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Vážení,

v roce 2008 jsme byli svědky mnoha změn, 
zdá se dokonce, že až příliš mnoha. Mohlo by 
se jevit, že Nadační fond obětem holocaustu 
(NFOH) se má již ze své podstaty věnovat jen 
obětem a nezabývat se aktuálními problémy 
tohoto světa. Není tomu tak!

Jeden z programů NFOH se jmenuje „Připo-
mínka“ a ten nám připomíná, že nebudeme-li 
se dostatečně věnovat současným problé-
mům světa, budeme se muset my nebo naši 
následovníci, znovu věnovat nápravě křivd tak, 
jak je to úkolem NFOH.

Koncem roku 2008 začal celý svět a hlavně 
média, hovořit o ekonomické krizi, málo-
kdo však mluví i o důsledcích takové krize. 
V období krize se vždy zvětšuje prostor pro 
růst extremismu. Několik posledních let se 
extremismus v České republice dařilo držet 
na uzdě, dnes však síla extremistů, neonacistů 
roste. Pro normálně uvažujícího člověka jsou 
ideje nacismu nepochopitelné, nepřijatelné. 
Mnoho lidí, kteří se ocitnou v nouzi, hledají 
viníky své situace a jednoduchá a snadná 
řešení, jak se ze své těžké situace dostat  ven. 
A to je prostor pro extremisty. Nejde jen o to, 
že v uplynulých dnech Dělnická strana uspěla 
u Nejvyššího správního soudu, který zamítl 
návrh vlády na ukončení činnosti. V tomto 
případě se lze pečlivější přípravou ministerstva 
vnitra domoci nápravy. Těžší je napravovat 
deformace v mysli především mladých lidí. 
Tam nezbývá než prevence, dobrá výchova 
a často i osobní prožitek.

Proto je tak důležité, aby se mladí lidé dovídali 
již ve škole, ale i z knih a televize, pravdu 
o minulosti. Proto je tak důležité, že NFOH 
podporuje zájezdy škol do Památníku Terezín. 
Proto je tak důležité, že NFOH je pravidelným 
spolupořadatelem akcí, konaných k připo-
mínce Dne obětí holocaustu v Senátu PČR, 
na náměstí Míru v Praze 2 při příležitosti Jom 
ha-šoa. Proto je tak důležité, že existuje řada 
organizací, které se věnují vzdělávání, kultur-
ním a společenským aktivitám především 
mladých lidí a NFOH je může podporovat.

Proto je správné, že NFOH v pravidlech 
pro budoucí směřování svých prostředků 

pamatuje na podporu projektů Připomínka 
a Budoucnost. Je to smutné, ale má-li NFOH 
plnit své poslání, musí nejen napravovat křivdy 
minulosti, ale snažit se co nejvíce zabraňovat 
křivdám, jež by se na základě rasové či jiné 
nesnášenlivosti mohli dít v budoucnu.

Michal Borges

Úvodní slovo předsedy správní rady
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Dear Friends,

In 2008 we witnessed several changes. It 
almost seems that there were far too many of 
them. One could assume that the Foundation 
for Holocaust Victims (FHV) should, by its 
nature, dedicate its work mainly to the Holo-
caust victims and should disregard the current 
problems. The reality, though, is different!

One of the FHV programmes is called “The 
Remembrance”. This programme assigns us 
to deal with the current world problems; 
otherwise either we or our children would 
again and again have to mitigate the injustices 
which represent a crucial task of the FHV.

At the end of 2008, the entire world, and 
especially the media, began to talk about an 
economic crisis. Nobody, though, talked about 
the consequences of such a crisis. Times of 
crisis always widen the scope for the rise of 
extremism. Within the last couple of years, 
extremism seemed to be under control in the 
Czech Republic, but today the power of the 
extremists and the neo-Nazi is on the increase. 
For the rationally thinking person, the idea 
of Nazism is completely incomprehensible 
and unacceptable. Many people happen to 
face their own personal crisis and search out 
for culprits of their situation; they also search 
for easy solutions to overcome their uneasy 
situation. And it’s exactly at this point where 
extremism plays its part. We are not only tal-
king about the success of the Czech Workers’ 
Party at the Supreme Court, which rejected 
a government proposal for the abolishment 
of such a party. In this case, the Ministry of 
the Interior could have strived to undertake 

thorough preparations to achieve the abolish-
ment of such a party in the future. What is 
harder though, is to correct the deformations 
of the minds of young people in particular. 
The only chance is prevention, to both educate 
the youth and allow them to experience. 

Therefore, we consider the education of 
the youth very important, starting in the 
elementary school, and through books and 
TV, in learning about the truths of the past. 
Thus, we consider it very important the 
support provided by the FHV for school trips 
to the Terezin Memorial. Consequently, it is so 
important that the FHV co-organizes events to 
remember the Holocaust victims. These events 
take place on the occasion of the Holocaust 
Remembrance Day in the Czech Senate and 
in Namesti Miru Square, in Prague 2, on the 
occasion of Jom ha-Shoa. Furthermore, it is 
also important that there are several organi-
zations focusing on education, cultural and 
social activities particularly for young people, 
and that the FHV should support these events.

Therefore, we consider it right that the FHV 
remembers to support the Remembrance and 
Future Programmes within its future financial 
support aims. It’s rather sad, but in order to 
fulfil its mission statement, the FHV has not 
only to mitigate the injustices of the past, but, 
at the same time, strive to prevent injustices, 
arising from racial or other intolerances, from 
happening in the future.
 

Michal Borges

Foreword by the Chairman of the Board of Directors
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Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme budoucnost
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Nadační fond obětem holocaustu byl založen 
31. července 2000 Federací židovských obcí 
v ČR, vznikl na základě doporučení Smíšené 
pracovní komise zabývající se problematikou 
zmírňování některých majetkových křivd 
způsobených obětem holocaustu. Komise se 
pod vedením místopředsedy vlády JUDr. Pavla 
Rychetského (pracovala v letech 1998–2002) 
věnovala studiu historie nacistické perzekuce 
židovského obyvatelstva a zejména arizací 
majetku na území dnešní České republiky. 
Z podnětu Komise byl také dne 20. června 
2000 přijat Parlamentem České republiky 
zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých 
majetkových křivd způsobených holocaus-
tem. Za tímto účelem rozhodla Poslanecká 
sněmovna PČR dne 15. září 2000 na návrh 
vlády o převodu 300 milionů Kč ve prospěch 
Nadačního fondu obětem holocaustu.

V letech 2001–2005 jsme realizovali pro-
gram Odškodnění. Odškodnili jsme celko-
vou částkou 100 milionů Kč ty, kterým byl 
v důsledku rasové perzekuce v době okupace 
na území dnešní České republiky nacistickým 
Německem odňat nemovitý majetek a platné 
restituční předpisy ani mezinárodní dohody 
jim neumožnily navrácení tohoto majetku 
či získání jiné formy odškodnění.

Nadále podporujeme projekty v programech 
Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost, 
ročně ve výši 15 milionů Kč. 

Sami se snažíme rozšiřovat povědomí široké 
veřejnosti o holocaustu, připomínat jeho oběti 
a aktivně tak předcházet projevům antisemi-
tismu, rasismu a xenofobie. Spoluorganizujeme 
slavnostní setkání přeživších šoa a zástupců 

státní správy v Senátu PČR u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti. Podílíme se na pří-
pravě veřejného čtení jmen obětí holocaustu, 
které se koná každoročně na náměstí Míru 
v Praze u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura, 
Dne holocaustu a hrdinství podle židovského 
kalendáře.  

Čtvrtletně vydáváme InfoBulletin, ve kterém 
prezentujeme námi podpořené projekty 
a naši další činnost. Infobulletin je umístěn 
ke stažení na našich internetových stránkách: 
http://www.fondholocaust.cz.

Intenzivně sháníme dárce pro naše programy, 
za tímto účelem mimo jiné každoročně pořá-
dáme benefiční koncerty.

Nadační fond obětem holocaustu je členem 
Asociace nadačních fondů při Fóru dárců 
http://www.donorsforum.cz/asociace-na-
dacnich-fondu a Internationales Auschwitz 
Komitee http://www.auschwitz.info/.
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The Foundation for Holocaust Victims was 
established on 31 July 2000 by the Federation 
of Jewish Communities in the Czech Republic 
on the basis of recommendations of the Joint 
Working Committee Focusing on Mitiga-
ting Some Property Injustices to Holocaust 
Victims.

The Committee (operating 1998–2002), 
under the leadership of Dr. Pavel Rychetsky, 
focused on studies of the history of the Nazi 
persecutions of the Jews, and especially the 
racial persecution of immovable property 
within the territory of the Czech Republic. The 
Committee also initiated the approval of Law 
no. 212/2000 Coll. On 20 June 2000, the Czech 
Parliament approved this Law On Mitigating 
Some Property Injustices Caused by the Holo-
caust. Based on this resolution, the Chamber 
of Deputies and the Czech Parliament made 
a decision, on 15 September 2000, to transfer 
the funds amounting CZK 300 million to the 
Foundation for Holocaust Victims account.

In 2001–2005 we implemented the Compens-
ation Programme. With the total amount of 
CZK 100 million, we compensated people 
who, as a direct result of racial persecution 
during the occupation of what is today’s Czech 
Republic by Nazi Germany, had been deprived 
of their immovable property, and whose 
property was not returned to them according 
to valid restitution regulations, foreign claims 
settlements, or other forms of compensation. 

We further support the projects constituting 
a part of our programmes: Care, Remem-
brance, Restoration and the Future, yearly 
amounting to CZK 15 million. 

Mission Statement and Activities 

We Mitigate the Injustices of the Past and Support the Future

We are doing our best to spread the notion of 
the Holocaust among the public, to remember 
the victims of the Holocaust, and thus actively 
prevent the manifestations of Anti-Semitism, 
racism and xenophobia. We co-organize 
ceremonial commemorative meetings of the 
Shoa survivors and representatives of the 
government on the grounds of the Czech 
Senate on the occasion of International 
Holocaust Remembrance Day and the Day of 
the Prevention of Inhumane Crimes. We also 
co-organize the public reading of the names 
of the Holocaust victims, which is annually 
held in Namesti Miru Square in Prague on 
the occasion of Jom ha-Shoa ve ha-gvura, the 
Holocaust Memorial Day and the Day of Hero-
ism in accordance with the Jewish calendar. 

We quarterly publish an Infobulletin, where we 
publish the FHV supported projects and other 
activities of the FHV. The Infobulletin is placed 
on our website: http://www.fondholocaust.cz.

We search for donors for our programmes 
and therefore organize various events such 
as benefit concerts.

The Foundation for Holocaust Victims is 
a member of the Association of Foundations 
of the Donors Forum – http://www.donors-
forum.cz/asociace-nadacnich-fondu, and the 
International Auschwitz Committee 
– http://www.auschwitz.info/.
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25. ledna 2008    
Slavnostní setkání v Senátu PČR
Společně s Federací židovských obcí v ČR 
jsme uspořádali pod záštitou předsedy 
Senátu Přemysla Sobotky slavnostní setkání 
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání 
se zúčastnili přeživší šoa, politici, studenti 
středních škol, velvyslanci a zástupci židov-
ských a romských organizací.

30. dubna 2008  
Jom ha-šoa         
Ve spolupráci s Institutem Terezínské inici-
ativy a Českou unií židovské mládeže jsme 
uspořádali pietní akci u příležitosti izraelského 
vzpomínkového Dne holocaustu a hrdinství na 
pražském náměstí Míru, kde jsme se zapoje-
ním veřejnosti, přeživších, známých osobností 
politického a kulturního života, a škol předčí-
tali jména obětí šoa.

10. června 2008  
Veletrh neziskových organizací – NGO Market
Svou činnost jsme prezentovali na mezinárod-
ním veletrhu neziskových organizací – NGO 
Market 2008 v Praze v prostorách New York 
University a Polského institutu. Veletrh se 
konal pod patronátem Terezy Kostkové, pod 
záštitou Václava Havla a primátora hl. m. Prahy 
Pavla Béma.

11. července 2008   
Výběrové řízení v programech Péče, 
Připomínka, Obnova,  Budoucnost
Vyhlásili jsme osmé grantové kolo na podporu 
projektů ve všech našich programech.

28. srpna 2008 
Grant od The Rothschild Foundation 
Získali jsme 10 000 GBP na projekt Obnovy 
židovského hřbitova v Mikulově ke 400. 
výročí úmrtí rabbi Jehudy Löwa ben Becalela, 
který realizujeme ve spolupráci s Židovskou 
obcí Brno, Regionálním muzeem v Mikulově 
a Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově. 

3. září 2008  
Seminář pro žadatele
V kulturním sále Domova sociální péče 
Hagibor Židovské obce v Praze jsme uspořádali 
seminář pro žadatele o pravidlech a podmín-
kách 8. grantového kola.

1.–4. října 2008 
Konference „Současná hrozba neonacismu, 
projevy xenofobie“
Stali jsme se partnery konference s aktuálním 
tématem, kterou uspořádal Památník Lidice. 

12. listopadu 2008  
Benefiční koncert v Baráčnické rychtě
Koncert jsme uspořádali pod záštitou 
ministryně Džamily Stehlíkové. Večerem 
provázela Ester Janečková, k poslechu a tanci 
zahrála romská kapela BENGAS a bratislavská 
klezmerová skupina Pressburger klezmer band. 
Výtěžkem koncertu byly podpořeny projekty 
8. grantového kola v programu Péče. 

16.–17. listopadu 2008  
„For her every hospital was a concentration 
camp…“ 
Prezentovali jsme péči o přeživší šoa v České 
republice a činnost NFOH na mezinárod-
ním sympoziu o psychosociální péči o oběti 
nacismu, kterou uspořádalo Zentrum 

Überleben s podporou Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft.
  
5. prosince 2008  
Stop Neonacismu a rasismu. Posviťme si na 
neonacisty!
Podpořili jsme prohlášení Tolerance 
a občanské společnosti, o.s.

9. prosince 2008  
Den otevřených dveří NFOH
Tradičně jsme otevřeli dveře všem, kteří mají 
zájem o činnost NFOH. 

Nejvýznamnější události
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25 January 2008 
Ceremonial Commemorative Event 
in the Czech Senate 
In association with the Federation of Jewish 
Communities in the Czech Republic, and 
under the patronage of the President of 
the Senate of the Parliament of the Czech 
Republic, Mr. Premysl Sobotka, the FHV 
organized a Ceremonial Commemorative 
event on the occasion of International 
Holocaust Remembrance Day and the Day 
of the Prevention of Inhumane Crimes. The 
event was visited by Shoa survivors, secondary 
school students, politicians, ambassadors 
and representatives of the Jewish and Roma 
organizations.

30 April 2008 
Jom ha-Shoa
In association with The Institute of the Terezín 
Initiative and the Czech Union of Jewish Youth, 
we organized a pious event to commemorate 
the Israeli Holocaust Remembrance Day and 
the Day of Heroism. The event took place in 
Namesti Miru Square in Prague, where the 
names of the Shoa victims were read in public 
by survivors, celebrities of cultural and political 
life, students and the general public. 

10 June 2008 
NGO Market
We presented our activities to the Inter-
national NGO Market 2008 in Prague. The 
event was held in the grounds of New York 
University and the Polish Institute, under the 
auspices of Tereza Kostkova, Vaclav Havel and 
the Mayor of Prague, Mr. Pavel Bem.

11 July 2008 
Calls for Proposals within the CARE, 
REMEMBRANCE, FUTURE and 
RENOVATION Programmes
We announced an eighth call for proposals 
in order to support the projects within all our 
programmes.

28 August 2008 
The Rothschild Foundation Grant
We acquired funds amounting to GBP 10,000 
for the project of the Renovation of Mikulov 
Jewish Cemetery to commemorate the 400th 
anniversary of Rabbi Jehuda Löw ben Becalel’s 
death. The project is implemented in associ-
ation with the Brno Jewish Community, the 
Mikulov Regional Museum and the Associa-
tion of Friends of Jewish Culture in Mikulov. 

3 September 2008 
Seminar for Applicants
We organized a seminar for FHV grant appli-
cants in the Cultural Hall of the Hagibor Home 
of Social Care for the Elderly of the Prague 
Jewish Community, to inform the applicants 
on the rules and conditions for the 8th call for 
proposals.

1–4 October 2008 
Conference “Current neo-Nazism Thereat, 
Displays of Xenophobia“
We became partners of the conference focu-
sing on current topics. The conference was 
organized by the Lidice Memorial. 

12 November 2008 
Benefit Concert in Baracnicka Rychta
The concert was organized under the auspi-
ces of Dzamila Stehlikova (Human Rights 

Minister). The moderator of the concert was 
Ester Janeckova, the band for the night was 
BENGAS – a Roma musical group, and the 
clezmer klezmer music band PRESSBURGER 
from Bratislava. The benefit concert money 
supported some of the 8th Call for Proposals 
projects, especially in the Care Programme. 

16–17 November 2008 
“For her, every hospital was a concentration 
camp…“ 
We presented the care for Shoa survivors in 
the Czech Republic and activities of the FHV at 
the International Symposium on Psycho-Social 
Care for the Nazi era Victims, which was 
organized by Zentrum Überleben, supported 
by Stiftung Erinnerung, and Verantwortung 
und Zukunft.
  
5 December 2008 
Stop Neo-Nazism and Racism. Let’s Put the 
Neo-Nazi Under the Spotlight!
We supported the declaration of the Associa-
tion of Tolerance and Civic Society.

9 December 2008 
Open Doors Day in the FHV
We traditionally opened the door to anyone 
who is interested in the FHV activities. 

Principal Events
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Již sedm let nemalými finančními prostředky 
podporujeme profesionální péči a pomoc 
lidem, kteří přežili holocaust. Naší prioritou 
a snahou je zajistit kvalitní sociální a zdravotní 
péči pro přeživší šoa a jejich rodiny a také pod-
pora, co nejdelšího pobytu klienta v domácím 
prostředí a péče, která podpoří jeho samostat-
nost a nezávislost. Podporujeme sociální práce 
v terénu, domácí péči, rezidenční péči, psycho-
logickou pomoc lidem s posttraumatickým 
syndromem a vzdělávání poskytovatelů služeb.  

V programu Připomínka podporou vzdělá-
vacích projektů, publikací, pamětních desek 

Programy

Program podpory projektů v oblasti sociálně zdravotní péče se zvláštním 
zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí 
holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu
 
 

Program pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých 
židovských památek na území České republiky 
 

Program podpory vzdělávacích aktivit v judaismu a rozvoje 
židovských komunit

Péče

Připomínka

Obnova

Budoucnost

a památníků, společenských akcí, dokumentů 
a výstav připomínáme židovské i romské oběti 
holocaustu. Dále obnovujeme a zachováváme 
židovské památky, poškozené dlouhodobým 
znemožněním údržby, neodbornými opravami 
a stavebními úpravami, erozí či vandalismem. 
Cílem naší podpory je uvedení památky do 
stavu odpovídajícímu originální podobě 
památky, současně akceptující možnosti 
nového využití. V programu Budoucnost 
podporujeme zejména vzdělávání v judaismu 
a rozvoj židovských komunit. Přispíváme 
například na festivaly židovské kultury, 
přednáškovou a vzdělávací činnost, semináře, 

měsíčníky a zpravodaje, konference či výstavy. 
To vše s cílem podpory budoucnosti a zacho-
vání tradic židovské kultury.  

Od roku 2006 rozdělujeme každoročně 
v programu Obnova osm milionů korun, 
v programu Péče šest milionů, v programech 
Připomínka a Budoucnost společně jeden 
milion korun. 
 



PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – 8. GRANTOVÉ KOLO – PROGRAM PÉČE
Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)
Židovská obec Liberec Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2009 100 000
Diakonie ČCE – středisko Rýmařov Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici – rezidenční péče s přihlédnutím 

ke specifickým potřebám osob přeživších holocaust
100 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální a zdravotní péče nemocným a přestárlým členům židovské obce 150 000
Židovská obec Ostrava Agentura domácí péče „Tikvah“ pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem na přeživší holocaust 750 000
Židovská obec Brno Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS 800 000
Židovská obec Teplice Odborné sociální poradenství a zprostředkování sociálních služeb seniorům se zvláštním zřetelem 

k potřebám přeživších holocaust
276 000

Domov Sue-Ryder Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby, které přežily holocaust 250 000
Židovská obec Děčín Poskytování sociálně zdravotní péče seniorům, se zvláštním zřetelem k osobám, které přežily holocaust 150 000
Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust a druhou generaci 250 000
Židovská obec v Praze Sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi 400 000
Židovská obec v Praze 
– Komplexní domácí péče Ezra

Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, 
kteří přežili holocaust

900 000

Židovská obec v Praze Domov sociální péče Hagibor 1 314 000
Židovská obec Plzeň Odborné sociální poradenství 200 000
Federace židovských obcí v ČR Terénní sociální práce pro uživatele v židovských obcích v ČR se zvláštním zřetelem k potřebám seniorů přeživších holocaust 150 000
Oblastní charita Hradec Králové Úctyhodné stáří – charitní pečovatelská služba Oblastní charity Hradec Králové 60 000
Rafael institut Podpora terapeutického centra a vzdělávacích aktivit Rafael Institutu 150 000
CELKEM 6 000 000

 

Program Péče
PEČUJEME. Pomáháme lidem, kteří přežili holocaust.
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Pravidla pro udělování nadačních příspěvků 
 
Nadační fond obětem holocaustu uděluje 
nadační příspěvky především organizacím, 
sdruženým ve Federaci židovských obcí v ČR, 
občanským sdružením, obecně prospěšným 
společnostem, účelovým zařízením církví 
a náboženským společenstvím, veřejnopráv-
ním institucím a příspěvkovým organizacím, 
které jsou registrované v České republice. Uzá-
věrka pro příjem žádostí je vyhlašována jednou 
ročně pro projekty realizované v následujícím 
roce s konáním na území České republiky. 

Naší prioritou jsou projekty s vícezdrojovým 
financováním s minimálním podílem z vlastních 
či ostatních zdrojů ve výši 10 %, v případě pří-
spěvkových organizací je minimální podíl 50 % 
a v případě právnických osob za účelem podni-
kání je minimální vlastní podíl 80 %. V progra-
mech Péče a Obnova není stanovena maximální 
částka, o kterou lze žádat. Maximální částka 
nadačního příspěvku na jeden projekt v progra-
mech Budoucnost a Připomínka je 50 000 Kč. 
Žádosti včetně povinných příloh přijímáme na 
předepsaných formulářích, které jsou dostupné 
na našich internetových stránkách. 

Žádosti posuzuje grantová komise jmeno-
vaná správní radou NFOH a nadační pří-
spěvky uděluje na základě jejího doporučení 
správní rada. Na příspěvek není právní nárok. 
Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny na 
webových stránkách NFOH a všichni žadatelé 
jsou o výsledku řízení písemně vyrozuměni 
do 31. prosince daného kalendářního roku. 
S úspěšnými žadateli uzavíráme smlouvu 
o nadačním příspěvku, která umožňuje kont-
rolu využití nadačního příspěvku, popřípadě 
jeho vrácení v případě nedodržení smluvních 
podmínek.



Program Připomínka
PŘIPOMÍNÁME. Podporujeme vzdělávací a vzpomínkové akce připomínající oběti šoa.
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Programy

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – 8. GRANTOVÉ KOLO – PROGRAM PŘIPOMÍNKA
Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)
Základní škola a Mateřská škola Polnička Nezapomínejme! 10 000
Historická skupina Osvětim při SOPVP Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ 40 000
Tři brány …s láskou 2009 20 000
Židovská obec Ostrava Vzpomínka k 70. výročí transportu židovských mužů do koncentračního tábora Nisko nad Sanem 20 000
Dvanáct opic s.r.o. Technické náklady na vydání pěti jazyčného edukativního DVD/DVD-ROM Vzpomínky a zapomínání 20 000
Univerzita Palackého Olomouc Arnošt Polák – Paměti. Vydání vzpomínek veterána druhého odboje plk. A. Poláka, jehož početná rodina 

se v době okupace stala obětí holocaustu.
20 000

Petrklíč Divadlo promlouvá 25 000
Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 45 000
Středisko společných činností AV ČR Tomáš Radil – Ve čtrnácti sám v Osvětimi 35 000
Židovská obec Olomouc Putovní výstava Čísla pod kůží / Numbers under skin 30 000
Židovská obec v Praze Publikace „Domov sociální péče Hagibor – historie místa a lidi“ 25 000
Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých v ČR Zpravodaj APEL 20 000
Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze Téměř zapomenuté tváře – připomínka osobností židovské kultury na Kutnohorsku 20 000
Muzeum romské kultury Vzdělávací programy a přednášky o romském holocaustu pro učitele a žáky 20 000
Židovské muzeum v Praze Transporty protektorátních Židů na východ v letech 1941–1942 „Od té doby věřím na osud…“ 3. díl výstavy: 

Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942
40 000

Institut Terezínské iniciativy Židům vstup zakázán! Porušování lidských práv po vyhlášení „Protektorátu Čechy a Morava“ 30 000
Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR Pietní akt na místě bývalého romského KT Lety u Písku dne 13. 5. 2009 15 000
Město Sedlec – Prčice Prčičtí Židé v paměti města 20 000
Člověk v tísni Te na del o Del! 20 000
OLAM – Společnost Judaica Týden židovské kultury – 9. ročník 30 000
Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov Kulturní program v synagoze v Úštěku v roce 2009 15 000
Depresivní děti touží po penězích Lovci a kanibalové 30 000
Romano džaniben Připomínka holocaustu Romů v Rakousku 30 000
CELKEM 580 000   
 
 Program Obnova

OBNOVUJEME. Podílíme se na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou i komunistickou diktaturou.

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – 8. GRANTOVÉ KOLO – PROGRAM OBNOVA
Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)
Židovská obec Karlovy Vary Židovský hřbitov v Kalových Varech – Drahovicích: Oprava náhrobků 100 000
Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve Spomyšli 100 000
Židovská obec v Praze Restaurování a opravy náhrobků na židovském hřbitově ve Zbraslavicích 80 000
Židovská obec v Praze Restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve Veselici 50 000
Židovská obec v Praze Znovuvztyčování a opravy náhrobků na novém židovském hřbitově v Benešově 50 000
Židovská obec Liberec Rekonstrukce obřadní síně Liberec 195 000



Program Budoucnost
MYSLÍME NA BUDOUCNOST. Podporujeme rozvoj židovských komunit a vzdělání v judaismu.

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – 8. GRANTOVÉ KOLO – PROGRAM BUDOUCNOST
Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)
Židovská obec v Děčíně Židovská obec – zdroj informací o judaismu 20 000
Společnost křesťanů a Židů Revue Společnosti křesťanů a Židů 25 000
Židovská obec Ostrava Judaismus od A-Z pokračování přednášek pro rok 2009 30 000
Muzeum Kroměřížska Vydání sborníku příspěvků z XV. ročníku konference Židé a Morava 20 000
Židovská obec Teplice Společenský klub – Judaismus včera a dnes (soubor přednášek a besed) 30 000
Městské kulturní středisko Třebíč Třebíčský židovský festival 20 000
Židovská obec Olomouc Časopis židovské obce Olomouc 20 000
Židovská obec v Praze Obecní noviny 30 000
Regionální muzeum v Mikulově Rabi Jehuda Löw ben Becalel 1609–2009 30 000
Bejt Simcha MASKIL: Prameny moudrosti – zdroj tradice a inspirace 30 000
Lauderovy školy při ŽOP Výuka hebrejštiny a židovské výchovy na 1. stupni ZŠ podle výukového programu Tal Am 30 000
SION – Nová generace Dny pro Izrael 25 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Staronová šance – veřejná shromáždění proti antisemitismu 30 000
Židovské muzeum v Praze Nedělní dílny 20 000
Divadlo hudby Olomouc Dny židovské kultury Olomouc 2009 10 000
Bejt Elend Krok za krokem židovským rokem, aneb praktický rádce pro celou rodinu 25 000
Bejachad Mateřské centrum a Nedělní škola Bejachad 25 000
CELKEM 420 000
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Synagoga Kosova Hora Dokončení restaurátorských a štukatérských prací a konečná úprava  synagogy v Kosově Hoře 75 000
Židovská obec Teplice Židovský hřbitov Žatec – 1. Etapa, Oprava střech objektů Židovského hřbitova 200 000
Židovská obec Teplice Rekonstrukce kulturní památky Židovský hřbitov Teplice, Etapa č.1 Obřadní síň, obvodová zeď 100 000
Židovská obec Brno 807 náhrobků obětem holocaustu v Brně 50 000
Židovská obec Brno Oprava a dokumentace náhrobků židovského hřbitova v Mikulově 300 000
Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Boskovicích – 3. etapa 100 000
Židovská obec Brno Obnova areálu židovského hřbitova v Ivančicích (náhrobky 2. etapa) 200 000
Židovská obec Olomouc Židovský hřbitov – oprava náhrobků VII. etapa, údržba hřbitova 40 000
Židovská obec v Praze Židovské památky na webu 40 000
Federace židovských obcí v ČR Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek 5 800 000
Židovské muzeum v Praze Stabilizace a restaurování dvou tumb na židovském hřbitově v Praze, Fibichově ul. 50 000
Židovská obec Plzeň Velká synagoga – oprava 170 000
Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov Obnova židovského hřbitova v Radouni 100 000
Respekt a tolerance Synagoga Loštice – stavební úpravy III. etapa opravy, oprava části fasády a čtyř přilehlých místností 200 000 
CELKEM 8 000 000   



It has already been seven years since the FHV’s 
considerable financial means were first used 
to support professional care and assistance to 
those people who survived the Holocaust. Our 
main goal is to provide quality social and health 
care services for the Shoa survivors and their 
families, as well as facilitating the longest possi-
ble stay of these clients in their home environ-
ment and care, supporting their independence 
and self-reliance. We support social health care, 
fieldwork, home care, residential care, psycholo-
gical assistance to those people suffering from 
post-traumatic syndrome, and the education 
of the providers of these services. 

A programme supporting projects dealing with social and health care issues, 
emphasizing the needs of Holocaust survivors

A programme supporting projects serving as dignified reminders of the 
Holocaust victims, and Holocaust educational activities
 

 
 
The Reconstruction, Renovation and maintenance of movable and immovable 
Jewish monuments in the Czech Republic 
 

A programme supporting educational activities focusing on Judaism and the 
development of the Jewish communities

Care

Remembrance

Renovation

Future

We remember the Jewish and Roma Holocaust 
victims through the support of educational 
projects, publications, memorial plaques and 
memorials, social events, documents and 
exhibitions. We renovate and preserve those 
Jewish monuments damaged by long-term 
neglect, amateur restoration and construction 
works, erosion or vandalism. Our goal is to 
renovate the monuments in such a way that 
they regain their original appearance and at 
the same time accept the possibilities of a new 
use. Within the Future programme, the FHV 
supports educational activities on Judaism 
and the sustainable development of the Jewish 

communities. We support festivals of Jewish 
culture, lectures and educational activities, 
seminars, monthly papers and bulletins, con-
ferences or exhibitions. The general aim of all 
these aforementioned activities is to support 
the future and to preserve Jewish traditions 
and culture. 

Since 2006, we have been distributing, on an 
annual basis, CZK 8 million within the Reno-
vation Programme, CZK 6 million within the 
Care Programme, and CZK 1 million within 
the Remembrance and Future Programmes.
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The Programmes



Care Programme
WE CARE. We help those people who survived Holocaust.

AWARDED GRANTS OVERVIEW – 8th CALL FOR PROPOSALS – CARE PROGRAMME
Beneficiary Project Name Granted Amount (CZK)
Liberec Jewish Community Social Health Care Paying Special Respect to the Jewish Community Clients in Need – Liberec 2009 100,000
CCE Diacony – Rymarov Centre Home for the Elderly in Dolní Moravice – Residential Care Paying Special Attention to the Specific Needs of the Holocaust Survivors 100,000
Karlovy Vary Jewish Community Social and Health Care for the Sick and Elderly Community Members 150,000
Ostrava Jewish Community “Tikvah” Home Care Agency – Social Services Provider with Special Attention to the Holocaust Survivors 750,000
Brno Jewish Community Dignified Old Age for the Holocaust Survivors – JAS Home Care Agency 800,000
Teplice Jewish Community Professional Social Advisory Services and Social Health Care Paying Special Respect to the Needs of Holocaust Survivors 276,000
Sue-Ryder Home for Elderly Sue Ryder Home for Elderly – Residential Care for the Holocaust Survivors 250,000
Decin Jewish Community Provision of Social Health Care Paying Special Respect to the Needs of Holocaust Survivors 150,000
Olomouc Jewish Community Project of a Social Centre for Olomouc Jewish Community Members who survived the Holocaust and Second Generation 250,000
Prague Jewish Community Social-Activation Services for Senior Citizens, People with Special Needs and Families with Children 400,000
Prague Jewish Community 
– Ezra Complex Home Care

Ezra – Complex Home Care – Social and Health Care for Senior Citizens with Special Attention to the Needs of Holocaust Survivors 900,000

Prague Jewish Community Hagibor Home – Social Care 1,314,000
Plzen Jewish Community Specialized Social Advisory Services 200,000
The Federation of Jewish Communi-
ties in the Czech Republic

Social and Advisory Services  with Special Attention to the Social and Health Care Needs of Holocaust Survivors 150,000

Hradec Kralove Regional Charity Dignified Old Age – Charitable Care from the Regional Charity in Hradec Kralove 60,000
The Rafael Institute Support of the Therapeutic Centre and Educational Activities of the Rafael Institute 150,000
TOTAL 6,000,000   
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Rules for Endowment Benefits Distribution
 
With regards to the distribution of endow-
ment benefits, the Foundation for Holocaust 
Victims (FHV) prioritizes organizations associ-
ated within the Federation of Jewish Com-
munities (FJC) in the Czech Republic, further 
civic societies, public beneficial organizations, 
institutions established by the church, public 
service institutions, and allowance organizati-
ons registered within the Czech Republic. The 
deadline for all projects intended to be reali-
zed within the following year, and within the 
territory of the Czech Republic, is announced 
on an annual basis. Our priority is to support 
projects with multiple financial sources and 

provide a minimal share of their own or other 
sources, to the amount of 10 %, in the case 
of allowance organizations the minimum 
share is 50 %, and in the case of legal entities 
for the purpose of business the minimum 
share is 80 %. Within the Care and Renovation 
Programmes, the maximum amount of appli-
cation is not stated. The maximum amount of 
endowment benefit for those projects within 
the Future and Remembrance Programmes is 
CZK 50,000. The applications, including the 
obligatory annexes, shall be submitted on 
relevant forms printed by the FHV, which are 
available on the FHV website. 

The applications will be evaluated by the respe-
ctive grant committee nominated by the FHV 
Board of Directors, and foundation benefits will 
be granted on the basis of the FHV Board of 
Directors recommendation. To obtain a founda-
tion benefit, there is no legal claim. The results 
of the public tender will be published on the 
FHV website, and all applicants will be informed 
in writing by 31 December of the given year. In 
the case where a project is marked as successful, 
the endowment benefit will be awarded to the 
applicant following the signing of a contract 
with the FHV. The contract enables checking on 
the use of the foundation benefit, and also, in 
certain cases (violation of contractual conditi-
ons), its return. 



Remembrance Programme
WE REMEMBER. We Support Educational and Remembrance Events Remembering the Shoa Victims.

AWARDED GRANTS OVERVIEW – 8th CALL FOR PROPOSALS – REMEMBRANCE PROGRAMME
Beneficiary Project Name Granted Amount (CZK)
Polnicka – Nursery and Elementary School We Should Not Forget! 10,000
Auschwitz Historical Group at SOPVP Travelling Exhibition “Places of Suffering, Death and Heroism” 40,000
Tri brany …With Love 2009 20,000
Ostrava Jewish Community Remembering the 70th Anniversary of the Jewish Male Transport to the Concentration Camp Nisko nad Sanem 20,000
Dvanact opic s.r.o. Technical Costs for Publishing the Educational DVD/DVD-ROM in 5 Languages – Memories and Forgetting 20,000
Palackeho University Olomouc Arnost Polak – Memoirs. Publishing of the Memoirs of a Veteran of the Second Resistance, Lieutenant A. Polaka, 

Whose Large Family Became Victims of the Holocaust.
20,000

Petrklic The Theatre Speaks 25,000
Terezin Initiative Educational Trips of Czech Schools to the Terezin Memorial 45,000
Centre for Administration and Operations of 
the Czech Academy of Sciences

Tomas Radil – Alone in Auschwitz at the Age of 14 35,000

Olomouc Jewish Community Travelling Exhibition Numbers under the Skin 30,000
Prague Jewish Community Publication “The Hagibor Home – A History of Place and People” 25,000
Association of Liberated  Political Prisoners 
and  Their Families in the Czech Rep.

Newsletter APEL 20,000

Club of the Citizens and Friends of Kutna 
Hora in Prague

Faces almost Forgotten – the Remembrance of Jewish Cultural Celebrities in the Kutna Hora Region 20,000

Museum of Roma Culture Educational Programmes and Lectures for Teachers and Their Students – Remembering the Holocaust Victims 20,000
Prague Jewish Museum The Transport of the Protectorate Jews to the East in the Years 1941–1942 “Since Then I Believe in Destiny …”

3rd Part of the Exhibition: The Transport of the Protectorate Jews to Belarus in the Years 1941–1942
40,000

Terezin Initiative Institute Jews – Entry Prohibited! Violation of Human Rights  After the Declaration of the “Protectorate of Bohemia and Moravia” 30,000
Committee for the Compensation of the 
Roma Holocaust in the Czech Republic

Pious Act in the Place of the Former Roma Concentration Camp in Lety u Písku on 13 May 2009 15,000

Municipality of Sedlec – Prcice Prcice Jews Remembered by their Town 20,000
People in Need Te na del o Del! 20,000
OLAM – Judaic Society The 9th Week of Jewish Culture 30,000
Ustek Synagogue and Cemetery Association Cultural Programme in the Ustek Synagogue in 2009 15,000
Deprived Children Long for Money Hunters and Canibals 30,000
“Romano Džaniben” Remembrance of the Roma Holocaust in Austria 30,000
TOTAL 580,000

The Programmes
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Renovation Programme
WE RENOVATE. We Help to Reconstruct and Protect those Jewish Monuments Damaged by the Nazi and Communist Dictatorships.

AWARDED GRANTS OVERVIEW – 8th CALL FOR PROPOSALS – RENOVATION PROGRAMME
Beneficiary Project Name Granted Amount (CZK)
Karlovy Vary Jewish Community Jewish Cemetery in Kalovy Vary – Drahovice: Renovation of Tombstones 100,000
Prague Jewish Community Re-erection and Renovation of Tombstones within the Jewish Cemetery in Spomysl 100,000
Prague Jewish Community Restoration and Renovation of Tombstones in the Jewish Cemetery in Zbraslavice 80,000



Future Programme
WE THINK ABOUT THE FUTURE. We Support the Development of the Jewish Communities and Education of Judaism.

AWARDED GRANTS OVERVIEW – 8th CALL FOR PROPOSALS – FUTURE PROGRAM
Beneficiary Project Name Granted Amount (CZK)
Decin Jewish Community Jewish Community – Information Source on Judaism 20,000
Society of Christians and Jews Society of Christians and Jews Magazine 25,000
Ostrava Jewish Community A-Z of Judaism 2009 – Project in Progress 30,000
Museum of the  Kromeriz Region Publishing of the Anthology of Contributions from the 15th Conference “Jews and Moravia” 20,000
Teplice Jewish Community Social Club of the Teplice Jewish Community – Judaism Then and Now (Anthology of Lectures and Forums) 30,000
Trebic Municipal Community Centre Trebic Jewish Festival 20,000
Olomouc Jewish Community Olomouc Jewish Society Magazine 20,000
Prague Jewish Community Community Newspaper 30,000
Regional Museum in Mikulov Rabbi Jehuda Löw ben Becalel 1609–2009 30,000
Bejt Simcha MASKIL: Sources of Wisdom – Source of Tradition and Inspiration 30,000
Lauder Schools – Praha Jewish Community Education of Hebrew and Jewish Traditions in 1st Grade Elementary School, Following the Tal Am Educational Syllabus 30,000
SION – New Generation Days for Israel 25,000
International Christian Embassy of Jerusalem Old-New Hope – Public Meetings Against Anti-Semitism 30,000
Jewish Museum in Prague Sunday Workshops 20,000
Olomouc Music Theatre Days of Jewish Culture in Olomouc 2009 10,000
Bejt Elend Jewish Year Step by Step – A Practical Family Handbook 25,000
Bejachad Bejachad Day Centre and Sunday School 25,000
TOTAL 420,000   
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Prague Jewish Community Restoration of Tombstones in the Jewish Cemetery in  Veselice 50,000
Prague Jewish Community Re-erection and Renovation of Tombstones within the Jewish Cemetery in Benesov 50,000
Liberec Jewish Community Ceremonial Hall Reconstruction 195,000
Kosova Hora Synagogue Final Restoration and Stucco Work in Kosova Hora 75,000
Teplice Jewish Community Jewish Cemetery in Zatec – 1st Stage, Reconstruction of the Roofing on the Jewish Cemetery Buildings 200,000
Teplice Jewish Community Reconstruction of the Cultural Monument Teplice Jewish Cemetery, Stage 1 Ceremonial Hall, Peripheral Wall 100,000
Brno Jewish Community 807 Tombstones of the Holocaust Victims in Brno 50,000
Brno Jewish Community Renovation and Documentation of the Mikulov Jewish Cemetery Tombstones 300,000
Brno Jewish Community Renovation of the Boskovice Jewish Cemetery Tombstones – 3rd Stage 100,000
Brno Jewish Community Renovation of the Ivancice Jewish Cemetery Tombstones  (Tombstones – Stage 2) 200,000
Olomouc Jewish Community Jewish Cemetery – Renovation of Tombstones Stage VII., Cemetery Maintenance 40,000
Prague Jewish Community Jewish Monuments on the Internet 40,000
Federation of Jewish Communities in the Czech Republic Project of Long-term Gradual Reconstruction, Renovation and Preservation of Movable 

and Immovable Jewish Monuments
5,800,000

Prague Jewish Museum Stabilization and Restoration of Two Tombs in the Prague Jewish Cemetery in Fibichova St. 50,000
Plzen Jewish Community The Great Synagogue – Renovation 170,000
Ustek Synagogue and Cemetery Association Renovation of the Jewish Cemetery in Radoun 100,000
Respect and Tolerance Lostice Synagogue – Construction Alterations – Stage  III. of Renovation, Partial Facade Renovation 

and the Renovation of Four Adjacent Rooms
200,000

TOTAL 8,000,000
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Zpráva o hospodaření

Rozvaha 31. 12. 2008, v tis. Kč

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 129
Oprávky k samostatným movitým věcem a sou-
borům movitých věcí

−129

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 183
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku

−183

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 67 450
Dlouhodobý majetek celkem 67 450
Krátkodobý majetek
Poskytnuté provozní zálohy 29
Ostatní pohledávky 3
Pokladna 21
Ceniny 3
Účty v bankách 2 304
Majetkové cenné papíry 66 168
Krátkodobý majetek celkem 68 528
AKTIVA CELKEM 135 978

PASIVA
Vlastní zdroje
Vlastní jmění 1
Fondy 139 022
Účet výsledku hospodaření −2 891
Neuhrazená ztráta z minulých let −473
Vlastní zdroje celkem 135 659
Cizí zdroje
Dodavatelé −2
Zaměstnanci 109
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 4
Závazky k institucím SZ a ZP 74
Ostatní přímé daně 23
Jiné závazky 15
Dohadné účty pasivní 28
Výdaje příštích období 68
Cizí zdroje celkem 319
PASIVA CELKEM 135 978

Výkaz zisku a ztráty ke dni 
31. 12. 2008, v tis. Kč

VÝNOSy
Tržby z prodeje služeb 40
Úroky 108
Jiné ostatní výnosy 5
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2 286
Přijaté příspěvky (dary) 68
Výnosy celkem 2 507
NáKLADy
Spotřeba materiálu 64
Spotřeba energie 36
Cestovné 54
Náklady na reprezentaci 16
Ostatní služby 599
Mzdové náklady 1 282
Zákonné sociální pojištění 436
Zákonné sociální náklady 25
Ostatní sociální náklady 7
Jiné ostatní náklady 933
Prodané cenné papíry a podíly 1 946
Náklady celkem 5 398
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zTRáTA) −2 891
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Příloha k účetní závěrce za rok 2008 
(výtah)

1. VyMEzENÍ ÚČELU
Zřizovatelem NFOH je Federace židovských 
obcí v ČR. NFOH je zřízen s obecně prospěš-
ným cílem ochrany humanitárních hodnot 
za účelem získávání finančních prostředků 
a poskytování nadačních příspěvku na zmír-
nění některých křivd způsobených obětem 
holocaustu. 

2. SySTÉM zPRACOVáNÍ ÚČETNICTVÍ
Účetním obdobím účetní jednotky je kalen-
dářní rok 2008. Účetnictví je zpracováváno 
dodavatelsky firmou Prekos-ekonomické 
služby, s.r.o. na základě smlouvy o dílo v pro-
gramu PC EKONOM soft. služby.

3. záKLADNÍ ÚDAJE PRO VyPRACOVáNÍ 
ÚČETNÍ záVĚRKy
Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní 
zásady dle platných účetních standardů 
a vyhlášky v souladu s platným zněním 
zákona o účetnictví č. 563/1991, Sb. a vyhlášky 
č. 504/2002 Sb.

Přehled pro ministerstvo financí v ČR
(agenda Fondu národního majetku (FNM))

Příspěvek FNM z roku 2000 činil 300 000 tis. Kč. 
Finanční prostředky byly v průběhu roku 2005 
uloženy u Českomoravské záruční a rozvo-
jové banky na speciálních běžných účtech 
a v prosinci 2005 došlo k investování těchto 
prostředků do Balancovaného fondu nadací 
u Pioneer česká investiční společnosti, a.s. 
a do ČSOB Asset Management, a.s.  

Celkové přijaté úroky v letech 2000–2008 
činily 38 056 tis. Kč. Výnosy z finančního 
majetku v letech 2005–2008 byly 11 390 tis. Kč. 
Udělené nadační příspěvky v roce 2008 byly 
15 000 tis. Kč a 30 % nákladů na správu ve 
smyslu dodatku č. 3 ke smlouvě s FNM činí 
4 500 tis. Kč. V roce 2008 dosáhly náklady 
NFOH výše 5 398 tis. Kč (36 %). Překročení 
ukazatele je způsobeno přeceňováním finanč-
ních investic NFOH  v důsledku finanční krize. 
Tyto náklady nebyly vynaloženy v souvislosti 
s provozem fondu a nebylo v moci NFOH 
zabránit jejich vzniku. Pokud od účetních 
nákladů odečteme náklady spojené s držením 

Rok Finanční prostředky z FNM, 
v tis.  Kč

Úroky 
v tis. Kč

Výnosy z fin. maj. 
v tis. Kč.

Rozdělení finanční prostředků, v tis. Kč
Správa NFOH Vyplacené nadační příspěvky z FNM

2000 300 000 1 035 0 27 0
2001 0 13 517 0 1 496 0
2002 0 9 565 0 2 732 13 280
2003 0 6 135 0 6 240 94 742
2004 0 4 298 0 3 124 20 903
2005 0 3 271 3 116 5 804 15 108
2006 0 58 4 143 3 075 12 977
2007 0 69 1 845 2 488 14 797 
2008 0 108 2 286 5 398 14 854

CELKEM 300 000 38 056 11 390 19 755 186 661

finančních investic, získáme skutečné náklady 
na správu NFOH ve výši 2 535 tis. Kč, což je 
16,9 % z udělených nadačních příspěvků. 
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Balance sheet as of 31 Dec 2008, 
in thousands of CZK

ASSETS
Fixed Assets
Individual movables and their collections 129
Depreciation on individual movables and their 
collections

−129

Small tangible fixed assets 183
Depreciation on small tangible assets −183
Other financial fixed assets 67,450
Total fixed assets 67,450
Current Assets
Provided operational assets 29
Other debts 3
Petty cash fund 21
Valuables 3
Bank accounts 2,304
Property shares 66,168
Total Current Assets 68,528
TOTAL ASSETS 135,978

LIABILITIES
Own Capital
Own capital 1
Funds 139,022
Annual trading income −2,891
Unsettled loss from previous years −473
Total Own Capital 135,659
Not Own Capital
Contractors −2
Employees 109
Other liabilities with respect to employees 4
Payables to social security and health insurance 74
Other direct taxes 23
Other liabilities 15
Estimated account of liabilities 28
Differed expenditures 68
Total Not Own Capital 319
TOTAL LIABILITIES 135,978

Profit and loss statement as of 
31 Dec 2008, in thousands of CZK

INCOME
Revenues from the sales of services 40
Interests received 108
Other income 5
Fixed assets income 2,286
Received contributions (donations) 68
Total Income 2,507
COSTS
Consumption of material 64
Consumption of energy 36
Travel expenses 54
Representative expenses 16
Other services 599
Wages 1,282
Obligatory social insurance 436
Obligatory social costs 25
Other social expenses 7
Other costs 933
Stocks and shares sold 1,946
Total Costs 5,398
NET PROFIT (LOSS) −2,891
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Addendum to the financial report 
for 2008 (Abstract)

1. PURPOSE OF THE ORGANIzATION 
The Federation of Jewish Communities is the 
founder of the FHV. The FHV was established 
with the public-benefit aim of protecting 
humanitarian values by obtaining financial 
means and providing endowment benefits 
to mitigate some injustices caused to the 
Holocaust victims.
 
2. SySTEM OF ACCOUNTING 
The accounting period for the accounting 
unit is the calendar year 2008. The supplier 
Prekos-ekonomické služby, s. r. o. processes 
the accounting on the basis of a work contract 
within a programme named PC EKONOM 
software services.
 
3. BASIC DATA FOR CARRyING OUT 
THE FINANCIAL REPORT 
The accounting unit fully applies general 
accounting principles in accordance with 
actual accounting standards and in agree-
ment with the valid wording of the Act on 

Accounting No. 563/1991 Coll. and the Public 
Notice nr. 504/2002 Coll. 

Overview for the Ministry of Finance 
of the Czech Republic
(Agenda of The National Property Fund – FNM)

The FNM contribution for the year 2000 was in 
the amount of CZK 300,000 thousand. During 
the year 2005, financial means were deposited 
in special current accounts at Českomoravská 
záruční a rozvojová bank, a.s. and in December 
2005, these means were invested in Pioneer 
Investments into The Balance Stock of Foun-
dations and in ČSOB Asset Management.  

The total received interest in 2000–2008 
amounted to CZK 38,056 thousand. Financial 
current asset income of 2005–2008 amounted 
to CZK 11,390 thousand. The 2008 granted 
funds amounted to CZK 15,000 thousand, and 
30 % for the maintenance costs in accordance 
with the Addendum 3 to the agreement with 
the FNM amounts to CZK 5,398 thousand 
(36 %). Overrun of the index is caused by the 

year FNM Financial Means, 
in thousands of CzK

Interests, 
in thousands of CzK

Fin. current asset income 
in thousands of CzK

Allocation of Financial Means, in thousands of CzK
FHV administration Endowment benefits from  FNM

2000 300,000 1,035 0 27 0
2001 0 13,517 0 1,496 0
2002 0 9,565 0 2,732 13,280
2003 0 6,135 0 6,240 94,742
2004 0 4,298 0 3,124 20,903
2005 0 3,271 3,116 5,804 15,108
2006 0 58 4,143 3,075 12,977
2007 0 69 1,845 2,488 14,797
2008 0 108 2,286 5,398 14,854

TOTAL 300,000 38,056 11,390 19,755 186,661

overrating of financial investments of the 
FHV with respect to the consequences of the 
financial crisis. These costs were not invested 
in connection with the operation of the fund, 
and the FHV could not prevent this happe-
ning. If we deduct those costs associated with 
keeping the financial investments from the 
costs of accounting, we come to the actual 
costs of operation of the FHV amounting to 
CZK 2,535 thousand, which is 16.9 % from all 
granted foundation benefits. 
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Výrok auditora k účetní závěrce

1. Audit účetní závěrky  NADAČNÍHO 
FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU, se sídlem 
Maiselova 18, Praha 1, jsme  provedli v souladu 
s platnými právními předpisy, tj. v souladu 
se zákonem č. 254/2000 Sb. v platném znění 
(zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR), 
v souladu s  mezinárodními auditorskými stan-
dardy a aplikačními doložkami Komory audi-
torů ČR, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
v platném znění (zákon o účetnictví), vyhláš-
kou  č. 504/2002 Sb. a Českými účetními stan-
dardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve 
všech významných ohledech věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu 
aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku 
hospodaření) a finanční situace NADAČNÍHO 
FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU. Účetní 
závěrka byla sestavena v souladu s platnými 
zákony a účetními předpisy.

2. Podle našeho názoru není ohrožen před-
poklad časově neomezeného trvání účetní 
jednotky.

3. Úroveň nákladů na správu nadačního fondu 
je po vyloučení nákladů spojených s držením 
finanční investice v souladu s ustanovením Sta-
tutu nadačního fondu, v souladu s § 22 zákona 
č. 526/2002 Sb. (zákon o nadacích a nadačních 
fondech) a v souladu se smlouvou o převodu 
a použití finančních prostředků uzavřenou mezi 
Fondem národního majetku ČR a Nadačním 
fondem obětem holocaustu dne 21.11.2000 
a dodatky č. 1 ze dne 7. 7. 2003 a č. 3 ze dne 
19.12. 2007. Podrobnější informace jsou uve-
deny v dopise auditora ze dne 16. dubna 2009. 

Jméno a sídlo auditora

Audit provedla společnost Interaudit Praha 
s.r.o., se sídlem Dělnická 12, Praha 7, osvědčení  
Komory auditorů České republiky č. 73. 
Odpovědným auditorem za tuto zprávu je 
Ing. Vladimír  Kubálek, osvědčení Komory 
auditorů České republiky č. 258.

V Praze, dne 16. dubna 2009
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Auditor’s Statement of Balances

1. We conducted an audit of the accounting 
unit – FOUNDATION FOR HOLOCAUST 
VICTIMS, with its seat at Maiselova 18, Prague 
1. The audit was performed in accordance with 
valid legal regulations, i.e. in accordance with 
Act No. 254/2000 Coll. in its valid wording 
(Act on Auditors and Chamber of Auditors 
of the Czech Republic), in accordance with 
International Auditing Standards and applied 
annexes, as well as with auditing regulations 
issued by the Chamber of Auditors of the 
Czech Republic, with Act No. 563/1991 Coll. 
in its valid wording (Act on Accounting), with 
Promulgation No. 504/2002 Coll., and with the 
Czech Accounting Standards for accounting 
entities whose main subject of activities is not 
business.

In our opinion, the financial statements give 
a true and fair view on the subject of accoun-
ting (i.e. the state and movement of assets and 
liabilities, difference of assets and liabilities, 
costs and incomes, and net income) and 
the financial situation of the FOUNDATION 
FOR HOLOCAUST VICTIMS in all significant 
aspects. The financial statement is in accor-
dance with the accounting law and respective 
regulations.

2. In our opinion, the estimate of the 
time-unlimited existence of the accounting 
unit is not endangered.

3. The level of costs for the administra-
tion of the Foundation is, after deduction 
of costs associated with financial invest-
ments, in accordance with the regulation 
of the Foundation’s Statute as well as with 
Section 22 of Act No. 526/2002 Coll. (Act on 

Foundations and Endowment Funds), and is 
in accordance with the Act on Transfer and 
Use of Financial Means between the National 
Property Fund (FNM) and the Foundation 
for Holocaust Victims of 21 November 2000 
and its Amendments No. 1 (7 July 2003) and 
No. 3 (19 December 2007). More detailed 
information is to be found within the auditor‘s 
letter of 16 April 2009. 

 Name and Seat of the Auditor

The audit was conducted by Interaudit 
Praha s. r. o., Dělnická 12, Praha 7, license 
of the Czech Republic Chamber of Auditors 
No. 73. The auditor responsible for this 
statement is Mr. Vladimir Kubalek, The Czech 
Republic Chamber of Auditors Decree No. 258.

In Prague, 16 April 2009                
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V roce 2008 se správní rada NFOH sešla ke spo-
lečnému jednání celkem pětkrát, vždy za účasti 
minimálně jednoho člena dozorčí rady NFOH. 
Členové správní i dozorčí rady se aktivně účastní 
aktivit NFOH, pracují bez nároku na honorář.

Správní rada

předseda a místopředseda
Ing. Michal Borges 
(od 5. 2. 2009 předseda, do té doby 
místopředseda)

Tajemník Židovské obce v Praze. Počátkem 
devadesátých let se aktivně účastnil procesu 
vydávání nemovitého majetku židovským 
obcím. Od roku 1992 do počátku roku 2006 
řídil společnost Matana, a.s., která se zabývá
především správou a rozvojem nemovitostí 
vlastněných Židovskou obcí v Praze. Pyšný na 
čtyři vnuky a pátou vnučku Ester.

čestný předseda 
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. 
(od 5. 2. 2009)

Studoval Elektrotechnickou fakultu Českého 
vysokého učení technického v Praze a ČVUT 
obor fyziky – akustiky. Je přeživší koncent-
račních táborů Terezín, Auschwitz a Fried-
land. Od roku 1949 do roku 1991 pracoval 
ve Výzkumném ústavu zvukové, obrazové 
a reprodukční techniky v Praze jako vědecký 
pracovník, později jako vedoucí akustického 
oddělení, vědecký náměstek ředitele a ředitel. 
Po odchodu do důchodu pracoval jako poradce 
ředitele ústavu.
Od roku 1962 působil na ČVUT, později na 
FAMU jako pedagog v oboru akustika, od 

roku 1982 s titulem profesor, kde učí dodnes. 
Je autorem mnoha publikací a přednáší po 
celém světě. V poslední době především na 
německých školách, v křesťansko – židov-
ských společnostech v Německu na téma 
česko – německých vztahů za 2. světové války 
a o životě v koncentračních táborech. Je nosi-
telem řady státních vyznamenání a čestným 
členem vědeckých společností v ČR i zahraničí. 
V současné době je viceprezidentem Interna-
tionales Auschwitz Komitee, místopředsedou 
Českého osvětimského výboru, je členem 
představenstva v Bundesverband für Informa-
tion und Beratung der NS-Verfolgten v Kolíně 
N/Rýnem, předsednictva Terezínské iniciativy, 
správní rady České rady pro oběti nacizmu, 
Rady Federace židovských obcí v ČR a členem 
Česko – německé rady ministerstev zahraničí 
České republiky a Spolkové republiky Německa.

Členové

PhDr. Taťjana Pelíšková 
(do 14. 12. 2008)

Vystudovala filozofickou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně, kombinaci oborů etnologie 
a dějiny umění. Pracovala v Českém rozhlase 
v hudební redakci, dále působila jako tajem-
ník ŽOB. V současnosti působí v soukromém 
sektoru v oblasti Public Relations. Zastupuje 
Židovskou obec Brno ve Federaci židovských 
obcí v ČR. Je vdaná a má dva dospělé syny.

PHDr. Tomáš Hrbek 
(od 17. 1. 2008)

Absolvoval jedenáctiletou střední školu v Olo-
mouci. Po maturitě pracoval rok u Pozemních 

staveb Prostějov na stavbě Farmakonu. Po 
dalších životních peripetiích studoval češtinu 
a angličtinu na filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Do roku 1990 učil na 
střední ekonomické škole v Olomouci, od 
roku 1990 byl kancléřem Univerzity Palackého, 
krátce souběžně učil na filozofické fakultě 
dějiny divadla. V roce 2008 pracoval jako 
penzista v oddělení komunikace UP. Je ženatý, 
má dva syny.

Ing. zdeněk Novák

Vrchní ředitel sekce Ministerstva kultury ČR. 
Absolventem Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně, postgraduálního 
kurzu Památková péče na Fakultě architek-
tury Českého vysokého učení technického 
v Praze. Odborník v oblasti památkové péče, 
ochrany kulturního dědictví, veřejné správy 
v kultuře a historii zahradního a krajinář-
ského umění. Na toto téma publikoval řadu 
odborných statí a přednášek. Jeho kvalifikace 
v krajinářské architektuře umožňuje celostátní 
vnímání a řešení otázek spojených s ochranou 
kulturního i přírodního dědictví. Působil jako 
odborný pracovník Památkového ústavu 
v Brně, později jako jeho ředitel, v letech 
1995–2006 byl náměstkem ministra kultury, 
později generálním ředitelem Národního 
památkového ústavu a ředitelem Matana, a.s.

Mgr. Michal Sedláček 

Náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR 
pro evropské záležitosti. Je absolventem 
Fakulty žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, 
navštěvoval další kurzy a přednášky na uni-
verzitách v České republice, Německu a USA. 

Správní a dozorčí rada
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Zastupoval studenty v letech 1989 a 1990. 
Byl poslancem České národní rady, poradcem 
ministra zahraničních věcí, politickým radou 
a vedoucím politické sekce  na Velvyslanec-
tví ČR ve Washingtonu nezávislým konzultan-
tem, ředitelem odboru Koordinace evropských 
politik na Úřadu vlády ČR. Je také novinářem 
a filmovým režisérem. Je ženatý, má dva syny.

Mgr. Jan Šícha 

JUDr. Dagmar  Tyšerová 
(od 12. 6. 2008)

Právnička v majetkoprávním odboru Minis-
terstva financí ČR. Absolvovala Právnickou 
fakultu na Univerzitě Karlově. Byla právničkou 
v devizovém odboru Správy pro věci majet-
kové a devizové. V letech 1991–2008 pracovala 
na ministerstvu financí jako vedoucí oddělení 
mimosoudních rehabilitací, se specializací na 
restituce. Od roku 2000 pracuje ve zvláštní 
rozkladové komisi ministerstva financí pro 
oblast privatizace. Je lektorkou v oblasti 
nakládání a hospodaření s majetkem státu. 
S NFOH spolupracuje externě od roku 2004, 
od roku 2008 je členkou správní rady.  

Andrew Baker

Prof. RNDr. Jiří Hála, CSc. 
(do 9. 1. 2008)

Dozorčí rada

předseda                     
Michael Lichtenstein 

Vystudoval Střední průmyslovou školu che-
mickou, dále Institut Ministerstva průmyslu 
se zaměřením na řízení a ekonomiku průmyslu. 
Od roku 1990 pracuje v řídících funkcích, jako 
obchodní ředitel firmy MIPEBO, a.s., později 
jednatel firmy Chaver s.r.o. V roce 2007 dokon-
čil studium se zaměřením na PR a Marketing 
neziskových organizací. V současné době je 
místopředsedou Federace židovských obcí 
v ČR, místopředsedou Nadace Leo Baecka 
– Terezín, místopředsedou představenstva 
Židovské obce Teplice. Lektor MŠMT v oblasti 
výuky o holocaustu.

Členové

Jiří Süss 
(od 17. 1. 2008) 

Vystudoval Střední ekonomickou školu 
s maturitou, obor všeobecná ekonomika, 
v pracovním procesu potom celní řízení 
a trenérskou školu zaměřenou na basketbal. 
V současné době je  OSVČ.

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. 

V současné době žije v Moskvě s manželkou 
Marií a dětmi Martinou a Antonínem, kde 
je od roku 2008 členem vedení Mezinárodní 
banky hospodářské spolupráce. Vyučil se 
reprodukčním grafikem v národním pod-
niku Svoboda, grafické závody, dále studoval 
na Ingenieurschule für Polygrafie v Lipsku 

a dálkově VŠE. Působil jako odborný učitel 
polygrafických předmětů na polygrafických 
školách v Praze, ředitel vydavatelství Karoli-
num Univerzity Karlovy, náměstek ministra 
kultury, poradce prezidenta Nejvyššího kont-
rolního úřadu a ředitel Centrální harmonizační 
jednotky ministerstva financí – Auditního 
orgánu ČR. 
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The Board of Directors and the Supervisory Board

In 2008 there were all together five meetings of 
the FHV, and there was always at least one FHV 
BoD member present. Members of the Board 
of Directors as well as the Supervisory Board 
actively participate in all FHV activities and their 
work is unpaid.

The Board of Directors

The Chairman and Vice-Chairman 
Ing. Michal Borges 
(since 5 February 2009 Chairman, before then, 
Vice-Chairman)

Secretary General of the Prague Jewish Commu-
nity. At the beginning of the 90s, he actively par-
ticipated in the process of returning immovable 
property back to the Jewish communities. From 
1992 till the beginning of 2006, he was in charge 
of Matana, plc., which deals with the manage-
ment and development of immovable property 
owned by the Jewish community in Prague. He 
is the proud grandfather of four grandsons, and 
his fifth grandchild – granddaughter Ester.

Honorary Chairman 
Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. 
(since 5 February 2009)

A graduate of the Faculty of Electrical Enginee-
ring of the Czech Technical University in Prague 
with a major in Physics and Acoustics. Professor 
Kolmer is a survivor of the concentration camps 
in Terezín, Auschwitz and Friedland. From 1949 
till 1991 he worked in The Research Institute 
of Sound, Picture and Speaker Technology in 
Prague as a scientist, later as the Head of the 
Acoustic Department, Scientific Vice-Director 
and Director of the Institute. After his retire-

ment, he worked as an advisor to the Director 
of the Institute.

Since 1962 he has collaborated with the Czech 
Technical University, later with the Film and TV 
School of the Academy of Performing Arts, as 
a teacher of Acoustics, and since 1982 with the 
academic title of Professor he has still been tea-
ching at this school. He is the author of many 
publications and gives lectures all over the 
world. Lately, he has been mostly giving lectures 
on Czech-German relations during WWII, and 
on the life in the concentration camps, in Ger-
man schools and in the Christian-Jewish Socie-
ties in Germany. He holds several state awards 
and is an honourable member of several scien-
tific societies in the Czech Republic and abroad. 
Currently, Professor Kolmer is a Vice-President 
of the International Auschwitz Committee, 
the Vice-Chairman of the Czech Auschwitz 
Committee, is a member of the Board of the 
Bundesverband für Information und Beratung 
der NS-Verfolgten in Cologne, Germany and 
a member of the Board of the Terezin Initiative, 
the Board of Directors of the Czech Association 
for the Victims of Nazism, the Council of the 
Federation of Jewish Communities in the Czech 
Republic, and a member of the Czech-German 
Board of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Czech Republic and Germany.

Members

PhDr. Tatjana Peliskova 
(since 14 December 2008)

A graduate of the Faculty of Arts of Masaryk 
University in Brno, majoring in Ethnology 
and the History of Art. Worked in the Czech 

Radio music section, further as the Brno Jewish 
Community Secretary. He is currently working 
in public relations. A representative of the Brno 
JC in the Federation of Jewish Communities of 
the Czech Republic, Dr. Peliskova is married and 
has two adult sons.

PHDr. Tomas Hrbek 
(since 17 January 2008)

A graduate of a Secondary School in Olomouc, 
after his graduation exams, he worked for 
the Pozemni Stavby construction company 
constructing Farmakon. Later, after a period of 
life hardships, he studied Czech and English at 
the Faculty of Arts of Palacky University in Olo-
mouc. Till 1990, taught at the Secondary School 
of Economics in Olomouc, and since 1990 he 
has worked as a Chancellor of Palacky Univer-
sity, and simultaneously briefly taught at the 
Faculty of Arts, teaching the History of Theatre. 
In 2008, he worked as a pensioner for the Com-
munication Department of Palacky University. 
Dr. Hrbek is married and has two sons.

Ing. zdenek Novak

Head-Director of one of the Ministry of Culture 
Departments, he is a graduate of the Mendel 
University of Agriculture and Forestry in Brno. 
A post-graduate course in Monument Care 
at the Faculty of Architecture of the Czech 
Technical University in Prague, specialised in 
monument care, protection of cultural heritage, 
public administration in culture and the history 
of garden and landscape art. Has published 
several scientific articles and lectures. His 
landscape architecture qualification enables 
a nationwide perception and resolution of the 
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tasks associated with the protection of cultural 
and natural heritage. He worked as a specialist 
at the Monument Protection Institute in Brno, 
and later he became its Director, and from 
1995 to 2006 he worked as a Deputy Minister 
of Culture, later as the General Director of the 
National Institute for Monument Care and 
a Director of Matana, plc.

Mgr. Michal Sedlacek 

A Deputy Minister of Labour and Social Affairs 
of the Czech Republic, he is in charge of Euro-
pean Affairs. A graduate of the Department 
of Journalism of Charles University in Prague, 
attended courses and classes at universities in 
the Czech Republic, Germany and the USA, and 
was a student representative in 1989 and 1990. 
Member of the Parliament, adviser to the Minis-
ter of Foreign Affairs, Political Counsellor, and 
Head of the Political Section of the Embassy of 
the Czech Republic in the USA, an independent 
consultant, a Director of the European Policies 
Co-ordination Department of the Office of the 
Government – European Union Affairs, Depart-
ment of the Vice Prime Minister for European 
Affairs. Mr. Sedlacek is also a journalist and 
a film director. He is married, and has two sons. 

Mgr. Jan Sicha 

JUDr. Dagmar Tyserova 
(since 12 June 2008)

A lawyer in the Property Rights Department of 
the Ministry of Finance of the Czech Republic, 
she is a graduate of the Law faculty of Charles 
University. She was a lawyer in foreign exchange 
in the Department of Rights in the matter of 

Property and Exchange. In the years 1991–2008, 
worked in the Ministry of Finance as head of 
the department for out of court settlements, 
with specialisation for restitution. From 2000, 
has been working on an independent analytical 
committee of the Ministry of Finance in the 
area of privatisation. She is a lecturer in the area 
of the shipping and management of state pro-
perty. She has been co-operating externally with 
the FHV since 2004, and since 2008 is a member 
of the Rights Council.

Andrew Baker

Prof. RNDr. Jiri Hala, CSc. 
(till 9 January 2008)

The Supervisory Board

The Chairman 
Michael Lichtenstein 

A graduate of a Secondary School of Chemistry, 
and following that, the Institute of the Industrial 
Ministry, focusing on the management and 
economics of industry. Since 1990, he has held 
managerial positions such as Business Director 
of MIPEBO, plc., and later an Executive Director 
of Chaver Ltd. In 2007, he finished his studies 
in the PR and Marketing of NGOs. Currently 
a Vice-Chairman of the Federation of Jewish 
Communities in the Czech Republic, Vice-
Chairman of the Leo Baeck Foundation in Tere-
zin, Vice-Chairman of the Board of Directors of 
the Teplice Jewish Community, and a lecturer 
in The Ministry of Education, teaching on the 
Holocaust.

Members

Jiri Suss 
(since 17 January 2008) 

A graduate of a Secondary School of Econo-
mics, majoring in general economics, and later 
attended customs management and basketball 
coaching training. He is currently working as 
a freelancer.

Ing. Josef Svoboda, PhD. 

Currently resides in Moscow with his wife Marie 
and children Martina and Antonin, where he 
has been working since 2008 as a member of 
the management of the International Bank of 
Economic Co-Operation. Originally an appren-
tice – reproduction graphic designer in the 
State Company Svoboda – Graphic Division, 
he then studied at the Ingenieurschule für 
Polygrafie in Leipzig, Germany, and part-time 
at The University of Economics in Prague. He 
worked as a specialist teacher of polygraphic 
subjects at polygraphic schools in Prague, later 
becoming a Director of the Karolinum Univer-
sity Publishers of Charles University in Prague, 
Vice-Director of the Ministry of Culture, advisor 
to the Supreme Audit Office President, and 
a Director of the Central Harmonization Unit of 
the Ministry of Finance – an Audit Body of the 
Czech Republic. 



28

Zaměstnanci

Mgr. Marta Malá
ředitelka 

Absolventka judaistiky na Husitské teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní 
pokračuje v doktorandském studiu v Ústavu 
židovských studií při UK HTF tématem Judais-
mus v ghettu Terezín. Přednáší židovské zvyky 
a tradice, vyučuje v nedělní židovské škole. Je 
členkou Historické skupiny Osvětim, sdružu-
jící přeživší vyhlazovacího tábora Osvětim. 
V NFOH pracuje od roku 2002. 

Bc. Kateřina Vintrová
finanční manažerka

Studentka 4. ročníku fakulty Financí a účetnic-
tví Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 
2007 krátce působila ve společnosti Internati-
onal Masters Publishers v úseku účtárny a od 
června 2007 pracuje v NFOH.

Bc. Andrea Fictumová
koordinátorka programů Péče, Připomínka, 
Budoucnost

Absolventka oboru sociální a kulturní antro-
pologie na Filosofické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni. V NFOH pracuje od roku 
2003. Před tím pracovala několik let v agentuře 
Mládež, která je koordinátorem stejnojmen-
ného programu EU. V roce 2008 se jí narodil 
druhý syn Martin.

Dagmar Juráňová
manažerka pro fundraising a public relations 
(od 1. února 2008)

Vystudovala Střední průmyslovou školu 
v Třebíči a Obchodní akademii, pomaturitní 
studium, v Brně. Strávila rok ve Velké Británii. 
Po návratu pracovala pro Kulturní, vzdělávací 
a informační zařízení v Třebíči jako průvod-
kyně a organizátorka kulturních akcí. V NFOH 
pracuje od února 2008.

Dobrovolníci: 

Šimon Ehrlich
Adéla Haluzová
Denisa Horová 
Lukáš Klíma
Lenka Kopřivová
zuzana Kosáková
Šimon Krýsl
Gabriela Literová
zuzana Nováková
Barbara Pešlová
Diana Sedmihradová
Matěj Šaman
Tereza Štěpková
Michaela Vintrová
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The Staff

Mgr. Marta Mala
Director

A graduate of Judaism at the Hussite Theo-
logical Faculty (HTF) of Charles University 
in Prague, and currently on a follow-up PhD. 
study at the Institute of Jewish Studies of 
Charles University – HTF. Her PhD. study topic 
is Judaism in the Terezin Ghetto. Gives lectures 
on Jewish customs and traditions, teaches at 
a Jewish Sunday school, and is a member of 
the Aschwitz Historical Group. In the FHV 
since 2002. 

Bc. Katerina Vintrova
Financial Manager

A student in the fourth grade of the Faculty of 
Finance and Accounting of the University of 
Economics in Prague. In 2007 she briefly wor-
ked for the International Masters Publishers 
accounting department, and since June 2007 
has been working in the FHV.

Bc. Andrea Fictumova 
Care, Remembrance and Future Programmes 
Co-ordinator

A graduate of Social and Cultural Anthropo-
logy of the Philosophical Faculty of Pilsen Uni-
versity, and in the FHV since 2003. Previously, 
Andrea had worked for several years in the 
Mladez Agency, which is a co-ordinator of the 
EU Youth Programme. In 2008 she gave birth 
to her second son Martin.

Dagmar Juranova
Fund Raising and Public Relations Manager 
(since 1 February 2008)

A student of the Secondary Technical School 
and Business Academy in Trebic, after 
graduate studies in Brno. Spent a year in the 
United Kingdom, and when she returned 
she worked for the Cultural, Educational and 
Information Agency in Trebic in the post of 
a guide and organizer of cultural events. In the 
FHV since February 2008.

Volunteers:

Simon Ehrlich
Adela Haluzova
Denisa Horova 
Lukas Klima
Lenka Koprivova
zuzana Kosakova
Simon Krysl
Gabriela Literova
zuzana Novakova
Barbara Peslova
Diana Sedmihradova
Matej Saman
Tereza Stepkova
Michaela Vintrova
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Naši dárci

Srdečně děkujeme za podporu všem našim dárcům!

Fond národního majetku  (dnes již 
Ministerstvo financí ČR)
Česká rada pro oběti nacismu
Entertainment service, s.r.o.
Genesia, s.r.o.
Mamacoffee
Nydrle Studio s.r.o. 
The Rothschild Foundation Europe
Židovská obec v Praze
Židovské muzeum v Praze
Robin Böhnisch
Michal Borges
Veronika a Tomáš Büchlerovi
Michal Dostál
David Fábry
Jiří Fictum
Jaroslav Fišer
Tomáš Hlaváček
Ester Janečková
Daniel Jarkulisch
Martin Jelínek
Vladimír Joch
Jiří Kahovec
Jan Kindermann
Milan Konrád
Lucie Nováková
Alena Novotná
Taťjana Pelíšková
Lukáš Vlach
Helena a Charles Wienerovi

Děkujeme také účastníkům benefičního 
koncertu a dárcům, kteří si přejí zůstat 
v anonymitě.

S radostí uvítáme nové dárce, připojte se 
i vy a pomozte zmírnit křivdy minulosti 
a podpořte společně s námi budoucnost!

Veřejná sbírka 
výhradně na podporu programů NFOH

UniCredit Bank, 
502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP 
BAN: CZ73 2700 0005 022685554004
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Our Donors

We would like to thank all our donors for their support!

Fond narodniho majetku  (today, part of the 
Ministry of Finance of the Czech Republic)
The Czech Council for Victims of Nazism
Entertainment Service, Ltd
Genesia, Ltd
Mamacoffee
Nydrle Studio s.r.o.
The Rothschild Foundation Europe
Prague Jewish Community
The Prague Jewish Museum 
Robin Böhnisch
Michal Borges
Veronika and Tomas Büchler
Michal Dostal
David Fabry
Jiri Fictum
Jaroslav Fiser
Tomas Hlavacek
Ester Janeckova
Daniel Jarkulisch
Martin Jelinek
Vladimir Joch
Jiri Kahovec
Jan Kindermann
Milan Konrad
Lucie Novakova
Alena Novotna
Tatana Peliskova
Lukas Vlach
Helena and Charles Wiener

We would also like to thank our donors 
who wish to remain anonymous and to 
the participants at our benefit concert.

you can also help to mitigate the injustices 
of the past and join us in supporting the 
future! 

Public Collection
Solely to Support the FHV Programmes

UniCredit Bank, 
502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP 
BAN: CZ73 2700 0005 022685554004
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Základní data 

Název: 
Nadační fond obětem holocaustu

Sídlo:
Maiselova 18, 110 00  Praha 1, Česká republika

Kontaktní adresa (kancelář):
Legerova 22/1854 
120 00  Praha 2, Česká republika

Telefon: 
(+420) 224 261 615, (+420) 224 261 573

Fax: 
(+420) 224 262 563

E-mail: 
info@fondholocaust.cz

Internetové stránky: 
http://www.fondholocaust.cz

Bankovní účet: 
UniCredit Bank
502-2685554004/2700 
BIC: BACX CZ PP
BAN: CZ7327000005022685554004

IČ: 
26189381

zápis v rejstříku nadací: 
vedený Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 344, 31. července 2000
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Basic Data

Name: 
Foundation for Holocaust Victims 

Seat: 
Maiselova 18, 110 00  Praha 1, The Czech Republic

Street address (office):  
Legerova 22/1854 
120 00  Praha 2, The Czech Republic

Phone: 
(+420) 224 261 615, (+420) 224 261 573

Fax: 
(+420) 224 262 563

E-mail: 
info@fondholocaust.cz

Website: 
http://www.fondholocaust.cz

Bank account: 
UniCredit Bank
502-2685554004/2700 
BIC: BACX CZ PP
BAN: CZ7327000005022685554004

Registration number: 
26189381

Entry in the Registry of Foundations: 
administrated by the Regional Commercial Court in Prague, Section N, Insert 344, 31 July 2000
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