Výroční zpráva za rok 2000
Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) byl zřízen zakládací listinou podle zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech, a je zapsán v rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném u
Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 344, dne 31. července 2000. Zřizovatelem je
Federace židovských obcí v České republice.
Účel NFOH
1. Účelem nadačního fondu je získávání finančních prostředků a poskytování nadačních
příspěvků na zmírnění některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.
2. Za tím účelem budou finanční prostředky fondu používány výhradně:
a. pro rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek
na území ČR,
b. pro projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu,
c. na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili
holocaust,
d. k podpoře vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu,
e. k výplatě peněžních částek fyzickým osobám za účelem odstranění tvrdosti při
uplatňování mezinárodních dohod a restitučních předpisů umožňujících odškodnění
či zmírnění majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.
Zahájení činnosti v roce 2000
První společné zasedání správní a dozorčí rady bylo svoláno zřizovatelem dne 22. listopadu 2000,
kde byli zvoleni předsedové obou rad. Jedinou činností v roce 2000 bylo vybudování zázemí, které
by umožnilo zahájit provoz NFOH. Správní rada rozhodla o přijetí tajemníka a pronájmu vhodných
kancelářských prostor. Funkce ve správní a dozorčí radě jsou čestné, bez nároku na odměnu.
Schválení účetní závěrky a hospodaření NFOH v roce 2000
Dne 27. 11. 2000 NFOH obdržel od Fondu národního majetku ČR finanční prostředky ve výši 300
mil. Kč. Finanční prostředky byly určeny k plnění účelu NFOH. Detailní podmínky využití těchto
peněžních prostředků jsou upraveny smlouvou FNM a NFOH.
Za rok 2000 činily výnosy NFOH 1035 tis. Kč. Výše finančních prostředků použitých na správu
nadačního fondu (náklady) činila 27 tis. Kč. Účetní závěrka NFOH byla schválená dozorčí a správní
radou dne 17.5.2001. Rovněž byla vypracována zpráva nezávislého auditora, která byla vyhotovena
dne 24. 5. 2001.
Hlavní úkoly pro rok 2001
Hlavní poslání NFOH by mělo být naplňováno v roce 2001. V prvním pololetí bude zahájen projekt
ve prospěch rodin obětí holocaustu, které přišly v období okupace Československa nacistickým
Německem o nemovitý majetek na území dnešní České republiky a nebyl jim navrácen ani jinak
kompenzován. Tento projekt se bude týkat tisíců rodin žijících jak v České republice, tak v
zahraničí. NFOH bude muset přijmout administrátora, který bude odpovědný za realizaci tohoto
jednorázového projektu. Ve druhém pololetí roku 2001 budou připravena pravidla pro financování
sociálních projektů ve prospěch obětí holocaustu, projektů na obnovu židovských památek a dalších
projektů naplňujících účel NFOH.

Výrok auditora
Na základě zprávy nezávislého auditora ze dne 24.5.2000 o auditu účetní závěrky k 31.12.2000 je
uveden následující výrok auditora.
1. Provedli jsme audit účetní závěrky u společnosti Nadační fond obětem holocaustu, se sídlem
Maiselova 18, Praha 1 k 31.12.2000. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech
významných ohledech podává věrný obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu majetku a
závazků, rozdílu majetku a závazků, nákladů a výnosů a výsledků hospodaření a finanční
situace za rok 2000 a je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy.
2. Podle našeho názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky.
3. Úroveň nákladů na správu nadačního fondu je v souladu s ustanovením Statutu nadačního
fondu i v souladu s § 22 zákona č. 227/1997 Sb. (zákon o nadacích a nadačních fondech).

