Nadační fond ZECHER pro záchranu židovských památek
Výroční zpráva za rok 2008

1. Základní údaje o nadačním fondu
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.

2. Orgány nadačního fondu
Statutárním orgánem nadačního fondu je šestičlenná správní rada v čele s předsedou. Kontrolním
orgánem je revizor. Funkce členů správní rady a revizora jsou čestné, bez nároku na odměnu.
Nadační fond nemá zaměstnance v pracovním poměru, pouze externisty na DPP.

3. Získané nadační dary a poskytnuté nadační příspěvky v roce 2008
V roce 2008 získal nadační fond ZECHER dary od zahraničních dárců ve výši 222 592,- Kč.
191 083,- Kč od Czech Heritage Action Initiative
31 509,- Kč od soukromé osoby

Po odečtení bankovních poplatků, byly poskytnuty dle přání dárců nadační příspěvky na opravy
židovských hřbitovů a to formou daru majitelům hřbitovů.
145.269,50 Kč Federaci židovských obcí na opravu židovského hřbitova Bučovice
22.295.49 Kč Federaci židovských obcí na opravu židovského hřbitova Hlučín
21.373,60 Kč Židovské obci v Praze na hřbitov ve Slaném
Na žádost dárce Czech Heritage Action Initiative byla mimořádně nad rámec poslání Nadačního
fondu převedena část daru ve výši 31.622,91 Kč Židovské obci Ostrava pro agenturu domácí péče
Tikvah.
Celkem nadační fond poskytl nadační příspěvky ve výši 220.562,- Kč.

4. Činnost nadačního fondu v roce 2007
Stěžejními památkami, jejichž obnovu a rekonstrukce průběžně dlouhodobě sleduje a podporuje,
jak po stránce odborného poradenství tak finančně, jsou:
- rabínský dům v Polné,
- rabínský dům v Úštěku,
- synagoga v Polici u Jemnice
- bývalá židovská škola v Jičíně
- synagoga v Telči

5. Majetek nadačního fondu
Finanční majetek nadačního fondu na bankovních účtech a v pokladně k 1.1.2008 činil
4 878 636,68 Kč a k rozvahovému dni 31.12.2008 činil 4 861 497,87 Kč.
Náklady na správu nadačního fondu za hodnocené období činily 35 974,90 Kč,což je cca 0,75 %
majetku nadačního fondu k 31.12.08 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 účetnictví („podvojné“)dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví.

V Praze dne 4. června 2009
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