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1. Slovo předsedy správní rady
Vážení přátelé,
ŽO Plzeň nežádala ani v roce 2019 o nadační příspěvek na opravu svých objektů pro neslučitelnost
s žádostí o grant na rekonstrukci Velké synagogy (dále VS). Ani obnovená Stará synagoga (dále SS)
nežádala od NRL podporu na opravy, a tak nadace rozhodla na společné schůzi SR a DR 8. 2. 2019
o udělení 5 příspěvků, vesměs pro SS, dle pravidel z článku 6., písmenu b/., bodu 3. statutu NRL:
„Zajišťování vzpomínkových, kulturních a společenských akcí v objektech synagog...“:
a./ žádost Nadace 700 let města Plzeň o podporu 10 tis.Kč na charitativní koncert Díky dětem
b./ žádost z.s. Koncerty Plzeňsko o podporu 30 tis.Kč na 3 koncerty Roku židovských skladatelů
(k výročí významných skladatelů – 100 let Gideona Kleina a 120 let Hanse Krásy a Pavla Haase)
c./ na benefiční akci z.s. Hospic sv. Lazara udělila nadace 40 tis.Kč k uspořádání Výstavu obrazů
před dražbou konanou po výstavě v Měšťanské besedě, jež hospicu přinesla kolem 250 tis.Kč
d./ 20 tis.Kč na Benefiční koncert 2019 z.s. ProCit pro lidí s poruchou autistického spektra
e./ 20 tis.Kč na fotografickou výstavu z.s. ProPhoto z tvorby Plzeňana Jaroslava Beneše
SR udělila podporu všem žadatelům v celkové výši 120 tis.Kč, jež byly vyplaceny na základě smluv
v I./2019, (doplatek ve II./2019) žádosti pod bodem 12. Na téže schůzi 8.2.2019 bylo za přítomnosti
všech členů DR schváleno vyúčtování nadačních podpor za rok 2018 ve výši 110 tis.Kč dvěma
hlasy přítomných členů SR, dvěma telef. hlasy členů SR dle statutu nadace, dodatečně 5.členem SR.

2. Hospodaření nadace v roce 2019:
17.5.2019 byla nadaci splacena jednoroční biankosměnka za 2,6 mil.Kč s úrokem 6,5% p.a.
a.s. Arca Investments ve výši 2.769 tis.Kč,
a 28.7.2019 vyplaceny 3 pětileté dluhopisy cca 750 tis.Kč a.s. Unicapital Energy, úrok 5,1% p.a.
Zvláštní přínos k hospodaření nadace byl dar PhDr.Výborného, mladého vědce z Prahy, který po
náhodné cestě kolem VS zaslal na účet nadace 1 tis.Kč, a suma z pokladničky ve VS, již věnovala
ŽO Plzeň nadaci, a po směně cizích bankovek bylo vloženo 797 Kč rovněž na b.ú.
Hospodářský výsledek za rok 2019 dle Daňového přiznání činí 23.361,-Kč
Výdaje na hlavní činnost
„
„
„
155.803,-Kč
Roční úhrn čistého obratu
„
„
„
179.186,-Kč
Uvedené položky jsou vyňaty z daňového přiznání v příloze této zprávy, aniž jim pisatel VZ 2019
plně rozumí, a 28.4.2020 byly zaslány FÚ do datové schránky. Do konce pololetí budou dle statutu
zaslány i KS v Plzni a oběma zakladatelům nadace, společně s touto VZ 2019
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:
a./ 1 mil.Kč do jednoroční směnky a.s. PAI, úrok 6,5% p.a., výplata 17.6.2020, výnos 32,5 tis.Kč
b./ 1 mil.Kč do podílových listů a.s. Efekta s očekávaným výnosem 5% p.a.
c./ 750 tis.Kč do sedmiletých dluhopisů a.s. Efekta, s výnosem 6% p.a.
d./ 510.600,-Kč v pěti tříletých dluhopiseh a.s. Arca s výnosem 6% p.a.
e./ 250 tis.Kč v sedmiletých dluhopisech a.s. DRFG s výnosem 6% p.a.
Nadační kapitál tvoří ke konci 2019 ještě 4 pětileté dluhopisy ve výši 400 tis.Kč (úrok 6,5% p.a.)
splatné v r. 2020,
a 112 tis.Kč v podílových listech a.s.Cyrrus (jištěno na 90%).

Náklady na správu NRL činily 5 tis.Kč za inzerát s výzvou k žádosti o nadační podporu v roce 2019
v denním tisku - tatáž výzva pro rok 2020 byla po dohodě s městem Plzeň zveřejněna bezúplatně
v Radničních listech už 9.11.2019, a 300 Kč za digitální zpracování loga nadace a vizitek.
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 1.1.2019 činil 3,885.000,- Kč (slovy: tři miliony osmset osmdesátpět
tisíc korun), a k 31.12.2019 zůstává beze změny. Nadační příspěvky činily 120 tis. Kč, režijní
náklady byly přibližně ve výši 5 tis. Kč, na běžném účtu zůstalo ke konci roku 2019 67.230,- Kč.

3. Bankovní účty nadace:
Oberbank, a.s.: spořící účet – 4 111 011 667/8040
stav k 31.12.2019
0,- Kč
Oberbank, a.s.: běžný účet - 4 111 010 381/8040
„
67.230,- Kč
Pokladna za hotové k 1.1.2019 byla 788,-Kč - hotovost zrušena, suma vložena v ůnoru 2019 na b.ú.

4. Statistické údaje a složení nadačních rad:
IČO:
49 777 327
Sídlo:
Židovská obec v Plzni, Smetanovy sady 5, 301 37 Plzeň
E.mail: zoplzen@zoplzen.cz
Telefon: 377 223 346
Web: www.zoplzen.cz
Zápis v nadačním rejstříku: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27., 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
Bývalá členka dozorčí rady nominovaná Městem Plzeň, paní Doležalová, rezignovala na členství
v DR NRL dopisem primátorovi z 6. září 2018. Město Plzeň nominovalo koncem roku 2018 do DR
NRL svého zástupce Elišku Bartákovou, která byla do DR zvolena zbylými členy DR dle čl. 2,
písm. a/. statutu nadace v den výroční schůze NRL 8. února 2019.

5. Schválení výroční zprávy správní a dozorčí radou nadace
Text výroční zprávy za r.2019 projednala a schválila společná výroční schůze správní i dozorčí rady
dne 22. listopadu 2019, což stvrdí dozorčí rada svou kontrolní zprávou během I. pololetí 2020,
až po dokončení externího daňového přiznání a vyúčtování činnosti nadace za rok 2019.
Výroční zpráva 2019 zhotovena ve čtyřech originálech pro Krajský soud v Plzni, rejstřík nadací - 1x
á 1x pro oba zakladatele –-ŽO v Plzni a Město Plzeň, čtvrtý originál zůstává Nadaci RL
Přílohy VZ 2019:
Kopie daňového přiznání
Kopie výkazu zisků a ztrát
Kopie „Rozvahy pro nevýdělečné organizace“
Potvrzení o zaslání do datové schránky FÚ
Výroční zprávu připravil a předkládá 30.4.2020:
Vladimír Bako, předseda SR nadace

