Výroční zpráva Nadačního fondu ZECHER pro záchranu židovských památek
za rok 2005
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.
V roce 2005 získal nadační fond ZECHER následující nadační dary:
- Unites States Commission for the Preservation
of Americas Heritage Abroad

51.000,- Kč

Celkem
51.000,- Kč

Nadační fond poskytl v roce 2005 tyto nadační příspěvky:
Dle přání dárce US Commission for the Preservation
Of Americas Heritage Abroad:
Federaci židovských obcí
- na zřízení informačního systému na hřbitově v Prostějově
- na opravu židovského hřbitova Dlouhý Újezd u Tachova

2.264,- Kč
19.123,- Kč

Židovské obci Brno
- na vyčištění plochy židovského hřbitova
ve Velkém Meziříčí a na likvidaci odpadů

12.289,- Kč

Židovské obci v Praze
- na opravy náhrobků židovského hřbitova v Čáslavi
- na opravy náhrobků židovského hřbitova v Č. Budějovicích

12.289,- Kč
5.028,- Kč

Celkem

50.993,-

Kč

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 41.124,42 Kč,- Kč, což je 19,1 % majetku nadačního fondu k 31.12.05
a nepřevýšily tudíž procento stanovené nadační listinou, která stanoví, že náklady nesmí překročit
60% majetku nadačního jmění k 31.12. Od 1.1.2005 je vedeno podvojné účetnictví.
Finanční majetek nadačního fondu na bankovních účtech k 1.1.2005 činil 254.275,28 Kč
k rozvahovému dni 31.12.2005 činil 214.992,24 Kč.

V Praze dne 30. května 2006

…………………………..
PhDr. Arno Pa ř í k
předseda správní rady

……………………………
JUDr. Tomáš K r a u s
člen správní rady

