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SLOVO PŘEDSEDY
Rok 2013 byl pro Federaci židovských obcí zlomový v otázce
financování provozu. Na základě zákona, který přinesl odluku státu
a církví, a pro Federaci především samostatnost v rozhodování o
využití finančních prostředků získaných od státu, jsme diskutovali,
kterým směrem půjdeme. Jsem rád, že došlo ke společné dohodě,
která zajistí prostředky pro Židovské obce a umožní investice, bez
kterých by budoucí příjmy Federace byly nejisté. I když se brzy
ocitneme v obdobné situaci, věřím, že nabytá samostatnost a nezávislost nám přinesla i
odpovědnost v rozhodování. S tím souvisí i nutnost efektivního využití prostředků ve všech
organizacích sdružených ve Federaci.
Na mezinárodní úrovni byla Federace úspěšná při dubnových volbách Světového
židovského kongresu, které se konaly v Budapešti. Z mnoha zemí byla zvolena do výkonného
výboru, jehož zasedání se náš zástupce pravidelně zúčastňuje. Přináší nám to nejen aktuální
přístup k informacím, ale i možnost získání financí pro naše projekty. Spolu s naší účastí
v Evropském židovském kongresu si na mezinárodní úrovni Federace stojí lépe než jiné větší
komunity na starém kontinentu.
Projekt Revitalizace židovských památek je realizován již čtvrtým rokem a pomalu se
blíží ke svému konci. Po určitých změnách bude zakončen k 30. 6. 2014. Během měsíce června
budou slavnostně otvírány všechny objekty zařazené do projektu a já přeji všem objektům
plno návštěvníků a bezproblémový provoz.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají zájem o budoucnost židovské komunity v České
republice a snaží se přispět svou energií k naplnění cílů, která před sebou máme.

Petr Papoušek, předseda
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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.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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 (2008-2013).
Užší vedení tvoří předseda FŽO, vrchní zemský rabín, tajemník FŽO a 7 místopředsedů
(Prezidium FŽO – viz dále). Kontrolní činností se zabývá Revizní komise FŽO.
Při FŽO působí vrchní zemský rabinát. V roce 2013 v něm pracovali: vrchní zemský rabín
Efraim Karol Sidon, dva kantoři, jeden kantor-učitel, vedoucí vrchního rabinátu a sekretářka.
Výkonný aparát FŽO měl v roce 2013 pět stálých zaměstnanců (tajemník, vedoucí
sekretariátu, asistentka, ekonomka a administrativní pracovnice, která zároveň pracuje s
kartotékou deportovaných osob z období šoa.
FŽO vydává měsíčník Roš Chodeš. Redakce, která také zajišťuje také vydávání židovského
kalendáře (luachu) a Židovské ročenky, je samostatným oddělením FŽO. Působí v ní tři
redaktoři (jeden na půl úvazku) a administrativní pracovnice, která také zajišťuje výtvarné
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řešení časopisu.
FŽO pokračovala v roce 2013 provozováním Židovského tiskového a informačního servisu
(ZTIS). Jeho posláním je přinášet aktuální a objektivní informace týkající se Židů v ČR i jinde
ve světě, zejména v Izraeli, a nabídnout těm, kteří s touto tématikou pracují nebo se o ni
zajímají, důležitá a zajímavá fakta o událostech zasazená do širšího kontextu, jejž občas běžné
agenturní zprávy postrádají.
ORGÁNY
Rada FŽO
Vedle běžných témat se projednávala rozdělení daru Židovského muzea v Praze a rozpočet
FŽO, realizace zákona 428/2012 Sb. majetkovém narovnání mezi státem a církvemi a
náboženskými společnostmi, v podmínkách FŽO, změny základního dokumentu.
Prezidium FŽO
Prezidium FŽO na základě voleb z prosince 2008 pracovalo v tomto složení:
předseda:
místopředsedové:
vrchní zemský rabín:
tajemník:

Ing. Petr Papoušek
Jiří Daníček, Eva Fantová, Peter Györi, RNDr. Michal Hron, Michael
Lichtenstein, Jiří Löwy, Taťána Pelíšková
Efraim Karol Sidon
JUDr. Tomáš Kraus

Jako host se jednání Prezidia pravidelně účastní předseda Revizní komise FŽO Jiří Süss.
V roce 2013 se uskutečnilo 10 řádných zasedání Prezidia FŽO. Prezidium se zabývalo
přípravami Rady a uskutečňováním jejích závěrů. Vedle témat, kterými se zabývala Rada (viz
výše), věnovalo Prezidium pozornost i otázkám projevů antisemitismu, přípravě projektů,
zejména projektu Revitalizace židovských památek v České republice, náboženským a
vzdělávacím projektům, 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) se zabývala především kontrolou rozpočtu FŽO, čerpáním
daru Židovského muzea v Praze a kontrolou členské základny židovských obcí.
INSTITUCE ZALOŽENÉ FŽO NEBO SE ZASTOUPENÍM FŽO
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 Vladimír Látal. ŽMP vydává samostatné výroční zprávy
(www.jewishmuseum.cz).
Nadační fond obětem holocaustu
V devítičlenné správní radě Nadačního fondu obětem holocaustu působilo pět zástupců FŽO.
V dozorčí radě NFOH má FŽO dva zástupce. Mimo tohoto přímého zastoupení FŽO v orgánech
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NFOH se 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 (dostupné na www.fzo.cz).
Nakladatelství Sefer
FŽO je zakladatelem nakladatelství Sefer, které má formu s. r. o. a vydává a rozšiřuje
neperiodické publikace zaměřené na židovskou tematiku. Vydané knihy na webových
stránkách www.sefer.cz Samostatná výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách FŽO
(www.fzo.cz).
SPOLUPRÁCE FŽO SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI
Na základě asociační dohody FŽO nadále úzce spolupracuje s Americkým židovským výborem
(American Jewish Committee – AJC), zejména s jeho ředitelem pro mezinárodní záležitosti
rabínem Andrew Bakerem, který byl jmenován do funkce velvyslance OBSE pro otázky
antisemitismu. AJC otevřel i vlastní kanceláře v Evropě – v Berlíně (kde již dlouhodobě působí
kancelář pod vedením Deidre Bergerové), v Bruselu a také v Paříži. Se všemi pobočkami je
FŽO v průběžném styku.
FŽO je nadále členem Světového židovského kongresu (World Jewish Congress – WJC).
V roce 2013 byly změněny stanovy WJC a čtyři místa v exekutivě připadly zástupci malých a
středně velkých židovských obcí. Na jedno z nich byla ve volbách v Budapešti v r. 2013
zvolena FŽO, zastoupená předsedou Petrem Papouškem, který reprezentuje WJC jako
viceprezident. WJC je střechovou organizací pro vrcholové židovské instituce, působící
v jednotlivých kontinentech. Evropa je zastoupena Evropským židovským kongresem
(European Jewish Congress – EJC), jehož je FŽO členem. Od roku 2009 působí tajemník
Tomáš Kraus v EJC jako jeho viceprezident.
FŽO je dále zastoupena v Evropském židovském fondu (European Jewish Fund – EJF), jehož
úkolem je podporovat drobnější projekty evropských židovských obcí, zejména v oblasti
vzdělávání.
Do roku 2010 byla FŽO členem Evropské rady židovských obcí (European Council of Jewish
Communities – ECJC). Koncem roku 2010 se však dostala tato instituce do krizové situace,
kdy došlo k pokusu o její nelegitimní převzetí osobami, které neměly pro takovýto postup
mandát. Tento pokus nakonec nebyl úspěšný a díky iniciativě několika zemí se Evropská rada
židovských obcí rekonstituovala. V roce 2011 pak zahájila kroky k pokračování své činnosti
legitimním způsobem. FŽO se však rozhodla vyčkat, až bude činnost této instituce zcela
obnovena a stabilizována. V roce 2013 FŽO své členství neobnovila, do ECJC však vstoupila
Židovská obec v Praze, což statut ECJC umožňuje.
Stálým zahraničním partnerem FŽO byl dlouhodobě také The American Jewish Joint
Distribution Committee (JDC nebo Joint), který v České republice podporoval vzdělávací a
sociální programy židovských obcí, kulturní činnost přidružených organizací FŽO a
židovských spolků apod. Přesto, že Joint své aktivity v ČR prakticky utlumil, podporuje nadále
některé projekty, a to nejen v rámci židovské komunity. FŽO tak zůstává partnerem této
organizace.
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FŽO je v pravidelném kontaktu se zastupitelskými úřady USA, Kanady, SRN, Rakouska,
Francie, Itálie, Nizozemí, Belgie, Polska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Slovinska,
Argentiny, Kypru a dalších zemí. Nejintenzivnější pracovní vztah má FŽO samozřejmě s
velvyslanectvím Státu Izrael. V roce 2013 ukončil svou misi v ČR velvyslanec Yaakov Levy,
kterého vystřídal Gary Koren. Velmi intenzivní spolupráce pokračovala i s ním, jakož i s jeho
zástupcem Shacharem Shalevem a dalšími pracovníky ambasády. Předseda FŽO, tajemník a
členové Prezidia, jakož i předsedové Židovských obcí a dalších židovských institucí jsou zváni
na akce pořádané velvyslanectvím nebo za jeho podpory, FŽO je pravidelně informována o
situaci v Izraeli a podílí se na přípravě a organizaci významných návštěv a kulturních akcí.
V roce 2013 probíhala i nadále výborná spolupráce s velvyslanectvím ČR v Izraeli, zejména
s velvyslancem Tomášem Pojarem.
Zástupci FŽO byli v pravidelném kontaktu s velvyslancem USA J. E. Normanem Eisenem,
který se mj. po celý rok účastnil pravidelných bohoslužeb ve Staronové synagoze.
FŽO nadále spolupracuje s Jewish Agency for Israel (Sochnut) a s Židovským národním
fondem (KKL).
FŽO pravidelně konzultuje mnoho svých projektů s Ústredným zväzom Židovských
náboženských obcí na Slovensku. 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). V roce 2013 FŽO zastupovali v Nadaci EZRA místopředseda
FŽO Peter Györi a Jiří Süss, předseda revizní komise FŽO. Nadace vydává vlastní výroční
zprávy.
FŽO dále spolupracuje s Zentralrat der Juden in Deutschland (Ústřední rada Židů
v Německu), s jeho předsedou Dieterem Graumannem, jakož i s generálním tajemníkem
Stephanem Kramerem. FŽO je v pracovním styku i s obdobnými střechovými židovskými
organizacemi v dalších evropských zemích.
Pravidelná jednání a společné akce se uskutečňují také ve spolupráci s německými nadacemi
Konrad-Adenauer-Stifftung, Friedrich-Ebert-Stifftung, Friedrich-Naumann-Stifftung,
Heinrich-Böll Stifftung, jakož i s Goethe Institutem. FŽO se účastní i akcí Rakouského
kulturního institutu.
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém
(ICEJ), podílí se na každoroční akci „Všichni jsme lidi“, která je zahájena pochodem
proti antisemitismu a v jejímž rámci je veřejnost seznámena se zprávou o stavu antisemitismu
za uplynulý rok.
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 - ITF), složeného ze
zástupců vlád a nevládních organizací dvaceti čtyř evropských zemí. FŽO v roce 2013 nadále
zastupoval Petr Papoušek. ČR v ITF zastupuje rovněž ředitel Památníku Terezín Jan Munk,
člen Prezidia FŽO. Tato organizace změnila v roce 2013 svůj název na International Holocaust
Rememberance Alliance – IHRA.
FŽO dále spolupracuje s významnou vzdělávací institucí ORT, která se zaměřuje na aplikaci
nových technologií zejména ve výukovém procesu a díky spolupráci s FŽO dodala počítačové
7

vybavení Lauderovým školám při ŽO Praha.
SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI INSTITUCEMI
Vláda ČR
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání
Jednání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi o odluce a nápravě
majetkových křivd probíhala několik let. V roce 2013 byl celkový proces přijetí zákona
završen. FŽO se intenzivně a aktivně zúčastnila přípravy návrhu zákona o majetkovém
vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Jednání probíhala na úrovni vlády,
Ministerstva kultury ČR, ale došlo i k mnoha dalším pracovním setkáním, a to s předsedou
vlády, s ministrem financí a dalšími členy vlády, se zástupci Svazu měst a obcí aj. Církve a
náboženské společnosti byly v těchto jednáních zastoupeny Českou biskupskou konferencí,
Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí. K řešení problematiky byly ustaveny
pracovní komise na několika úrovních. Komise dospěly nejdříve k definici parametrů nového
modelu majetkového vyrovnání, které byly schváleny usnesením vlády, a posléze zpracovány
v paragrafovaném znění návrhu zákona. Ten byl po diskusích v příslušných církevních i
vládních komisích nakonec schválen Parlamentem ČR v listopadu 2013 a je publikován jako
zákon č. 428/2013 Sb. V souvislosti s přípravou a přijetím zákona vystupovali zástupci FŽO
velmi často v médiích.
Zástupce FŽO se účastní pravidelných zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. FŽO
se ke statutu zástupce národnostní menšiny nepřihlásila, práce Rady se však nadále účastní
jako „stálý host“ (tajemník Tomáš Kraus).
Ministerstvo školství
V roce 2013 proběhlo setkání tajemníka Tomáše Krause s ministrem Petrem Fialou v rámci
jednání Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
Ministerstvo vnitra
Při Ministerstvu vnitra ČR byl vytvořen poradní orgán s pracovním názvem Task Force,
který se zabývá projevy extremismu a neonacismu. FŽO se, vedle dalších organizací a
aktivistů, podílí na jeho práci. V červenci 2013 se uskutečnilo bilaterální jednání pracovní
skupiny Task Force C za účasti zástupce FŽO tajemníka Tomáše Krause jako pozorovatele.
Ministerstvo zahraničí
-

Evropský institut odkazu šoa

FŽO se účastnila založení Evropského institutu odkazu šoa (European Shoah Legacy Institute –
ESLI), jež bylo přímým výsledkem Mezinárodní konference o problematice majetku obětí
holocaustu (HEA – Holocaust Era Assets), která se z iniciativy FŽO konala v r. 2009 v rámci
evropského předsednictví ČR. Institut byl založen a je financován Ministerstvem zahraničních
věcí ČR, FŽO má zastoupení v jeho správní radě (místopředseda FŽO Peter Györi) a dozorčí radě
(tajemník Tomáš Kraus). V prosinci 2013 uspořádal Institut „Hodnotící konferenci k restitucím
nemovitého majetku“ (Immovable Property Review Conference - IPRC) ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a nadací Forum 2000. Na konferenci, která
vycházela z Terezínské deklarace z roku 2009 a restitučních doporučení a osvědčených
postupů
přijatých
v roce
2010,
vyslalo
své
delegace
41
zemí.
(http://www.forum2000.cz/en/projects/round-tables/immovable-property-review8

conference/ )
Institut zároveň připravoval i akce, jež byly plánované na rok 2013. V rámci toho se
konstituoval Řídící výbor a užší neformální skupina „Přátelé ESLI“, sdružující mj. velvyslance
USA, Izraele, Rakouska, Francie a Německa.
ESLI vydává vlastní výroční zprávy, více na www.shoahlegacy.org.
Ministerstvo kultury
FŽO byla i nadále v pracovním styku s odborem církví a náboženských společností
Ministerstva kultury, mimo to však konzultuje některé projekty s dalšími odbory, zejména
s těmi, které se zabývají památkovou péčí.
Centrum pro dokumentaci
FŽO dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních
statků obětí II. světové války, a to již od jeho založení, které proběhlo v souvislosti s výstupy
Smíšené pracovní komise vlády a FŽO v roce 2000. Centrum bylo zařazeno jako samostatné
pracoviště Akademie věd ČR, v.v.i., a posléze jako oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
V souvislosti s transformací Akademie věd proběhla v r. 2013 i transformace Centra
v samostatnou obecně prospěšnou společnost. Jejím zakladatelem je podle usnesení vlády
Ministerstvo kultury, FŽO je zastoupena v její správní radě (Jozef Braun, člen Rady FŽO) i
dozorčí radě (její předseda Tomáš Kraus). Vedle činnosti, jíž se Centrum vždy zabývalo, což je
historický a archivní výzkum, je součástí její činnosti i lustrace sbírek českých muzeí a galerií
a mediační poradenství. Centrum vydává vlastní výroční zprávu. Sekretariát FŽO
zprostředkoval distribuci publikací, které Centrum vydalo, některým velvyslancům (USA, SRN,
Francie, Rakouska), Ministerstvu zahraničních věcí ČR a Židovským obcím v ČR. Jedná se o
knihu Heleny Krejčové a Mario Vlčka Siegfried Blumenthal: Život v realitě a mimo ni, Výkupné
za život a Návraty paměti. Publikace jsou výsledkem historického výzkumu zaměřeného
na uloupený kulturní majetek, který patřil před obdobím holocaustu židovským rodinám
Ostatní instituce
Město Terezín
Vedle dlouhodobé spolupráce na projektech Památníku Terezín se FŽO zapojila i do dalších
akcí, jejichž úkolem a cílem je připomínat památku obětí šoa - poskytnout prostor
vzdělávacím programům a v neposlední řadě napomoci oživení města a regionu. Tyto záměry
jsou realizovány ve spolupráci s městem Terezín, Nadací Terezín a dalšími institucemi.
V roce 2010 se podařilo městu Terezín a Ústeckému kraji získat grant na revitalizaci města
z prostředků Evropské unie. Jednotlivé záměry byly vždy konzultovány s FŽO a s institucemi,
v nichž je FŽO zastoupena. Zejména se jedná o „Nadační fond Leo Baeck“ (viz výše).
Ředitel Památníku Terezín Jan Munk a tajemník FŽO Tomáš Kraus se dále účastnili aktivit
Institutu Raphaela Schächtera a Nadace Defiant Requiem. Obě instituce vznikly
z iniciativy amerického dirigenta Murryho Sidlina. V červnu 2013 se konala v Praze a
v Terezíně pravidelná hudební akademie pro účastníky z USA, kde byl kladen důraz
především na díla terezínských hudebníků. V červnu se pak za velkého zájmu veřejnosti
uskutečnil koncert Defiant Requiem – Verdi v Terezíně (Rekviem navzdory) pod záštitou
prezidenta republiky v katedrále sv. Víta za účasti významných hostů, včetně kardinála
Dominika Duky.
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Defiant Requiem - katedrála sv. Víta

Americký dirigent Murry Sidlin

Česko-izraelská obchodní komora
FŽO se i v roce 2013 účastnila aktivně činnosti Česko-izraelské obchodní komory, působící
v ČR. Tajemník Tomáš Kraus, který je jejím členem, pravidelně informoval FŽO o jejích
nejvýznamnějších akcích (Cena Arnošta Lustiga ad.) a pro členy komory uspořádal několik
přednášek na témata, související s židovskou komunitou v ČR i ve světě.
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze požádala o účast zástupce FŽO
v komisích pro rigorózní a doktorandská studia, nominován byl tajemník FŽO Tomáš Kraus,
který v komisi působil i v r. 2013.
Liga pro cestovní ruch
V roce 2013 byla navázána spolupráce s Ligou pro cestovní ruch, především v oblasti
prezentace židovských památek a projektu Revitalizace židovských památek v České
republice (10 hvězd).
Muzeum Sokolov
Jednání o stálé výstavě malíře Davida Friedmanna a expozici připomínající holocaust
v kontextu jeho tvorby vede tajemník Tomáš Kraus s Muzeem Sokolov a.
Média
Vedle prohlášení FŽO k různým tématům, které jsou uveřejňovány prostřednictvím ČTK a
hlavních deníků, spolupracují zástupci FŽO především s veřejnoprávní televizí a rozhlasem.
Většina televizních stanic, včetně soukromých (TV Nova TV Prima), projevila zájem o
komentáře především k restitucím církevního majetku. Předseda i tajemník jsou však zváni i
do pravidelných vysílání – Česká televize „Události a komentáře“, Český rozhlas –
„Radiožurnál“, „Doteky víry“, apod. T. Kraus rovněž poskytoval rozhovory a komentoval různá
témata pro zahraniční média (Německo, USA, Velká Británie, Itálie, Francie aj.).
POLITICKÉ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE A ČINNOSTI
FŽO uspořádala v lednu 2013 již poosmé slavnostní setkání přeživších u příležitosti Dne
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v prostorách Hlavního
sálu Senátu Parlamentu ČR. Akci jako každoročně připravily a organizovaly ředitelka
Nadačního fondu obětem holocaustu Mgr. Marta Malá, ThD., a MgA. Alena Ortenová,
produkční akce za FŽO, ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu České republiky.
Vzpomínkový akt se konal pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, za laskavé finanční
podpory Ministerstva kultury ČR, Evropského židovského fondu a pana Fratiška Bányaie.
Slavnostní koncert – píseň Antonína Dvořáka a Cikánský pláč - přednesla zpěvačka Pavlína
Matiová a klavírista Tomáš Kačo.
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Jako každoročně zde byla stovka přeživších nacistických a totalitních koncentračních táborů,
předsedové a předsedkyně Židovských obcí a přidružených organizací, vrchní zemský rabín
Karol Efraim Sidon, velvyslanci a velvyslankyně a další hosté. Projevy kromě předsedy
Papouška pronesli Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu a Tomáš Kosta, bývalý
vězeň koncentračního vyhlazovacího tábora Aschwitz-Birkenau.

Petr Papoušek v rozhovoru s místopředsedkyní
Senátu Alenou Gajdůškovou

Hosté v Hlavním sále Senátu
25. 1. 2013

Další akce
Dr. Kraus se zúčastnil přípravné fáze a založení nové instituce Památník Šoa Bubny.
Záměrem organizátorů je vybudovat z bývalého nádraží, odkud byly vypravovány transporty
do Terezína a kudy prošlo na 50 tisíc českých Židů, důstojné místo uprostřed nové zástavby
dosud nevyužité pražské čtvrti. Památník by měl sloužit nejen jako připomínka holocaustu,
ale jako centrum současného umění a místo pro setkávání občanské společnosti.
V rámci 2. ročníku veletrhu Památky, který se konal v říjnu 2013 na pražském Výstavišti, měla
FŽO svůj stánek, kde ve dnech 3. - 5. října 2013 prezentovaly Květa Svobodová a Alena
Ortenová projekt Revitalizace židovských památek v České republice 10 hvězd. Hlavní
manažer projektu Ing. Jan Kinderman zde v rámci doprovodného programu uspořádal
seminář o průběhu projektu.
FŽO se partnersky spolu s nakladatelstvím JOTA a PEN klubem podílela na prezentaci knihy
Caroline Stoessingerové, americké profesorky City University of New York, Století moudrosti.
Tajemník Kraus spolupracoval s Českou televizí (režisér Z. Flídr) na dokončení trojdílného
dokumentu Vyvoleni k utrpení - osudy židovského obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese.
FŽO spolupracovala na realizaci zvukových nahrávek (CD) „Breathing Walls“ pražské rodačky
Lenky Lichtenberg (Hartlové), které se natáčely v českých synagogách v průběhu příprav
realizace projektu 10 hvězd.
Restituce
V rámci realizace zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi nechala FŽO a jednotlivé ŽO znovu vypracovat seznamy původního majetku
Židovských obcí a židovských spolků, které by mohly být nárokovány. Seznamy byly
vypracovány ve spolupráci se státními orgány, především s Národním archivem, ale i díky
umožnění tzv. dálkového přístupu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZaK)
a Pozemkovým fondem, resp. Státním pozemkovým úřadem. Nároky na nemovitosti, které by
spadaly do kritérií zákona (především současné vlastnictví státu), se nicméně pohybovaly
v řádu jednotek.

11

Tajemník Tomáš Kraus a obě pracovnice sekretariátu FŽO, Květa Svobodová a Alena Ortenová i
nadále zodpovídali celou řadu dotazů z domova a ze zahraničí, týkajících se možnosti restitucí
bývalého židovského majetku, dědických řízení, vyhledání souvisejících zákonů, doporučení
právních služeb, možností archivních fondů apod.
Odškodnění
Sekretariát FŽO nadále zprostředkovává kontakty na kancelář Claims Conference v Tel Avivu
přeživším, kanceláři CC také přímo podává informace v zastoupení, konzultuje s ředitelkou
kanceláře CEECC dotazy klientů a klientek ve spolupráci se sociálním oddělením Židovské
obce v Praze, informace o sociálních programech Ministerstva práce a sociálních věcí i zasílání
formulářů MPSV apod.
Náboženské záležitosti
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon navštěvoval mimopražské židovské obce, přednesl
modlitbu během národní tryzny v Terezíně a účastnil se mnoha dalších významných akcí.
Sekretariát FŽO zajišťoval jako každoročně dovoz macesů z Izraele na svátky Pesach
V rámci FŽO pokračoval kurz kantorského zpěvu a vedení bohoslužeb, které vedl i nadále
rabín Michael Dushinsky.
Antisemitismus
„Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2013“ vydala Židovská
obec v Praze. Zpráva monitoruje některé projevy antisemitismu, ale i rasismu a xenofobie
v ČR (viz www.kehilaprag.cz). Sekretariát FŽO poskytuje odkaz na Zprávu jak v češtině, tak
v angličtině domácím i zahraničním médiím a partnerským institucím.
Významné zahraniční návštěvy
•

delegace JAFI – Sochnut (Chen Dor z Budapešti v doprovodu Alexe Katze)

•

dvoudenní návštěva prof. Guan Pana, čínského historika, který se věnuje dějinám holocaustu,
ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Památníkem Terezín
(přednáška prof. Pana na FHS a návštěva Památníku Terezín) a velvyslance Karla Kovandy
(EU)

•

Nancy Petschek-Kohn. Tajemník T. Kraus doprovázel paní Nancy Petschek-Kohn, která byla
v ČR na pozvání Velvyslanectví USA a hostem Federace židovských obcí, na setkání se
starostou města Kolín, návštěva synagogy a židovského hřbitova (rodina Petschek)

•

Rabín Joel Oseran, zástupce World Union for Progressive Judaism

•

Stuart Eizenstat, bývalý zástupce ministryně zahraničí USA
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Zahraniční cesty, účast na mezinárodních jednáních a konferencích
Předseda Petr Papoušek se koncem ledna zúčastnil zasedání výkonného výboru Evropského
židovského kongresu a Evropského židovského fondu v Bruselu. 30. ledna zahájil T. Tomáš
Kraus v Bundestagu výstavu „Umění v době katastrofy“, kterou zde uspořádala Galerie umění
v Solingenu.

Další zahraniční akce
únor
Vídeň
březen

duben

květen

tajemník T. Kraus se na pozvání OSCE zúčastnil výročního
zasedání National Points of Contact on Hate Crime
Brusel
účast tajemníka Tomáše Krause na předkonferenci Evropského
institutu šoa (ESLI) k sociálním tématům
Londýn
tajemník T. Kraus se zúčastnil jednání výkonného výboru EJC a
schůzky s velvyslancem ČR ve Velké Británii M. Žantovským
Soluň
účast tajemníka T. Krause na jednání Světového
židovského kongresu
Jeruzalém
místopředseda Peter Györi se zúčastnil semináře Israel Jewish
Congress International Forum v Jeruzalémě
Washington 106. výroční konference Amerického židovského výboru (AJC),
účast předsedy Petra Papouška a tajemníka Tomáše Krause
Jeruzalém
na pozvání Ministerstva zahraničních věcí Státu Izraele se
Tajemník T. Kraus zúčastnil pracovního semináře „Global Forum
Against Antisemitism“, kde vedl sekci, zabývající se situací
v bývalém Sovětském svazu a státech střední a východní Evropy

Tomáš Kraus a Lesley Weiss, Jeruzalém

červen

Londýn

rabín Michel Dushinsky již potřetí absolvoval Letní akademie
kantorského zpěvu

červenec

Budapešť

srpen

Atény

účast předsedy a tajemníka FŽO na plenárním volebním zasedání
Světového židovského kongresu
jednání výkonného výboru EJC (T. Kraus)
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Zástupci Evropského židovského kongresu
s řeckým premiérem A. Samarasem

září

Oxford

říjen

Budapešť

Görlitz
Jeruzalém

předseda P. Papoušek se na pozvání JDC účastnil konference The
JDC-ICCD ThinkLab
účast tajemníka T. Krause na konferenci, pořádanou Institutem
Toma Lantose „Jewish Life and AntiSemitism in Contemporary
Europe, kde přednesl přednášku na téma “The representation of
Jewish interests in political life in Europe“
tajemník Tomáš Kraus se zúčastnil pravidelného výročního
zasedání Rady Česko-německého diskusního fóra, jehož je členem
jednání výkonného výboru WJC (P. Papoušek)

P. Papoušek, zasedání WJC Jeruzalém

listopad

Jeruzalém
Brusel
Berlin

předseda P. Papoušek se účastnil na pozvání Izraelského
židovského kongresu zasedání (General Assembly) Federace
židovských obcí Severní Ameriky (GA JFNA)
jednání výkonného výboru EJC (T. Kraus)
na pozvání Zentralratu (Ústřední Rada Židů v Německu) se
T.Kraus zúčastnil workshopu “Living in a world of Terror” v rámci
tzv. Gemeindetagu, Dne Židovské obce

PROJEKTY FŽO
Sociální oblast
Pro klienty z mimopražských ŽO, kteří již nejsou schopni zůstávat přes pomoc asistentů
v domácí péči, bylo Federací židovských obcí zajištěno v Domově sociální péče Hagibor 6 lůžek.
V lednu 2013 došlo ke změnám v organizační struktuře a administraci grantů Claims
Conference. Příjemcem a administrátorem většiny grantů v České republice se stala Federace
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židovských obcí v ČR, která pro potřeby zprůhlednění rozdělování a administrace grantů
ustavila devítičlennou grantovou komisi. Grantová komise se v roce 2013 sešla celkem
devětkrát.
V roce 2013 poskytla Claims Conference přeživším v České republice vedle grantů
na domácí péči a zdravotního fondu také významnou částku na naléhavou pomoc. Každý grant
poskytnutý Claims Conference má jasná pravidla, specifika a podmínky, za kterých je možné
ho využít. Nejpřísnější pravidla má grant, v rámci kterého je poskytováno nejvíce finančních
prostředků – grant na domácí péči. Je poskytován prostřednictvím židovských obcí nebo
agentur domácí péče, finanční prostředky tedy nejsou vypláceny přímo klientovi. Základní
podmínkou takové pomoci je, aby přeživší splňoval podmínky grantu a služba mu byla
poskytnuta v domácím prostředí.
Podmínky pro poskytování finančních náhrad ze zdravotního fondu jsou jednodušší,
v zásadě o náhradu může zažádat každý přeživší. Náhrady z tohoto fondu ale obvykle
nemohou pokrýt žádosti všech klientů v plné výši. V grantu na domácí péči, tedy na služby
poskytované klientům v domácím prostředí, jsme v roce 2013 poskytli a Claims Conference
vyúčtovali služby v částce přes 639 tisíc USD. V tzv. zdravotním fondu, tedy v grantu, ze
kterého poskytujeme náhrady za léky, nezbytná lékařská vyšetření a zákroky nehrazené
zdravotní pojišťovnou, drobné kompenzační pomůcky a od loňského roku také socializační
programy a rekondiční pobyty, jsme loni vyčerpali celou poskytnutou částku, což bylo 190
tisíc USD. Vedle těchto dvou „velkých“ grantů poskytla CC přeživším v České republice také
více než 40 tisíc USD na naléhavou pomoc klientům v nouzi. A grant ve výši 25 tisíc USD byl
pak určen klientům maďarského původu.
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. 2013 se uskutečnila v pořadí již dvanáctá etapa dlouhodobého projektu FŽO v ČR,
zaměřeného na záchranu, postupnou obnovu a údržbu rozsáhlého souboru vybraných židovských
památek. Tento projekt se v souladu s předem stanovenými a schválenými pravidly týká především
objektů, které se nacházejí v územní působnosti mimopražských židovských obcí, jsou v majetku
FŽO a jejich obnova nemohla být z důvodu nedostatku financí prováděna dříve. Řada z nich je i
přes provedení části záchranných prací stále ještě v nedobrém, a s ohledem na svůj význam, i
značně nedůstojném stavu.
Jak bylo již 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 velmi sporadickou
existencí jakýchkoli, byť třeba jen skromných pokusů o údržbu a opravy. Památky, jejichž obnova
je v rámci tohoto 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 94 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3
obecní domy. Převod některých dalších objektů je projednáván. Jedná se např. o hřbitovy ve
vlastnictví měst, obcí, nebo subjektů zřizovaných státem. Organizací vlastních prací, jejich
zajišťováním a vším potřebným co s tím souvisí, je podobně jako v případě objektů Židovské obce
v Praze, pověřena a.s. Matana.
Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě priorit, mezi které patří
především památková hodnota jednotlivých objektů, jejich ohroženost z hlediska současného
stavebního stavu, riziko dalšího zhoršování tohoto stavu v případě odkládání záchranných prací,
ohroženost vandalismem a samozřejmě také možnosti doplňkového financování z ostatních
veřejných zdrojů (příspěvky z programů státní památkové péče, ostatní dary apod.).
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V roce 2013 směřovalo z prostředků NFOH na opravy památek ve vlastnictví FŽO celkem
5 289.000,- Kč (o 289 tis. Kč více než v r. 2012). Z toho si FŽO ponechala 118 tis. Kč pro vlastní
administraci a komisionáře Matana a.s. pověřila účelným využitím částky ve výši 5171 tis. Kč.
Díky úsilí pracovníků Správy budov a hřbitovů a.s. Matana se k této sumě podařilo z nejrůznějších
dotací a grantů přidat dalších 2.006 tis. Kč, což je sice méně než v r. 2012, ale s ohledem na
neustále se zhoršující vývoj v oblasti státních financí, jde stále ještě o významný úspěch. Limit
technickoorganizačních nákladů, původně stanovený ve výši 892 tis. Kč, byl dodržen se skutečností
881 tis. Kč, čímž došlo tak k úspoře 11 tis. Kč.
Celkově čerpaná částka ve výši 9.695 tis. Kč, znamenala vůči rozpočtu projektu překročení
o 2.518 tis. Kč (o 48,7 %), které bylo v plném rozsahu uhrazeno z vlastních prostředků FŽO,
jakožto povinné předfinancování v rámci projektu Celková obnova hřbitovního areálu
v Telicích – Prostiboři, dotovaného SZIF v rámci fondů EU - Program rozvoje venkova. K této
skutečnosti došlo se souhlasem FŽO a na základě předchozího projednání.
Uvedené údaje zcela jasně a přesvědčivě dokládají, že projekt obnovy židovských památek
FŽO v ČR je více než smysluplný, úsporně a racionálně vedený a že i v r. 2013 probíhal podle
původních předpokladů.
Přehled dotací a darů mimo NFOH poskytnutých v roce 2013 pro dlouhodobý projekt
rekonstrukce, obnovy a zachování židovských památek FŽO

DÁRCE

účel plnění

výše v Kč

MK

BUČOVICE - hřbitov

74 000,00

MK
NADACE ŽOP

BZENEC - hřbitov
BZENEC - hřbitov

50 000,00
15 000,00

MĚSTO JIHLAVA

JIHLAVA - hřbitov

50 000,00

MK

KOŽLANY - hřbitov

163 000,00

MK
M.SALZ

LOUČIM - hřbitov
LOUČIM - hřbitov

MĚSTO MOR.KRUMLOV MOR.KRUMLOV - hřbitov

50 000,00
2 524,70
40 000,00

MK

PODIVÍN- hřbitov

MK

POHOŘELICE - hřbitov

80 000,00

NADACE ŽOP

POHOŘELICE - hřbitov

20 000,00

MK

POLICE - hřbitov

89 000,00

NADACE ZECHER

POLICE - synagoga

200 000,00

MK

PŇOVANY - hřbitov

60 000,00

MK

RADNICE - hřbitov

50 000,00

MĚSTO HOŠTKA
ing.JAN HON

RADOUŇ - hřbitov
RADOUŇ - hřbitov

5 000,00
1 000,00

MĚSTO ROUDNICE n.L
MĚSTO ROUDNICE n.L

ROUDNICE - hřbitov
ROUDNICE - hřbitov

MĚSTO STRÁŽNICE
MĚSTO STRÁŽNICE

STRÁŽNICE- synagoga
STRÁŽNICE- synagoga

MK

ŠAFOV - hřbitov

MK

ŠVIHOV

100 000,00

65 000,00
48 000,00
108 000,00
30 952,00
50 000,00
140 000,00
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PLZEŇSKÝ KRAJ

ŠVIHOV- hřbitov

PETR ZVĚDĚLÍK

obj. MORAVY+SLEZKA

100 000,00

LIBOR VOTAVA

obj. MORAVY+SLEZKA

90 000,00

I.M.GABAIE

TACHOV - hřbitov

MĚSTO TOVAČOV

TOVAČOV - obřadní síň

128 904,00

ROTHSCHILDOVA NAD.

židovské hřbitovy

121 918,26

CELKEM

50 000,00

6 000,00

1 988 298,96

Telice - rekonstrukce židovského hřbitova
PROJEKT REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE v rámci Integrovaného
operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR,
10 HVĚZD
www.10hvezd.cz
O projektu
Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských památek
patří k hlavním úkolům, jimž se Federace židovských obcí v
ČR jako vrcholná instituce českých Židů věnuje. Přes všechny
škody, které tyto památky v období nacistické okupace a za
komunistické totality utrpěly, kdy jich mnoho zcela zaniklo, představuje jejich celek více než
šedesáti synagog, tři sta padesáti hřbitovů a řady dalších objektů (rabínské domy, mikve a židovské
školy) ojedinělý historický poklad, který zřejmě nemá v Evropě obdobu. Dotace na projekt
Revitalizace židovských památek v České republice, který Federace židovských obcí získala
v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR, umožnila
vynaložit v letech 2010 – 2014 na vybrané památky v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem,
Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk částku 281 807 893 Kč.
Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu.
Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2010, je otevřít na území sedmi krajů patnáct
rekonstruovaných a renovovaných významných památkových objektů a vznik sítě deseti
oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví České
republiky. V průběhu roku 2013 pokračovala tedy realizační fáze projektu a probíhaly stavební
práce na všech 15 objektech v deseti lokalitách (Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
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Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov, Krnov). Byly zahájeny práce na
aktualizaci scénářů muzejních expozic.

Činnost Řídicího a realizačního týmu projektu
Řídící tým projektu se scházel ve složení Jiří Daníček a Jan Munk (za FŽO), Michal Borges a
Jaroslav Pacovský (za ŽOP), Marta Malá (za NFOH) a Jan Kindermann (koordinátor).
Realizační tým pracoval ve složení Jan Kindermann (koordinátor), Květa Svobodová (manažer
programových částí), Gabriela Slezáková (účetní), Ivana Lukešová (administrátorka), Arno Pařík
(odborný a památkový dozor), a Zdeněk Skála (technický manažer projektu).
Finanční řízení a monitoring projektu
Za období roku 2013 bylo předloženo celkem11 Oznámení o změnách projektu, která řeší přesun
nerealizovaných činností a na ně navázaných finančních prostředků do dalších etap. V souvislosti
s opakováním VŘ na dodavatele muzejních expozic bylo schváleno prodloužení realizační fáze
projektu do 30.6.2014.
Monitorovací zpráva za etapu 10 (1. 10. 2013 - 31. 12. 2013) byla předložena k 30. 1. 2013,
Monitorovací zpráva za etapu 11 (1. 1. 2013 - 30. 3. 2013) byla předložena k 30. 4. 2013,
Monitorovací zpráva za etapu 12 (1. 4. 2013 - 30. 6. 2013) byla předložena k 28. 7. 2013,
a Monitorovací zpráva za etapu 12 (1. 7. 2013 - 30. 9. 2013) byla předložena k 26. 10. 2013.
Všechny Monitorovací zprávy byly ze strany Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní
rozvoj schváleny.
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Realizovaná výběrová řízení v roce 2013:
Výběrové řízení Komplexní dodávka a realizace muzejních expozic
Vítězný uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FŽO
Výdaje Federace v roce 2013 činily celkem 164 748 tis. Kč (Ústředí FŽO 7 056 tis., Roš chodeš
2 867 tis., rabinát 712 tis., ŽO a přidružené organizace 16 497 tis., projekt památek 9 777 tis. z
dotací a darů., projekt Revitalizace židovských památek z dotace EU 111 486 tis. a koordinace
grantů CC 16 353 tis. Kč). Celkový konečný rozpočet k 31. 12. 2013 byl schválen Radou FŽO
19. 3. 2014.
Rozvaha k 31. 12. 2013 v tis. Kč
aktiva
položka
A.
A II.
A III.
A IV.
B.
B II.
B.III.
B.IV.

text
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

stav k
31.12.2013
247,177
253,024
496
-6,343
58,969
39,339
15,032
4,598
306,146

text
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

stav k
31.12.2013
266,743
253,234
13,509
39,403
143
36,128
3,132
306,146

pasiva
položka
A.
A.I.
A.II.
B.
B.II.
B.III.
B.IV.

Výsledovka k 31.12.2013 v tis.Kč
položka
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.

text
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

B.
B.I.

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
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stav k
31.12.2013
502
9,051
12,938
44
25,950
708
5,507
54,700

608

DAR ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE
V roce 2013 obdržela Federace židovských obcí v ČR dar za účelem péče o židovské kulturní
dědictví v celkové výši 15.000.000,- Kč.
FŽO použila dar v souladu se smlouvou na účely kulturní, vzdělávací, publikační a na
náboženskou činnost, na opravy, údržbu a technické zhodnocení vlastního majetku, na
podporu vzdělávání a na činnosti propagující židovskou pospolitost v Čechách a na Moravě
v rámci České republiky i vůči zahraničí.
Na základě rozhodnutí Rady FŽO byla celková částka rozdělena následujícím způsobem:
5 504 000,- Kč bylo rozděleno mezi židovské obce a přidružené organizace, vyúčtování
předloží tyto organizace samostatně.
9 496 000,- Kč bylo použito na aktivity a provoz Federace židovských obcí v ČR
337 000,- Kč které zůstaly v rozpočtu FŽO z předchozího roky byly podle pravidel použity na
stavební práce
___________________________________________________________________________

Provoz FŽO
Vzdělávací činnost 20 000,- Kč
Federace finančně podpořila vydání publikace Adama Drdy o rodinném táboře „Zvláštní
zacházení“, dokumentární film o bitvě u Sokolova a vzdělávací semináře určené pracovníkům
Židovských obcí.
Publikační činnost 791 000,- Kč
Příspěvek byl použit zejména na tisk časopisu Roš Chodeš, spotřebu materiálu, energií a
na cestovné.
Náboženská činnost 100 000,- Kč
FŽO hradila provoz kanceláře vrchního zemského rabinátu, jehož činnost je zaměřena na
duchovní servis mimopražským židovským obcím. Vrchní rabinát má 5 stálých zaměstnance
v pracovním poměru – vrchního zemského rabína, vedoucího vrchního rabinátu, 2 duchovní a
sekretářku. Příspěvek byl použit na cestovné, spotřebu materiálu a ostatní služby.
Údržba majetku 513 000,- Kč
Federace dofinancovala z těchto prostředků vícepráce projektu Revitalizace židovských
památek v ČR, hrazeného z Evropských fondů, a další náklady projektu Dlouhodobé opravy a
údržby židovských památek ve vlastnictví FŽO, hrazeného zejména z prostředků Nadačního
fondu obětem holocaustu.
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Propagace židovské komunity 305 000,- Kč
Federace podpořila účastí i finanční pomocí v květnu 2013 Terezínskou tryznu (5 000 Kč),
účast českých sportovců na Makabiádě 2013 v Izraeli (100 000 Kč), 70. výročí Křišťálové noci
(15 000 Kč), Unijazz festival židovské kultury (5 000 Kč).
Další prostředky byly použity na cestovné – na zastupování české židovské komunity
v zahraničí na konferencích Světového židovského kongresu, Evropského židovského
kongresu, ITF (Valné shromáždění), které je jednou z podstatných rolí Federace, zakotvených
ve statutu.
Provozní náklady 8 104 000,- Kč
Uvedená částka byla použita na vlastní provoz sekretariátu FŽO - mzdy, odvody, cestovné,
nákup hmotného i nehmotného majetku, provoz rekreačního střediska FŽO v Krchlebech,
členské poplatky mezinárodním židovským institucím, platby za daňové a právní poradenství.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Sídlo:
Tel.:
Fax:

Maiselova 18
110 00 Praha 1
224 800 824, 224 800 585
224 810 912

e-mail
web
Č. účtu:
IČO:
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sekretariat@fzo.cz
www.fzo.cz
1936511339/0800
00438341

