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                                      1. Slovo předsedy správní rady 

 
Vážení přátelé, 
ŽO Plzeň žádala stejně jako v předchozích letech i v roce 2020 o nadační příspěvek jen na 
kulturní využití Staré synagogy, vzhledem k rekonstrukci interiéru Velké synagogy (dále VS). 
Ani obnovená Stará synagoga (dále SS) nežádala od NRL podporu na opravy, a tak nadace 
na virtuální společné schůzi SR a DR 22. 11. 2019 rozhodla o udělení rekordních  
8 nadačních příspěvků 7 subjektům, vesměs pro akce ve SS, dle pravidel z článku 6. 
písmenu b/. bodu 3. statutu NRL: „Zajišťování vzpomínkových, kulturních  
a společenských akcí v objektech synagog...“: 
 

a./ 25 tis. Kč žádosti z. s. Koncerty Plzeňsko o podporu na 3 koncerty Příběhy 
hudby v synagoze + 15 tis. Kč na kulinářsko-hudební akci fyzické osoby Hudba 
na talíři   

b./ 25 tis. Kč na Benefiční koncert 2020 z. s. ProCit ve SS 
c./ 75 tis. Kč na 4 fotografické výstavy z. s. ProPhoto ve SS v průběhu roku 2020 
d./ 45 tis. Kč z. s. Procházky uměním na koncert ve SS v rámci VIII. ročníku  

s věnováním výtěžku z koncertů na obnovu památek Plzeňska 
e./ 12 tis. Kč o. p. s. Domovinka – sociální služby na Charitativní koncert na Den 

seniorů 1.10.2020 
f./ 25 tis. Kč z. s. Goteo na přednáškový cyklus LeChajim Plzeň ve SS pro studenty 

středních škol 
g./ 45 tis. Kč ŽO Plzeň na cyklus 5 koncertů ve SS 

 
SR udělila podporu všem 7 žadatelům v celkové výši 267 tis. Kč postupně vyplácených ve 
výši jen 242 tis. Kč, nedošlo tudíž k výplatě všech příspěvků z důvodu pandemie, kdy se  
v r. 2020 nemohly všechny akce uskutečnit, zejména Hudba na talíři za 15 tis. Kč, jež se asi 
neuskuteční ani v r. 2021. Virtuální schůze SR a DR NRL proto rozhodla, že pomocí 
dodatků smluv s 5 subjekty na r. 2020 se plnění původních smluv protáhne na celý 
rok 2021. Z toho důvodu nebude vypsána veřejná výzva pro rok 2021 na žádosti  
o nadační podpory, což status nadace č.6/a. dovoluje. 
Vzhledem k prodloužení účinnosti smluv a plnění nadačních podpor nebylo dosud 
schvalováno vyúčtování nadačních podpor za rok 2020 
 
 

                                       2. Hospodaření nadace v roce 2020: 
 

• 17.1.2020 byla nadaci vyplacen kupon a. s. EFEKTA ve výši 28.666,65 Kč z vkladu 
nadace. 

• 7.2.2020 bylo staženo 20.000 od a. s. CYRRUS, když zkušební investice 112 tis. do 
cenných papírů se nadaci nejeví výnosná, s úvahou o postupné stažení zbylých 
kolem 80.000 Kč v roce 2021. 

• 7.4.2020 obdržela nadace pololetní splátku dluhopisu Ondrášovka Holding ve výši 
Kč 30.500. 

• 5.5.2020 obdržela nadace 420.400 Kč jistiny a úroků od a. s. Unicapital Energy, 
úrok 5,1 % p. a. 

• 15.6.2020 byla nadaci vyplacena pololetní směnka 32.500 Kč investice a. s. Private 
Active Invest a téhož dne navýšena výše zmíněná směnka a.s. PAI za 1 mil. Kč  
o 400 tis. Kč vyplacených 5.5.2020 včetně úroku 20.400 Kč z ukončených dluhopisů 
a. s. Unicapital. 

• 17.7.2020 byl nadaci vyplacen kupon a.s. EFEKTA ve výši 30.000 Kč. 

• 15.12.2020 byla nadaci vyplacena pololetní směnka ve výši 45.625 Kč z investice  



a. s. PAI. 
 
Hospodářský výsledek za rok 2020 dle DP činil     10.585,- Kč 
Výdaje na hlavní činnost                                       770.484,- Kč 
Roční úhrn čistého obratu                                     781.075,- Kč 
Veškeré daně činily                                                           0,- Kč 
 
Pasiva i aktiva nadace činily k 1.1.2020: 4.164.000 Kč a k 31.12.2020: 4.176.000 Kč. 
 
Uvedené položky jsou vyňaty z DP v příloze této zprávy, aniž jim pisatel plně rozumí, další 
položky jsou v příloze. Daňové přiznání bylo 31.3.2021 zasláno FÚ do datové schránky. Do 
konce pololetí budou dle statutu zaslány i KS v Plzni a oběma zakladatelům nadace, 
společně s touto VZ 2020. 
Po jednání per rollam bylo v zápisu ze schůze 22.11.2019 potvrzeno členy SR a DR další 
uložení nadačního kapitálu dle přijaté strategie na diverzifikaci NK se zřetelem na maximální 
výnosnost, včetně investic z předchozího roku: 
 

a. 1,4 mil. Kč do jednoroční směnky a.s. PAI, úrok 6,5 % p. a. 
b. 1 mil. Kč do podílových listů a.s. Efekta s očekávaným výnosem 5 % p. a. od 

1.5.2019. 
c. 0,75 mil. Kč do sedmiletých dluhopisů a.s. Efekta, s výnosem 6 % p. a. do 

10.4.2026. 
d. 0,5106 mil. Kč v 5 tříletých dluhopiseh Ondrášovka Holding s výnosem 6 %  

p. a. do r. 2022. 
e. 0,25 mil. Kč v sedmiletých dluhopisech a.s. DRFG s výnosem 6 % p. a. do 

10.4.2026. 
f. 3,910.600 mil Kč. 

 
Nadační jmění tvoří ke konci 2020 navíc 83 tis. Kč - zbytek z 112 tis. Kč vložených do 
podílových listů a.s. Cyrrus (jištěno na 90%), po snížení o 20 tis. Kč výběrem ze 7.2.2020. 
 
Náklady na správu NRL činily v roce 2020 pouhých 2 tis.Kč za externí zhotovení vyúčtování          
a daňové přiznání pro FÚ, kdežto inzerát s výzvou k žádosti o nadační podporu pro rok 2020 
byla po dohodě s městem Plzeň zveřejněna bezúplatně v Radničních listech už 9.11.2019. 
 
Výše běžného účtu nadace v Oberbank, a.s. - zdroj nadačních podpor, je uvedena spolu  
s kopiemi vyúčtování a daňového přiznání pro FÚ Plzeň jako příloha této výroční zprávy. 
Zapsaný nadační kapitál k 1.1.2020 činil 3.885.000,- Kč  (tři miliony osm set osmdesát pět 
tisíc korun), a k 31.12.2020 zůstává beze změny. Nadační příspěvky byly vyplaceny ve výši 
242 tis. Kč, režijní náklady ve výši 2 tis. Kč, na běžném účtu zůstalo ke konci roku 2020 
Kč 38.546,12. 
  

                                             3. Bankovní účty nadace: 
Oberbank, a.s.: spořící účet   4 111 011 667/8040          stav k 31.12.2020:    0,- Kč  
Oberbank, a.s.: běžný účet   4 111 010 381/8040                           „          38.546,- Kč      
Pokladna za hotové byla zrušena. 

 
                                4. Statistické údaje a složení nadačních rad: 
IČO:        49 777 327 
Sídlo:      Židovská obec v Plzni, Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň 
E-mail:    nrl@zoplzen.cz                  Telefon:  377 223 346                     Web:  www.zoplzen.cz 
Zápis v nadačním rejstříku: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27.,  

http://www.zoplzen.cz/


z 27. ledna 1999. 
 
Složení správní rady:   Vladimír Bako – předseda 
                                     Věra Tydlitátová – místopředsedkyně 
                                     Peter Braun – člen 
                                     Marcel Hájek – člen 
                                     Zuzana Zatloukalová – členka 
 
Složení dozorčí rady:   Pavel Schwarz – předseda 
                                     Jaroslav Lobkowicz – člen 
                                     Eliška Bartáková – členka 
 
 
 
V Praze, 3. 4. 2021                       


