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Vážení,

letos uplyne již deset let od založení Nadačního fondu obětem holocaustu 
(NFOH). Ve výroční zprávě si Vás každoročně dovolujeme informovat o tom 
podstatném, co se v uplynulém období v NFOH událo. Navíc k jubileu bývá 
zvykem zhodnotit celé uplynulé období, pronášet moudra a chválit. 

Budu skromnější – dá se konstatovat, že v uplynulém roce NFOH pracoval 
standardně, tedy dobře, a plnil své základní úkoly defi nované v programech 
Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova. Oproti minulým letům jsme
v roce 2009 poprvé přímo vyčlenili určité fi nanční prostředky na aktivity 
zaměřené proti narůstajícímu neonacismu. Potřebnost prevence je zjevná
a především je vhodné se zaměřit na aktivní osvětu mládeže.

Úvodní slovo předsedy správní rady 
1 | 
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V roce 2009 se správní rada NFOH a správní rada České rady pro oběti 
nacismu, nadačního fondu (ČRON) dohodly na tom, že se obě organi-
zace sloučí, neboť ČRON již splnil veškeré své základní úkoly a NFOH,
jako nejbližší partner, je schopen převzít zbývající agendu. Tento
náročný administrativní úkol si vyžádal značné úsilí. Prošli jsme
veškerými úskalími a fúze byla zdárně ukončena. 

Podělím se s Vámi o jeden osobní prožitek. 28. října jsem se zúčastnil 
slavnostního odhalení dvou památníků obětem holocaustu v obcích 
na Kutnohorsku. Nebylo to ve větších městech, ale o to větší dojem 
na mně zanechalo úsilí starostů a jejich spoluobčanů připomenout si 
památku svých již dávno nežijících spoluobčanů, a to na nejčestněj-
ších místech v obci. Byl jsem rád, že na tyto památníky NFOH přispěl, 
neboť tím pomohl zanechat poselství našim potomkům, co se dělo 
přímo v jejich obci, jejich spoluobčanům.

Dovolím si zde uvést i svůj osobní názor na publicitu takto
závažných činností, jaké jsou obsahem hlavních úkolů NFOH.
V současné, mediální době se zdá, že ten, o kom se téměř každý den
nepíše v novinách, nevysílají se o něm pořady v TV či rádiích a není 
předmětem mediálních kauz, jako by nebyl. Osobně se nemohu

a nechci s takovým povrchním hodnocením současného života smířit. 
Vím, že práce pro přeživší, podpora kulturních, sociálních a vzdělá-
vacích aktivit a obnova památek si nemůže získat velikou mediální 
odezvu. O co menší publicita, o to větší bývá dopad konkrétních akcí 
na život a chování lidí, kterých se přímo dotýká. Je logické a pocho-
pitelné, že dnešní doba, která přeje jednoduchým a jasným řešením,
a tedy i mediálním kauzám, nepřeje činnostem, které vykonává,
či lépe řečeno, podporuje NFOH. Jsem rád, že činnost NFOH není 
materiálem pro první stránky novin. Pro mě osobně je to známkou 
toho, že činnost, kterou již deset let dobrovolně děláme, je správná
a děláme ji dobře.

Chtěl bych všem, kteří s NFOH spolupracují, poděkovat a popřát jim 
mnoho sil do dalších let.

    
    Michal Borges
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Poslání a činnost
2 | 

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme budoucnost

NFOH byl založen 31. července 2000 na základě doporučení „Smíše-
né pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých
majetkových křivd způsobených obětem holocaustu“. Smíšená pracovní 
komise vznikla z podnětu tehdejšího místopředsedy vlády ČR JUDr. Pav-
la Rychetského na základě závěrů Washingtonské konference k osudu
majetku obětí holocaustu, která se uskutečnila v roce 1998. Smíšená pracov-
ní komise pracovala pod vedením JUDr. Rychetského v letech 1998–2002
a věnovala se studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva 
a zejména zabavení majetku z rasových důvodů, který se nacházel na území 
dnešní České republiky. Současně předkládala vládě ČR návrhy, které by 
umožnily zmírnění některých majetkových křivd přímým obětem holocaus-
tu či jejich potomkům. Z podnětu Smíšené pracovní komise byl mj. dne
20. června 2000 přijat Parlamentem České republiky zákon č. 212/2000 
Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.
Za účelem zmírnění majetkových křivd způsobených obětem holocaustu 
rozhodla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 15. září 
2000 na návrh vlády ČR o převodu 300 milionů Kč ve prospěch NFOH.
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V letech 2001–2005 jsme administrovali program Odškodnění.
Odškodnili jsme celkovou 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 fi nancujeme projekty sociální, psychologické a zdravotní péče 
o přeživší šoa, vzdělávání o holocaustu, rozvoj židovských komunit, 
vzdělávání v judaismu a rekonstrukci židovských památek. Ročně rozdě-
lujeme 15 milionů Kč.

Pomalu odcházejí z našeho světa poslední svědkové holocaustu.
Odcházejí ze světa, kde po 65 letech od konce 2. světové války působí 
popírači holocaustu, sílí neonacistická hnutí, která šíří antisemitis-
mus, xenofobii, rasismus. NFOH proto aktivně přispívá k připomínce 
obětí holocaustu, podílíme se na organizaci vzpomínkových setkání
a akcí. Jsme partnerem Federaci židovských obcí v ČR při organizaci 
slavnostního setkání přeživších a zástupců státní správy v Senátu PČR 
u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti. Společně s Institutem Terezínské iniciativy každoročně 
pořádáme veřejné čtení jmen obětí šoa na pražském náměstí Míru.  

Organizujeme ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR vzdělávací 
semináře pro zaměstnance židovských obcí a partnerských organiza-
cí. Prvního semináře o židovských památkách a pohřebních rituálech
se zúčastnilo 80 zájemců. Semináře přinášejí také osobní setkání,
výměnu zkušeností a názorů účastníků, jsou obohacením pro všechny 
zúčastněné.

Hledáme další zdroje fi nancování. Každoročně pořádáme benefi ční 
koncert, jehož výtěžkem jsou podpořeny projekty v programech Péče, 
Připomínka, Obnova a Budoucnost.

Čtvrtletně vydáváme InfoBulletin, ve kterém představujeme projek-
ty, realizované s naší podporou, publikujeme vzpomínky přeživších
a aktuální informace související s naší činností. InfoBulletin
je registrován Ministerstvem kultury ČR, distribuujeme jej převážně 
v elektronické podobě, ke stažení je našich internetových stránkách: 
www.fondholocaust.cz.

Jsme členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců
www.donorsforum.cz/asociace-nadacnich-fondu a Internationales 
Auschwitz Komitee www.auschwitz.info.
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Nejvýznamnější události v roce 2009
3 | 

27. leden 2009
Slavnostní setkání v Senátu PČR

Zaměstnanci a dobrovolníci NFOH pomáhali Federaci židovských obcí
v ČR s organizací slavnostního setkání u příležitosti Dne památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, které se tradičně koná
v Senátu PČR pod záštitou jeho předsedy MUDr. Přemysla Sobotky. Setkání 
se účastní přeživší šoa, zástupci státní správy, velvyslanci, zástupci židov-
ských a romských organizací.

21. duben 2009
Jom ha-šoa

Společně s Institutem Terezínské iniciativy jsme uspořádali již počtvrté
veřejnou připomínku obětí holocaustu. Se zapojením veřejnosti na veřejném 
prostranství připomínáme oběti holocaustu čtením jejich jmen. Záštitu
převzal primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. Partnery projektu byly
Česká unie židovské mládeže, Židovské muzeum v Praze a Lauderovy školy 
při Židovské obci v Praze. 

Poděkovali jsme veřejně také těm, kteří poskytli fotografi e a materiály
ze svých soukromých sbírek do Databáze obětí, on-line zdroje informací
a autentických materiálů o českých i evropských obětech holocaustu
www.holocaust.cz/cz2/victims/victims. Institut Terezínské iniciativy připravil 
informační materiál, jehož součástí byly darované materiály, naleznete jej 
na www.holocaust.cz. 
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Studenti Lauderových škol pracovali s Institutem 
na projektu Právo v době bezpráví pod vedením 
Gafny Váňové, jeho výstup byl prezentován
studenty na náměstí Míru. Veřejné připomínky
se zúčastnilo několik set osob. Do čtení se 
zapojili přeživší šoa, zástupci veřejného a kul-
turního života, tradičně nás přišla podpořit 
Táňa Fischerová, Marta Kubišová, Milan Hein 
a senátor Tomáš Töpfer, starostka Městské
části Prahy 2 Jana Černochová, zástupci
romské a židovské komunity, studenti, ale i ná-
hodně kolemjdoucí. Mediálními partnery byly 
Hospodářské noviny a Radio 1.

28.–30. červen 
Holocaust Era Assets Conference

Aktivně jsme se účastnili mezinárodní
konference k osudu majetku obětí holocaus-
tu, kterou pořádala vláda ČR u příležitosti
předsednictví Evropské unii. Ředitelka NFOH 
přednesla referáty na téma Sociální situace 
obětí holocaustu v ČR a o programu Odškodnění.
 
1. červenec 2009   
Výběrové řízení v programech Péče,

Připomínka, Obnova a Budoucnost 

Vyhlásili jsme 9. grantové kolo na podporu 
projektů ve všech našich programech s uzávěr-
kou 23. září 2009.

18. srpen 2009
Projekt fúze s Českou radou pro oběti

nacismu, nadačním fondem 

Správní rady České rady obětem nacismu,
nadační fond a NFOH podepsaly Projekt fúze 
sloučením nadačních fondů ke dni 1. září 2009. 
ČRON ukončil svou činnost a my jsme převzali 
dobíhající agendu, především kontrolu podpo-
řených projektů.

2. září 2009
Seminář pro žadatele

Připravili jsme pro žadatele o nadační příspěvky 
seminář o grantových pravidlech a podmín-
kách 9. grantového kola.

2. září 2009
Vzdělávací seminář

První seminář na téma Židovské památky
a pohřební rituály se těšil účasti desítek
zaměstnanců židovských obcí a partnerských 
organizací. O památkách v Čechách a na
Moravě přednášel Ing. arch. Jaroslav Klenovský,
o symbolice náhrobků prom. hist. Iva Steinová, 
Chaim Kočí o pohřebních zvycích a Mgr. Daniel 
Polakovič o hřbitovech jako cenném historic-
kém prameni.

19. listopad 2009 
Udělení grantů na rok 2010

Správní rada NFOH udělila nadační příspěvky 
pro projekty, které jsou realizovány v roce 2010. 
Bylo podpořeno 77 projektů v celkové výši
15 milionů Kč.

26. listopad 2009
Benefi ční koncert 

K tanci a poslechu zahráli romští Terne Čhave
a klezmer hudbu kapela Trombenik.
Čtvrtý benefi ční koncert jsme pořádali opět
v Baráčnické Rychtě, tentokrát ve spolupráci
se Sdružením pro úštěckou synagogu
a hřbitov. Výtěžkem ve výši 41 444 Kč budou
podpořeny projekty v roce 2010. Dárci přispěli 
do bohaté tomboly a poslanec Robin Böhnisch 
pozval každého na uvítací sklenku izraelského 
vína. Děkujeme za spolupráci a dobrou zábavu 
všem, těšíme se zase v listopadu 2010!
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Grantové programy 
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PÉČE | PŘIPOMÍNKA | OBNOVA | BUDOUCNOST

Již osm let podporujeme projekty v programech Péče, Připomínka, Obnova 
a Budoucnost. Od roku 2006 rozdělujeme každoročně 15 milionů Kč. 

V roce 2009 jsme vyčlenili 500 tisíc Kč pro projekty prevence proti projevům 
antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu . V programu Péče jsme udělili
6 milionů Kč, v programu Obnova 7,5 milionů Kč, v programech Připomínka 
a Budoucnost celkem 1,5 milionu Kč.

Pravidla pro udělování nadačních příspěvků

NFOH uděluje nadační příspěvky především organizacím sdruženým
ve Federaci židovských obcí v ČR, občanským sdružením, obecně prospěšným 
společnostem, účelovým zařízením církví a náboženským společenstvím, 
veřejnoprávním institucím a příspěvkovým organizacím, které jsou regis-
trované v ČR. 
Výběrové řízení na podporu projektů je vyhlašováno jednou ročně, zpravidla 
v červenci s uzávěrkou v září. Podporujeme projekty vždy pro následující 
kalendářní rok.
Místo realizace je omezeno na území ČR. 
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Naší prioritou jsou projekty s vícezdrojovým 
fi nancováním, a to nejméně s 10 % podílem
z vlastních či dalších zdrojů, v případě
příspěvkových organizací požadujeme
minimální podíl 50 %, v případě právnic-
kých osob za účelem podnikání minimální 
podíl 80 %. 
V programech Péče a Obnova není
stanovena maximální částka, o kterou lze
žádat. Maximální poskytovaná částka
nadačního příspěvku na projekt v programech 
Budoucnost a Připomínka je 50 000 Kč,
s výjimkou projektů prevence proti proje-
vům antisemitismu a s tím souvisejícího
vandalismu.

Žádosti přijímáme na předepsaných
formulářích, které jsou dostupné na našich
internetových stránkách.

Žádosti posuzují grantové komise jmeno-
vané správní radou NFOH, správní rada
na základě jejich doporučení uděluje
nadační příspěvky. 
Na příspěvek není právní nárok. Výsledky
výběrového řízení jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách NFOH a všichni žadatelé 
jsou o výsledku řízení písemně vyrozuměni. 

S úspěšnými žadateli uzavíráme smlouvu
o nadačním příspěvku, kontrolujeme
využití nadačního příspěvku a v přípa-
dě nedodržení smluvních podmínek
požadujeme jeho vrácení. Podpořené
organizace předkládají NFOH průběžné 
a závěrečné zprávy o projektech včet-
ně vyúčtování. NFOH se aktivně účastní
podpořených projektů a pravidelně
o nich informuje prostřednictvím svého
InfoBulletinu. 
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Program Péče
5 | 

Program Péče je prioritním programem NFOH, který je zaměřen na podpo-
ru projektů psychologické, sociální a zdravotní péče pro přeživší holocaust,
ale částečně i druhou a třetí generaci. 

Podporujeme rezidenční péči, domácí péči, pečovatelské služby, psycho-
logickou pomoc lidem s posttraumatickým syndromem, provoz denních 
center při židovských obcích, sociální práce v terénu, sociální poradenství, 
osobní asistenci, zdravotní služby, ergoterapii, psychoterapii, fyzioterapii, 
rehabilitace, lékařskou péči, telefonický kontakt s klientem a aktivizační 
programy (např. mezigenerační kontakty, cvičení, kulturní akce, skupinové
aktivity). Naší snahou je zajistit kvalitní sociální a zdravotní péči pro přeživší 
šoa a jejich rodiny. Jde nám také o podporu co nejdelšího pobytu klienta
v domácím prostředí s péčí, která přispěje k jeho samostatnosti a nezávis-
losti. Dlouhodobě též fi nancujeme zajištění odborné a metodické pomoci 
sociálním pracovníkům z židovských obcí. Podpořili jsme sociální poraden-
ství ve věci Ghetto Rente, možnosti získání důchodu z německého sociál-
ního systému za práci v ghettu během druhé světové války, a následně jsme 
iniciovali odborný seminář pro sociální pracovníky z židovských obcí.

V roce 2009 jsme podpořili 19 projektů v celkové výši 6 milionů Kč.
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Domov Sue-Ryder Domov Sue Ryder – rezidenční péče o osoby, které přežily holocaust  250 000

Betánie křesťanská pomoc Dům důstojného stáří – domov pro seniory 350 000 

Židovská obec v Ostravě  Agentura domácí péče „Tikvah“ pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem na přeživší holocaust 750 000 

Židovská obec Teplice Odborné sociální poradenství pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších obětí holocaust 200 000 

Židovská obec Brno Důstojné stáří pro přeživší holocaust – Agentura domácí péče JAS 850 000

Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust, a pro druhou generaci III.  250 000

Oblastní charita Hradec Králové Úctyhodné stáří – charitní pečovatelská služba Oblastní charity Hradec Králové 80 000

Židovská obec Karlovy Vary Poskytování sociální a zdravotní péče členům židovské obce se sníženou soběstačností se zvláštním zřetelem k osobám přeživším holocaust 150 000

Diakonie ČCE - středisko Rýmařov Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici – rezidenční péče s přihlédnutím ke specifi ckým potřebám osob přeživších holocaust 100 000

Sdružení osvobozených
politických vězňů a pozůstalých  Informování zahraničních členů SOPVP o možnosti jednorázového odškodnění 19 000

Židovská obec Děčín Poskytování sociálně aktivizačních služeb seniorům a zdravotně postiženým se zvláštním zřetelem pro přeživší holocaustu 200 000

Židovská obec Liberec Terénní sociální péče o potřebné klienty Židovské obce Liberec 2010 172 800 

Židovská obec v Praze Komplexní domácí péče Ezra – sociální a zdravotní péče o seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch,
 kteří přežili holocaust 750 000

Židovská obec v Praze  Sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením 300 000

Židovská obec v Praze Pečovatelská služba 250 000 

Židovská obec v Praze  Domov sociální péče Hagibor 1 110 380 

Arcidiecézní charita Praha Pomoc při zajištění pečovatelské služby obětem holocaustu 40 000

Rafael Institut Podpora terapeutického centra  150 000 

Federace židovských obcí v ČR Pracovní skupina sociálních pracovníků mimopražských židovských obcí 27 820 

CELKEM  6 000 000 

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
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Program Péče

O projektech, které dlouhodobě podporujeme

Agentura domácí péče TIKVAH při Židovské obci v Ostravě

Motto: „Společně pečujeme o život“

NFOH podporuje Agenturu domácí péče TIKVAH od roku 2004, kdy byla založena díky podpoře, 
kterou získal NFOH od německé nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft . Mezi hlavní
činnosti Židovské obce v Ostravě patří cílená péče, sociální služby pro potřebné osoby. Z tohoto
důvodu vznikla Agentura domácí péče TIKVAH, která se zabývá nejen běžnou pečovatelskou službou, 
ale i specifi ckými potřebami přeživších. Její prioritou je udržení přeživších holocaust v domácím 
prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné, a to s ohledem na jejich běžný způsob života
a začlenění do komunity místní i náboženské. Radka Hrouzková, vedoucí agentury, nám ke své práci 
řekla: „Denně se potkávám se seniory s mimořádně bohatou minulostí, dalo by se říci, co klient – to 
námět na román.“ Jejich osudy nejsou neživé kapitoly z učebnic dějepisu, setkávám se s lidmi, kteří 
mi popisují své životní příběhy, s lidmi, kteří ne z vlastní vůle jsou nuceni se vyrovnávat nejen se 
zdravotními problémy, ale ve velké míře i s problémy psychickými. Vždy si pak člověk klade otázku, 
zda svou práci dělá dobře a proč ji dělá tak a ne jinak. S pomocí našich seniorů, kolegů z Ostravy,
z Federace židovských obcí v ČR a NFOH mohu přesněji a otevřeněji odpovídat sama sobě a zároveň 
tím otevřeněji mohu respektovat potřeby klientů. Radostnou zpětnou vazbou byla pro nás i obávaná 
státní inspekce poskytování sociálních služeb. Inspekční tým konstatoval splnění všech zásadních 
kritérií a z možných 144 bodů nám udělili 120! V závěrečném hodnocení se vyjádřili o naší službě 
velmi pochvalně, což nás opravdu potěšilo. Budu se opakovat – bez pomoci našich seniorů, kolegů
z Ostravy, z FŽO a NFOH by to nešlo.“
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Židovská obec Liberec

Židovská obec Liberec začala mapovat
a poskytovat sociální poradenství v roce 2006. 
Poskytuje především základní a odborné 
sociální poradenství v oblasti sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, dávek státní 
sociální podpory, vzdělávání, zaměstnání
a základní právní poradenství dle zákona
o sociálních službách č. 108/2006 a dle 
standardů MPSV a pomáhá zprostřed-
kovávat ostatní sociální služby. Požádali 
jsme tajemnici a sociální pracovnici obce
Leu Adamovou o hodnocení projektu,
který podporujeme: „Díky grantu od NFOH 
pokračujeme v projektu terénní péče urče-
ném pro naše seniory. Klienty mohou být 
řádní i mimořádní členové liberecké obce
a přidružených organizací při Federaci 
židovských obcí, jejich přímí rodinní pří-
slušníci a životní partneři a další občané
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 

Tyto služby vnímáme jako velmi potřeb-
né, neboť podporují samostatnost a so-
běstačnost našich klientů. Nejen přeživší 
holocaust, na které bereme zvláštní zřetel,
ale každý z nás se může ocitnout v dočasně 
nepříznivé životní situaci a i v takové chví-
li chce zůstat ve svém vlastním domácím
prostředí. Některé klienty obce sužují
traumatizující životní zážitky, které mají 
za následek tendence utíkat se do samoty. 
Proto je důležité posilovat jejich sociál-
ní kontakty a vtahovat je do dění v obci.
Klienti mají k dispozici každý měsíc
Zpravodaj, který podrobně a poutavě
informuje o životě obce, o akcích,
které se uskutečnily a obsahuje pozvánky
na program v následujícím měsíci. Oblí-
bená je mezi členy Kavárna pro seniory, 
která umožňuje neformální setkávání
a popovídání. Pro mladší ročníky je přitažlivá 
výuka židovských tanců, které jsou zajímavé
a temperamentní. 

Naše obec žije také kulturně, pořádáme 
výstavy, přednášky a osvětové akce. Sociální 
práce na obci si vyžaduje maximálně citli-
vý přístup ke členům, dobrou komunikaci
a empatii. Pro sociální pracovníky je nutný  
základní právní přehled a jazyková vybave-
nost. Je to sice práce značně organizačně
a časově náročná, ale spokojenost členů 
přináší takové uspokojení, že vyváží její
náročnost.“ 
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Program Připomínka
6 | 

Podporujeme projekty sloužící k důstojné připomínce židovských
a romských obětí holocaustu a vzdělávací aktivity o holocaustu zaměřené 
na školní výuku a veřejnost. Mezi ně patří zejména fi nancování pamětních 
desek a památníků, publikací, vzpomínkových akcí, výstav, přednáškové
činnosti, setkání se studenty, workshopů, výzkumné práce atd. 

V roce 2009 jsme podpořili 17 projektů v celkové výši 459 000 Kč.
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Tři brány …s láskou 2010  15 000

Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 50 000 

Hadasa Tábor Publikace – pracovní název: Zapomenutý Tábor aneb historie zmizelých sousedů 15 000 

Středisko společných činností AV ČR Rosetta Loy: Moji židovští sousedé, edice Paměť 30 000 

Slovo 21 Výstava: Genocida Romů v době II. světové války 25 000

Historická skupina Osvětim při SOPVP Putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ 40 000

Židovská obec Liberec Dokumentární fi lm Dům se zelenou střechou. Historie a obnova Židovské obce v Liberci, připomínka židovských obyvatel Liberce 40 000

Židovská obec Brno Pamětní deska „Na památku studentů a učitelů tohoto gymnázia, zavražděných v období nacistické okupace
 v letech 1939–1945“ Jihlava 21 000

Židovská obec v Praze Kalendář Židovské obce v Praze 5771 10 000

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

Muzeum romské kultury Vzdělávací semináře o romském holocaustu pro učitele a žáky (vč. práce s příběhem a putovní animace) 28 000

Židovská obec Olomouc Vzdělávání o holocaustu ve školách a věznicích 30 000 

K2 Ghetto jménem Baluty – DVD ROM 20 000 

Výbor pro odškodnění
romského holocaustu v ČR Pietní akt na místě bývalého romského KT Lety u Písku dne 13.5. 2010 20 000

Elsa Brno Mezinárodní konference Holocaust & War Crime Prosecution 25 000

Sdružení židovských vojáků
a odbojářů v Praze Výstava Židé v boji a odboji  20 000

OLAM - Společnost Judaica Týden židovské kultury – 10. ročník 30 000

CELKEM  459 000 

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ



Program Připomínka

O projektech, které dlouhodobě podporujeme

Putovní výstava – Místa utrpení, smrti a hrdinství Historické skupiny Osvětim 

Od roku 2005 každoročně přispíváme na realizaci putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství, 
která již byla instalována ve více než třiceti městech po celé ČR. Výstavu zhlédly tisíce návštěvníků 
z řad veřejnosti, zvláště pak žáci a studenti. Samotnou výstavu doprovází besedy s pamětníkem, 
který vypráví o svém životě, o rodině, přátelstvích a zkušenostech z období druhé světové války
a z koncentračního tábora.
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Paní učitelka ze Základní školy Kardašova
Řečice k výstavě poznamenala: „Navštívila 
jsem výstavu Místa utrpení, která ve mně
zanechala hluboký prožitek. Musím se 
přiznat, že u některých panelů mi stékaly
po tvářích slzy. V této chvíli jsem si vzpo-
mněla na knihy Arnošta Lustiga a na jeho 
přesvědčení, že utrpení, které prožili lidé 
během 2. světové války nesmí být zapome-
nuto, musí být mladé generaci připomínáno, 
vysvětlováno. A. Lustig tvrdí, že bude trvat 
nejméně tisíc let, než bude odpuštěno,
zapomenuto nebude nikdy. 
Protože jsem učitelka na základní škole,
domnívala jsem se, že by bylo vhodné, aby 
se s výstavou seznámili i žáci naší školy. 
Opravdu si výstavu se zájmem prohlédli. 
Následovala beseda s panem Auerbachem. 
Studenti s ním diskutovali. Pan Auerbach 
byl vstřícný, odpověděl jim na všechny

dotazy. Domnívám se, že výstava doplnila 
znalosti a vědomosti našich žáků, obohatila 
je a na pubescenty, kteří hledají své místo
v životě, zapůsobila správným směrem.

Je třeba s mladými lidmi diskutovat,
vysvětlovat a téma vždy doložit konkrétními 
fotografi emi, příklady a také rozhovory. 
Na naší škole žáci v 9. třídě vypracovávají 
absolventské práce. Druhá světová válka, 
holocaust, osobnost Nicholase Wintona 
se staly náměty těchto prací. Je správné, 
že studenti se daným tématům věnují
a nejsou pro ně dávnou minulostí, nepřistu-
pují k nim lhostejně. Proto bych byla ráda,
kdyby i v budoucnu se mohli žáci našich 
škol podobných výstav a besed zúčastňovat.“
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Program Obnova
7 | 

Podílíme se na rekonstrukci, obnově a zachování židovských památek
na celém území ČR, které byly poškozené dlouhodobým znemožněním 
údržby, neodbornými opravami a stavebními úpravami a vandalismem.
Cílem podpory je uvedení památky do stavu odpovídajícímu originální
podobě památky v době jejího vzniku, případně do podoby, která zachycuje 
maximum nejcennějších architektonických a umělecko řemeslných prvků
a zároveň akceptující možnosti nového využití. 

Mezi tyto činnosti patří i pravidelná údržba a ochrana památky,
a to v rozsahu nezbytném pro trvalé odvrácení všech vlivů, které by mohly 
způsobit opětné zhoršení jejího stavu. V České republice neexistuje jiný 
program památkové péče, který by umožnil podporovat údržbu, jež před-
stavuje tu nejšetrnější a optimální metodu pro zachování autentických
hodnot každé kulturní památky. Židovské památky jsou defi novány jako 
movité a nemovité věci nebo jejich soubory, historické, umělecké, vědecké 
nebo technické hodnoty, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, 
tvůrčí schopnosti a život židovské komunity. Zapsání památky do Ústředního 
seznamu památek chráněných státem není v tomto směru podmínkou.

V roce 2009 jsme podpořili 16 projektů částkou 7, 5 milionů Kč.
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec v Praze  Znovuvztyčování a restaurování náhrobků na židovském hřbitově v Libochovicích 150 000

Židovská obec v Praze Restaurování a vztyčování náhrobků na židovském hřbitově ve Veselici 50 000

Židovská obec v Praze  Znovuvztyčování a restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve Spomyšli 50 000

Židovská obec Liberec Oprava hřbitovní zdi 150 000

Židovská obec v Ostravě  Rekonstrukce a oprava židovské obřadní síně ulice Na Najmanské, Slezská Ostrava 100 000

Židovská obec Teplice Komplexní rekonstrukce kulturní památky Židovský hřbitov Teplice (mimo objektu Chevry Kadiši) 300 000

Židovská obec Teplice Židovský hřbitov Žatec – II.etapa (Oprava fasády a oken obřadní síně a Domu správce) 100 000

Židovská obec Děčín Úprava vnitřních prostor synagogy – 1. etapa odstranění havarijního stavu elektrorozvodů a osvětlení
 v administrativní části synagogy včetně vstupních prostor a sociálního zařízení 100 000

Židovská obec Děčín Oprava židovského hřbitova v České Lípě – 1. etapa: odstranění havarijního stavu obvodové zdi 100 000

Židovská obec Brno Obnova areálu židovského hřbitova v Ivančicích (náhrobky 3. etapa) 200 000

Židovská obec Brno Oprava a dokumentace náhrobků židovského hřbitova v Mikulově – 2. etapa 150 000

Židovská obec Brno Oprava náhrobků židovského hřbitova v Boskovicích – 4. etapa  100 000

Respekt a tolerance Synagoga Loštice – stavební úpravy IV. etapa
 (úpravy čtyř přilehlých místností, opravy vnitřních omítek v modlitebním sále a ženské galerii) 150 000

Federace židovských obcí v ČR Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR,
 které jsou v majetku FŽO 5 600 000

Židovské muzeum v Praze Dílčí rekonstrukce a restaurování tumby Š. J. L. Rapoporta na židovském hřbitově v Praze 3, Fibichově ulici 50 000

Židovská obec Karlovy Vary Vybudování komunikace a PPV v areálů židovského hřbitova v Karlových Varech a Drahovicích 150 000

CELKEM  7 500 000  

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
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Program Obnova

V roce 2009 jsme realizovali ve spolupráci s Židovskou obcí Brno projekt revitalizace židovského hřbitova v Mikulově, 
pro který jsme získali 10 000 GBP od The Rothschild Foundation Europe. Díky získanému grantu byla vyrobena pamětní 
deska, připomínající působení slavného rabi Löwa (Maharala) v Mikulově a byla rozšířena expozice v obřadní síni
na hřbitově. Projekt doplnil spektrum aktivit, které se v ČR konaly u příležitosti 400. výročí úmrtí Maharala.

O projektech, které dlouhodobě podporujeme

Již od roku 2001 fi nancujeme Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých 

židovských památek na území ČR, které jsou v majetku Federace židovských obcí v ČR (FŽO). 

Koordinátor projektu Ing. Mojmír Malý, vedoucí Správy budov a nemovitostí Matana, a.s. vysvětluje vznik projektu: 
„Prvoplánově se jednalo především o zpustlé, zdevastované a zcela opomíjené hřbitovy ve vlastnictví menších židov-
ských obcí, které na rozdíl od Židovské obce v Praze nezískaly po roce 1989 natolik silné fi nanční zázemí, aby byly 
schopny se o toto historické dědictví odpovídajícím způsobem postarat. Postupně došlo i na několik budov a později 
i na objekty ve vlastnictví cizích subjektů. Po zjištění, že v některých oblastech ČR nebyl v procesu restitucí kladen 
dostatečný důraz na navracení pohřebišť do vlastnictví územně příslušných židovských obcí, převzala na sebe tuto roli 
sama FŽO a takto získané památky rovněž dodatečně začlenila do projektu.“ 
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V současné době projekt pečuje o 92 hřbitovů,
10 synagog, 2 obecní domy, bývalou židovskou školu 
a řadu hřbitovních domků. Obnovou památek byla 
pověřena Správa budov a nemovitostí Matana, a.s., 
jejíž zaměstnanci využívají svých mnohaletých
zkušeností a znalostí, a to jak v oblasti státní
památkové péče, tak i o dodržování náboženských 
pravidel. Díky jejich intenzivnímu úsilí je projekt
posílen o množství příspěvků a grantů z veřej-
ných zdrojů v rámci nejrůznějších programů státní
památkové péče. Financování obnovy synagog
a obecní domů v Úštěku a Polné, synagogy v Krnově 
a židovské školy v Jičíně bude v letech 2010–2013 
výrazně posíleno prostřednictvím fondů EU.

„Na projekt nelze v žádném případě nahlížet jako 
na jednorázovou akci, která se zahájí a o několik let 
později ukončí. Značnou část fi nančních prostředků 
je totiž každoročně potřeba věnovat na udržování 
dosaženého stavu, průběžně mírně narůstá množství 
spravovaných objektů a postup obnovy se zpomaluje 
i infl ací. Je nutné zdůraznit, že v případě ukončení 
či výrazného omezení fi nancování projektu, začne 
docházet k nenahraditelným ztrátám a postupnému 
znehodnocování doposud vynaložených prostředků, 
nehledě na zmarnění úsilí těch, kteří se na projektu 
řadu let podíleli.“, doplňuje Mojmír Malý. 

NFOH si je tohoto plně vědom a intenzivně hledá 
další zdroje fi nancování. 

Dárcem se můžete stát i Vy! Více na straně 53. 
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Program Budoucnost
8 | 

Podporujeme projekty, které pomáhají zachovat židovské tradice,
vzdělávají v judaismu a přispívají k rozvoji židovských komunit.
Mezi aktivity, na které přispíváme, patří přednášková a vzdělávací činnost, 
workshopy a semináře, festivaly židovské kultury, tématické měsíčníky
a zpravodaje, programy židovských školek a škol a další kulturní programy 
přibližující tradice, historii a současný život židovské komunity. 

Nejsou nám lhostejné vzrůstající projevy neonacismu, proto jsme vyčlenili 
v roce 2009 na projekty prevence proti projevům antisemitismu a s tím 
souvisejícího vandalismu částku 500 000 Kč. 

V roce 2009 jsme podpořili 23 projektů v celkové výši 1 041 000 Kč.
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O projektu, který dlouhodobě podporujeme

Nedělní dílny Vzdělávacího a kulturního centra 
Židovského muzea v Praze 

Již několik let podporujeme vzdělávací cyklus 
nedělních programů pro školní a předškolní děti
a jejich rodiče. Děti se hravou formou seznamují
s židovskou kulturou, historií, tradicemi a zvyky.
Průvodcem je lvíček Arje – maskot dílen. V rám-
ci každé dílny si děti poslechnou zajímavý příběh,
naučí se píseň či si zatancují, domů si odnesou vlast-
noručně vyrobený předmět související s programem 
dané dílny. Součástí nedělních dílen je také prohlídka 
objektů Židovského muzea v Praze.

Z hodnocení účastníků dílem uvádíme:

 Nedělní dílny má celá naše rodina velmi ráda. 
Hlavně děti se vždy těší. Zábavnou formou se
dozvídáme mnoho zajímavých věcí. Velmi oceňuje-
me různé metody práce s dětmi, které tak mohou
zapojit různé smysly a získané informace si tak 
lépe zapamatovat. Vážíme si také přístupu do růz-
ných objektů Židovského muzea s průvodkyní. Rádi
bychom poznali více příběhů ze Starého zákona
a také se dozvěděli něco z dějin Izraele, případně 
židovského osídlení Čech.

 Nedělní dílnu jsme se synem (7 let) navštívili již 
potřetí. Syn sem chodí rád a já tuto aktivitu vnímám 
jako pro něj velmi přínosnou. Přístupnou formou se 
seznamuje s židovskou kulturou a historií města, 
ve kterém žijeme. Dílny jsou velmi dobře vedeny
a vhodně strukturovány (informace – aktivita – ná-
vštěva památky) Děkujeme!

 Dílny pro děti se nám s dcerou moc líbí. Jsou
vedeny velice hezky, hodina je přiměřeně rozvrstvena 
na část povídací neboli klasicky výukovou, část tvo-
řivou a Barušku vždy potěší část svačinová. Je vidět, 
že lektorky jsou v oblasti židovské kultury velice 
vzdělané a hodiny připravují s nadšením. Co se týče 
programu, necháme se poučit o čemkoliv, protože 
nás židovská kultura velice zajímá. Tyto nedělní 
dílny nás vracejí k pochopení víry některých našich 
předků. Takže doufám, že tento projekt bude nadále 
pokračovat ve stejném duchu jako dosud.

 Program se nám líbí. Dcera se na dílničky těší, 
doví se zde spoustu věcí, které se nemá jinak kde 
dovědět. Líbí se nám koncepce programu – tvoření, 
informace, prohlídka. Uvítala bych možná více 
informací ze současného života. Na nedělních
dílnách oceňuji i to, že program je připraven tak,
že děti po celou dobu opravdu zaujme. A že infor-
mace o dalším programu najdeme na internetu.
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Židovská obec Teplice  Společenský klub ŽO Teplice – rok 2010 30 000

Židovská obec v Ostravě   Judaismus od A-Z pokračování přednášek pro rok 2010 25 000

Městské kulturní středisko Třebíč  Třebíčský židovský festival 25 000

Muzeum Kroměřížska  Vydání sborníku příspěvků z XVI. ročníku konference Židé a Morava 20 000

Mezinárodní křesťanské
velvyslanectví Jeruzalém  Staronová šance – veřejná shromáždění proti antisemitismu 30 000

Židovská obec Děčín  Židovská obec – zdroj informací o judaismu  30 000

Společnost křesťanů a Židů  Revue Společnosti křesťanů a Židů 25 000

Židovské muzeum v Praze  Nedělní dílny 30 000

Židovská obec v Praze  Vícegenerační komunitní centrum 30 000

Garamond  Hebrejsko-český a česko-hebrejský slovník (zpracování 4 000 hesel v průběhu 2010) 40 000

Židovská liberální unie v ČR  Zatemněná demokracie – celovečerní dokumentární fi lm o současném neonacismu, nacionalismu a islamismu 50 000

Terezínská iniciativa  Vydávání časopisu Terezínská iniciativa a jeho distribuce 50 000

Živá paměť  Specifi cké poradenství ke Ghetto Rente a Anerkennungsleistung 50 000

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
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Ulpan Teplice  Limud Ulpan Teplice 20 000

Česká rada dětí a mládeže  Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost 20 000

Krajská knihovna Františka Bartoše  Židovské památky ve Zlínském kraji 15 000

SION – Nová generace  Dny pro Izrael 25 000

Institut Terezínské iniciativy  Antisemitismus jako součást české kulturní a politické tradice 250 000

Magen  Židovské listy 25 000

Lauderovy školy při ŽOP  Výuka hebrejštiny a židovské výchovy na 1. stupni ZŠ podle výukového programu Tal Am 31 000

Bejt Simcha  Maskil - z pokladnice myšlenek našich moudrých 30 000

In IUSTITIA  Právem proti antisemitismu 150 000

Člověk v tísni  Přes hranice Česka a Rakouska (TransBorders Czech Republic – Austria) 40 000

CELKEM  1 041 000 
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Fúze s Českou radou pro oběti nacismu,
nadačním fondem

9 | 

Správní rady NFOH a ČRON dne 18. srpna 2009 podepsaly Projekt fúze
sloučením nadačních fondů podle ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvi-
sejících zákonů v platném znění, a to k rozhodnému dni 1. září 2009. Městský 
soud v Praze zapsal fúzi do nadačního rejstříku, rozhodnutí nabylo právní moci
31. března 2010. 

ČRON zastupoval zájmy obětí nacismu, zpracovával a realizoval projekt ve prospěch 
osob k odškodnění za nucenou a otrockou práci, bojoval proti neonacismu,
rasismu, xenofobii, národnostní nesnášenlivosti a znevažování dobrého jména
a památky českých obětí nacismu v ČR i zahraničí. Odškodňovací projekt byl 
úspěšně dokončen a majetek ČRON nedostačoval k plnění účelu, pro který
byl zřízen. Jelikož poslání NFOH je obdobné, dohodly se správní rady na sloučení.

NFOH převzal zbývající majetek ČRON, jeho závazky a práva, zejména kontrolu
38 projektů, které byly či stále ještě jsou realizovány s podporou ČRON.
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AKTIVA

Dlouhodobý majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 6

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 3 000

Dlouhodobý majetek celkem 3 000

Krátkodobý majetek

Poskytnuté provozní zálohy 25

Pokladna 8

Účty v bankách 138

Krátkodobý majetek celkem 171

AKTIVA CELKEM 3 171

PASIVA

Vlastní zdroje

Vlastní jmění 30

Účet výsledku hospodaření - 8 182

Nerozdělený zisk z minulých let 11 217

Vlastní zdroje celkem 3 065

Cizí zdroje

Dodavatelé 11

Jiné závazky 70

Dohadné účty pasivní 25

Cizí zdroje celkem 106

PASIVA CELKEM 3 171

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČRON / Rozvaha ke dni 31. 8. 2009, v tis. Kč
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 8. 2009, v tis. Kč

VÝNOSY

Úroky 11

Jiné ostatní výnosy 1

Tržby z prodeje majetku 15

Přijaté příspěvky (dary) 2 974

VÝNOSY CELKEM 3 001

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZTRÁTA)  - 8 182

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 31

Spotřeba energie 6

Opravy a udržování 2

Cestovné 9

Náklady na reprezentaci 11

Ostatní služby 692

Mzdové náklady 1 080

Zákonné sociální pojištění 220

Zákonné sociální náklady 17

Odpis nedobytné pohledávky 42

Jiné ostatní náklady 119

Odpisy 2

Zůstatková cena prodaného majetku 3

Poskytnuté členské příspěvky 8 949

NÁKLADY CELKEM 11 183
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA OBDOBÍ 1. 1. – 31. 8. 2008 (výtah)

1. VYMEZENÍ ÚČELU

Zřizovatelé ČRON byly Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Federace židovských obcí v ČR a Svaz nuceně nasazených
československých občanů za 2. světové války v Německu a ostatních Německem okupovaných zemích. ČRON byl zřízen s obecně prospěšným 
cílem zastupovat zájmy obětí nacismu, bojovat proti neonacismu, xenofobii a národní nesnášenlivosti. 

2. SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Účetním obdobím účetní jednotky je období 1. 1. 2009 – 31. 8. 2009.
Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky fi rmou Angel’s Accounting, s.r.o. na základě smlouvy o dílo v programu UFO.

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.
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Memento Lidice  Sociální aktivizační centrum pro seniory 30 000

Živá paměť Kontaktní centrum pro oběti nacismu  250 000

Židovská obec Brno  Důstojné stáří pro přeživší holocaustu 50 000

Židovská obec Olomouc Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust a druhou generaci II 50 000

Židovská obec v Ostravě  ADP TIKVAH – pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaustu 50 000

Židovská obec v Praze Podpora kvality života imobilních osob 50 000

Magen Zvláštní příloha židovských listů: Betreueři – židovští učitelé v Terezíně a v koncentračních táborech 50 000

Člověk v tísni Te na del o del! 100 000

Státní oblastní archiv v Litoměřicích Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938–1945 110 000

Národní institut pro další vzdělávání Mezinárodní braniborsko-český seminář 20 000

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939–1945) 90 000

BONI PUERI Hudbou proti nacismu – Zpívejte s námi Brundibára 50 000

Městská knihovna Kolín Stálá výstava – „Žili tu s námi“ 50 000

Památník Terezín Umělec František Petr Kien a jeho vzpoura proti nacistické brutalitě – monografi e, katalog 150 000

Stanislav Červinka
– Nakladatelství TEMPO Vydání knihy „Kdo zabil Arconu?“ 50 000

Jan Fišer – Ars Humana Odkaz Berty Suttnerové 50 000

Mezinárodní křesťanské
velvyslanectví Jeruzalém Světlo paměti – vzdělávání o holocaustu 50 000

Tolerance a občanská společnost Monitoring neonacismu a rasismu v ČR 250 000

Sdružení obětí nacismu Podpora na činnost 55 000

PŘEHLED UDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 
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Příjemce příspěvku Název projektu Příspěvek (Kč)

Institut Terezínské iniciativy 1) Databáze obětí konečného řešení židovské otázky, 2) Nucené práce v pobočkách koncen. táborů v ČR 700 000

Svaz osvobozených poltických vězňů
a pozůstalých ČR Činnost organizace pro roky 2009–2012 2 910 000

Živá paměť Péče o oběti nacistického pronásledování a jejich odkaz 2 430 000

Výbor pro odškodnění
romského holocaustu v ČR Prezentace putovní výstavy „Zaniklý svět“ po českých městech 105 000

Tolerance a občanská společnost Monitoring neonacismu a rasismu v ČR 2009–2011 690 000

Lukáš Přibyl Zapomenuté transporty – Výroba české verze DVD dokumentárního cyklu o holocaustu 70 000

Státní oblastní archiv v Litoměřicích Publikace Bohemika ve Spolkovém archivu v Berlíně 50 000

Živá paměť Podpora poradenské činnosti osobám žádajícím o platbu za práci v nacistických ghettech 50 000

Židovská obec Teplice Místa hrůzy 12 500

Muzeum Vysočiny Holocaust v Havlíčkově Brodě a pracovní tábor v Lípě 50 000

ZŠ Praha – Dolní Chabry Podpora zájezdu do koncentračního tábora Osvětim 10 000

Sdružení bývalých vězňů
koncen. Tábora Schwarzheide Vydání překladu z němčiny do angličtiny „České vydání životopisů bývalých vězňů KT Schwarzheide“ 50 000

Global Entertainment & Media Vložení anglických titulků do vyrobeného dokumentárního fi lmu „Auschwitz – Birkenau 168830“ 13 000

Sdružení židovských odbojářů a vojáků Rozšíření výstavy „Židé v boji a odboji 1938–1945“ 45 000

Sdružení obětí nacismu Podpora činnosti a zájezdu 35 000

Sdružení nuceně nasazených
za 2.světové války Podpora činnosti a zájezdu 10 000

Koordinační a inform. středisko
pro centra pomoci a mobility v Praze Podpora publikace „Cestujeme bez bariér“ 15 000

Zdeněk Susa Podpora publikační činnosti Richarda Federa „HASAFAH HAIVRIT“ 50 000

Dvanáct opic Vydání DVD/DVD-ROM „Vzpomínky a zapomínání“ 23 300

CELKEM  8 873 800
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Zpráva o hospodaření 
10 | 

K rozhodnému dni 1. 9. 2009 došlo k fúzi NFOH a ČRON. K 31. 8. 2009 byla
za oba nadační fondy sestavena účetní závěrka. Tím došlo k tomu, že účetní
období NFOH se v roce 2009 neshoduje s kalendářním rokem, ale je od 1. 1. 2009 
do 31. 8. 2009. Z důvodů vyčíslení ročních nákladů na správu sestavil NFOH
i mezitímní účetní závěrku k 31. 12. 2009, tzn. za období 4 měsíců.

Příspěvek FNM z roku 2000 činil 300 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou
od prosince 2005 investovány v Balancovaném fondu nadací (dále BFN)
u Pioneer Investments, a.s. a v ČSOB Asset Management, a.s. 

Udělené nadační příspěvky v roce 2009 činily 15 000 tis. Kč a 30 % nákladů
na správu ve smyslu dodatku č. 3 ke smlouvě s FNM činí 4 500 tis. Kč.
Určujeme-li celkové náklady NFOH za rok 2009, je nutné sečíst řádný
a mezitímní výkaz zisku a ztráty. V roce 2009 dosáhly celkové náklady 
NFOH výše 3 067 tis. Kč , což je 20,45 % z udělených nadačních příspěvků,
tzn. že NFOH splnil kritérium stanovené smlouvou s FNM. Pokud od účetních 
nákladů odečteme náklady spojené s držením fi nančních investic, získáme
skutečné náklady na správu NFOH ve výši 2 559 tis. Kč, což je 17,06 %
z udělených nadačních příspěvků.
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Z dopisu auditora

Dne 18. 8. 2009 byl zpracován Projekt fúze sloučením nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu (zanikající nadační fond) a Nadačního fondu 
obětem holocaustu. Projekt fúze byl schválen Městským soudem v Praze usnesením ze dne 24. 3. 2010, které nabylo právní moci 31. 3. 2010. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Projekt fúze byl schválen až v následujícím roce s účinností od 1. 9. 2009, byla řádná účetní závěrka a audit
této závěrky zpracován za období od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009. Další řádná účetní závěrka bude zpracována za období 1. 9. 2009 do 31. 12. 2010. 

Za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 jsme z ročních údajů posoudili úroveň nákladů na správu nadačního fondu. Ukazatel celkových nákladů 
na správu nadačního fondu tvoří 20,45 % poskytnutých nadačních příspěvků. Po vyloučení nákladů na tzv. „držení fi nanční investice“ činí tento 
ukazatel 17,06 %. Nadační fond tedy za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 splnil ukazatel úrovně nákladů na správu fondu (pro rok 2009 byla 
stanovena hranice max. 30 % z poskytnutých nadačních příspěvků).
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ŘÁDNÁ ROZVAHA KE DNI 31. 8. 2009, v tis. Kč

AKTIVA

Dlouhodobý majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 118

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 118

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 183

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 183

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 54 184

Dlouhodobý majetek celkem 54 184

Krátkodobý majetek

Poskytnuté provozní zálohy 52

Ostatní pohledávky 3

Dohadné účty aktivní 1 552

Pokladna 11

Ceniny 8

Účty v bankách 6 237

Majetkové cenné papíry 66 168

Náklady příštích období 15

Krátkodobý majetek celkem 74 046

AKTIVA CELKEM 128 230

PASIVA

Vlastní zdroje

Vlastní jmění 1

Fondy 129 135

Účet výsledku hospodaření 2 241

Neuhrazená ztráta z minulých let - 3 364

Vlastní zdroje celkem 128 013

Cizí zdroje

Dodavatelé 24

Zaměstnanci 73

Závazky k institucím SZ a ZP 37

Ostatní přímé daně 11

Jiné závazky 23

Dohadné účty pasivní 49

Cizí zdroje celkem 217

PASIVA CELKEM 128 230
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ŘÁDNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 8. 2009, v tis. Kč

VÝNOSY

Úroky 3

Kurzové zisky 3

Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 1 552

Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 2 397

Přijaté příspěvky (dary) 7

VÝNOSY CELKEM 3 962

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 37

Spotřeba energie 22

Cestovné 32

Náklady na reprezentaci 7

Ostatní služby 416

Mzdové náklady 832

Zákonné sociální pojištění 260

Zákonné sociální náklady 18

Ostatní sociální náklady 4

Kurzové ztráty 3

Jiné ostatní náklady 14

Prodané cenné papíry a podíly 76

NÁKLADY CELKEM 1 721

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK)  2 241
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PŘÍLOHA K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (výtah)

1. VYMEZENÍ ÚČELU
Zřizovatelem NFOH je Federace židovských obcí v ČR. NFOH je zřízen s obecně prospěšným cílem ochrany humanitárních hodnot za účelem
získávání fi nančních prostředků a poskytování nadačních příspěvku na zmírnění některých křivd způsobených obětem holocaustu.

2. SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní období 1. 1. 2009 – 31. 8. 2009.
Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky fi rmou Prekos-ekonomické služby, s.r.o., na základě smlouvy o dílo v programu 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.

Kompletní znění Přílohy je vloženo ve sbírce listin v nadačním rejstříku.
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MEZITÍMNÍ ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2009, v tis. Kč

AKTIVA

Dlouhodobý majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 118

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 118

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 189

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 189

Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 55 340

Dlouhodobý majetek celkem 55 340

Krátkodobý majetek

Poskytnuté provozní zálohy 52

Pohledávky za zaměstnanci - 1

Jiné pohledávky 11

Pokladna 31

Ceniny 17

Účty v bankách 523

Majetkové cenné papíry 71 735

Náklady příštích období 4

Krátkodobý majetek celkem 72 372

AKTIVA CELKEM 127 712

PASIVA

Vlastní zdroje

Vlastní jmění 1

Fondy 127 262

Účet výsledku hospodaření 841

Neuhrazená ztráta z minulých let - 1 123

Vlastní zdroje celkem 126 981

Cizí zdroje

Dodavatelé 50

Zaměstnanci 119

Závazky k institucím SZ a ZP 61

Ostatní přímé daně 20

Jiné závazky 5

Dohadné účty pasivní 53

Výdaje příštích období 423

Cizí zdroje celkem 731

PASIVA CELKEM 127 712
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MEZITÍMNÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2009, v tis. Kč

VÝNOSY

Úroky 1

Jiné ostatní výnosy 13

Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 1 014

Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 1 135

Přijaté příspěvky (dary) 24

VÝNOSY CELKEM 2 187

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 31

Spotřeba energie 19

Cestovné 13

Náklady na reprezentaci 12

Ostatní služby 244

Mzdové náklady 459

Zákonné sociální pojištění 119

Zákonné sociální náklady 8

Ostatní sociální náklady 2

Jiné ostatní náklady 7

Prodané cenné papíry a podíly 432

NÁKLADY CELKEM 1 346

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK)  841
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PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (výtah)

1. VYMEZENÍ ÚČELU
Zřizovatelem NFOH je Federace židovských obcí v ČR. NFOH je zřízen s obecně prospěšným cílem ochrany humanitárních hodnot za účelem
získávání fi nančních prostředků a poskytování nadačních příspěvku na zmírnění některých křivd způsobených obětem holocaustu. 

2. SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní období 1. 9. – 31. 12. 2009.
Účetnictví je zpracováváno dodavatelsky fi rmou Prekos-ekonomické služby, s.r.o., na základě smlouvy o dílo v programu 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.
 
 Kompletní znění Přílohy je vloženo ve sbírce listin v nadačním rejstříku. 

PŘEHLED SPRÁVY PŘÍSPĚVKU POSKYTNUTÉHO FNM V ROCE  2009

 Výnosy spojené s fi nančními investicemi: 6 098 tis. Kč

 Úroky: 4 tis. Kč

 Náklady na správu: 2 559 tis. Kč

 Náklady spojené s fi nančními investicemi: 508 tis. Kč 
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Výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě
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Výrok auditora k účetní závěrce NFOH k 31. 8. 2009
 
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 standardy
a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. v platném znění (zákon o účetnictví), vyhláškou  č. 504/2002 Sb. a Českými 
účetními standardy 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 fi nanční situace NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM 
HOLOCAUSTU. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými zákony
a účetními předpisy.

2.  Podle našeho názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání 
účetní jednotky.

3.  Úroveň nákladů na správu nadačního fondu za období 1-8/2009 neposuzujeme. 
Úroveň těchto nákladů za období 1-12/2009 je uvedena v dopise auditora
ze dne 4. 5. 2010.
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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 4. května 2010
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Výrok auditora k účetní závěrce ČRON k 31. 8. 2009  
  
 Audit účetní závěrky fondu ČESKÁ RADA PRO OBĚTI NACISMU, se sídlem Sudoměřská 47/1793, Praha 3, 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 standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění (zákon o účetnictví),
vyhláškou  č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy 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 fi nanční situace Česká rada pro oběti nacismu. Účetní závěrka byla sestavena v souladu
s platnými zákony a účetními předpisy.

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 4. května 2010
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Výrok auditora k výroční zprávě NFOH za rok 2009 
 
Ověřili jsme soulad výroční zprávy NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU s účetní závěrkou. Výroční zpráva obsahuje agregované údaje 
účetní závěrky.

Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán nadačního fondu. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
ve výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU ve všech významných ohledech
v souladu s účetní závěrkou. 

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 5. května 2010
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Správní a dozorčí rada
12 | 

Správní rada NFOH se sešla ke společnému jednání celkem pětkrát,
vždy za účasti minimálně jednoho člena dozorčí rady NFOH.
Několikrát hlasovala z časových důvodů o důležitém bodu formou per rollam.
Dozorčí rada NFOH jednala samostatně celkem čtyřikrát.
Členové správní a dozorčí rady se aktivně účastní aktivit NFOH,
pracují bez nároku na honorář.

Správní rada: předseda

Ing. Michal Borges 

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. Je pyšný na čtyři vnuky a pátou vnučku Ester.
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čestný předseda 

Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc. 

Studoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technic-
kého v Praze a doktorát na ČVUT obor fyziky – akustiky. Je přeživší 
koncentračních táborů Terezín, Auschwitz a Friedland. 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 ředi-
tel. 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 přede-
vším na německých školách, v křesťansko-židovských společnostech
v Německu na téma česko-německých vztahů za 2. světové války
a o životě v koncentračních táborech. Je nositelem řady státních
vyznamenání a čestným členem vědeckých společností v ČR i zahra-
ničí. V současné době je viceprezidentem Internationales Auschwitz 
Komitee, místopředsedou Českého osvětimského výboru, je členem 
představenstva v Bundesverband für Information und Beratung
der NS-Verfolgten v Kolíně N/Rýnem, předsednictva Terezínské iniciativy, 
Rady Federace židovských obcí v ČR a členem Česko-německé rady
ministerstev zahraničí České republiky a Spolkové republiky Německa.

členové

Andrew Baker (do 31. 7. 2009)

Rabín Andrew Baker nastoupil v roce 1979 do The American Jewish 
Committee (AJC) a dnes je ředitelem International Jewish Aff airs.
Je předním odborníkem na antisemitismus v Evropě a na výzvy,
kterým čelí židovské komunity, včetně restitučních otázek holocaustu. 
Od roku 1992 do roku 2000 působil rabi Andrew Baker jako ředitel 
pro evropské záležitosti a pomáhal při vývoji a realizaci programů 
na podporu tolerance v nově vznikajících demokraciích ve střední
a východní Evropě. V roce 2003 mu byl Spolkovou republikou Německo 
udělen Kříž za zásluhy, a to za práci pro německo-židovské vztahy.
Je vice-president Conference on Jewish Material Claims Against
Germany. Rabi Baker byl členem ofi ciální delegace vlády USA na prv-
ní evropské konferenci o antisemitismu Organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (OBSE), která se konala ve Vídni v červnu 2003. 
Andrew Baker se také aktivně podílel na druhé konferenci o antise-
mitismu konané v Berlíně v dubnu 2004. Rabín Andrew Baker získal 
bakalářský titul na Wesleyan University a titul magistra a rabínské
vysvěcení na Hebrew Union College-židovském institutu náboženství
v New Yorku. Je bývalý prezident Interfaith Conference ve Washingtonu
a bývalý komisař District of Columbia komise pro lidská práva.
Andrew Baker je ženatý a má čtyři děti. 
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PhDr. Tomáš Hrbek (od 21. 5. 2009 místopředsedou)

Absolvoval jedenáctiletou střední školu v Olomouci. Po maturitě 
pracoval rok u Pozemních staveb Prostějov na stavbě Farmakonu.
Po dalších životních peripetiích absolvoval studium češtiny a anglič-
tiny na fi lozofi cké 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 fi lozofi cké 
fakultě dějiny divadla. Od roku 2008 do ledna 2010 pracoval jako pen-
zista v oddělení komunikace UP. Nyní je zaměstnancem Židovské obce 
Olomouc. Je ženatý, má dva syny.

Ing. Zdeněk Novák

Vrchní ředitel sekce Ministerstva kultury ČR. Absolvent Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně, postgraduálního kurzu 
Památková péče na Fakultě architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze. Odborník v oblasti památkové péče, ochrany 
kulturního dědictví, veřejné správy v kultuře a historii zahradního
a krajinářského umění. Na toto téma publikoval řadu odborných statí 
a přednášek. Jeho kvalifi kace v krajinářské architektuře umožňuje
celostátní vnímání a řešení otázek spojených s ochranou kulturního 
i přírodního dědictví. Působil jako odborný pracovník Památkové-
ho 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.

Ing. Michal Klíma (od 1. 8. 2009)

Absolvoval ČVUT v roce 1984. Do roku 1989 pracoval jako programá-
tor. Od roku 1990 do roku 1997 řídil vydavatelství Lidové noviny.
Od roku 1998 do roku 2000 byl výkonným ředitelem Economie, vydava-
tele Hospodářských novin, týdeníku Ekonom a odborných měsíčníků.
V roce 2000 založil a pak tři roky řídil internetové vydavatelství Economia 
Online, provozující web iHNed.cz. Od roku 2003 do roku 2009 byl 
generálním ředitelem vydavatelství Economia. Od roku 2007 je před-
sedou představenstva slovenského vydavatelství Ecopress. Od roku 
1997 je rovněž vicepresidentem Světové asociace novin a novinových 
vydavatelů se sídlem v Paříži a Darmstadtu. V roce 2003 koupil rozpa-
dající se budovu bývalé synagogy v Hartmanicích na Šumavě, založil 
občanské sdružení, které ji rekonstruovalo a provozuje v ní památník 
připomínající spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Publikuje
v novinách a časopisech politické komentáře a články převážně
s mediální problematikou. Příležitostně přednáší v ČR i v zahraničí. 
Manželka pracuje v Národní galerii. Dcera studuje vysokou školu
v USA a syn gymnázium v Praze. 

PhDr. Taťjana Pelíšková (od 5. 2. 2009)

Vystudovala fi lozofi ckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně,
kombinaci oborů etnologie a dějiny umění. Pracovala v Českém rozhlase 
v hudební redakci, dále působila jako tajemník Židovské obce Brno.
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.
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Mgr. Michal Sedláček 

První náměstek ministra pro evropské záležitosti, do února 2009
působil jako náměstek ministra práce a sociálních věcí. Absolvoval 
Fakultu žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, navštěvoval další
kurzy a přednášky na univerzitách v České republice, Německu
a USA. Zastupoval studenty v letech 1989 a 1990. Byl poslancem České
národní rady, poradcem ministra zahraničních věcí, politickým radou 
a vedoucím politické sekce na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu nezá-
vislým konzultantem, ředitelem odboru Koordinace evropských politik
na Úřadu vlády ČR. Je také novinářem a fi lmovým režisérem.
Je ženatý, má dva syny.

Mgr. Jan Šícha 

JUDr. Dagmar  Tyšerová 

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

 

Dozorčí rada: předseda 

JUDr. Jaroslav Niklas

Absolvent právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1991 pracoval
na Fondu národního majetku ČR jako právník, od roku 2006
na ministerstvu fi nancí v odboru realizace privatizace majetku státu, 
oddělení ekologických škod. Za ministerstvo fi nancí vede smluvní 
agendu a koordinuje součinnost vybraných nadací a nadačních fondů 
v rámci funkce ministerstva, jakožto převodce příspěvků Nadačního 
investičního fondu těmto subjektům. S NFOH spolupracuje od jeho 
založení. Od 1. 7. 2009 byl členem dozorčí rady a nyní je jejím předsedou. 
Má dospělou dceru a dvě vnoučata.

členové

Michael Lichtenstein (do 5. 9. 2009 předsedou dozorčí rady)

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou, dále Institut Ministerstva 
průmyslu se zaměřením na řízení a ekonomiku průmyslu. Od roku 1990 
pracuje v řídících funkcích, jako obchodní ředitel fi rmy MIPEBO, a.s., 
později jednatel fi rmy Chaver s.r.o. V roce 2007 dokončil studium se za-
měřením 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.

Jiří Süss 

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, PhD. (do 30. 6. 2009) 
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Zaměstnanci
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Mgr. Marta Malá – ředitelka

Absolventka judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy,
nyní pokračuje v doktorandském studiu v Ústavu židovských studií při UK HTF 
tématem židovské zvyky a tradice v terezínském ghettu. Je členkou Historické 
skupiny Osvětim, sdružující přeživší vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. 
Vyučuje děti v nedělní židovské škole, příležitostně přednáší o zvycích a tradi-
cích. V NFOH pracuje od roku 2002. 

Ing. Kateřina Vintrová – fi nanční manažerka

Studentka 5. ročníku fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze. V roce 2007 krátce působila ve společnosti International 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 antropologie na Filosofi cké fakultě
Západočeské univerzity v Plzni. V NFOH pracuje od roku 2003. Před tím
pracovala pro dva evropské dotační programy. Je členkou volnočasového
občanského sdružení Duha – Tangram, které se zaměřuje na integraci zdravotně, 
mentálně a sociálně handicapovaných mladých lidí.
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Michaela Vintrová – administrativní pracovnice

Je studentkou 2. ročníku fakulty Podnikohospodářské Vysoké 
školy ekonomické v Praze. V NFOH pracuje od září 2009,
jako dobrovolnice pomáhala NFOH již od roku 2006.

Dagmar Juráňová – manažerka pro fundraising a public relations 

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 infor-
mační zařízení v Třebíči jako průvodkyně a organizátorka
kulturních akcí. V NFOH pracovala do května 2009.

Děkujeme našim dobrovolníkům
za pomoc při organizaci našich akcí!

Barbora Bednářová 

Lenka Kopřivová

Šimon Krýsl

Gabriela Literová

Jana Maláková

Tereza Rýdová 

Matěj Šaman
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Naši dárci
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Srdečně děkujeme za podporu všem našim dárcům!

Robin Böhnisch

Michal Borges

Veronika a Tomáš Büchlerovi

Michal Dostál

Jiří Fictum

Jaroslav Fišer

Adam Friedrich

Daniela Hromádková

Daniel Jarkulisch

Martin Jelínek

Dušan Krásničan

Jana Konvalinová

Taťjana Pelíšková
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Fond národního majetku (respektive Ministerstvo fi nancí ČR)

Entertainment service, s.r.o.

Magistrát hlavního města Prahy

Mamacoff ee

Město Loštice

Nydrle Studio s.r.o. 

Respekt a tolerance

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov

České vinařství Chrámce, s.r.o.

Výbor pro odškodnění romského holocaustu

Židovská obec v Praze

Židovské muzeum v Praze

Děkujeme také účastníkům benefi čního 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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Základní data 
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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, 224 261 573
Fax: (+420) 224 262 563
E-mail: info@fondholocaust.cz

Internetové stránky: www.fondholocaust.cz

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

IČ: 26189381

Zápis v nadačním rejstříku: vedený Krajským obchodním soudem v Praze,
oddíl N, vložka 344, 31. července 2000
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