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Vznik a poslání nadace
Nadaci Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog (dále
i NRL) založili 29. 8. 1994 Židovská obec Plzeň a Město Plzeň. Kromě činnosti
vyplývající z názvu - získávání a účelné rozdělování finančních prostředků na opravy
i využití plzeňských synagog. Podporuje svou činností kulturní aktivity související
s životem plzeňské židovské obce, s oživováním židovské kultury, tradic, i s jejich
prezentací. Zároveň podporuje aktivity, při nichž jsou na kulturní akce využívány dříve
zapomenuté a přehlížené židovské památky – Velká synagoga, Stará synagoga
a Židovská škola. Posláním nadace bylo zprvu pomoci zachránit Velkou synagogu (dále
i VS), soubor Staré synagogy a Židovské školy po stránce stavební i k jejich využití pro
kulturní a náboženské účely, v posledních letech zejména k podpoře kulturních akcí
konaných v synagogách, či akcí, jež se konají mimo synagogy, pokud je cílem získání
prostředků na jejich záchranu. Prostředky nadace jsou tudíž užívány výhradně:
1.) K zajištění rekonstrukce, obnovy a zachování nemovitých židovských památek
a movitých inventářů
2.) k podpoře kulturních aktivit souvisejících s těmi objekty na území města Plzně
3.) ke správě nadace

Slovo předsedy správní rady
Vážení přátelé, opět po roce vám připomenu práci nadace a podělím se s vámi o výčet
naší činnosti v roce 2017. Připomenu, že roku 2016 navrhl jeden ze zakladatelů - Město
Plzeň - sloučení NRL s Nadací 700 let Města Plzeň. Po zvážení návrhu, a po konzultaci
s NRL, se ŽO Plzeň rozhodla návrh odmítnout, neboť by nebylo zaručeno naplňování
účelu nadace. Od této chvíle Město Plzeň s NRL nekomunikuje, přestože NRL zasílá
městu všechny zprávy o své činnosti, jako je zasílá i ŽO Plzeň. Naštěstí NRL nemusela
žádat město o doplnění členů do orgánů nadace, jak to ukládá statut nadace. Činnost
nadace je zajišťována radami - správní a dozorčí (dále i SR a DR), jež jsou složeny ze
zástupců Židovské obce v Plzni a Města Plzně. Orgány nadace pracovaly i v roce 2017
ve stabilním složení.
Připomenu, že na společné schůzi SR a DR byl 9. prosince 2016 přijat pozměněný statut
nadace, schválený Představenstvem ŽO Plzeň a přijat registrem nadací při KS Plzeň.
V září 2017 se jménem NRL zeptal písemně předseda SR představenstva, jak pohlíží na
další činnost a potřebnost nadace. Představenstvo 27. 10. 2017 dopisem sdělilo, že si
ŽO váží nadace a pokládá její činnost nadále za prospěšnou. Víme tudíž, že v naší
pomoci ŽO v Plzni nás čeká i v příštích letech ještě mnoho úkolů.
Na rok 2017 vyhlásila NRL veřejnou výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek již
v listopadu 2016. SR žádosti vyhodnotila 9. 12. 2016, a rozhodla příspěvek přidělit
pouze jedné žádosti v tematickém okruhu 2: 60 tis. Kč spolku ProPhoto na fotovýstavu
ve Velké synagoze s názvem 20 let Czech Press Photo, a částku začátkem roku 2017
zaslala. Včasné zaslání příspěvku má smysl pro zahájení přípravy výstavy, dokud
spolek ještě nedostal příspěvky od dalších subjektů. Kvalitní celosezónní výstavy ve VS
mají význam pro zvýšení návštěvnosti VS, a tím pro navýšení potřebných financí ŽO
Plzeň na její provoz. Příspěvek byl v souladu se zněním smlouvy o poskytnutí příspěvku
řádně vyúčtován a vyúčtování nadačního příspěvku bylo schváleno SR pod dozorem
DR na společné schůzi 8. 12. 2017.

Zároveň SR rozhodla o navýšení nadačního kapitálu na 4 mil. Kč, tj. o 115 tis. Kč, bez
určení termínu, neboť současně musela nadace dle zákonného opatření navýšit v roce
2017 „doplňkový členský vklad“ u s.d. Akcenta (přejmenovaného během roku 2017 na
Československé úvěrní družstvo) o 20 tis,. Kč, a „základní členský vklad“ o 999,- Kč.
Obě povinnosti nadace v roce 2017 splnila. Finanční stav NRL trval v roce 2017 beze
změny - uložením nadačního kapitálu ve výši 3,885 mil.Kč (dále NK), tak, že
podstatná část (bývalá dotace NIF - 2,635.000,-Kč) byla uložena s plným pojištěním na
termínovaném vkladu s úrokem 3,4% p.a., další částí NK ve veřejně obchodovatelných
dluhopisech dvou pětiletých emisí, s úroky 5,1% p.a. (1,150 mil.Kč). Poslední část byla
vložena do jedné dvouleté emise s úrokem 8% p.a. (100 tis.Kč), jejíž platnost skončila
rokem 2017.
Docílili jsme tak optimálního využití nadačního kapitálu za účelem maximálních
výnosů z něho, aby přitom byla rozhodující část NK pojištěna v zákonných možnostech
bez rizika (do 100 tis.Euro, včetně úroků) a zbytek byl rozmístěn s částečným rizikem
do podstatně výnosnějších dluhopisů. Roční výnosy z NK by měly činit i v posledních
2 letech této skladby více než 150.000,- Kč/rok.
Ještě stanovisko předsedy SR k personální otázce. Nedošlo-li ani v roce 2017 k dohodě
zakladatelů o sloučení už jediných dvou nadací (spolu)založených před řadou let
Městem Plzeň, vidím dlouhodobější úkol v oblasti složení nadačních rad, ač tento úkol
je povinností zakladatelů. Věk a zdravotní stav některých členů rad neskýtá dlouhou
nadační perspektivu, a členové nadace by jistě mohli zakladatelům NRL pomoci
v hledání vhodných lidí pro tuto záslužnou, ale zcela neziskovou činnost.

Grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
TÉMA I.: Oprava

plzeňských synagog

O tento grant může žádat v souladu se stanovami Nadace pouze vlastník Staré, Pomocné či
Velké synagogy, nebo žadatel, který doloží souhlas vlastníka nemovitostí s předložením a
realizací projektu.
TÉMA II.: Zajímavý umělecký počin v některé z plzeňských synagog
O grant na téma může požádat každý, kdo splňuje dále uvedené podmínky. Pojem „kulturní
počin“ je zde míněn v nejširším slova smyslu, tedy jako opak „počinu nekulturního“.
PODMÍNKY:

1. Granty jsou určeny právnickým osobám, které nebyly zřízeny či založeny za účelem
podnikání. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit v příloze k žádosti o grant spolu se
zakládacími listinami a výpisem z příslušného rejstříku či registru.
2. Příjemci nadačního příspěvku mohou být pouze:
a) spolky, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví
b) nadace a nadační fondy za podmínky, že nejméně 80% příspěvku bude použito na
nadační příspěvky třetí osobě a nejvýše 20% na správu nadace nebo navýšení nadačního
jmění
c) veřejnoprávní instituce
d) příspěvkové a rozpočtové organizace za předpokladu, že samy vloží nejméně 50%
finančních prostředků na předmětný projekt
3. Na přidělení grantu není právní nárok, vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný
z přihlášených projektů nebo grantové řízení zrušit.

4. Žádost o grant musí být podána na předepsaném formuláři, jehož všechny rubriky musí být
vyplněny (byť i negativně) a odevzdána v úředních hodinách do sídla nadace (potažmo
kanceláře Židovské obce Plzeň, Smetanovy sady 5, Plzeň) v zapečetěné obálce s označením
„Grant – téma I.“; „Grant – téma II“). Na stejné adrese si lze v úředních hodinách
vyzvednout formuláře žádosti. Úřední hodiny: po - čt 9:30 – 16:00 hodin, nebo na
internetové adrese: www.zoplzen.cz. Žadatel, jehož projekt bude správní radou nadace
vybrán, obdrží, po uzavření smlouvy s vyhlašovatelem, příspěvek ve stanovené lhůtě a při
dodržení smluvních podmínek ve všech bodech. na internetových stránkách Židovské

obce Plzeň. Přidělování příspěvků třetím osobám probíhá výběrovým řízením podle
grantových pravidel. K vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o poskytnutí jednotlivých
příspěvků dochází na zasedání správní rady.
Výzva k podání žádostí o grant byla v zájmu rychlejšího přidělení nadačních
příspěvků pro rok 2018 zveřejněna v Mf Dnes 6. 11. 2017, současně i na webu ŽO
Plzeň s uzávěrkou k 30. 11. 2017.

Hospodaření nadace k 31.12.2017
Příloha k účetní závěrce a kopie daňového přiznání jsou přílohou této výroční zprávy a vedle
FÚ Plzeň jsou uloženy v plném znění v sídle nadace:

Vyrovnaná bilance aktiv a pasiv nadace činí

4.060.886,35,- Kč

Výnosy celkem 153.184,79,-Kč,
z toho úroky z NK 149.183,24,- Kč,

výnosy z fin. majetku nadace (dluhopisy) 4.001,55,-Kč

Vedle přiložené účetní uzávěrky Ing. Zuzany Štruncové a výše zmíněných nadačních příspěvků
za rok 2017 ve výši cca 60.000,-Kč) uvedu jen sumář nákladů na správu nadace v roce 2017:
účetní uzávěrka za rok 2016
inzerce v MfD s výzvou pro rok 2018
dohoda o provedení práce (administrativa NRL) v roce 2017
poštovné

2.000,- Kč
3.134,- Kč
4.000,- Kč
46,-Kč
-------------9.170,- Kč

Poznámka:
a.) dle OZ není každoroční audit hospodaření nadace povinný při naší výši NK, byl by povinný
pouze při pohybu NK, k čemuž však u NRL letos nedošlo
b.) výše nákladů na správu NRL nedosáhla ani v roce 2017 10 tis.Kč, což je nejen hluboko
v požadavcích pro nadace dle OZ, ale i dle přísnější regule Statutu NRL (10% z výnosů NK),
přesto, že část správních nákladů (inzerát v MfD s výzvou) se vztahuje k roku 2018

Údaje o nadaci:
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog
Sídlo: Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň
Tel.: 377223346
E.mail: zoplzen@zoplzen.cz
Internetové stránky: www. zoplzen.cz
Bankovní účty:
Oberbank,a.s.: spořící účet - 411 101 0381/8040
Oberbank,a.s.: termínovaný účet - 411 011 667/8040
AKCENTA,s.d. - 105 992 210/2030 běžný účet
AKCENTA,s.d.- 105 781 050/2030 (nad.kapitál 2,635 mil.Kč od 28.7.2014)
Dluhopisy:
3 dluhopisy i.s. UNICAPITAL (á 250 tis.Kč), cca 750 tis.Kč od 28.7. 2014
4 dluhopisy i.s. UNICAPITAL (á 100 tis.Kč), cca 400 tis.Kč od 16.6. 2015
4 dluhopisy i.s. ABEWA exe group (á 25 tis.Kč), 100 tis.Kč od 27.6. 2015
(dvouleté dluhopisy ABEWA byly vyplaceny po skončení platnosti v roce 2017)

IČO:
49 777 327
Zápis v nadačním rejstříku:
Vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27, 27. ledna 1999

Správní rada: Vladimír Bako - předseda
Věra Tydlitátová - místopředsedkyně
Peter Braun - člen
Marcel Hájek – člen
Zuzana Zatloukalová - členka

Dozorčí rada: Pavel Schwarz - předseda,
Jaroslav Lobkowicz - člen,
Ivonna Doležalová – členka

Schváleno správní radou dne: 8. prosince 2017

…………………………………….
předseda správní rady

