 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.).   

 
Významnější práce se v r. 2008 uskutečnily celkem na 75 hřbitovech, 3 synagogách a 2 obecních 
domech, přičemž k těm nejpodstatnějším patřily např. další etapy prací souvisejících se záchranou 
synagog v Krnov ě, Úsově a Polici u Jemnice, rabínského domu v Polné a bývalé židovské školy 
v Jičíně, hřbitovních areálů v Hlučíně, Uherském Brodě, Radouni u Štětí, Stříbře, Šumperku, 
Úštěku a Roudnici nad Labem.  Mezi dalšími lze jmenovitě uvést např. židovské hřbitovy 
v Bzenci,  Jemnici, Krnově, Moravském Krumlově, Přerově, Rabí a Strážnici  (oprava hřbitovních 
zdí), v Bučovicích, Dambořicích, Dolních Kounicích, Jihlavě, Moravském Krumlově, Řečtinách, 
Oseku u Rokycan, Osoblaze, Podivíně a Vyškově (oprava a restaurování náhrobků) a v Přešticích 
a Uherském Brodě (oprava hřbitovních budov). Na těchto i na většině ostatních hřbitovů pak 
samozřejmě zároveň probíhala i základní celoroční údržba spočívající v ostraze, drobných opravách 
hřbitovních objektů, ošetřování stromů a průběžném odstraňování nevhodné vegetace a odpadů 
apod. 
 
Z významných událostí, pokud se týká architektury nebo uměleckého řemesla, lze upozornit např. 
na dokončení celkové stavební a restaurátorské obnovy synagog v Úsově a ve Strážnici a jejich 
následné slavnostní otevření a zpřístupnění pro veřejnost. Dále pak na pokračování celkové obnovy 
rabínského domu v Polné (restaurování malířské výzdoby, stavební úpravy směřující k uvedení 
do původní podoby objektu), restaurování historicky výjimečně cenných náhrobků na starém 
hřbitově v Roudnici nad Labem, Radouni u Štětí a v Úštěku, pietní úpravu a památník 
na hřbitově v Hlučíně a některé další. 
 
 
Projekt Revitalizace židovských památek z IOP 
 
Ve spolupráci s ŽO v Praze a společností Matana a.s. pracovala FŽO na projektu, který v rámci 
Integrovaného operačního programu (IOP) chce využít prostředky 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, v roce 2008 pokračovala výběrem lokalit (Úštěk, Jičín, Brandýs n. Labem, Plzeň, Čáslav, 
Polná, Mikulov, Krnov), zajištěním potřebné dokumentace pro jednotlivé objekty a  zadáním 
průzkumů, zpracováním tzv. „Popisu projektu“ a „Jednoduché studie finanční proveditelnosti pro 
předběžnou žádost“. Ve všech lokalitách bylo třeba najít partnery pro spolupráci a uskutečnění 
programové náplně, která se v zrekonstruovaných objektech plánuje. 
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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. 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 FŽO a 

Ministerstvo 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 
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 ukončila v roce 2008 svou činnost. Koordinační komise zajišťovala po deset 
let ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou  pravidelnou výplatu finančních dávek 
obětem nacismu z projektu humanitární pomoci, poskytnutého Česko-německým fondem 
budoucnosti. Jednalo se nejen o oběti holocaustu, ale o všechny přeživší české oběti nacistické 
perzekuce. Koordinační komise neměla formu právnické osoby. Projekt humanitární pomoci pro 
oběti nacionálně socialistického násilí byl prakticky ukon čen k 30. 6. 2008. K tomuto dni bylo 
uzavřeno účetnictví a ukončena administrativní činnost. K formálnímu ukončení projektu došlo 
26.9.2008 podpisem Dohody a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na realizaci projektu 
humanitární pomoci mezi VZP, ČSBS a FŽO. 

 
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 
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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, která připravovala návrh finančního 
vyrovnání mezi církvemi a náboženskými společnostmi a státem. 

 
 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO  
Rozvaha k 31. 12. 2008 v tisících Kč 

 
Rozvaha k 31.12.2008 v tis. Kč  

   
aktiva   
položka Text stav k 31.12.2008 
A. Dlouhodobý majetek 19 625 
A II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 22 468 
A III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 495 
A IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 338 
B. Krátkodobý majetek celkem 10 086 
B II.  Pohledávky celkem 331 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 574 
B.IV. Jiná aktiva celkem 181 

 Aktiva celkem 29 711 
   

pasiva   
položka text stav k 31.12.2008 
A. Vlastní zdroje celkem 25 282 
A.I. Jmění celkem 25 954 
A.II. Výsledek hospodaření celkem -672 
B. Cizí zdroje celkem 4 429 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 75 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 937 
B.IV. Jiná pasiva celkem 1 417 

 Pasiva celkem 29 711 
   

Výsledovka k 31.12.2008 v tis.Kč  
   

položka text stav k 31.12.2008 
A. Náklady  
A.I. Spotřebované nákupy celkem 645 
A.II. Služby celkem 8 870 
A.III. Osobní náklady celkem 8 657 
A.IV. Daně a poplatky celkem 29 
A.V. Ostatní náklady celkem 11 911 
A.VI. Odpisy celkem 492 
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 18 162 

 Náklady celkem 48 766 
   

B. Výnosy  
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 690 
B.IV. Ostatní výnosy celkem 184 
B.V. Tržby z prodeje majetku 4 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 36 220 
B.VII. Provozní dotace celkem 12 605 

 Výnosy celkem 49 703 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 937 
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D. Výsledek hospodaření po zdaněním 937 

 
 

Federace hospodařila v roce 2008 s rozpočtem v celkové výši 51.110 tisíc Kč 
(Ústředí FŽO 8.106 tis., Roš chodeš 3.101 tis, ŽO a přidružené organizace 29.261 tis, 
projekt památek 9.188 tis, koordinační komise 147 tis., rabinát 1.307 tis). 
Rozpočet byl dodržen a jeho čerpání schváleno Radou FŽO. 
 

 
Přehled dotací a darů získaných pro projekt rekonstrukce a obnovy 

židovských památek  
 

  dárce    výše dotace    objekt 
 
 

Nadační fond obětem holocaustu          5.800.000   nadační příspěvek pro projekt  
Město Moravský Krumlov    44.000   židovský hřbitov M. Krumlov 
Město Hlučín    10.000   památník na židovském hřbitově  
Město Uherský Brod   10.000   židovský hřbitov Uherský Brod 
MK ČR     73.000   židovský hřbitov Bzenec 
Jihomoravský kraj    45.000   židovský hřbitov Bzenec 
Obec Dambořice             115.000   židovský hřbitov Dambořice 
Město Jihlava             120.000   židovský hřbitov Jihlava 
Nadační fond obětem holocaustu           504.517,50  synagoga Úsov 
Nadační fond Zecher            145.269,56  židovský hřbitov Bučovice 
Nadační fond Zecher   22.295,49  židovský hřbitov Hlučín 
Nadace ŽO v Praze    40.000   židovský hřbitov Hlučín 
Nadační fond obětem holocaustu  10.000   ž. hřbitov Hlučín - památník 
Paní Pacovská    20.000   židovský hřbitov Podivín 
Pan Faser     13.734,56  památník Moravy 
Česko německý fond budoucnosti           300.000   židovský hřbitov Krnov 
Česko německý fond budoucnosti           300.000   židovský hřbitov Loštice 
 
Celkem           7.572.817,11 
 
  

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 
 
 


