
Výroční zpráva Nadačního fondu ZECHER pro záchranu židovských památek
za rok 2006

Nadační fond ZECHER pro záchranu židovských památek v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1,
IČO 25796372 byl zřízen nadační listinou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a byl zapsán v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeným Krajským obchodním soudem
v Praze oddíl  N, vložka 285, dne 13. září 1999. Zřizovatelem je Federace židovských obcí v ČR.
Výše majetkového vkladu činí 1.000,- Kč.

Účelem nadačního fondu je získávání finančních prostředků pro rekonstrukci, obnovu a uchování
ohrožených židovských památek, zvláště židovských hřbitovů po celém území ČR. Za čerpání
finančních prostředků je odpovědná správní rada.

Dne 3.10.2006 vyhověl krajský soud v Ústí nad Labem návrhu na sloučení nadačního fondu Zecher
s nadačním fondem židovského hřbitova a synagogy se sídlem v Liberci.
Nadační fond židovského hřbitova a synagogy tímto zanikl a byl vymazán z obchodního rejstříku.
V důsledku sloučení přešel majetek, práva a závazky na nadační fond Zecher. Základní jmění se
tímto zvýšilo o 319,- Kč.

V roce 2006 získal nadační fond ZECHER nadační dar  ve výši 2.500.000,- Kč, který poskytla
Federace židovských obcí v ČR za účelem rekonstrukce  objektu bývalé židovské školy v Jičíně.

Nadační fond neposkytl v roce 2006 žádné nadační příspěvky.

Nadačním fondem byla pořízena projektová dokumentace  ke stavebním úpravám synagogy
v Polici u Jemnice, pořízen stavebně historický průzkum a projektová dokumentace k rekonstrukci
bývalé židovské školy v Jičíně.

Funkce členů správní rady a revizora jsou čestné, bez nároku na odměnu. Nadační fond nemá
zaměstnance v pracovním poměru, pouze externisty na DPP.  Náklady  na správu nadačního fondu
za hodnocené období činily 26.783,- Kč,což je cca 1 % majetku nadačního fondu k 31.12.06 a
nepřevýšily tudíž procento stanovené nadační listinou, která stanoví, že náklady nesmí překročit
60% majetku nadačního jmění k 31.12.

Finanční majetek nadačního fondu na bankovních účtech a v pokladně k 1.1.2006 činil 214. 992,24
Kč, k rozvahovému dni 31.12.2006 činil 2.697.500,98 Kč.

V Praze dne 4.  června   2007

……………………………                      …………………………..
Jiří Daníček  JUDr. Tomáš  K r a u s

člen  správní rady       člen správní rady


