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Úvod 

 Ţidovská tématika stojí jiţ dlouhou dobu na vrcholu pomyslného ţebříčku mých 

zájmů. Při snaze o bliţší poznání české ţidovské komunity jsem zjistila, ţe ačkoli je 

výborně zpracována historie ţidů v České republice, zprávy o aktuálním ţivotě 

a fungování jsou velmi kusé a neucelené. Federace ţidovských obcí je jako jedna 

z registrovaných církví a náboţenských společností významnou jednotkou nejen 

v náboţenském ţivotě svých příslušníků, ale je rovněţ velmi významným spolutvůrcem 

historie, kultury a  tradic České republiky.       

 Cílem mé práce je zasadit fungování a postavení Federace ţidovských obcí do 

českého právního rámce, popsat specifickou provázanost právních předpisů 

s náboţenskou praxí a předpisy ţidovskými a na reálných příkladech doloţit odraz 

právní úpravy v ţivotě členů ţidovských obcí a přidruţených organizací.  Výsledný text 

by měl poslouţit jako ucelený pohled na plastičnost vztahů dané problematiky.  

 Diplomová práce je členěna do čtyř (nepočítáme-li Úvod a Závěr) kapitol, 

z nichţ se většina dělí na subkapitoly a další části.      

 První kapitola se soustřeďuje na obecné vymezení pojmu náboţenská svoboda 

v kontextu právního řádu České republiky, na popis pramenů českého konfesního práva 

a na posouzení postavení Federace ţidovských obcí v kontextu zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností.

 Následující kapitola přináší vhled do historického vývoje formování současné 

Federace ţidovských obcí v České republice. V popisu historického sledu událostí se 

soustřeďuji na změny ve správním pojímání ţidovských obcí, které vedly ke vzniku 

dnešní Federace ţidovských obcí.         

 Třetí kapitola se zaměřuje jiţ na samotnou Federaci ţidovských obcí v České 

republice, především na obeznámení čtenáře se jejími základními právními předpisy, na 

rozbor organizační struktury Federace a na postavení jednotlivých ţidovských obcí ve 

vztahu k Federaci. Opomenuty nejsou ani způsoby financování a výčet mezinárodních 

vazeb Federace.          

 V obsáhlé předposlední kapitole jsem se pokusila vystihnout celou šíři aktivit, 

kterým se Federace ţidovských obcí ve své činností věnuje. Některé subkapitoly si 

vyţádaly i historické srovnání nebo vysvětlení kulturně-náboţenského pozadí 

ţidovských tradic. Podrobně jsou rozebrány i činnosti jednotlivých přidruţených 
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organizací, protoţe zatímco jednotlivé ţidovské obce jsou si velmi podobné (odlišnosti 

vyplývají z moţností členské základny), přidruţené organizace jsou co do cílů 

a zaměření velmi rozdílné.         

 Při tvorbě této práce jsem vycházela z pramenů rozličné povahy, neboť jsem se 

nezaměřovala pouze na jeden aspekt fungování a postavení Federace ţidovských obcí 

v České republice. Bylo nutné najít prameny, které se budou vhodně doplňovat. 

Nutností bylo i pouţití pramenů internetových nebo ústních.    

 V textu preferuji psaní slova „ţid― s malým písmenem na začátku, neboť ve 

zpracovávaném tématu dominuje náboţenský aspekt. Při přísně jazykovém rozlišování 

je ovšem nutno psát slovo „Ţid― s velkým písmenem na začátku k označení příslušníka 

ţidovského národa. Jak uvádí Pavel Landa v příspěvku Právní předpis z doby 

holocaustu, vynucování velkého písmene v rozlišení ţidovsky- národnostním zavedlo 

protektorátní ministerstvo vnitra v oběţníku z roku 1942: „Cílem jistě bylo vyloučit, 

aby si snad někdo nemyslel, ţe ţidé- třeba jako katolíci, evangelíci nebo muslimové- 

jsou prostě lidé určité víry, nějakého náboţenství.―
1
 Ve snaze o ideovou negaci předpisů 

z doby nesvobody se nadále přidrţím preference malého písmene. Velké bude uváděno 

jen v citacích a názvech dokumentů, které tak pojmenovali sami autoři, nebo tam, kde 

se bude jednat čistě o národnostní otázku. Sami ţidé vycházejí z faktu, ţe přijetím 

ţidovského náboţenství se člověk můţe stát příslušníkem ţidovského národa, a pokud 

jím uţ je, pak i při nevyznávání náboţenství jím i nadále zůstává (pokud nepřijme víru 

jinou). Vidíme zde tedy prolínání národnostního a náboţenského principu.   

 V textu rovněţ pouţívám zkratek, které ovšem v některých případech nahrazuji 

plným zněním z důvodu plynulosti textu. 

                                                 

1
 LANDA, Pavel. Právní předpis z doby holocaustu. In: Revue církevního práva, č. 29-3/04, vyd. 

Společnost pro církevní právo, Praha, 2006, s. 241 
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1. Náboţenská svoboda v České republice  

 Českou republiku řadíme do okruhu států, jeţ lze ve vztahu k církvím 

a náboţenským společnostem
2
 charakterizovat jako světské státy kooperačního typu. 

Základem je „neidentifikace za současné kooperace, zejména v záleţitostech obecného 

prospěchu.―
3
 Česká republika jako demokratický stát je povinna „tolerovat a akceptovat 

náboţenský pluralismus―
4
 a „nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na 

náboţenské vyznání.―
5
  Právo na náboţenskou svobodu řadíme mezi subjektivní práva 

hmotná s veřejnoprávním charakterem, která jsou dle vyjádření v Listině základních 

práv a svobod „nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná.―
6
 Obsahem 

náboţenské svobody v České republice jsou jak práva týkající se jednotlivých osob, tak 

práva týkající se církví a náboţenských společností. Předpokladem pro náboţenskou 

svobodu církví a náboţenských společností je především zaručení náboţenské svobody 

jejich členů. Mezi prameny českého konfesního práva
7
 patří v ústavní rovině především 

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) vyhlášená jako součást 

ústavního pořádku dle čl. 112 Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). 

Zásadním je článek 15 odst. 1 a 3 a článek 16. Dalším pramenem jsou mezinárodní 

smlouvy mající přednost před zákonem dle čl. 10 Ústavy České republiky. Takovou 

smlouvou je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966). V souladu 

s jeho článkem 18 je text Listiny i text zákona č. 3/2002 Sb., který patří do „vlastního 

konfesněprávního zákonodárství.―
8 

K výše zmíněným mezinárodním smlouvám patří 

i Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) a Úmluva o právech 

                                                 

2
 V práci pouţívám společného výrazu „církve a náboţenské společnosti― bez rozlišení, které pouţívají 

někteří autoři pro křesťanská a nekřesťanská společenství. Na některých místech pro účely zkrácení textu 

uvádím pojem „denominace― jako společný název pro církve a náboţenské společnosti. K tomuto řešení 

se kloní i prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera v díle Stát a církve v České republice, s. 70. Rovněţ připouští 

i společný název „církve―. Povětšinou ale bude uţíváno plného názvu. 
3
 TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církve v České republice. Vyd. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, s. 16. ISBN 80-719-2455-5.  
4
 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 č. 4/2003 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona 

č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), nebo na zrušení některých 

ustanovení tohoto zákona, odd. IV. 
5
 Čl. 2 odst. 1 LZPS ú. z. č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.  

6
 Srv. HRDINA, Antonín Ignác. Náboţenská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 

2004, s. 59-60. ISBN 80-864-3267-X.  
7
 Blíţe k pojmu konfesní právo viz TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církve v České republice. Vyd. 1. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 57-59. ISBN 80-719-2455-5. 
8
 Viz tamtéţ, s. 64. 
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dítěte (1989). Na počátku 90. let byl přijat zákon č. 308/1991 Sb., o  svobodě 

náboţenské víry a postavení církví a náboţenských společností, s účinností od 

1. 9. 1991. Na něj navázal zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboţenských 

společností. Otázky konfesně-právní upravují i příslušné ustanovení školského zákona 

(zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), daňových předpisů, občanského 

zákoníku, zákona o rodině (od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku), 

trestních předpisů nebo dosavadních restituční předpisy. Novou zásadní úpravu 

financování církví a náboţenských společností přináší zákon č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi s účinností od 

1. 1. 2013, kterým se zrušuje zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení 

církví.
9
 Základním předpisem upravujícím fungování církví a náboţenských společností 

je ovšem zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví 

a náboţenských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

kterým byly zrušeny výše uvedené zákony č. 308/1991 Sb. a č. 161/1992 Sb.   

     

1.1. Federace židovských obcí v kontextu zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností  

 Právní úprava vztahu státu a církví a náboţenských společností je obsaţena 

v zákoně č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeho ustanovení konkretizují 

individuální a kolektivní práva a svobody dané Listinou základních práv a svobod 

v oblasti náboţenské svobody. „Zákon o církvích a náboţenských společnostech je 

zaloţen na respektování svobody náboţenského vyznání a vnitřní autonomie církví 

a náboţenských společností a na důsledném uplatňování konfesní neutrality státu vůči 

církvím a náboţenským společnostem.―
10

 Církev a náboţenskou společnost zákon 

definuje jako „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními 

předpisy, náboţenskými obřady a projevy víry, zaloţené za účelem vyznávání určité 

náboţenské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromaţďování, 

                                                 

9
 Viz kapitola 4. 4. této práce. 

10
 Ministerstvo kultury České republiky. Informace o právních předpisech [online]. c2007 [cit. 2013-03-

19]. Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=377> 
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bohosluţby, vyučování a duchovní sluţby.―
11

 Vznik církve a náboţenské společnosti 

není vázán na státní souhlas nebo povolení. Církve a náboţenské společnosti totiţ 

vznikají dobrovolným sdruţováním fyzických osob. Takto vzniklé církve a náboţenské 

společnosti „spravují své záleţitosti nezávisle na státních orgánech.―
12

 Pokud církve 

vykazují znaky dané v § 3 odst. 1 uvedeného zákona, mohou fungovat jako sdruţení 

osob bez právní subjektivity.
13

 Vyvstává zde ale otázka, zda je moţné, aby církve 

a náboţenské společnosti získaly právní subjektivitu na základě jiných právních 

předpisů neţ je zákon č. 3/2002 Sb., například na základě zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdruţování občanů,
14

 neboť „je všeobecně známo, ţe celá řada neregistrovaných 

církví a náb. spol. zastřeně působí v právní formě spolků (občanských sdruţení), a to 

i přes to, ţe to § 1 odst. 3 Sdr.Obč. zakazuje.―
15

 I po případném nabytí právní 

subjektivity dle jiných předpisů se ovšem bez splnění podmínek a bez registrace 

u Ministerstva kultury nebude jednat o církev a náboţenskou společnost dle zákona 

č. 3/2002 Sb., tedy jí nebudou přiznána oprávnění z něj plynoucí, stanovená v § 6 odst. 

3, § 7, § 8 a § 15a. Pro dosaţení postavení registrované církve a náboţenské svobody je 

nutné podat návrh na registraci u Ministerstva kultury ČR. Registrace má povahu 

nárokovosti při splnění zákonem daných podmínek. Federace ţidovských obcí (dále jen 

FŢO) nemusela projít uvedeným registračním správním řízením, neboť v § 22 zákona 

č. 308/1991 Sb. bylo stanoveno, ţe „církve a náboţenské společnosti, které ke dni 

účinnosti tohoto zákona vyvíjely svou činnost ze zákona nebo na základě státního 

souhlasu, se povaţují za registrované podle tohoto zákona; jejich seznam je uveden 

v příloze tohoto zákona, která tvoří jeho součást.― FŢO byla v tomto seznamu uvedena 

a její povinností bylo do šesti měsíců od účinnosti daného zákona doplnit informace 

zákonem poţadované pro registraci, tedy dodat svůj Základní dokument. FŢO se 

                                                 

11
 § 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb. 

12
 § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 3/2002 Sb. 

13
 K tomu blíţe Odůvodnění hlavních principů zákona č. 3/2002 Sb. jako součást důvodové zprávy 

k tomuto zákonu, část C a D. Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=377> 
14

 Například Masorti Česká republika funguje ve formě občanského sdruţení jako ţidovská komunita pro 

osoby hlásící se k ţidovskému náboţenství, národnosti nebo původu a nepatřící do struktury FŢO, ale 

spadající pod mezinárodní síť konzervativního hnutí a organizace Masorti Olami.  
15

 KŘÍŢ, Jakub. Zákon o církvích a náboţenských společnostech: komentář. Praha: Beck, 2011, s. 84. 

ISBN: 978-80-7400-362-2. Autor komentáře dále vyjadřuje názor, ţe takovýto postup nepovaţuje za 

nepřípustné obcházení zákona, neboť „jeho účelem není výkon náboţenských práv, ale zajištění 

podpůrných činností pro něj, které představují legitimní cíl takového sdruţení.― Rozhodně však tento stav 

nepovaţuje za ideální. 
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povaţovala za registrovanou k 1. září 1991 (dle zákona č. 308/1991 Sb.) a státní uznání 

jejího fungování bylo „recipováno z Rakouska-Uherska.―
16

 Nyní se FŢO povaţuje za 

registrovanou dle zákona č. 3/2002 Sb., jak je jeho uvedeno přechodných 

ustanoveních.
17

         

 FŢO jako registrované církvi a náboţenské společnosti bylo k plnění jejího 

poslání přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv dle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 

Sb. „zřizovat církevní školy dle zvláštního předpisu― a „konat obřady, při nichţ jsou 

uzavírány církevní sňatky podle zvláštního předpisu.― FŢO rovněţ svědčilo oprávnění 

k výkonu zvláštního práva „být financována podle zvláštního právního předpisu―, 

ovšem toto ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboţenskými společnostmi. Registrované církve a náboţenské společnosti 

mohou prostřednictvím orgánu, který jedná jejím jménem, navrhnout k evidenci 

právnické osoby. Evidovanými právnickými osobami FŢO jsou jednotlivé Ţidovské 

obce a Chevra Kadiša.
18

 Jak Ţidovské obce, tak Chevra Kadiša se povaţují za 

evidované dle zákona č. 3/2002 Sb.  

2. Historie Federace ţidovských obcí 

 Josefínskými reformami došlo k zásadní proměně ţidovské správy v českých 

zemích. Od poloviny 90. let 18. století „byly obce povaţovány především za 

náboţenské korporace.―
19

 Jejich autonomie byla totiţ omezena v soudních 

i samosprávných záleţitostech a napříště se omezovala jen na záleţitosti náboţenského 

charakteru a na výkon přenesené správy, například v oblasti daní. Na tyto ţidovské 

náboţenské obce pak dohlíţely příslušné vrchnostenské úřady. V roce 1797 byly 

dosavadní josefínské právní předpisy týkající se ţidů v českých zemích shrnuty 

Františkem I. v Systemálním ţidovském patentu (Judensystemalpatent), jehoţ obsahem 

byla ustanovení mimo jiné o přístupu ţidů na gymnázia a univerzity, o povinnosti 

                                                 

16
 Viz Ministerstvo kultury České republiky. Data registrace církví a náboţenských společností a svazů 

církví a náboţenských společností [online]. c2007 [cit. 2013-03-19] Dostupné na WWW: 

<http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/data-registrace-cirkvi-a-

nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/> 
17

 Srv. § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 3/2002 Sb. 
18

 Viz Základní dokument FŢO a kapitola 4. 3. této práce. 
19

 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 335. ISBN: 80-85924-33-

1. 
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přijmout německá jména nebo o povolených ţivnostech.
20

 Situace ţidovských obcí se 

výrazně lišila v Čechách a na Moravě.
21

 Zatímco na Moravě přesahoval počet 

ţidovských obcí číslo 50, v Čechách fungovala v „politicko-správním smyslu― jen 

ţidovská náboţenská obec v Praze.
22

 Plné autonomie ţidovské obce dosáhly po roce 

1848, kdy „pokud splňovaly podmínky-vlastní uzavřený obvod a dostatek prostředků 

nutných k výkonu poţadovaných správních úkonů-, mohly se stát samosprávnými 

polickými místními „obcemi―.―
23

 Byla také s definitivní platností zrušena ghetta
24

 nebo 

numerus clausus pro ţidovské rodiny. Díky tomu došlo k velké migraci ţidovského 

obyvatelstva, které tak jiţ nebylo plně závislé na svých náboţenských obcích. Migrace 

a uvolnění poměrů vedly na jedné straně k asimilaci ţidovského obyvatelstva a vzniku 

nových ţidovských náboţenských obcí na straně druhé. Ústavními zákony z roku 1867 

byla všem občanům, tedy i ţidům, zaručena plná občanská a politická práva, rovnost 

před zákonem a svoboda vyznání.  Tím byl završen proces emancipace započatý 

především v roce 1848 a ţidé se stali rovnoprávnými občany. V dalších letech se 

rozhodným předpisem stal říšský zákon č. 57/1890, jímţ upravují se zevnitřní právní 

poměry israelitské společnosti náboţenské, který stanovil, ţe „kaţdý israelita náleţí k té 

náboţenské obci, v jejímţ obvodě má své řádné bydliště― a „kaţdá náboţenská obec 

zahrnuje v sobě místně ohraničený obvod, v tomto obvodě můţe býti tolika jedna obec 

náboţenská.― Obvody byly stanoveny nařízeními. Takto se ţidovské obce staly 

povinnými veřejnými územně definovanými korporacemi náboţenského charakteru, 

které pečovaly o náboţenské potřeby svých členů. Další důleţité události pro správu 

ţidovských náboţenských obcí (dále jen ŢNO) s sebou přinesl aţ vznik 

Československa.         

 Vznik ČSR byl vnímán jako doba, která přinese opravdovou náboţenskou 

svobodu pro všechny. Ústavní listinou z roku 1920 byla kaţdému (i cizinci) zaručena 

                                                 

20
 Srv. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 110-111. ISBN: 80-

85924-33-1. 
21

 Tématem práce je právní postavení FŢO v České republice, proto se zaměřuji pouze na české země. 
22

 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 336. ISBN: 80-85924-33-

1. 
23

 Tamtéţ. 
24

 Ke zrušení ghett došlo formálně jiţ roku 1782, ovšem prakticky získalo oprávnění bydlet mimo oblast 

ghett jen několik privilegovaných rodin a segregace přetrvávala aţ do roku 1848. Viz PĚKNÝ, Tomáš. 

Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 113. ISBN: 80-85924-33-1. 
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moţnost veřejného výkonu vyznání, náboţenství a víry, ať uţ se jednalo o církve 

a náboţenské společnosti státem uznané, nebo neuznané. Rovněţ byla reálně zavedena 

zásada rovnosti všech vyznání před zákonem. Úprava mezikonfesních záleţitostí byla 

obsaţena v zákoně o vzájemných poměrech náboţenských vyznání č. 96/1925 Sb. 

z. a n.
25

 „Ke dni vzniku československého státu bylo na území Čech, Moravy a Slezska 

autoritou rakouského práva uznáno sedm církevních organizací...―
26

 Jednou z nich byly 

i ţidovské náboţenské obce, které tvořily „jedinou reálně existující mimokřesťanskou 

konfesi.―
27

 Ač obce vykonávaly své obřady autonomně dle ritu ortodoxního nebo 

jiného, vţdy se jednalo o jednu ţidovskou konfesi, jak vyplývá z judikátu Nejvyššího 

správního soudu ze dne 18. 9. 1929, o jednotnosti ţidovského náboţenství.
28 

Ţidovské 

náboţenské obce byly právně samostatné, ale během dvacátých let „vzniklo několik 

svazů ţidovských obcí, vesměs zaloţených na teritoriálním nebo národnostním 

principu, jejichţ existence spočívala na schvalujících správních aktech ministerstva 

školství a národní osvěty.―
29

 Jednalo se o Svaz ŢNO na Moravě, Svaz ŢNO ve Slezsku, 

Svaz praţských ţidovských obcí, Svaz českých náboţenských obcí ţidovských 

v Čechách a Svaz ŢNO s německým jednacím jazykem.
30 

V roce 1926 se tyto svazy 

spojily a zaloţily Nejvyšší radu svazů Náboţenských obcí ţidovských v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku.
31

 Centralizační snaha měla vyvrcholit zákonem č. 9/1937 Sb. 

z. a n., kterým byly sloučeny všechny ţidovské náboţenské obce v českých zemích. 

Pouze jednotné uskupení mělo mít právní subjektivitu. „Předpis předpokládal vydání 

jednotné ústavy ţidovského kultu v Českých zemích. Horšící se vnitřní a mezinárodní 

situace však jeho realizaci zmařila.―
32

       

                                                 

25
 Srv. MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. 

Praha: Linde, 2003, s. 377-378. ISBN 80-720-1433-1.  
26

 Tamtéţ, s. 379. 
27

 Tamtéţ, s. 381. 
28

 Srv. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 18. 9. 1929, O jednotnosti náboţenského vyznání 

ţidovského a o vystoupení z náboţenské obce ţidovské - věty jako při Boh. A. 7996 a 7997/29. Dostupné 

na WWW: <http://spcp.prf.cuni.cz/judikat/boh/8118-29.htm> 
29

 MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2003, s. 381. ISBN 80-720-1433-1.  
30

 Z textu Zprávy kulturního výboru ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, jímţ se doplňuje 

organisace náboţenské společnosti ţidovské v zemích České a Moravskoslezské. Dostupné na WWW: 

<http://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/tisky/T0240_00.htm> 
31

 Srv. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 339. ISBN: 80-

85924-33-1.  
32

 MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: 



 

9 

 Hitlerovým výnosem byl v březnu roku 1939 zřízen „Protektorát Čechy 

a Morava―. K tomuto dni ţilo na území Protektorátu kolem 135 000 osob, které byly dle 

norimberských zákonů (1935) povaţovány za Ţidy. Zároveň zde fungovalo 136 

ţidovských náboţenských obcí. V dubnu 1939 se sedm nezávislých praţských obcí 

sjednotilo do Ţidovské náboţenské obce Praha (ŢNO Praha).
33 

ŢNO Praha se snaţila 

zorganizovat podmínky pro záchrannou emigraci co největšího počtu lidí. K tomuto 

účelu bylo zřízeno vystěhovalecké oddělení, které bylo ovšem podřízeno Ústředně pro 

ţidovské vystěhovalectví, zřízené v červenci 1939 říšským protektorem. Ta „nejdříve 

fakticky a po vydání nařízení říšského protektora z 5. 3. 1940 o péči o Ţidy a ţidovské 

organizace i právně, získala rozhodující kontrolu nad ţidovskými obcemi. Ústředna 

mohla obce rozpouštět, spojovat nebo včleňovat do jiných organizací.―
34

 Německé 

orgány si takto „zajistily výlučný vliv na organizaci ţidovského kultu.―
35

 Zároveň se 

rozšířila jurisdikce ŢNO v Praze, které napříště podléhaly všechny ţidovské obce. Ona 

sama podléhala zmíněné Ústředně.
36

 O tři roky později, na počátku roku 1943, „byla 

zrušena i praţská Ţno jako formálně nezávislá organizace... a brzy nato přeměněna na 

Ältestenrat der Juden in Prag (Ţidovskou radu starších v Praze).―
37

 Její zástupci měli 

organizovat ţidovské transporty, ale alespoň se v tomto děsivém úkolu snaţili oddalovat 

povolání k transportu co nejdéle. Nakonec většinu pracovníků rady čekal stejný osud 

jako jejich ostatní souvěrce. Nacistickým reţimem bylo zavraţděno téměř 80 000 

ţidovských osob z území Protektorátu Čechy a Morava.
38

    

 V době těsně po válce bylo primárním úkolem zabezpečení přeţivších jedinců 

v čase, kdy se vraceli zbídačení a bez prostředků do země, kde na ně často nikdo 

nečekal. Z původních obcí jich bylo obnoveno 52
39

, ale záhy bylo jasné, ţe ne všechny 

budou ţivotaschopné. Proto byl jejich počet během 50. let sníţen na 9 a „ke kaţdé 

                                                                                                                                               

Linde, 2003, s. 381. ISBN 80-720-1433-1.  
33

 Srv. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 342. ISBN: 80-

85924-33-1. 
34

 MALÝ, Karel a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: 

Linde, 2003, s. 489. ISBN 80-720-1433-1.  
35

 Tamtéţ, s. 489. 
36

 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 344. ISBN: 80-85924-33-

1. 
37

 Tamtéţ, s. 347. 
38

 PETRŮV, Helena. Zákonné bezpráví: Ţidé v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Auditorium, 2011, 

s. 247. ISBN: 978-80-87284-19-3. 
39

 Petr Sedlák na stránkách FŢO v sekci Historie uvádí číslo 53, Tomáš Pěkný uvádí 52 obcí. 
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z nich bylo přiřazeno několik synagogálních sborů v menších místech. Většina těchto 

sborů se v průběhu let rozpadla.―
40

 Na září roku 1945 byl do Prahy svolán sjezd, kam 

obce vyslaly své delegáty a bylo rozhodnuto o vytvoření zastřešující organizace 

s názvem „Rada ţidovských náboţenských obcí v zemích České a Moravskoslezské―.
41

 

Přímo na sjezdu byla také řešena otázka vytyčení nových obvodů ţidovských obcí. 

Nakonec byla reorganizace realizována vyhláškou Ministerstva školství a osvěty ze dne 

20. 9. 1946.
42

 Po únorovém převratu „převzal faktickou správu ţidovských záleţitostí 

„akční výbor―.
43

 Vedení Rady tak bylo v područí KSČ a sama Rada se postupně 

přetvářela v „nástroj politické moci―.
44

 Padesátá léta se nesla ve znamení politických 

procesů a státního antisemitismu. Ţidovská komunita sjednocená v Radě sice formálně 

fungovala, ale jejím členům byl ztěţován ţivot a byli terčem výslechů, odposlouchávání 

a vyšetřování. Největší změnu v celkovém fungování přinesl, jakoţ i ve všech jiných 

oblastech, převrat v roce 1989 a postupné směřování k demokratickému fungování 

právního státu. Rokem 1991 počala nová etapa českého ţidovstva, kdy se Rada 

ţidovských náboţenských obcí přetvořila ve Federaci ţidovských obcí v České 

republice. 

3. Federace ţidovských obcí  

 Federace ţidovských obcí v České republice (dále jen FŢO), je církví 

a náboţenskou společností se samostatnou právní subjektivitou dle zákona č. 3/2002 

Sb., o církvích a náboţenských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli 

samu sebe označuje za „střechový orgán―
45

 ve smyslu „zastřešující organizace―, je 

                                                 

40
 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 348. ISBN: 80-85924-33-

1. 
41

 Postavení církví a náboţenských společností měly jednotlivé ŢNO, tedy ne Rada jako celek, jako je 

tomu u dnešní FŢO. Zákon, kterým měly být jednotlivé ŢNO sloučeny v jednotné společenství, které 

mělo být předmět práv a povinností, totiţ nenabyl díky historickým okolnostem účinnosti (zákon č. 

9/1937 Sb. z. a n., jímţ se doplňuje organisace náboţenské společnosti ţidovské  v zemích České a 

Moravskoslezské). 
42

 Srv. SEDLÁK, Petr. Historie: Obnovování a organizace ţidovských náboţenských obcí v českých 

zemích po druhé světové válce [online]. c2010 [cit. 2013-02-20]. Dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/o-nas/historie/> 
43

 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 355. ISBN: 80-85924-33-

1. 
44

 Tamtéţ, s. 355. 
45

 Srv. Federace ţidovských obcí v České republice. O nás [online]. c2010 [cit. 2013-04-01]. Dostupné na 

WWW: < http://www.fzo.cz/o-nas/organizace/> 
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takové označení nepřesné, neboť v takovém případě by nositelkami právní subjektivity 

církve a náboţenské společnosti byly jednotlivé ţidovské obce. O takový případ se 

ovšem nejedná, jak bude rozvedeno dále. V současné době Federace sdruţuje deset 

ţidovských obcí (dále jen ŢO v Brně, Děčíně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, 

Ostravě, Plzni, Praze, Teplicích a v Ústí nad Labem) a přidruţené ţidovské organizace. 

Název „přidruţené― ţidovské organizace je dvojznačný, neboť se jedná o kolektivní 

členy celé FŢO, tedy ne o „pouze přidruţené― jednotky. Sídlem Federace je Praha, 

Maiselova ulice č. 18. Primární funkcí FŢO je zastupování ţidovské pospolitosti, a to 

jak v rámci České republiky, tak i vůči zahraničí. Působí jako jednotné společenství 

v jednáních nejen s orgány a institucemi veřejné moci, ale i s veřejností a médii. 

Ţidovská pospolitost je tvořena ţidovskými obcemi hlásícími se k ortodoxnímu, 

konzervativnímu a reformnímu směru judaismu a organizacemi sdruţenými ve FŢO.
46

 

 Formulace o zastoupení tří směrů judaismu není pouhou formalitou. Rozdílnosti 

v chápání náboţenských předpisů u jednotlivých směrů se odráţí nejenom v názorovém 

směřování celé Federace, ale i v moţných praktických problémech, jeţ jsou blíţe 

zmíněny převáţně v kapitole 4. 2. této práce. Vymezení směrů zakotvených 

v Základním dokumentu FŢO a Statutu FŢO je klíčové i pro stanovení, které obce se 

mohou ve FŢO sdruţovat, kteří rabíni v daných obcích nebo přidruţených organizacích 

mohou působit a kdo můţe být v ţidovských obcích přijat za člena. V podstatě aţ do 19. 

století pojmy ortodoxní, konzervativní nebo reformní judaismus neexistovaly. Ţidovství 

bylo pojímáno jako jednotný systém zasahující do všech aspektů příslušníka ţidovského 

náboţenství. Pro evropskou ţidovskou populaci hojně ţijící v uzavřených společnostech 

ghett ani jiná situace nepřicházela v úvahu. Aţ s uvolněním právního postavení 

ţidovských komunit mohlo dojít k rozvoji reformních myšlenek. Sám ortodoxní proud 

se za ortodoxní nikdy neprohlásil, neboť pro něj existuje pouze jeden judaismus, 

nedělitelný a pravý. Ortodoxní judaismus si velmi zakládá nejen na psané Tóře
47

, ale 

i na ústní tradici zaznamenané rabíny v Mišně, Gemaře a dalších výkladových dílech 

a na doslovné aplikaci ţidovského práva (halachy) v nich obsaţeném.
48

 Samozřejmým 

                                                 

46
 Srv. Statut Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 19. 12. 2007, dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
47

 Termíny vysvětleny v kapitole 4. 1. této práce. 
48

 Jeden z nejznámějších kodexů ţidovského práva, Šulchan Aruch (doslovně Prostřený stůl), byl 
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je přísné dodrţování náboţenských předpisů ohledně odívání, šabatu, ostatních svátků, 

stravování a celkového chodu dne. Ortodoxní judaismus není homogenní směr, i v něm 

se setkáme s více či méně rozličnými názorovými skupinami, které se pak dále ještě dělí 

(např. u Charedim „bohabojných―, obvykle označovaných jako ultraortodoxní, se 

můţeme setkat s antisionistickým i sionistickým proudem). Reformní judaismus vznikl 

pod vlivem myšlenek osvícenského racionalismu a nejvíce se rozšířil v USA. Zásadní je 

pro reformní příznivce idea, ţe judaismus je náboţenským systémem neustále se 

vyvíjejícím, podléhajícím vlivům doby a okolí. Proto je pro ně nepřijatelné lpět na 

názorech rabínů, které jsou několik set let staré. Vše zbytečně komplikované by mělo 

být zjednodušeno, více neţ na hebrejštinu by se mělo při liturgii dbát na přirozený jazyk 

dané komunity a role muţe a ţeny jsou vyrovnané i v bohosluţebných právech 

a povinnostech. Konzervativní judaismus stojí někde na pomezí mezi výše zmíněným. 

Většinu tradic, svátků a předpisů je dle konzervativního judaismu nutné dodrţovat, 

ovšem je třeba je přizpůsobit moderní době. Hebrejštinu ovšem povaţuje za 

nezastupitelnou, stejně jako přísné dodrţování šabatu nebo košer stravování. Rabínské 

výroky je moţné podrobit historickému zkoumání, ovšem duch a zásadní otázky 

judaismu jsou neměnné.
49

         

 FŢO se věnuje celé škále činností a aktivit, které jsou podrobněji a přehledně 

rozebrány v kapitole 4. této práce. Obecně lze říci, ţe se soustřeďuje především na 

činnost koordinační, sociální, vzdělávací a kulturní, činnost v náboţenských věcech 

a otázkách judaismu. V těchto věcech jedná s orgány státní správy i samosprávy, jakoţto 

i  s jinými českými i zahraničními institucemi a organizacemi. Pečuje také o ţidovské 

památky a vystupuje proti projevům antisemitismu, rasismu či jakékoli jiné 

diskriminace. Dále zajišťuje působení rabínů jak ortodoxního, tak i konzervativního či 

reformního judaismu.  Neopomenutelným je také fakt, ţe důsledně dbá na zachování 

památky obětí šoa
50

 a podporuje vědomí o této hrozivé kapitole moderních dějin.
51

  

                                                                                                                                               

vytvořen pod redakcí Josefa Kara, v 16. století. 
49

 Srv. ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister & Principal, 2009, s. 73-80. ISBN: 

978-80-87029-39-8 a JOHNSON, Paul. Dějiny ţidovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995, s. 321-330, 

531-535. ISBN:80-85336-31-6.  
50

 V práci uţívám slova šoa (hebrejské slovo pro „zmar, zničení―), které je pouţíváno samotnými 

příslušníky ţidovského národa a náboţenství pro období holocaustu (z řeckého slova pro „zápalnou 

oběť―) a povaţuji ho za příhodnější. Názvu holocaust je v této práci pouţito buďto v rámci citací pramenů 

nebo názvů institucí. 
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 FŢO naplňuje text Základního dokumentu i Statutu Federace jednáními 

s příslušnými tuzemskými státními orgány, úřady a institucemi. V roce 2011 aktivně 

spolupracovala s Úřadem vlády České republiky při přípravě zasedání Evropského 

ţidovského kongresu v Praze na jaře 2012. Rovněţ aktivně vystupovala v procesu 

přípravy návrhu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboţenskými společnostmi, neboť je jednou z registrovaných církví a náboţenských 

společností, kterých se zákon týká.
52

 Jako „stálý host― a pozorovatel je FŢO účastna 

zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny. FŢO se z vlastního rozhodnutí 

nepřihlásila za zástupce národnostní menšiny proto, ţe ţidovská pospolitost samu sebe 

v České republice nevnímá jako menšinu, ačkoli by jinak mohla naplňovat většinu 

znaků daných v zákoně č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
53

 Protoţe se ovšem 

ţidovské komunity dotýkají společenské problémy jinak typické pro menšiny 

(především rasismus a xenofobie), je FŢO činná alespoň tímto pozorovatelským 

statusem.
54

 V otázkách extremismu a neonacismu funguje zástupce FŢO se statusem 

pozorovatele v pracovní skupině Ministerstva vnitra Task Force. Nejdůleţitější vztahy 

panují mezi FŢO a Ministerstvem kultury ČR jako ústředním orgánem státní správy pro 

věci církví a náboţenských společností.
55

 Federace ţidovských obcí spolupracuje 

i s křesťanskými církvemi a náboţenskými společnostmi nebo sdruţeními. Udrţuje si 

například status pozorovatele v Ekumenické radě církví v České republice. Důleţitou 

událostí v křesťansko-ţidovském dialogu byla konference konaná v roce 1990, jeţ 

přinesla podnět ke vzniku občanského sdruţení Společnost křesťanů a Ţidů. Tato 

společnost také vydává Revue Společnosti křesťanů a Ţidů.
56

  

                                                                                                                                               

51
 Srv. Statut Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 19. 12. 2007, dostupné na 

WWW:<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
52

 Srv. Federace ţidovských obcí v České republice. Výroční zpráva FŢO za rok 2011 [online]. c2010 [cit. 

2013-02-20]. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2011.pdf> 
53

 Problematickou by byla jen otázka vlastního jazyka, neboť ţidé takový jazyk (na rozdíl od Romů) 

nemají. Za něj by se dal povaţovat jazyk jidiš neboli tzv. „ţidovská němčina―, kterým ovšem v dnešní 

době v České republice ţidé nehovoří. 
54

 Srv. Vláda České republiky. Ostatní národnostní menšiny [online]. c2009-2013 [cit. 2013-03-16]. 

Dostupné na WWW:<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/ostatni-narodnostni-mensiny-16160/> 
55

 Srv. Federace ţidovských obcí v České republice. Výroční zpráva FŢO za rok 2011 [online]. c2010 [cit. 

2013-02-20]. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2011.pdf> 
56

 Srv. MICHLÍČKOVÁ, Markéta. Společnost křesťanů a Ţidů usiluje o zlepšení dialogu mezi křesťany a 

Ţidy na místní úrovni [online]. C2007 [cit. 2013-04-1]. Dostupné na WWW:< 
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3.1. Právní předpisy Federace židovských obcí 

 Jako základní právní předpisy FŢO lze označit předpisy dva: Statut Federace 

ţidovských obcí v České republice a Základní dokument Federace ţidovských obcí 

v České republice. Statut Federace ţidovských obcí v České republice (dále jen Statut) 

byl naposledy novelizován ke dni 19. 12. 2007 usnesením Rady FŢO a k tomuto dni 

nabyl i účinnosti.
57

 Ze znění novelizovaného statutu vychází i Základní dokument FŢO. 

Statut je schvalován, měněn a vykládán Radou FŢO jako nejvyšším orgánem FŢO. Jeho 

hlavním účelem je vymezení činnosti, hlavních úkolů, řízení a vnitřního uspořádání 

FŢO. Statut je tvořen třemi dokumenty, a sice Stanovami Federace ţidovských obcí 

v České republice (Hlava I), Vzorovými stanovami ţidovské obce (Hlava II) a Volebním 

řádem pro volbu orgánů ţidovských obcí a Federace ţidovských obcí v České republice 

(Hlava III). Přijetí Statutu z roku 2007 předcházela dlouholetá snaha o formulace 

vyhovující většině ţidovské pospolitosti. Zásadní otázka vyvolávající spory se týkala 

členství v jednotlivých ţidovských obcích. Původní Statut neumoţňoval členství na 

základě ţidovského původu po prarodičích. V novém Statutu jiţ tato moţnost stanovena 

byla a jednotlivé ţidovské obce se na shromáţdění členů rozhodnou pro variantu 

podmínek členství jim vyhovující.
58

 Nově také byla formulována moţnost vzniku nové 

ţidovské obce, popřípadě jakým způsobem lze členství ţidovské obce a přidruţené 

organizace v rámci FŢO zrušit nebo pozastavit.
59

 Stanovy FŢO (Hlava I) všeobecně 

popisují postavení samotné FŢO, její cíle a činnost. Vyjmenovávají způsoby financování 

činností, ustanovují sídlem FŢO Prahu a taxativně vymezují orgány Federace. 

V článcích 2 a 3 je blíţe rozvedeno postavení, podmínky vzniku, zániku a fungování 

ţidovských obcí a přidruţených organizací sdruţených ve Federaci. V dalších článcích 

jsou pak konkrétně a taxativně stanoveny pravomoci a působnost jednotlivých orgánů 

a rovněţ podmínky jejich fungování. Hlava I je uzavřena přechodnými a závěrečnými 

ustanoveními.          

                                                                                                                                               

http://www.krestandnes.sk/article/spolecnost-krestanu-a-zidu-usiluje-o-zlepseni-dialogu-mezi-krestany-a-

zidy-na-mistni-urovni/7120.htm> 
57

 Srv. Statut Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 19. 12. 2007, dostupné na 

WWW:<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
58

 Viz Vzorové stanovy ţidovské obce. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-

content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
59

 Srv. Daníček, Jiří. Výroční zpráva FŢO za rok 2007 [online]. c2010 [cit. 2013-03-12]. Dostupné na 

WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2007.pdf> 
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 Hlava II obsahuje text Vzorových stanov Ţidovské obce. Věnuje se všeobecným 

otázkám právní subjektivity a činnosti obce, financování a vymezení orgánů. Články 

2 aţ 5 podrobně vykreslují členství v ţidovské obci, povinnosti a práva členů a zánik 

členství. V dalších článcích je rozvedena působnost a pravomoci orgánů ţidovské obce. 

Poslední částí Statutu je Hlava III neboli Volební řád pro volbu orgánů ţidovských obcí 

a Federace ţidovských obcí v České republice. Pokud ţidovská obec nepřijme vlastní 

řád, pak musí fungovat podle tohoto platného volebního řádu. Volební řád vymezuje 

volební právo (rovné, přímé, tajné) a nutný věk aktivního i pasivního volebního práva 

pro volbu orgánů (obojí více neţ 18 let). V dalších článcích je určen volební klíč pro 

volbu členů představenstva ţidovské obce, revizní komise ţidovské obce a pro volbu 

zástupců ţidovských obcí v orgánech Federace. Funkční období všech volených členů 

v orgánech je čtyřleté. V části II Hlavy III jsou stanoveny podmínky pro přípravu voleb, 

tedy pro jejich vypsání, pro sestavení kandidátní listiny a pro pozvánku na volební 

shromáţdění, kterou rozesílá volební komise. Samotné provádění voleb je upraveno 

v části III, která se věnuje místu volby, samotné volbě, hlasování (tajné) a zápisu 

o volbě. Není opomenut ani případ poklesu volených členů orgánů pod stanovený počet 

v článku o doplňování představenstva ţidovské obce a v článku o doplňování revizní 

komise. Poslední dva články Volebního řádu (16 a 17) hovoří o ustanovení nově 

zvolených orgánů ţidovské obce a o ustanovení orgánů Federace. Závěrečná část pak 

stanoví, ţe ve sporných případech volebních otázek rozhoduje Rada FŢO a všechny 

předchozí volební řády se tímto řádem ruší. Pod Volebním řádem je podepsán tehdejší 

předseda Federace, pan Jiří Daníček ke dni 21. 1. 2008.
60

 Statut doplňuje Jednací řád 

orgánů Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 24. 9. 2008. Vychází ze 

samotných Stanov a upravuje jednání Prezidia a Rady Federace.     

 Základní dokument FŢO ze dne 22. ledna 2008, který byl přijat na základě § 28 

odst. 4 zákona č. 3/2002 Sb., jako základní dokument naplňující poţadavky téhoţ 

zákona v § 10 odst. 3, obsahuje 12 článků. Z hlediska registrace je Základní dokument 

FŢO pro Ministerstvo kultury stěţejní a primární. Je jím stanoven název, sídlo a orgány 

Federace. Nejvyšším orgánem je Rada FŢO. Z jejího středu volí předsedu celé Federace 

                                                 

60
 Srv. Statut Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 19. 12. 2007, dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
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a místopředsedy. Předseda je statutárním zástupcem. Základní dokument také rozvádí 

poslání Federace (které odpovídá textu Statutu) a definuje své články víry odkazem na 

Maimonidových 13 článků víry. V současnosti se jedná o změně Základního dokumentu 

a v něm uvedených článků víry tak, aby vyhovovaly i potřebám reformních ţidovských 

obcí a přidruţených organizací.
61 

13 článků víry bude v Základním dokumentu 

nahrazeno větou „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný―, jako základ 

víry.
62

  V 5. článku se nachází informace o zvolení pana Jiřího Daníčka předsedou FŢO 

(současným předsedou je do roku 2016 pan Petr Papoušek, dosavadní předseda 

Ţidovské obce v Olomouci). Článek 6. se věnuje organizační struktuře a uvádí ţidovské 

obce a Chevru Kadišu jako evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb. Nelze 

samozřejmě nezmínit i způsoby vzniku a zániku ţidovských obcí a způsob ustavování 

a odvolávání ţidovských duchovních. FŢO ve svých řadách pouţívá pro vlastní 

duchovní následujících názvů: výpomocný duchovní, šámes, mašgiach, učitel 

náboţenství, kantor, šochet, sofer, vrchní mašgiach, vrchní kantor, vrchní rabín.
63

 

Duchovní ţidovské obce jsou jmenování rabínem po schválení představenstvem té které 

obce. Rabína přijímá předseda ţidovské obce také po schválení představenstvem. 

Vrchní zemský rabín FŢO je přijímán předsedou FŢO po schválení Radou FŢO. Oba 

jsou odvoláváni osobami, které je přijaly. Působení rabínů všech směrů zakotvených ve 

Statutu zajišťuje FŢO ve spolupráci s ŢO a přidruţenými organizacemi.   

 Stejně jako v případě Statutu, i Základní dokument je schvalován, měněn nebo 

dodatkován pouze Radou FŢO. Stranou nejsou ponechány ani mezinárodní struktury, 

z nichţ Základní dokument zmiňuje dvě: Světový ţidovský kongres a Evropskou radu 

ţidovských obcí. Zásady hospodaření odpovídají ustanovení o financování činností 

uvedenému ve Statutu. Nakonec dodejme, ţe „FŢO a ŢO mohou působit společně nebo 

samostatně v oblasti školství, v oblasti sociální a charitativní činnosti, provozovat 

ústavy sociální a zdravotní péče, provozovat nakladatelskou a vydavatelskou činnost, 

apod.―
64

           

 Na první pohled se FŢO svým Statutem jeví jako činná v logickém rozporu 

                                                 

61
 Z emailové korespondence s tajemníkem FŢO, panem JUDr. Tomášem Krausem ze dne 14. 3. 2013, 

která mi byla poskytnuta pro potřeby této práce. Články víry sou uvedeny v kapitole 4. 2. této práce. 
62

 Viz Zasedání Rady FŢO, Bod 7, In: Roš Chodeš, 2013/5773, ročník 75, č. 4, s. 2. 
63

 Názvy jsou vysvětleny v kapitole 4. 2. této práce. 
64

 Základní dokument FŢO dostupný na WWW: <http://www3.mkcr.cz/cns_internet/> 
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s definicí církve a náboţenské společnosti tak, jak je uvedena v § 3 písm. a) zákona 

č. 3/2002 Sb., neboť členství v ţidovských obcích můţe být dáno pokrevně, nikoli jen 

na základě vyznávání určitě víry. Sama FŢO
65

 ovšem rozpor necítí, neboť stát 

v zastoupení Ministerstvem kultury ČR vychází v registraci z poţadavků stanovených 

na základní dokument církve a náboţenské společnosti. V něm mají být kromě jiného 

stanoveny základní články víry, poslání církve a náboţenské společnosti a práva 

a povinnosti osob hlásících se k dané církvi a náboţenské společnosti.
66

 Členství 

v ţidovských obcích, jako evidovaných právnických osobách, upravuje Statut FŢO jako 

vnitřní předpis. Ten stanoví, kdo k ţidovské obci, potaţmo FŢO, přináleţí jako osoba 

hlásící se k církvi a náboţenské společnosti (§ 3 písm. b) zákona 3/2002 Sb.). Vhledem 

k tomu, ţe z hlediska rabínského výkladu je ţidovský původ brán jako dostačující pro 

pojímání osoby jako ţida (aniţ by se tato osoba v osobním ţivotě musela řídit 

náboţenskými předpisy), je takto formulován i Statut a Vzorové stanovy ţidovských 

obcí, které si v otázkách členství mohou ţidovské obce upravit podle svých potřeb.
67 

3.2. Organizační struktura 

 Dle Stanov FŢO tvoří strukturu orgánů následujících pět subjektů: Rada FŢO, 

Prezidium FŢO, předseda FŢO, vrchní zemský rabín FŢO a Revizní komise FŢO. 

Protoţe základní přávní předpisy (Statut FŢO a Základní dokument FŢO) jsou 

vzájemně propojeny a v určitých částech je text stejný a překrývající se, v dalších 

bodech bude citován pouze Statut
68

, jako podrobnější z obou dokumentů. 

3.2.1. Rada Federace ţidovských obcí 

 O všech zásadních záleţitostech FŢO rozhoduje Rada jako nejvyšší orgán FŢO. 

Rada FŢO především schvaluje Statut FŢO, jeho změny a výklad, schvaluje roční 

rozpočty, schvaluje výši příspěvků ŢO a přidruţených organizací, volí předsedu 

a místopředsedy Rady a rozhoduje o přijetí právnických osob za přidruţené organizace. 

                                                 

65
 Z emailové korespondence s tajemníkem FŢO, panem JUDr. Tomášem Krausem ze dne 14. 3. 2013. 

66
 Viz § 10 odst. 3 písm. b) a l) zákona č. 3/2002Sb. 

67
 Z emailové korespondence s tajemníkem FŢO, panem JUDr. Tomášem Krausem ze dne 14. 3. 2013. 

68
 U všech bodů Organizační struktury dále citováno nebo volně interpretováno dle Statutu FŢO. Srv. 

Statut Federace ţidovských obcí v České republice ze dne 19. 12. 2007, dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
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Rozhoduje také o nakládání s nemovitostmi v majetku Federace. Právě ona rozhoduje 

o pozastavení a zrušení členství ŢO a přidruţených organizací ve FŢO.  Schvaluje vznik 

nové ŢO, její obnovení, delimitaci, zánik a sloučení. Výčet je vskutku široký a uvedené 

příklady dostatečně reprezentativní pro poskytnutí představy o silném postavení Rady. 

Demonstrativní výčet poskytuje samotný Statut. Členy Rady jsou zástupci ŢO volení 

volebním shromáţděním členů ŢO. Na kaţdých sto členů ţidovské obce připadá jeden 

zástupce do Rady. Dalšími členy jsou vrchní zemský rabín, jeden rabín z kaţdé ŢO 

(nebo kantor  ŢO, ve které je pověřen vést bohosluţby), dále tajemník FŢO 

a předsedové (nebo pověření zástupci) z přidruţených organizací.  

3.2.2. Prezidium Federace ţidovských obcí 

 „Prezidium rozhoduje o všech záleţitostech FŢO, které nejsou podle tohoto 

Statutu vyhrazeny RFŢO nebo vrchnímu zemskému rabínovi FŢO.― Mezi schůzemi 

Rady řídí prezidium běţnou činnost FŢO. „Prezidium tvoří předseda FŢO, 

místopředsedové FŢO, vrchní zemský rabín FŢO a tajemník FŢO.― Většinou se 

prezidium schází jednou měsíčně a schůzi svolává a řídí předseda FŢO. 

3.2.3. Předseda Federace ţidovských obcí  

 Statutárním zástupcem FŢO je předseda. „Zastupuje FŢO navenek a jedná 

jménem FŢO ve všech záleţitostech kromě záleţitostí náboţenských, kultových 

a rituálních.― V nich totiţ jedná vrchní zemský rabín. Závaznými jsou pro předsedovo 

jednání usnesení Rady FŢO, usnesení Prezidia a Statut FŢO. Předseda zabezpečuje 

plnění těchto usnesení a celkově řídí chod FŢO, pokud je uvolněn post tajemníka. 

Předseda musí být členem některé z ŢO, z čehoţ plyne i povinnost splnění podmínek 

členství v ŢO tak, jak si je obec určila. Předsedu volí Rada FŢO na čtyři léta a takto 

zvolen můţe být maximálně dvakrát za sebou. „Předseda FŢO přijímá a propouští na 

základě schválení RFŢO vrchního zemského rabína FŢO a tajemníka FŢO, jakoţ 

i přijímá a propouští zaměstnance správního aparátu FŢO.― 

3.2.4. Vrchní zemský rabín Federace ţidovských obcí  

 Lidé neznalí problematiky se někdy mylně domnívají, ţe rabín je nejvyšším 

představitelem ţidovské obce nebo ţidovské denominace. Takové pojetí není pouze 

nepřesné, je přímo nepravdivé. Pro celou Českou republiku funguje vrchní zemský 

rabinát, v jehoţ čele stojí vrchní zemský rabín. Vrchní zemský rabín reprezentuje 
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Federaci ţidovských obcí v náboţenských věcech a je příslušný k řešení náboţenských, 

kultových a rituálních otázek v rámci celé Federace. Vrchní zemský rabín můţe být 

zároveň rabínem některé z ţidovských obcí. Pokud je rabínů v jedné ŢO více, je pro 

danou obec jmenován vrchní rabín. Vrchní zemský rabín je jedním z orgánů FŢO 

a ţidovským duchovním (stejně jako jiní rabíni a jiné stanovené osoby). Přijetí 

a propuštění vrchního rabína FŢO schvaluje Rada FŢO, samotné přijetí a odvolání je 

pravomocí předsedy FŢO nebo jím výslovně pověřeného člena, na základě souhlasu 

Rady FŢO.           

 Vrchní zemský rabín je virilním členem Rady FŢO a Prezidia. Pokud pozice 

vrchního zemského rabína není dočasně obsazena, můţe Rada pověřit rabína některé 

z ŢO výkonem některých jeho pravomocí. Vrchní zemský rabín vydává písemný 

souhlas s nakládáním s nemovitostmi a movitým majetkem ve vlastnictvím FŢO, který 

má náboţenský význam (synagogy, hřbitovy, kultové předměty). Rovněţ vydává 

takovýto souhlas pro ŢO, které nemají vlastního rabína.  Pro takové obce můţe 

jmenovat svého zástupce, nebo pověřit kantora vedením bohosluţeb a jmenovat další 

duchovní.           

 Důleţitou podmínkou pro vykonávání funkce vrchního zemského rabína, rabína 

nebo jeho zástupce je osvědčení o rabínské smicha, která je vydána některou 

z respektovaných rabínských institucí. Rabínská smicha znamená vlastně ordinaci 

rabína, která podle tradice má kořeny aţ u Mojţíše. Smichu lze získat po absolvování 

náboţenských seminářů, které prokáţí, ţe jejich absolvent je náleţitě vzdělán 

v náboţenských otázkách, především v ţidovském právu.        

3.2.5. Revizní komise Federace ţidovských obcí  

 Revizní komise (dále jen RKFŢO) působí jako nejvyšší revizní a kontrolní 

orgán. Kontroluje především dodrţování relevantních právních předpisů, Statutu 

a usnesení orgánů FŢO. Rovněţ „kontroluje a reviduje hospodaření FŢO― a „na základě 

písemného pověření předsedy Rady FŢO kontroluje a reviduje hospodaření a činnost 

ŢO a jejich orgánů a zařízení.― S takovou kontrolou ovšem ŢO musí vyslovit souhlas. 

RKFŢO posuzuje způsob přijímání členů ŢO a kontroluje vedení členské evidence. Zde 

musí být dodrţována hlavně pravidla daná zákonem č. 101/2000 Sb., ochraně osobních 

údajů. Na RKŢO se mohou obracet s podněty a stíţnostmi členové ŢO. Po provedení 

šetření a kontroly vydá RKFŢO zprávu, ve které doporučí opatření k nápravě. Členy 
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jsou zástupci ŢO, které zvolila volební shromáţdění ŢO. Opět platí pravidlo jednoho 

zástupce na sto členů ŢO. Ze svého středu pak RKFŢO volí svého předsedu. Zasedání 

se konají alespoň dvakrát ročně a svolává je předseda RKFŢO.     

Statut nevyjmenovává tajemníka FŢO jako orgán Federace. Jeho postavení 

nicméně Statut upravuje a pro chod FŢO je významné. Tajemník totiţ „řídí a organizuje 

činnost správního aparátu FŢO a odpovídá za jeho řádný chod.― Předseda FŢO ho můţe 

pověřit jednáním jménem FŢO navenek ve všech záleţitostech, pokud nespadají do 

záleţitostí v působnosti vrchního zemského rabína. V náboţenských otázkách je vázán 

rozhodnutím vrchního zemského rabína, v ostatních otázkách pak Statutem, usneseními 

Rady, usneseními Prezidia a rozhodnutími předsedy samotné FŢO. „Tajemník FŢO je 

z titulu své funkce nevoleným (virilním) členem RFŢO a Prezidia.― Tajemníka přijímá 

a odvolává předseda FŢO, nebo pověřený člen Prezidia. Přijetí nebo odvolání musí být 

schváleno Radou.   

3.3. Židovské obce 

 Ţidovská obec se tradičně nazývá kehila.
69

 Ţidovských obcí sdruţených ve FŢO 

je v České republice deset. Původní název ještě obsahoval slovo „náboţenské― obce, ale 

bylo rozhodnuto o jeho vypuštění, protoţe Vzorové stanovy ţidovských obcí v článku 

1 Hlavy II uvádějí, ţe ŢO „sdruţuje občany... hlásící se k ţidovskému náboţenskému 

vyznání, ţidovské národnosti nebo původu..., kteří nejsou příslušníky jiných církví 

a náboţenských společností.― Příslušnost k ţidovské obci tedy není dána výlučně 

vyznáváním ţidovského náboţenství, ale můţe být dána i pouze ţidovskými předky. 

Takové pojímání odpovídá předpisům náboţenského práva a vnitřním právním 

předpisům FŢO, ovšem není zcela v souladu s definicí církve a náboţenské společnosti 

dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění. Podle něj jsou církve a náboţenské 

společnosti zaloţeny pouze „za účelem vyznávání určité náboţenské víry.―  

 Ţidovské obce jsou evidovanými právnickými osobami se samostatnou právní 

subjektivitou dle zákona č.3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (před novelizací 

zákonem č. 495/2005 Sb. církevními právnickými osobami), vedenými v Rejstříku 

                                                 

69
 V této práci je pouţito slovní spojení „ţidovské obce― ve významu kehily, jako určitého uskupení, 

názvu „Ţidovské obce― pak pouţívám jako oficiálního názvu jako evidovaných právnických osob dle 

z. 3/2002Sb. 
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evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR. Všechny Ţidovské obce byly 

evidovány ke dni 1. 1. 1994, kromě obce v Děčíně (k 13. 3. 1994).
70

 Předseda FŢO, 

jako statutární zástupce, můţe navrhnout dle zákona 3/2002 Sb. k evidenci „a) orgán 

registrované církve a náboţenské společnosti, řeholní a jinou církevní instituci osob 

hlásících se k církvi a náboţenské společnosti...― a „účelové zařízení registrované církve 

a náboţenské společnosti zaloţené církví a náboţenskou společností pro poskytování 

charitativních sluţeb.―
71

 Ţidovské obce jsou právnickými osobami dle písm. a) daného 

ustanovení.
72

 Tímto je dáno také jejich postavení jako odvozené právnické osoby od 

registrované církve a náboţenské společnosti, tedy od FŢO. Ministerstvo kultury ČR, 

jako ústřední orgán státní správy pro věci církví a náboţenských společností, provede 

evidenci na základě návrhu, pokud tento je bez nedostatků. FŢO jako registrovaná 

denominace můţe zaloţit i jiné právnické osoby, které ovšem nepodléhají uvedené 

evidenci. Ty se mohou stát právnickou osobou dle jiných předpisů (dle občanského 

zákoníku, popř. nového občanského zákoníku, obchodního zákoníku, dle zákona 

o nadacích a nadačních fondech, dle zákona o obecně prospěšných společnostech).
73

 

V České republice fungují v rámci FŢO ţidovské obce ortodoxního, konzervativního 

a reformního směru judaismu, jak je uvedeno jiţ výše. ŢO ovšem nesdruţují pouze 

české státní příslušníky, ale i občany cizích států, pokud splní podmínky dané ŢO, 

podají ţádost o členství a jsou přijati za členy. „FŢO a ŢO mohou působit společně nebo 

samostatně...―
74

 v různých oblastech činností, které jsou rozvedeny v dalších kapitolách. 

Ţidovskými obcemi se samostatně zabývá Článek 2 Stanov FŢO.    

 Nová ţidovská obec vzniká obnovením činnosti původní a zaniklé obce, 

delimitací obce existující nebo novým ustanovením. Návrh na uvedené způsoby vzniku 

nové obce podává přípravný výbor Radě FŢO. Rada následně o návrhu rozhodne.
75

  

 „Činnost jednotlivých ŢO upravují samostatné stanovy a platný volební řád.―
76

 

                                                 

70
 Viz Rejstřík evidovaných právnických osob. Dostupné na WWW: <http://www3.mkcr.cz/cns_internet/> 

71
 § 15a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 3/2002Sb. 

72
 Potvrzeno emailovou korespondencí s tajemníkem FŢO panem JUDr. Tomášem Krausem. 

73
 Srv. § 15a odst. 3 zákona č. 3/2002Sb. 

74
 Srv. Federace ţidovských obcí v ČR. Základní dokument FŢO. Dostupné na WWW: 

<http://www3.mkcr.cz/cns_internet/> 
75

 Srv. čl. 2 Stanov Federace ţidovských obcí v České republice. Dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
76

 Čl. 2 odst. 6, tamtéţ. 
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Tyto dva dokumenty si mohou ţidovské obce přizpůsobit svým místním specifikům 

a podmínkám, ovšem nesmí být v rozporu se samotným Statutem FŢO a zároveň nesmí 

rozšiřovat ustanovení o členství a volebním právu v rámci ŢO. Zúţit podmínky členství 

ovšem lze.
77

          

 Koordinace hospodářských a organizačně-správních činností ţidovských obcí 

spadá pod pravomoci Rady FŢO, stejně jako vymezení jejich územních působností. 

Radou FŢO je také stanovována výše příspěvků. Zaobírá se rovněţ připomínkami 

a návrhy orgánů a členů jednotlivých ŢO.        

„ŢO zajišťuje zejména náboţenský a kulturní ţivot svých členů a jejich sociální 

potřeby. V okruhu své působnosti pečuje o kulturní a náboţenské památky... pokud o ně 

nepečuje FŢO.―
78

 Rovněţ se věnuje vzdělání členů a stejně jako celá Federace 

vystupuje proti projevům antisemitismu a ostatních diskriminačních tendencí. ŢO se 

můţe věnovat i podnikatelské činnosti. Orgány obce jsou následující: shromáţdění 

členů, představenstvo, vedení, předseda, rabín nebo pověřený zástupce a revizní komise. 

Zánik obce nastává rozhodnutím shromáţdění členů. Takové rozhodnutí spadá pod 

schvalovací proces Rady FŢO.
79

       

 Členství je zaloţeno dle Vzorových stanov na právu návratu. Kritéria pro 

členství jsou uvedena tři a obec se můţe rozhodnout pro některou z variant, popřípadě 

pro jejich kombinaci: matka ţadatele o členství musí být Ţidovkou dle halachy, otec 

musí být Ţidem dle halachy nebo alespoň jeden z prarodičů.
80

 Rovněţ je však psáno, ţe 

„představenstvo ŢO uznává přestupy (giury), vykonané Bejt dinem příslušného 

zaměření, respektovaného FŢO a zakotveného v tomto Statutu.―
81 

 Dané ustanovení je 

moţné vysvětlit tak, ţe pokud není splněno ani jedno z výše uvedených poţadavků (pro 

                                                 

77
 Srv. Stanovy Federace ţidovských obcí v České republice. Dostupné na WWW: 

<http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf>. 
78

 Vzorové stanovy ŢO. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-

19-12-2007.pdf> 
79

 Srv. tamtéţ, čl. 1. 
80

 „Halachou ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí soubor náboţenských norem a předpisů v pojetí 

ortodoxního judaismu.― K tomu dodávám, ţe halachické předpisy stanoví, ţe Ţidem je člověk narozený 

z Ţidovské matky (tedy matky, která je rovněţ narozena z Ţidovské matky nebo podstoupila právoplatnou 

konverzi), neboť ţidovství se dětí matrilineárně, coţ má své historické vysvětlení. Další moţností stát se 

„halachickým ţidem―, tedy ţidem dle náboţenských předpisů, je podstoupení právoplatné konverze. Viz 

Vzorové stanovy ŢO (jako součást Statutu FŢO). Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-

content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
81

 Vzorové stanovy ŢO, čl. 2. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-

dne-19-12-2007.pdf> 
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matku, otce nebo prarodiče), pak je moţné stát se členem ţidovské obce také na základě 

konverze. Konverzí se člověk stává ţidem a po podání ţádosti o členství v některé 

z ţidovských obcí a jejím schválení, i členem ţidovské obce. Zároveň je moţné dovodit, 

ţe se toto ustanovení vztahuje i na předky. Pro ilustraci lze uvést následující: pokud 

matka člověka ţádajícího o členství v ţidovské obci podstoupila právoplatnou konverzi, 

je brána za Ţidovku, tudíţ i ţadatel je Ţidem dle náboţenských předpisů a má moţnost 

být přijat ţidovskou obcí za člena. Ţidovský původ nebo konverze lze dosvědčit 

předloţenými doklady nebo hodnověrným svědectvím. Představenstvo ŢO přijímá 

členy na základě ţádosti a také na základě doporučení rabína obce, který doklady či 

svědectví ověří.
82

          

 Býti členem ţidovské obce ovšem není povinností, ale právem. Z ţidovské obce 

lze totiţ i vystoupit písemným prohlášením. Členství můţe být také pozastaveno či 

zrušeno. Členství se ruší úmrtím a při dlouhodobém neplnění členských povinností 

(především neplněním povinnosti platit členské příspěvky), čímţ jsou porušovány 

zájmy ŢO a FŢO. Dalším důvodem je závaţné porušení Stanov ŢO či Statutu FŢO 

v případě vstupu do jiné církve či náboţenské společnosti.
83

  Existuje velké mnoţství 

osob, které se rozhodly nebýt organizovány v náboţenském smyslu, ačkoli by v případě 

zájmu splňovaly podmínky pro přijetí za členy ŢO. Také děti členů ŢO nejsou 

automaticky jejich členy, ale o jejich členství musí být poţádáno. Výhod příslušnosti 

k určité ţidovské obci je ovšem mnoho. Členové se mohou účastnit všech bohosluţeb 

a náboţenských obřadů, také mohou aktivně působit v rámci vzdělávacích, kulturních 

a sociálních programů a být jejich adresáty. Rovněţ mohou být voleni a volit do orgánů 

obce a tím se podílet na jejím vnitřním chodu a rozhodování.    

 Ţidovská obec v Praze si vybrala jako kritéria členství ţidovský původ matky 

dle halachy a vykonaný gijur dle náboţenských předpisů v pojetí ortodoxního judaismu, 

tedy vyuţila moţnosti zúţit podmínky členství dané Vzorovými stanovami. Na dobu 

jednoho roku (i opakovaně) praţská obec umoţňuje za daných podmínek také přiznání 

statusu hosta. Můţe být přiznán člověku splňujícímu podmínky pro členství, u kterého 

                                                 

82
 Dne 10. 4. 2006 se konalo jednání MKČR s představiteli FŢO. Ze zápisu z tohoto jednání vyplývá, ţe 

potřebnými doklady pro přijetí za člena ŢO můţe být kupříkladu deportační lístek do koncentračního 

tábora. Viz Jednání s církvemi dostupné na WWW:<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=367> 
83

 Srv. Vzorové stanovy ŢO, čl. 4 a 5 a Stanovy FŢO, čl. 2. Dostupné na WWW:<http://www.fzo.cz/wp-

content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
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ale z určitých důvodů nelze předpokládat trvalý vztah k obci. Rovněţ můţe tento status 

být přiznán osobě, která se připravuje na gijur. Článek 6 Stanov praţské obce upravuje 

institut mimořádného statusu. Mimořádné členství/status vzniká po podání a schválení 

přihlášky osobě, která nesplňuje podmínky pro řádné členství, ovšem byla 

pronásledována v době 1933-1945 na základě rasových zákonů jako Ţid/Ţidovka, nebo 

alespoň jeden z jejích prarodičů byl/a či je Ţid/Ţidovka a zároveň ţádající osoba není 

příslušníkem jiné církve či náboţenské společnosti.
84

 Osoba se statusem hosta, má 

stejná práva jako osoba s mimořádným statusem, ovšem nemůţe být poţivatelem 

sociálních sluţeb obce. Členství můţe vzniknout jen v jedné ŢO sdruţené ve FŢO. 

 Jak uţ bylo řečeno, určujícím je v případě posuzování moţnosti členství zákon 

Státu Izrael „Právo návratu― z 5. 7. 1950 (výročí úmrtí Theodora Herzla
85

), který je 

jedním z nejdůleţitějších izraelských právních aktů vůbec. Zkráceně lze říci, ţe kaţdý 

Ţid můţe vykonat aliju (návrat, neboli imigraci do Státu Izrael) a stát se izraelským 

občanem uţ jen tím, ţe si tak přeje a splňuje podmínky. Imigrantům se říká olim.
86

 Text 

izraelského zákona a jeho dodatky říkají, ţe kaţdý Ţid má právo přijít do země jako 

navrátivší se. „Alija se uskutečňuje na základě víza navrátivšího se. Vízum navrátivšího 

se je garantováno kaţdému Ţidovi, který vyjádří touhu usadit se v Izraeli, pokud 

Ministerstvo vnitra není přesvědčeno o tom, ţe dotyčný je zapojen do aktivit směřující 

proti ţidovskému lidu, nebo ţe je pravděpodobnou hrozbou pro veřejné zdraví či 

bezpečnost Státu, nebo ţe se jedná o člověka s kriminální minulostí, který by mohl být 

hrozbou pro veřejné blaho. Práva Ţida dle tohoto zákona a práva navrátivšího se dle 

zákona o státním občanství, 5712-1952, stejně jako práva navrátivšího se dle jiného 

právního ustanovení, jsou také zaručena dítěti a vnoučeti Ţida, manţelu/manţelce Ţida, 

manţelu/manţelce dítěte Ţida a manţelu/manţelce vnoučete Ţida, vyjma osoby, která 

byla ţidem a dobrovolně změnila své náboţenství. Pro účely tohoto zákona se Ţidem 

myslí osoba, která se narodila z ţidovské matky nebo konvertovala k judaismu a není 
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 Viz Stanovy ŢOP. Dostupné na WWW: 

<http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=71&lang=cs> 
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 Theodor Herzl byl jedním z vůdců sionistického hnutí a autor knihy Der Judenstaat. Je označován jako 

duchovní otec myšlenky „ţidovské národní domoviny―. Pod jeho vedením se konal 1. Sionistický 

kongres v Basileji v srpnu roku 1897 a zde vznikla i Sionistická organizace, později přejmenovaná na 

Světovou sionistickou organizaci.  
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 V singuláru oleh (navrátilec) nebo olah (navrátilkyně). 
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členem jiného náboţenského vyznání.“
87

 Z textu tedy jednoznačně vyplývá důraz na 

udrţení jednoty smíšených rodin. Rovněţ je patrné pojímání ţidovství jako otázky 

národnostní ve faktu, ţe právo usadit se v Izraeli a získat jeho občanství je zaručeno 

i lidem, kteří nevyznávají ţidovskou víru, nebo jsou dokonce nevěřící, ale mají 

ţidovský původ. Náboţenský princip se zase projevuje v moţnosti konvertity 

k judaismu také získat izraelské občanství. Mísí se zde tedy náboţenské a národnostní 

pojetí ţidovství. Shrnutí je následující: právo návratu svědčí osobám s ţidovským 

původem, osobám bez ţidovského původu ovšem přistoupivším k judaismu a jejich 

rodinám, ačkoli rodiny nemusí být ţidovského původu ani vyznání. Zákon návratu byl 

přijat jako historický odraz doby. Obrovská vlna přistěhovalců po vzniku izraelského 

státu v roce 1948 s sebou přinesla potřebu právně upravit nabývání občanství. Teprve 

zákonným přiznáním občanství kaţdému příslušníku ţidovského národa či náboţenství 

se mohla realizovat myšlenka skutečné ţidovské národní domoviny
88

 tak, jak ji uţ od 

konce 19. století prosazovaly sionistické kruhy. Zákon práva návratu vznikl jako snaha 

o co nejširší otevřenost vůči zájemcům o usazení se v Izraeli, kteří se cítí být součástí 

ţidovského národa, ať uţ náboţensky nebo národnostně. Oproti tomu stanovy některých 

ţidovských obcí, ač v podstatě kopírující a odkazující se na zákon práva návratu, tvoří 

jakousi hranici pro zájemce o členství v ţidovských obcích, kterou nelze překročit. Ač 

podmínky někdy totoţné, vnímám ducha izraelského zákona jako „hranici otevírající 

se― a ducha stanov ţidovských obcí jako „hranici uzavírající se.―     

   

Členové ţidovských obcí jsou povinni ctít zásady judaismu. Povšimněme si, ţe 

se hovoří pouze o úctě, nikoli o samotném praktikování judaismu. Člen můţe prohlásit 

svoje vystoupení z obce, popřípadě mu jeho členství můţe být odejmuto rozhodnutím 

nejvyššího orgánu. Nejvyšším orgánem je shromáţdění členů, které je svoláváno 
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 The State of Israel. The Law of Return 5710 (1950)[online]. The State of Israel, c2003 [cit. 2013-02-  

23]. Dostupný na WWW: <http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm>. Vlastní překlad. 
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 Termín pouţit i v Balfourově deklaraci z roku 1917: „His Majesty's government view with favour the 

establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to 

facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may 

prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and 

political status enjoyed by Jews in any other country.― K tématu více GILBERT, Martin. Izrael-Dějiny. 

Praha: BB art, 2002, s. 50-72, 273-274. ISBN: 80-7257-740-9.  
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představenstvem nejméně jednou za rok. Představenstvo je nejvyšším orgánem v době 

mezi shromáţděními členů. V době mezi schůzemi představenstva rozhoduje o všech 

záleţitostech vedení, pokud tyto záleţitosti nepatří do výlučné kompetence jiných 

orgánů nebo přímo FŢO. Mezi orgány patří i revizní komise. Správní aparát řídí 

a organizuje tajemník. Statutárním zástupcem je předseda, který obec zastupuje navenek 

a jedná jejím jménem. Kromě jiných činností také rozhoduje o přijetí nebo propuštění 

zaměstnanců, tedy i rabína (po schválení představenstvem), který stojí v čele rabinátu 

ŢO a je rovněţ jedním z orgánů. „Rabín musí mít osvědčení o rabínské smicha, vydané 

rabínskou institucí respektovanou FŢO.―
89

 Rabín je virilním členem představenstva 

a spolu s tajemníkem, předsedou, místopředsedy a dalšími zvolenými zástupci tvoří 

vedení. Rabinát je příslušný v rozhodování všech věcí náboţenských, kultových 

a rituálních. Kaţdá ţidovská obec musí mít svého rabína, pokud ho nemá, jeho funkci 

vykonává vrchní zemský rabín, nebo jeho zástupce. V případě uprázdněného rabínského 

místa jsou ostatní duchovní jmenováni rovněţ vrchním zemským rabínem. Obec můţe 

přijmout vlastní volební řád pro volbu orgánů, pokud tak neučiní, platí pro ni volební 

řád obsaţený ve Statutu FŢO.  Aktivní i pasivní volební právo je uděleno členům ŢO 

starším 18 let a je rovné, přímé a tajné.
90

  

3.4. Financování  

 Statut FŢO v článku 1 odst. 8 stanoví demonstrativní výčet zdrojů financování 

činnosti FŢO. Činnost je financována z příspěvků jednotlivých ŢO a přidruţených 

organizací, z dotací, z darů, dědictví a jiných dobrovolných příspěvků, z podnikatelské 

činnosti a dalších zdrojů. Stejnou formulaci uvádí i Základní dokument. Financování 

ţidovských obcí je ve Vzorových stanovách ŢO formulováno obdobně, jedná se 

o příspěvky členů, dotace, dary, dědictví, podnikatelskou činnost a jiné.
91

 Zákon 

č. 3/2002Sb. uvádí jako příjmy církví a náboţenských společností „zejména příspěvky 

fyzických a právnických osob, příjmy z prodeje a z nájmu movitého, nemovitého 
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 Srv. Vzorové stanovy ŢO, čl. 12. Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-

fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
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 Srv. Volební řád pro volbu orgánů ţidovských obcí a Federace ţidovských obcí v České republice, čl. 1 

a 2.  Dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/dokumenty-ke-stazeni/> 
91

 Srv. Statut FŢO, dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-

2007.pdf> 
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a nehmotného majetku církví a náboţenských společností, úroky z vkladů, dary 

a dědictví, sbírky a příspěvky z části výtěţků dle zvláštního zákona, půjčky a úvěry, 

příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, dotace.―
92

 Slovo „zejména― 

naznačuje, ţe se jedná o výčet demonstrativní. V § 25 odst. 5 daného zákona je pak 

uvedeno, ţe „předmět podnikání a výdělečné činnosti musí být vymezen v základním 

dokumentu― a „podnikání a výdělečná činnosti církve a náboţenské společnosti mohou 

být pouze její doplňkovou výdělečnou činností.― Není tedy moţné, aby podnikání 

slouţilo jako hlavní výdělečná činnost ani jako hlavní činnost vůbec. Nálezem 

Ústavního soudu č. 4/2003 Sb. byla zrušena formulace, která stanovila, ţe „dosaţený 

zisk smí být pouţit jen k naplnění cílů činnosti církve a náboţenské společnosti.― 

Takové ustanovení znamenalo nepřípustnou ingerenci státu v oblasti hospodařením 

církví a náboţenských společností, které jako soukromoprávní korporace mohou 

„zásadně činit vše, co není zákonem výslovně zakázáno― a „výkon těchto práv lze 

omezit jen v nezbytných a Listinou vymezených případech.―
93

    

 Pro podnikání a jinou výdělečnou činnost evidovaných právnických osob platí, 

ţe „podnikání a jiná výdělečná činnost… vedle obecně prospěšné činnosti charitativní, 

sociální nebo zdravotnické mohou být pouze jejich doplňkovou činností.―
94

 Předmětem 

činnosti evidované právnické osoby tedy můţe být podnikání a výdělečná činnost pouze 

doplňkově. Vzorové stanovy ţidovských obcí v článku 1 odst. 4. pak stanoví, ţe „ŢO 

můţe vyvíjet podnikatelskou činnost, a to přímo, nebo prostřednictvím jí ustavených 

právnických osob.― Dalším zdrojem financování ţidovských obcí jsou členské 

příspěvky, o jejichţ výši a splatnosti rozhoduje představenstvo ŢO (v Praze nazvané 

„reprezentace―). Správou nemovitého majetku Federace a Ţidovské obce v Praze je 

pověřena akciová společnost Matana, jíţ jediným akcionářem je praţská ŢO. Tato 

společnost zajišťuje nájem a prodej nemovitostí ve vlastnictví výše uvedených subjektů, 

tedy i správu finančních prostředků z nich plynoucích. Výše příjmů a výdajů Federace 

i jednotlivých Ţidovských obcí jsou uveřejňovány ve Výročních zprávách. Z nich je 
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 § 27 odst. 4 zákona č. 3/2002 Sb., srv. čl. 1 odst. 8 Stanov FŢO, srv. čl. 10 Základního dokumentu FŢO. 
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ustanovení tohoto zákona, odd. VIII. 
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 § 15a odst. 4 zákona č. 3/2002 Sb. 
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patrno, ţe FŢO je pravidelným příjemcem finančních darů od Ţidovského muzea 

v Praze, které jsou účelově vázány na péči o ţidovské kulturní dědictví.
95

 Rovněţ jsou jí 

poskytovány dary od obcí a krajů, od individuálních dárců a neziskových organizací. 

Jednotlivci také věnují drobné dary do synagogálních „kasiček―, jejichţ výnos pak 

většinou přináleţí  příslušné ţidovské obci. V takovém případě se ovšem nejedná 

o veřejnou sbírku dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 

zákonů v platném znění. Takovou sbírkou však byla například sbírka na zmírnění 

raketového ostřelování Izraele v roce 2006 organizovaná Ţidovskou obcí v Praze.
96

  

V rámci otázky financování spadá do veřejné sféry především restituční 

problematika, problematika sluţného dle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském 

zabezpečení církví státem a problematika zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vypořádání s církvemi a náboţenskými společnostmi.   

 Předválečná ţidovská komunita v tehdejším Československu disponovala 

značným majetkem, neboť v jejích řadách stáli i majitelé velkých průmyslových 

a obchodních podniků. „Jiţ v březnu roku 1939 vydala Beranova protektorátní vláda 

nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi.―
97

 Během téhoţ roku 

protiţidovská hospodářská opatření pokračovala například vydáním nařízení o zákazu 

zcizování ţidovského nemovitého majetku nebo vydáním nařízení o opatřeních 

s ţidovským majetkem všeho druhu. Na Ţidy a ţidovský majetek dopadaly také 

speciální daně, postupně byli zbavováni bytů, cenností a uměleckých předmětů. Rovněţ 

jim byly obstaveny účty a i ostatní majetek podléhal expropriaci.
98

 Tyto násilné zásahy 

se netýkaly jen jednotlivců, ale rovněţ samotných ŢNO. Po poráţce Německa byl 

v poválečném období přijat zákon č. 128/1948 Sb., o neplatnosti některých majetkově-

právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do 
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 Srv. Výroční zpráva FŢO za rok 2010, dostupné na WWW: <http://www.fzo.cz/wp-

content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2010.pdf.pdf>, Výroční zpráva FŢO za rok 2009, dostupné na 

WWW: < http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2009.pdf> 
96

 Srv. PAVLÁT, Leo. Ţidovská obec v Praze zorganizovala sbírku ke zmírnění následků raketového 

ostřelování Izraele [online]. In: Šalom Alejchem, Čro Regina.  c2006 [cit. 2013-04-08]. Dostupné na 
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 Srv. tamtéţ, str. 101-134. 
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majetku vzcházejících. Na jeho základě bylo moţné uplatnit restituční nároky. „Přestoţe 

byly těsně po válce veškeré právní akty z doby nesvobody prohlášeny dekrety 

presidenta republiky za neplatné, zůstalo břemeno dokazování majetkových nároků na 

poškozených.―
99

 Problémem bylo, ţe po vyvraţdění celých rodin často neexistovala 

osoba, která by nárok mohla uplatnit. Rovněţ například zákonem č. 141/1947 Sb., 

o likvidačním fondu měnovém došlo k pokračování v majetkových křivdách tím, ţe 

byly sloučeny „prostředky z nacistických konfiskací s vyvlastněnými majetky Němců, 

kolaborantů a zrádců,― a tyto byly převedeny do „tzv. Fondu národní obnovy a později 

do státního rozpočtu.―
100

 Teoretickou naději na navrácení ţidovského majetku zhatil 

únorový převrat v roce 1948. Tehdy „komunistická strana začala připravovat opatření, 

kterými by eliminovala vliv církve ve společnosti a postupně ji likvidovala jako 

instituci.―
101

 Byly přijaty dva zákony, jeţ dokonaly vývoj postupné nesamostatnosti 

církví a náboţenských společností. Jednalo se v prvé řadě o zákon č. 217/1949 Sb., 

kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní a o zákon č. 218/1949 Sb., 

o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem. Státní úřad pro 

věci církevní spravoval veškerou agendu týkající se církví a náboţenských společností. 

V 50. letech byl pak zrušen a „jeho kompetence přešla na nově vzniklé Ministerstvo 

školství a kultury.―
102 

Po přijetí zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky pak na Ministerstvo 

kultury. Zákonem č. 218/1949 Sb. došlo státem k odebrání tradičních zdrojů financování 

činnosti církví a náboţenských společností. „Dělo se tak na základě zákonů 

o pozemkových reformách, kterými byla bez náhrady zestátněna převáţná část 

produktivního hospodářského majetku.―
103

 Církvím a náboţenským společnostem tak 

byla odebrána moţnost samofinancování a samostatného rozhodování o vlastním 

majetku. Tímto se staly ve své činnosti závislými na státu.     

 Hospodářské zabezpečení církví a náboţenských společností spočívalo ve 

„sluţném― neboli v platech duchovních. „Stát tedy poskytoval osobní poţitky (sluţné) 
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duchovním církví a náboţenských společností, kteří působili se souhlasem v duchovní 

správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních.―
104

   

 Ani po obnovení demokracie a vzniku České republiky nenastala radikální 

změna ve finančním zabezpečení církví státem. Nařízeními byly pouze zvýšeny platy 

duchovních, jinak byl systém v podstatě beze změny. Nadále byly hrazeny i věcné 

náklady na výkon kultu a církevní administrativu. Od roku 2000 bylo kritériem pro 

rozdělení prostředků pro církve a náboţenské společnosti ze státního rozpočtu počet 

duchovních jednotlivé církve nebo náboţenské společnosti.
105

 Dodejme, ţe 

„financování ze státních dotací nemá- pokud jde o příspěvek na platy duchovenstva a na 

běţný kultovní provoz- v moderní společnosti místo, kromě případů, kdy se jedná 

o náhradu za vyvlastněný církevní majetek. Bylo kdysi nástrojem v rukou státu 

k pokusům o manipulaci s církvemi, a tedy porušováním jejich svobody.―
106

 Celý 

problém by měl vyřešit zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboţenskými společnostmi s účinností od 1. 1. 2013, kterým je zrušen jak zákon 

č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností 

státem, tak i ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb. o výkonu zvláštního 

práva církve a náboţenské společnosti být financována dle zvláštního předpisu.  

 Dlouho připravovaný zákon, který má za sebou dramatický proces přijímání, 

zasáhne významnou měrou do právního postavení církví a náboţenských společností 

v České republice. Zákonem by měly být zmírněny majetkové křivdy, které byly 

spáchány komunistickým reţimem v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vůči 

majetku registrovaných církví a náboţenských společností (registrace ke dni účinnosti 

tohoto zákona). Bude tak poloţen základ pro skutečné naplnění náboţenské svobody 

a pro fungování církví a náboţenských společností jako jednotek nezávislých 

a svobodných.
107

 Nejedná se tedy o vypořádání vůči soukromým osobám. Měly by být 

navráceny především pozemky z lesního a zemědělského půdního fondu. Povinnými 
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osobami k vydání věcí jsou: Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, 

stát, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace. 

Součástí zákona je také ustanovení Hlavy III o Finančním vypořádání mezi státem 

a církvemi a náboţenskými společnostmi. Na jeho základě je moţné, aby církev 

a náboţenská společnost uzavřela se státem smlouvu o vypořádání, na jejímţ podkladě 

získá paušálně stanovenou finanční náhradu za majetek, který je předmětem majetkové 

křivdy, ale který se nevydává. FŢO by měla obdrţet částku 272 064 156 Kč. Za FŢO 

tuto smlouvu s premiérem Petrem Nečasem podepsal předseda FŢO, Pavel Papoušek. 

Náhrada bude vyplacena ve „třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních 

splátkách.―
108

 „Závazek vyplatit finanční náhradu nemůţe bez dohody smluvních stran 

zaniknout jinak neţ splněním.―
109

 Smlouva o finančním vypořádání je tedy jednostranně 

nevypověditelná. Významné je i ustanovení o příspěvku na podporu činnosti dotčených 

církví a náboţenských společností, podle kterého stát bude v přechodném období 

v délce 17 let od účinnosti zákona vyplácet oprávněným církvím a náboţenským 

společnostem příspěvek na jejich činnost. První tři léta bude částka vyplácena ve stejné 

výši, jako byla poskytnuta dle zákona č. 218/1949 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

v roce 2011. Za rok 2011 náleţela FŢO částka 12 093 000Kč.
110

 „Výše příspěvku se od 

čtvrtého roku přechodného období kaţdoročně sniţuje o částku odpovídající 5 % částky 

vyplacené v prvním roce přechodného období.―
111

 Zákonem o majetkovém vyrovnání 

a uzavřenými smlouvami byly poloţeny základy pro moderní vztahy mezi církvemi 

a náboţenskými společnostmi na straně jedné a státem na straně druhé. Církvím 

a náboţenským společnostem bude novou úpravou umoţněno samostatně spravovat své 

finanční záleţitosti, včetně platů duchovních.      

 Ministerstvo kultury k tomu dodává, ţe „nový model financování církví 

a náboţenských společností… nemá v ţádném případě nahradit... financování školství, 
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sociálních, zdravotnických a charitativních sluţeb a kulturních památek z veřejných 

rozpočtů, protoţe i v budoucnu zjevně bude zachován ve financování těchto oblastí 

princip rovného přístupu k těmto finančním prostředkům z veřejných rozpočtu pro 

všechny právní subjekty v naší republice bez rozdílu, zda jde o veřejné, soukromé či 

speciálně o církve a náboţenské společnosti nebo jejich evidované právnické osoby.―
112

 

Církve a náboţenské společnosti (a jejich evidované právnické osoby, v tomto případě 

tedy ţidovské obce a Chevra Kadiša) mají totiţ moţnost zvýhodněného financování 

stejně jako jiné fyzické a právnické osoby. Jedná se o oblast školství, péči o památky ve 

vlastnictví církví a náboţenských společností a o programy charitativní, sociální 

a zdravotní péče. Církve a náboţenské společnosti rovněţ mohou ţádat o granty na své 

aktivity, jsou jim poskytovány daňové úlevy
113

 a je zde moţnost odečíst od základu 

daně z příjmu fyzické osoby nebo právnické osoby hodnotu daru církvi a náboţenské 

společnosti aţ do určené výše.
114

        

 Zmírnění některých majetkových křivd dle zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění 

některých majetkových křivd způsobených holocaustem je popsáno v kapitole 4.4.1.  

Jednalo se o zmírnění některých majetkových křivd, které v období od 29. září 1938 do 

8. května 1945 utrpěly ţidovské obce, nadace a spolky.  

3.5. Mezinárodní vazby  

 Článek 4 Základního dokumentu a článek 1 odst. 4 Stanov FŢO stanoví, ţe 

„FŢO jedná a spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi.― Daná 

formulace má svůj odraz v reálné činnosti Federace. Shrnutí o mezinárodních vazbách 
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přináší kaţdoročně vypracované Výroční zprávy FŢO.    

 FŢO podepsala asociační dohodu (association agreement) s Americkým 

ţidovským výborem (American Jewish Committee). Výbor je jednou z největších 

organizací hájících celosvětově práva ţidů a Izraele. Skrze ni dochází k mezinárodním 

politickým jednáním, jejichţ výsledkem by měla být podpora lidských práv, 

mezináboţenského porozumění a boj proti antisemitismu.
115

    

 FŢO je rovněţ kolektivním členem Světového ţidovského kongresu (World 

Jewish Congress), jehoţ mottem je talmudický výrok „Všichni ţidé jsou za sebe 

navzájem zodpovědní.―
116

 Kongres je apolitická mezinárodní organizace zastupující 

pluralitní ţidovskou populaci vůči parlamentům, organizacím a vládám jednotlivých 

států. Jeho prezidentem je Ronald S. Lauder a do vedení patří i současný tajemník FŢO, 

pan JUDr. Tomáš Kraus jako viceprezident. „WJC je střechovou organizací pro 

vrcholové ţidovské instituce působící v jednotlivých kontinentech. Evropa je 

zastoupena Evropských ţidovským kongresem (European Jewish Congress), jehoţ je 

FŢO členem.―
117

  Evropský ţidovský kongres se soustředí na uchování památky šoa, na 

podporu mezináboţenského dialogu, na boj s antisemitismem, na ochranu ţidovských 

tradic a ţivota, na zlepšení vztahů mezi Izraelem a Evropskou unií a na boj proti 

jaderným hrozbám.
118

         

 Podpoře evropských ţidovských obcí se věnuje Evropský ţidovský fond 

(European Jewish Fund) a i jeho součástí je FŢO. Cílem je posílit ţidovský ţivot 

v Evropě podporou programů, které mladé lidi přivedou zpět k ţidovským tradicím 

a náboţenství.
119

         

 Sám Základní dokument uvádí FŢO jako kolektivního člena Evropské rady 

ţidovských obcí (European Council of Jewish Communities), ale FŢO vzhledem ke 
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krizové situaci, která v Evropské radě nastala v roce 2010, vypověděla své členství.
120

 

 FŢO uzavřela partnerství s Americkým ţidovským společným distribučním 

výborem (The American Jewish Joint Distribution Committee), který v minulosti 

podporoval ţidovské obce v České republice v jejich činnosti sociální a vzdělávací.

 Spolupráce byla navázána i s Ţidovskou agenturou (Jewish Agency for Israel), 

jinak nazývanou Sochnut. Sochnut nabízí pro mladé zájemce stipendia v Izraeli, pokud 

zájemce splňuje právo návratu. Rovněţ jsou organizovány poznávací zájezdy Taglit na 

základě myšlenky, ţe kaţdý ţid by měl mít moţnost podívat se do Izraele.
121

   

 FŢO aktivně spolupracuje i s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím 

v Izraeli (ICEJ), se zastupitelskými úřady mnoha zemí a nejhojnější spolupráce logicky 

probíhá s velvyslanectvím Státu Izrael a jeho velvyslancem, panem Yaakovem Levym. 

Spolupráce je navázána i s ostatními obdobnými ţidovskými církvemi a náboţenskými 

společnostmi nebo s jejich zastřešujícími organizacemi v Evropě. FŢO se aktivně podílí 

i na činnosti Výkonného sdruţení pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, 

připomínky a bádání o holocaustu (The Task Force for International Cooperation on 

Holocaust Education, Remembrance, and Research). Rovněţ se FŢO „účastnila 

zaloţení Evropského institutu odkazu šoa (European shoah Legacy Institute), který byl 

přímým výsledkem Mezinárodní konference o problematice majetku obětí 

holocaustu...―
122

   

4. Činnost Federace ţidovských obcí 

 FŢO je aktivním ţivým činitelem v ţivotě ţidovské komunity na území České 

republiky. Hlavní úlohou FŢO je činnost koordinační, která probíhá ve spolupráci 

s ţidovskými obcemi, a to na poli vzdělávacím, náboţenském, sociálním a kulturním.
123

 

Cílem je především sjednocení praxe v poskytování sluţeb v těchto odvětvích 

a v zajištění jednotného principu fungování ţidovské pospolitosti s reflexí místních 
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specifických poţadavků.  

4.1. Výuka a školství 

 Vzdělávání a výuka mají v ţidovství své nezastupitelné místo. Můţeme dokonce 

mluvit o natolik pevné souvztaţnosti mezi studiem a judaismem, ţe v jistém smyslu 

tento vztah inklinuje aţ k identifikaci obého. Vţdyť ţidé jsou nazýváni lidem Knihy (am 

ha-Sefer). Uvedené pojmenování se samozřejmě vztahuje k Tóře
124

, jako nekonečnému 

pramenu poznání a „kvintesencí smyslu judaismu―
125

, který má několik rovin. V uţším 

smyslu mluvíme o Tóře jako o Pěti knihách s následujícími hebrejskými názvy: Berešit 

(Genesis), Šemot (Exodus), Vajikra (Leviticus), Bamidbar (Numeri), Devarim 

(Deuteronomium). V širším smyslu mluvíme o Tanachu, nebo Kitvej ha-kodeš (Svaté 

písmo) či Sefer ha-sfarim (Kniha knih). Sem patří nejen samotných Pět knih, ale i texty 

Neviim (Proroci) a Ktuvim (Spisy). „Mnoţství právních předpisů v Prorocích a Spisech 

je menší neţ v Tóře, tj. v Zákoně par excellence. Doplňují právo Tóry a tvoří s ním 

jeden celek starobylého ţidovského práva, které bylo ţidovstvem uţíváno i po ztrátě 

samostatnosti vlastního státu v 6. st. př. Kr....―
126

 Jako Tóru běţně označujeme samotný 

pergamenový svitek, na němţ je za přísných rituálních pravidel písařem (soferem) 

zapsán text Pěti knih. Protoţe svitek obsahuje slovo Boţí, je nutné s ním zacházet 

s náleţitou úctou.
127

 Zde tedy hovoříme o Tóře psané (tora še-bich-tav), ale existuje 

i tzv. Tóra ústní (tora še-beal-pe), kterou představuje Talmud jako druhý ze základních 

autoritativních ţidovských textů. Jedná se v podstatě sepsané kolektivní dílo vytvořené 

rabíny z části jako normativní výklad a z části jako rozpravy a vyprávění. Na základě 

tohoto rozdělení se byly výroky rozřazeny na normativní, tedy do halachichké a na 

nenormativní, tedy hagadické. Samotný Talmud je tvořen dvěma částmi, Mišnou 

a Gemarou. Mišna představuje záznam ústní tradice, jenţ byla zapsána pod redakcí 

Jehudy ha-Nasiho kolem roku 200 n. l. Rabínské komentáře a rozbor k Mišně 
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představuje Gemara, jako završení Mišny. Rozlišujeme rovněţ Talmud Jeruzalémský 

a Babylónský (ten je mladší a delší), podle dvou různých okolností vzniku Gemary.
128

 

 Tóra, tvoříc základní kámen celého judaismu, znamená v překladu „zákon― či 

„učení―. Symbolicky zde vidíme, ţe učení je tedy základem celého ţidovského rozvoje, 

základem chápání a pojímání světa a v podstatě způsobem ţivota. Je zákonem, právem 

a povinností kaţdého ţida studovat Tóru a Talmud a snaţit se pochopit Boţí slovo. 

Vţdyť i v hebrejštině, kde nositelem významu jsou souhlásky, znamenají slova 

odvozená od kořene písmen l-m-d cokoli spojené s učením či výukou. Odtud tedy 

Talmud nebo talmid
129

, tedy student. Pochopit význam ţidovského studia znamená 

pochopit judaismus samotný. „Cesta vedoucí k Bohu je dláţděna studiem a praktickými 

skutky... Tím, ţe klade studium do samého ohniska svého náboţenství, se judaismus 

vpravdě odlišuje od všech ostatních světových věrouk.―
130

 

4.1.1. Tradiční školství 

 Prvním učitelem v ţivotě dítěte by měl být otec. V souvislosti s výukou ţidovské 

mládeţe je na mnoha místech zdůrazňována počáteční pasáţ z modlitby Š´ma Israel 

(„Slyš Izraeli―), která je zároveň ţidovským vyznáním víry v jednoho a jediného Boha. 

V ní Bůh nabádá k výuce a rozmluvě s dětmi o Boţích přikázáních. Mluvíme zde 

především o náboţenské výuce, dle tradičního pojímání. Role matky a dcery jsou 

v náboţenských otázkách poněkud rozdílné od otců a synů. Matka tvoří domov (šalom 

habajt, doslovně mír domova), ale nejen jako obydlí, ale jako vhodné prostředí pro 

rozvoj duchovního ţivota celé rodiny.
131

 V ortodoxních kruzích jsou ţenám určité 

činnosti zapovězeny (v současnosti je ale moţné se u reformních komunit setkat 

například s ţenou rabínkou), ale některé micvot
132

 (povinnosti) jsou čistě ţenskou 

náleţitostí a jejich naplnění se děje prostřednictvím ţeny. Tak například zapalování 
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 K tomu blíţe viz PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 180-

188. ISBN: 80-85924-33-1. 
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 Ţenský rod talmida, plurál talmidim. 
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 LANCASTER, Brian. Judaismus. Praha:Euromedia Group-Ikar a Kniţní klub, 2000, s. 19-20. ISBN: 

80-7202-704-2. 
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 Srv. LANCASTER, Brian. Judaismus. Praha:Euromedia Group-Ikar a Kniţní klub, 2000, s. 30. ISBN: 

80-7202-704-2. 
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 Tóra obsahuje 613 micvot, povinností, které se dělí na 365 dní negativních přikázání a 248 

pozitivních. Význam čísel je tradován symbolicky, 365 dní v roce připomíná kaţdodenní nutnost myslet 

na přikázání a 248 kostí a velkých orgánů v těle je určeno a napomáhá k naplňování těchto daných 

povinností.  
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šabatových svícnů a pronesení poţehnání („Baruch ata adonaj elohejnu melech haolam 

ašer kidešanu bemicvotav vecivanu lehadlik ner šel šabat―)
133

 je úkolem pro paní domu 

(pokud je přítomna). Ţena je samozřejmě také povinována náboţenskými příkazy, 

ovšem při jejich plnění leţí na muţi větší odpovědnost.
134

     

 Moderní bádání prokázalo, ţe způsob ţidovské výuky ve starověkých dobách 

byl v určitém smyslu předobrazem pedagogických zásad v novověku. Učenci jiţ 

v dobách před počátkem našeho letopočtu poţadovali povinnou školní docházku nebo 

doporučovali nepouţívat fyzické trestání. Doporučení se týkalo také věku započetí 

školní docházky (6 let) a počtu ţáků ve skupině.
135

       

 V dřívějších časech nebývalo výjimkou, pokud byla škola vystavěna dříve neţ 

synagoga. Bývalo také zvykem umístit školu přímo do synagogální budovy. Příslušníci 

ţidovské komunity měli na vzdělání právo (a zajistit ho bylo v podstatě povinností, 

stejně tak jako povinnost vést ke vzdělání děti), proto i obecní chudina byla gramotná, 

coţ bylo dobové unikum. První stupeň pro děti většinou ve věku šesti let tvořil tzv. 

cheder (doslova místnost), jenţ samotný měl tři stupně a třídu vedl placený melamed 

(soukromý učitel, zde opět vidíme kořen slova z písmen l-m-d). Pro  děti z chudých 

rodin, které si nemohly dovolit soukromého učitele byly zřizovány školy Talmud Tóra, 

kde děti nebyly rozděleny podle věku a škola byla podporována obcí.
136

 V chederu se 

děti učily hebrejštině, Tóře, zvykům a zákonům. Po jeho absolvování následoval buďto 

vstup do praktického ţivota nebo pokračování studia na ješivě (v překladu „sezení―), 

jehoţ hlavní náplní bylo studium Talmudu. Pokud student nebyl dostatečně bystré mysli 

pro ješivu, nebo ji nemohl studovat z jiného důvodu (například se oţenil, nebo se jiţ 

musel věnovat svému světskému řemeslu), mohl pokračovat ve studiu v bejt midraš 

(dům výkladu, učení).
137

 V dnešní době se termín cheder pouţívá pro mimoškolní 
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 „Poţehnaný jsi Ty, Hospodine, Boţe náš, Králi všehomíra, jenţ jsi nás posvětil Svými přikázáními a 

přikázal nám zapalovat světla šabatu.― Více k postupu a textu poţehnání viz Sidur Adir ba-marom: 

Modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: 

Bergman, 2009, s. 206. ISBN: 978-80-904207-1-7. 
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 Blíţe k otázce role ţen v judaismu viz LANCASTER, Brian. Judaismus. Praha: Euromedia Group-Ikar 

a Kniţní klub, 2000, s. 211-223. ISBN: 80-7202-704-2. 
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 Srv. PAŘÍK, Arno. Ţidovské školství [online]. c2004-2008 [cit. 2013-03-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.jewishmuseum.cz/cz/czvice7.htm> 
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 Srv. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 189-190. ISBN: 80-

85924-33-1. 
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 Srv. NOSEK, Bedřich, DAMOHORSKÁ, Pavla. Ţidovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2011, s. 
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náboţenskou výuku a bejt midraš pro studovnu.
138

       

 Z důvodů náboţenských nemohli ţidé v českých zemích navštěvovat křesťanské 

školy. Moţnost studovat na domácích školách a univerzitách datujeme do roku 1781 

(období vlády Josefa II). Od té doby mohli ţidé studovat například práva a medicínu. 

První promoce ţidovského příslušníka na Karlově univerzitě proběhla roku 1788.
139

 

Zároveň byla zavedena jazyková nařízení, díky nimţ se povinným jazykem stala ve 

veřejném ţivotě němčina (v němčině musely být uváděny například zápisy 

v obchodních knihách a vedla se v ní jednání s úřady). Tato nařízení zasáhla i ţidovskou 

komunitu, neboť znalost němčiny museli dosvědčit snoubenci nebo rabín při 

německých zkouškách. S úředně vnucovaným rozmachem němčiny je spojeno 

i zakládání ţidovských „normálních― škol. Ty byly povinny zaloţit všechny větší 

ţidovské obce. Prvotní odpor se později změnil v rezignaci, u některých skupin byly 

tyto reformy ovšem vítány s osvícenským nadšením (hnutí Haskala). Tak se stalo, ţe 

tradiční výuka byla vytlačena výukou matematiky, zeměpisu, němčiny a mravů.
140

 První 

normální ţidovská škola byla zaloţena v Praze roku 1782.      

 V Československu probíhala výuka jak na samostatných ţidovských školách, tak 

na sekulárních veřejných školách s moţnou výukou judaismu. Všemu byla učiněna 

přítrţ s nástupem nacismu a „účast ţidovských ţáků na výuce ve školách byla uţ ve 

školním roce 1939/1940 na základě norimberských rasových zákonů podstatně 

omezena.―
141

 V následujícím roce byly ţidovské děti a studenti ze škol vyloučeni. Ale 

nebyl by to ţidovský národ, aby se plně poddal nařízením, která chtěla zničit jeho po 

staletí budované a dodrţované principy. Po vyloučení z veřejných škol se praţská 

ţidovská mládeţ vzdělávala v náboţenské škole v ulici Jáchymově. 
142

 Výuka v dalších 

letech probíhala v ilegalitě, a to i v tak nelidských podmínkách jaké představovaly 

koncentrační tábory nebo terezínské ghetto.
143

 „Po válce vzhledem k velkým ztrátám 

                                                                                                                                               

76-79. ISBN: 978-80-246-1518-9. 
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 Srv.  PAŘÍK, Arno. Ţidovské školství [online]. c2004-2008 [cit. 2013-03-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.jewishmuseum.cz/cz/czvice7.htm> 
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 K tomu více viz PĚKNÝ, Tomáš. Historie Ţidů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 426-

427. ISBN: 80-85924-33-1. 
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 Srv. tamtéţ, s. 116-117. 
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 HORÁK, Záboj. Církve a české školství. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 47. ISBN: 978-80-247-

3623-5. 
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 Srv. tamtéţ. 
143

 Viz 6.7.5 a postava Fredyho Hirsche. 
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nebyly ţidovské školy obnoveny a po komunistickém převratu v roce 1948 byla zrušena 

i tradiční výuka náboţenství a později i výuka hebrejštiny na jazykových školách.―
144

 

Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství stanovil, ţe „školy jsou 

učiliště státní―, coţ potvrdila i Ústava Československé republiky č. 150/1948 Sb.  

Obnova církevního školství nastala aţ s pádem komunistického reţimu.
145

 

4.1.2. Současnost ţidovského vzdělávání  

 Dle § 6 zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění, můţe registrovaná církev 

a náboţenská společnost za daných podmínek k plnění svého poslání za prvé „vyučovat 

a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných zařízeních 

i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách― a za druhé „získat 

oprávnění k výkonu zvláštních práv dle tohoto zákona.―
146

 V dalším zákonném 

ustanovení (§ 7) text zákona blíţe rozvádí, co se myslí těmito zvláštními právy. V rámci 

ţidovského školství a výuky nás zajímají zvláštní práva uvedená pod písmeny a) a e), 

tedy moţnost získat oprávnění k „výuce náboţenství na státních školách― dle zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a ke „zřizování církevních 

škol― dle téhoţ zákona.
147 

FŢO nesvědčí právo vyučovat náboţenství na státních 

školách dle písmena a),
148

 ale patří mezi církve a náboţenské společnosti, kterým náleţí 
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 Tamtéţ. Školský zákon č.561/2004 Sb. nahradil úpravu zaloţenou školským zákonem č. 29/1984 Sb., 
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Blíţe viz HORÁK, Záboj. Církve a české školství, s. 85 a k dřívější úpravě viz TRETERA, Jiří Rajmund. 
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 Ministerstvo kultury ČR. Zvláštní práva církví a náboţenských společností. Dostupné ze souboru na 

WWW: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=371> Důleţité je upozornit na paradoxní situaci, kdy 

církev a náboţenská společnost, které náleţí zvláštní právo na zřizování církevních škol, nemůţe 

vyučovat na takové škole náboţenství, pokud jí nenáleţí i zvláštní právo výuky náboţenství. 

„Náboţenství na školách- a to jakýchkoliv, které jsou součástí vzdělávací soustavy, bez ohledu na 

zřizovatele- mohou podle § 15 odst. 1 ŠkolZ vyučovat pouze registrované církve a náb. spol., kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva podle komentovaného ustanovení. Jakkoliv tedy 

komentované ustanovení nese ve svém názvu odkaz na „státní― školy (současnou terminologií školy 

veřejných zřizovatelů), dopadá i na moţnost výuky náboţenství na soukromých školách.― K tomu 

dodávám, ţe i na školách církevních. Citováno z KŘÍŢ, Jakub. Zákon o církvích a náboţenských 

společnostech: komentář. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 97. ISBN: 978-80-7400-362-2.  
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právo zřizovat církevní školy. Ostatní registrované církve a náboţenské společnosti bez 

tohoto oprávnění mohou zakládat pouze školy soukromé. Školský zákon totiţ rozlišuje 

školy státní, církevní a soukromé (ačkoli je takto výslovně neoznačuje), a to podle 

zřizovatele. Pouze první dva druhy jsou převáţně financovány ze státního rozpočtu.
149

 

Tím, ţe je církvím a náboţenským společnostem přiznáno právo na účast ve 

vzdělávacím procesu, je naplněna „svoboda náboţenského vyznání jednotlivců a jejich 

sdruţení― a „právo na vzdělání a informace v oblasti náboţenské a teologické, a to jak 

věřících, tak těch, kdo náboţenskou víru nevyznávají―.
150

     

 Moderní dějiny ţidovského školství se v České republice začaly psát počínaje 

rokem 1997, kdy byla za finanční podpory Nadace Ronalda S. Laudera
151

 zřízena 

Ţidovskou obcí v Praze církevní základní škola Gur Arje (Lvíče). O dva roky později 

bylo zřízeno i církevní čtyleté gymnázium
152

 Or Chadaš (Nové světlo). U zrodu obou 

subjektů stál vrchní praţský rabín Karol Efraim Sidon a ředitel Ţidovského muzea 

v Praze, Leo Pavlát. Jména základní školy i gymnázia odkazují na osobu světově 

významného učence Jehudy Liva ben Becalela (neboli Maharala či rabbi Löwa).
153

 Gur 

Arje je název jeho komentářů k Tóře a Or Chadaš je spis o svátku Purim.
154

 Za podpory 

L. A. Pincus Jewish Education Fund for the Diaspora se v roce 2009 soustava rozšířila 

ještě o bilingvní církevní mateřskou školu. Kompletní sestava pak nese oficiální název 

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Ţidovské obci v Praze (dále 

jen Lauderovy školy).        

 Specifikum výuky spočívá v rozšíření rámcových vzdělávacích programů 

MŠMT ČR pro základní a gymnaziální vzdělávání o výuku hebrejštiny, ţidovské 
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 Srv. Lauderovy školy. Tradice a poslání [online]. c2005-2013 [cit. 2013-03-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.lauder.cz/cs/zakladni_informace/tradice_a_poslani.html>. Purim se slaví jako upomínka 

záchrany exulantského ţidovského národa v Perské říši, po prvním churbanu (doslova zničení, zkáza 

jeruzalémského Chrámu). Příběh se nachází v knize Ester. Blíţe viz DIVECKÝ, Jan. Z ̌idovské svátky. 

Praha: P3K, 2005, s. 60-63.  ISBN 80-903584-3-8. 
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výchovy a ţidovských studií.
155

 Lauderovy školy jsou školami církevními a tento aspekt 

se mimo jiné projevuje v hlubokém respektu a úctě k ţidovským tradicím, 

v poskytování školního košer stravování a dodrţování ţidovských svátků. Zároveň 

ovšem pro navštěvování školy není podmínkou splňovat právo návratu, pocházet 

z rodiny vyznávající ţidovskou víru nebo být členem některé z Ţidovských obcí. Sídlem 

školy je budova bývalého ţidovského sirotčince
156

 ve vlastnictví zřizovatele (tedy 

praţské Ţidovské obce) v ulici Belgická v Praze. Kromě povinných předmětů si mohou 

studenti zvolit doplňkové krouţky dle svého zaměření a na výběr je i několik předmětů 

nepovinných či volitelných. Financování Lauderových škol je vícesloţkové: část příjmů 

plyne od zřizovatele (ŢOP), část od MŠMT ČR (ze státního rozpočtu), dále z Nadace 

Ronalda S. Laudera a část příjmů tvoří  granty a vlastní příjmy.
157

     

 Výčet moţností vzdělávání se výše uvedeným ovšem nekončí, pouze se 

přesunuje do jiných sfér vzdělávacího sektoru neţ kterým jsou církevní školy. 

Následující shrnutí je povahy spíše demonstrativní, neboť šíře moţností v jednotlivých 

českých městech nemůţe být do nejmenších podrobností pojata. Hebrejskému jazyku je 

moţné se naučit například v Ulpan Praha
158

 (výuka probíhá v budově Lauderových 

škol) nebo v jiných jazykových školách, z vysokých škol uveďme zejména Katolickou 

teologickou fakultu, Husitskou teologickou fakultu UK nebo Evangelickou teologickou 

fakultu UK.
159

 Jako odpolední ţidovská škola pro děti ve věku 5-12 let funguje 

soukromá škola Bejt Elend v Mánesově ulici v Praze. Co se týče mateřských škol, 

mateřská škola Na Výšinách na praţské Letné poskytuje od roku 1994 ve spolupráci 

s Ţidovskou obcí v Praze rozšířenou výuku předškolních dětí, ve které se seznámí 

s ţidovskými tradicemi a hebrejštinou. Nejmenším dětem je určena i praţská školka 

Bejachad, kterou provozuje občanské sdruţení Bejachad pro děti ve věku 1-6 let. Dětem 

                                                 

155
 Srv. Lauderovy školy. Le chajim tovim [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné na WWW: 

<http://www.lauder.cz/docs/ls_program.pdf> 
156

 Zde mělo v roce 1941 premiéru slavné dětské operní představení Brundibár. 
157

 Viz Lauderovy školy [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné na WWW: 

<http://www.lauder.cz/docs/ls_prezentace.pdf> 
158

 Výraz ulpan se pouţívá ponejvíce pro intezivní kurzy ivritu (moderní hebrejštiny) pro nově příchozí 

obyvatele v Izraeli. Intenzita kurzu napomáhá k rychlejšímu začlenění do nové společnosti a k lepšímu 

pracovnímu zařazení. 
159

 Jedná se o příslušné katedry zajišťující výuku biblické hebrejštiny, případně novodobé hebrejštiny 

(ivritu). Jedním z našich nejvýraznějších religionistů, biblistů  a překladatelů z hebrejštiny byl emeritní 

profesor ETF UK, prof. ThDr. Jan Heller..  
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je věnována celodenní péče a výchova obecná i ţidovská. Výuka probíhá v češtině 

i hebrejštině. Zájemci z oborů historie a kultury mohou navštěvovat veřejné přednášky 

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Ţidovského muzea v Praze. V Brně funguje při 

Ţidovské obci Kulturní a vzdělávací centrum rabína Federa
160

 a funguje zde i výuka 

moderní hebrejštiny nebo knihovna se studovnou. Na poli vzdělání pracuje i občanské 

sdruţení Chinuch („Vzdělání― či „Výchova―). Ţidovská obec v Praze a Nadační fond 

obětem holocaustu podporují Rafael Institut, který poskytuje psychoterapeutický výcvik 

a který zaloţil Rafael Centrum poskytující terapii přeţivším šoa a jejich rodinám. Pod 

záštitou Bejt Praha vznikl v roce 1995 také taneční krouţek Besamim.
161

 Od roku 1999 

funguje Besamim v rámci aktivit Ţidovské obce v Praze a pořádá taneční kurzy 

izraelských a tradičních ţidovských tanců nebo Machol Čechia (mezinárodní taneční 

seminář izraelských lidových tanců, které vyučijí přímo izraelští tanečníci). V Dlouhé 

ulici působí sefardská ješiva Shuva Israel Prague pod vedením rabína Yoshiyahu Yosefa 

Pinta. V rámci chasidského hnutí Chabad (které nepatří do FŢO) funguje v Praze ješiva 

Maharal Institut.          

 V rámci vysokých škol je obor Judaistika moţné studovat v bakalářském 

a navazujícím magisterském programu na Husitské teologické fakultě Univerzity 

Karlovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je moţné studovat 

obor Judaistika: ţidovská a izraelská studia. Na Filozofické fakultě Západočeské 

univerzity v Plzni funguje obor Blízkovýchodní studia. Soukromá Anglo-americká 

vysoká škola v Praze také poskytuje obor Ţidovská studia: historie a kultura. Obor 

Hebraistika je otevřen rovněţ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od počátku 

roku 2012 funguje Praţské centrum ţidovských studií na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy.           

 Pro zájemce o ţidovskou konverzi je samozřejmě povinné vzdělání se 

v náleţitostech ţidovské víry a jejích praktických otázek, jeţ je přímo organizováno 

ţidovskou obcí a vedeno nejčastěji rabínem. Systém tohoto vzdělání, jeho délka 

a osoba, jenţ vede vyučování, je dáno ponejvíce charakterem ţidovského společenství 

                                                 

160
 Richard Feder byl významným brněnským rabínem, myslitelem a laskavým pedagogem. Více o něm 

viz PETEROVÁ, Zuzana. Rabín Feder. Praha: G plus G, 2004. ISBN: 80-86103-78-1. 
161

 Besamim je vonné koření, které se pouţívá pro Havdalu (zakončení šabatu a jeho oddělení od 

pracovních dní).  
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v rámci jeho orientace k některému ze směrů judaismu (ortodoxnímu, konzervativnímu, 

nebo liberálnímu). Praţská ţidovská obec zajišťuje učitele náboţenství a dohlíţí nad 

náboţenskou výchovou a výukou svých členů v rámci pravidelného vyučování 

judaismu v midraši.
162 

4.2. Náboženství a duchovní život 

 FŢO naplňuje definici církve a náboţenské společnosti danou § 3 zákona 

č. 3/2002 Sb. samozřejmě i výkonem vlastních náboţenských obřadů a projevů víry. Za 

účelem vyznávání náboţenské víry se příslušníci české ţidovské společnosti 

shromaţďují, konají bohosluţby, vyučují judaismu a sami poskytují nebo jim jsou 

poskytovány další duchovní sluţby. FŢO svébytně rozhoduje o záleţitostech vyznávání 

ţidovské víry, o organizaci náboţenského společenství a o vytváření náleţitých institucí, 

a to nezávisle na státních orgánech
163

, čímţ je naplněn ústavní poţadavek čl. 16 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod. FŢO patří mezi registrované církve a náboţenské 

společnosti, jimţ bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv dle § 7 zákona 

3/2002 Sb., ovšem toto oprávnění je regulováno § 28 odst. 1 téhoţ zákona. Dle daného 

ustanovení získala FŢO oprávnění pouze v rozsahu, v jakém ho vykonávala ke dni 

nabytí účinnosti zákona (7. 1. 2002).
164

 Protoţe zřizování církevních škol a finanční 

zabezpečení církví a náboţenských společností je rozvedeno na jiných místech, zajímá 

nás ze zvláštních práv v této kapitole především zvláštní právo konat obřady, při nichţ 

jsou uzavírány církevní sňatky. FŢO tedy nesvědčí oprávnění k výkonu zvláštních práv 

pod písmeny a), b) a f). Nezbytné je však zmínit, ţe u zvláštních práv se jedná o práva 

toliko kolektivní. „Toto "kolektivní právo" nevylučuje např. individuální návštěvu 

duchovního církve nebo náboţenské společnosti ve věznici, pokud je to v souladu 

s příslušnými předpisy a takovou návštěvu povolí příslušné orgány vězeňské sluţby.―
165

 

Této moţnosti vyuţil i vrchní zemský a praţský rabín Sidon při návštěvě souvěrců 

v některých penitenciárních zařízeních.
166
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 Srv. Výroční zpráva Ţidovské obce v Praze za rok 2011. Dostupné na 

WWW:<http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=147&lang=cs> 
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 Srv. § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 3/2002 Sb. 
164

 Srv. Ministerstvo kultury ČR. Zvláštní práva církví a náboţenských společností [online]. c2007 [cit. 

2013-03-11]. Dostupné na WWW:<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=371> 
165

 Tamtéţ. 
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 Z osobního rozhovoru s tajemníkem FŢO JUDr. Tomášem Krausem.  



 

44 

 Základní dokument FŢO
167

 definuje základní články víry odkazem na tzv. 13 

článků víry. Ty byly formulovány Moše ben Maimonem (jinak Maimonides nebo 

Rambam) ve 12. století. Články jsou následující: „Bůh je. Bůh je jediný. Bůh je 

netělesný. Bůh je věčný a je původcem všeho. Pouze k Bohu se modlíme. Bůh se zjevil 

prostřednictvím pravých proroků. Mojţíš byl hlavním prorokem a největším učitelem. 

Tóra byla Bohem darována Mojţíšovi jako základní zákon. Tóra je nezměnitelná. Bůh 

je vševědoucí. Bůh je spravedlivý. Bůh sešle někdy Mesiáše. Bůh vzkřísí mrtvé.―
168

  

FŢO povaţuje výše uvedené svým vyjádřením za základ judaismu, a tedy i základ 

náboţenských otázek.  Jak uţ bylo uvedeno výše, jako základ víry bude napříště 

uvedena v Základním dokumentu pouze věta „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, 

Hospodin je jediný―.          

  Působení rabínů všech směrů, které FŢO uznává, zajišťuje FŢO ve spolupráci 

jak s ţidovskými obcemi, tak s přidruţenými organizacemi.
169

 Reprezentantem FŢO ve 

věcech náboţenských je pak vrchní zemský rabín. Jím je od roku 1992 (s přestávkou 

v období mezi červnem 2004 a listopadem 2005) aţ do současnosti Karol Efraim Sidon. 

Současně je také vrchním praţským rabínem, neboť Praha je jediné české město, kde je 

více činných synagog a rabínů. Takovéto uspořádání Statut FŢO výslovně povoluje, jak 

jiţ bylo uvedeno výše. Dá se říci, ţe struktura systému rabinátu kopíruje v jistém 

smyslu strukturu samotné FŢO. Do působnosti vrchního zemského rabína spadá velká 

část náboţenských úkolů. Řeší všechny otázky náboţenské tématiky, otázky kultovní 

a rituální.  Vrchní zemský rabín je vázán právními předpisy FŢO (tedy Statutem 

a usneseními ostatních orgánů FŢO) jen do té míry, pokud nejsou v rozporu 

s náboţenskými předpisy a zvyklostmi.       

 Rabín (popřípadě vrchní zemský rabín, pokud obec nemá vlastního rabína) 

jmenuje ţidovské duchovní. Statut jich vyjmenovává hned několik, jedná se jmenovitě 

o chazana (kantora, který předčítá v synagoze modlitby a zpívá příslušné části při 

vedení bohosluţby v synagoze, účast rabína při bohosluţbě totiţ není nutná), šocheta 

(řezníka, který vykonává rituální poráţku „šchitu“ zvířat dle zásad kašrutu), mašgiacha 

                                                 

167
 Srv. Základní dokument FŢO dostupný na WWW: <http://www3.mkcr.cz/cns_internet/> 

168
 Tamtéţ. 

169
 Viz Stanovy FŢO, článek 1 odstavec 12, dostupné na WWW:<http://www.fzo.cz/wp-

content/uploads/statut-fzo-ze-dne-19-12-2007.pdf> 
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(rituálního dohlíţitele nad dodrţováním zásad kašrutu při přípravě jídla), šámese 

(pracovníka či pomocníka v synagoze či v rituální lázni mikve), mohela (vykonavatele 

obřízky- brit mila) a učitele náboţenství. Fakt, ţe všichni výše uvedení jsou bráni ve 

FŢO za duchovní je dán tím, ţe jejich činnost se z podstaty dotýká náboţenských otázek 

a všichni musí být ţidy dodrţujícími náboţenské předpisy, navíc náleţitě vzdělanými 

v otázkách spadajích do jejich působnosti. Znalosti se ověřují přísnými zkouškami po 

absolvování příslušných kurzů. Tak kupříkladu mohel, musí mít náleţitou odbornost 

zdravotní (často se jedná o lékaře) a náboţenskou, aby obřízku provedl náboţensky 

správným způsobem. Mohelem můţe být i rabín, ale není to podmínkou (stejně jako 

můţe rabín být řezníkem). Šochet musí mít vzdělání potřebné pro výkon řezničiny, ale 

zároveň odbornost náboţenskou pro rituální poráţku šchitu. Financování ţidovských 

duchovních spadalo pod úpravu zákona č. 218/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dle tohoto zákona stát ze státního rozpočtu uhrazoval osobní poţitky duchovních jako 

zaměstnanců církví a náboţenských společností. Recentní změna tohoto systému 

financování je popsána v kapitole 3.4.       

 Situace, kdy vrchní zemský rabín dojíţdí a působí v obcích s uprázdněným 

místem rabína můţe v některých případech vést k jistému napětí. Praţská ţidovská obec 

je odlišná od ostatních ve vysokém počtu ţidů aktivně vyznávajících víru a ve velkém 

zastoupení cizinců při náboţenských obřadech. Navíc na území Prahy fungují kromě 

Ţidovské obce i jiné subjekty, které sdruţují ţidy jiných směrů judaismu neţ 

ortodoxního. Ostatní obce v České republice, které se netěší tak hojnému počtu členů, 

se spíše hlásí ke konzervativnímu nebo liberálnímu proudu. Tak se můţe stát, ţe 

současný vrchní zemský rabín, který je představitelem ţidovské ortodoxie, vykonává 

náboţenské úkony v obci, kde se členové hlásí k liberálnímu proudu ţidovstva, nebo 

náboţenské obřady nekonají ani tak v rámci víry, ale spíše jako výraz historické tradice. 

V realitě pak ortodoxní vrchní rabín poţaduje například minjan
170

 čistě muţský, tedy 

ortodoxní, liberální směr judaismu však do minjanu počítá i ţeny. Jak nastálou situaci 

řešit? I tento problém patří do specifik České republiky, kde kontinuita ţidovského 

vývoje byla drasticky zpřetrhána, a ţidovské obce se potýkají s nedostatkem rabínů. 

                                                 

170
 Minjan je shromáţdění alespoň 10 ţidovských dospělých muţů. Při tomto počtu se můţe konat veřejná 

bohosluţba. Ţeny se do tohoto počtu nepočítají. 
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Pokud však obec vlastního rabína má, je zaměstnancem ţidovské obce a jmenuje 

duchovní ţidovské obce. Výše uvedeným je naplňován § 4 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. 

 Do okruhů spadajících do náboţenských otázek patří především zajišťování 

slavení svátků, bohosluţeb a celková starost o duchovní stránku a rituály v rámci 

koloběhu lidského ţivota. Obsah těchto záleţitostí je natolik široký, ţe uvést veškeré 

informace by nezměrně přesahovalo zaměření a cíle této práce. Přesto je alespoň 

v obrysech nutné uvedení nástinu zásadní problematiky. Jako příklad poslouţí 

fungování rabinátu nejvýznamnější z českých ţidovských obcí, tedy rabinát obce 

praţské.  

4.2.1. Záleţitosti koloběhu ţivota 

 Rabinát hraje významnou roli v průběhu celého ţivota ţidovského jednotlivce. 

Nejznámější a nejdůleţitější příleţitosti k jejímu projevení jsou tyto: brit mila, gijur, 

bar/bat micva, svatba, rozvod a pohřeb. Ţidovští chlapci vstupují do ţivota beze jména, 

které jim je dáváno aţ při obřízce, při obřadu brit mila.
171

 Obřízka přetrvává do 

dnešních dnů jako symbol smlouvy praotce Abraháma s Hospodinem. Úkon je prováděn 

osmý den po narození (pokud tomu nebrání zdravotní důvody) mohelem.
172

 Mohel patří 

k duchovním ţidovské obce tak, jak je vyjmenovává článek 8 Statutu FŢO. 

Ceremoniální část pak koná rabín. V roce 2011 se v rámci praţské ţidovské obce konala 

jedna obřízka.
173

         

 Pokud rodiče  své dítě po narození do dané obce přihlásí za člena, jeho narození 

je zaneseno do vnitřní matriční evidence.
174 

Evidovány jsou automaticky hlavně 

proběhlé obřízky. Oficiální ţidovské matriky fungovaly pouze v období let 1748 aţ 

1949. Josefínským patentem z 20. února 1784 byla zavedena povinnost katolických 

farářů a rabínů vést matriky pro narození, sňatky a úmrtí jako veřejní funkcionáři. 

Matričním zákonem č. 268/1949 Sb. byla matriční agenda převedena na stát a do 

                                                 

171
 U dívek bylo jméno dříve dáváno ihned po porodu, nakonec se však ustálil zvyk pojmenovat dceru 

týden po narození, kdy je otec vyvolán v synagoze ke čtení z Tóry. 
172

 Dřívě se pouţíval výraz gozer (byl zároveň rabínem), nebo rofe (lékař) či uman (umělec, řemeslník v 

obřízce). Blíţe viz přednášky ThDr. Pavly Damohorské, Th.D. V akademickém roce 2012/2013 na 

Husitské teologické fakultě UK v předmětu Ţidovské tradice a zvyky. 
173

 Srv. Výroční zpráva Ţidovské obce v Praze za rok 2011. Dostupné na WWW: 

<http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_docman&Itemid=147&lang=cs> 
174

 Z osobního rozhovoru se členemy ŢOP ze dne 9. 3. 2013. 
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budoucna byla vedena národními výbory.
175

 „Veškeré církevní matriky jsou majetkem 

státu a přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do správy národních výborů. 

Podrobnosti stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě.―
176

 V současnosti se 

matriky tehdejších ţidovských obcí nachází v Národním archivu a vedení matričních 

knih (tedy ne těch, které ţidovská obec pouţívá pro svou vnitřní potřebu) se řídí 

zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů. Na tomto místě je také nutné zmínit Usnesení vlády ČSFR o 

zrušení evidence náboţenského vyznání ze dne 25. září 1991 č. 649, kterým bylo 

zrušeno Usnesení vlády č.1410/1954. Od této chvíle bylo uloţeno zajištění zrušení 

evidence náboţenského vyznání (či stavu bez vyznání) občanů a zajištění situace, kdy 

nebude po občanech v ţádném případě vyţadováno sdělení o náboţenském vyznání (či 

stavu bez vyznání) ve vztahu ke státním úřadům či podnikům.
177

 Tímto usnesením byly 

také poloţeny základy pro naplňování náboţenské svobody.     

 V judaismu je umoţněna konverze, tedy gijur. Obrazně lze říci, ţe gijurem se 

proselyta stává novým člověkem s novým ţivotem, neboť „kdyţ se stanete Ţidem, 

přeměna nekončí pouze u vás.―
178

 Novým způsobem ţivota jsou zasaţeni všichni blízcí 

a status člověka se mění. Celý proces konverze má mnoho náleţitostí. Mezi základní 

patří nutnost náleţité přípravy, která obnáší studium judaismu, náboţenských 

povinností, ţidovských reálií a celkově by měl být prokázán hluboký zájem a touha po 

přijetí nového náboţenství. Konverze samotná probíhá přes rabínským soudem, bejt 

dinem, který prověřuje ţadatelův úmysl a připravenost. Judaismus nepatří mezi 

misionářská náboţenství, proto se rabín nejprve snaţí případného zájemce odradit od 

jeho záměru. Dokonce je povinností ho třikrát odmítnout. Po schválení gijuru bejt 

dinem se muţ podrobuje obřízce a provede rituální očistu v lázni mikve. Ţena 

konvertitka se pouze ponoří do mikve. Liberální a konzervativní přestupy jsou moţné, 

nabízí se pak však otázka uznávání ţidovství dětem nebo otázka práva návratu při alije 

                                                 

175
 Srv. Národní archiv. Matriky ţidovských náboţenských obcí z let 1784-1949 [online]. [cit. 2013-03-
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 Srv. Usnesení vlády ČSFR o zrušení evidence náboţenského vyznání. Dostupné na WWW: 
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do Izraele (viz výše). Ortodoxní kruhy nemusí tyto konverze uznat, coţ je zvykem právě 

v praţské obci. Jak vyplývá z Výroční zprávy ŢOP za rok 2011, bylo provedeno 12 

konverzí a bejt din zasedal dvakrát.
179

 Moţností vyznávat judaismus se naplňuje 

svoboda náboţenského vyznání.        

 Dalším významným dělítkem v ţivotě je bar micva
180

 (doslovně „syn 

povinnosti―), kdy chlapec dosahuje dospělosti a z otce je tak sejmuta tíha odpovědnosti 

za jeho činy. Od bar micva, tedy od 13 let je chlapec sám zodpovědný za plnění micvot. 

S tím je spojena náleţitá příprava a výuka, která leţí na bedrech rabinátu.  

 FŢO je také denominací nadanou oprávněním k výkonu zvláštního práva konat 

obřady, při nichţ jsou uzavírány církevní sňatky dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve 

znění pozdějších předpisů. „Alternativní forma uzavření sňatku, spočívající ve svobodě 

snoubenců vybrat si mezi civilní a církevní formou jeho uzavření, za současného 

přiznání veřejných účinků církevní formy, má v Českých zemích, podobně jako 

v mnoha dalších státech, svou dlouho tradici.―
181

 Rokem 1949 byla tato tradice 

přerušena, ovšem v přelomových porevolučních letech přinesl její znovuobnovení 

zákon č. 234/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 

znění zákona č. 132/1982 Sb.
182

 „Moţnost volby církevního sňatku bezezbytku naplňuje 

čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje svobodu svědomí 

a náboţenského vyznání. Občan tak není nucen nadbytečně podstoupit obřad uzavření 

sňatku dvakrát: jednou civilně a podruhé před příslušnou církví nebo náboţenskou 

společností.―
183

 Zákon o rodině hovoří jasně, manţelství je uzavíráno úplným 

a souhlasným prohlášením snoubenců o tom, ţe spolu vstupují do manţelství. Toto 

prohlášení musí být v případě církevního sňatku učiněno před orgánem oprávněné 

církve nebo náboţenské společnosti.
184

 Důleţitým bodem je fakt, ţe církevní sňatek 

můţe být uzavřen aţ po té, co snoubenci předloţí oddávajícímu osvědčení příslušného 
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 Srv. Výroční zpráva Ţidovské obce v Praze za rok 2011. Dostupné na WWW: 
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 HORÁK, Záboj. Alternativní forma uzavření manţelství v Českých zemích ohroţena. In: Revue 
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matričního úřadu, o tom, ţe splnili všechny náleţitosti a nebrání jim ţádné překáţky. 

Toto osvědčení nesmí být starší neţ tři měsíce. Příslušný církevní orgán, před kterým 

pak došlo k uzavření manţelství, musí do tří pracovních dnů doručit protokol o uzavření 

manţelství příslušnému matričnímu úřadu.       

 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vstoupí v účinnost 1. 1. 2014 ruší 

vydělenost rodinného práva z práva občanského a zasazuje právní úpravu rodiny do své 

litery. I on udrţuje tradici alternativní církevní formy sňatku, „ačkoli věcný záměr 

občanského zákoníku schválený vládou (usnesení č. 345 z 18. dubna 2001) 

předpokládal napříště jen úpravu občanského sňatku s tím, ţe jen občanský sňatek má 

mít statusové i jiné právní následky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní...―
185

 

Nakonec se ovšem zákonodárci rozhodli pro vhodnější řešení, které by napříště natolik 

nezasahovalo do soukromí jedince. Příslušnost oddávajícího u církevní formy sňatku 

stanoví přímo oprávněná církev či náboţenská společnost. Ta také stanoví místo určené 

pro sňatečný obřad.
186

 Podmínka osvědčení od matričního úřadu trvá, ovšem prodluţuje 

se doba platnosti osvědčení. Od roku 2014 bude osvědčení moci být staré maximálně 

šest měsíců. Povinnost doručení protokolu oddávajícím zůstává nezměněna. Pokud je 

uzavřen církevní sňatek, není jiţ moţné uzavřít sňatek občanský. Pokud je nejprve 

uzavřen občanský, církevní pak nemá právní následky.
187

 Ţidovská svatba (chatuna) se 

v jiných částech světa dle tradice koná pod širým nebem, v České republice je zvykem 

konat svatbu v synagoze.
188

 Samotnému obřadu musí předcházet dojednání svatebních 

podmínek a uzavření svatební smlouvy ketuby, v níţ se ţenich zavazuje k náleţité péči o 

budoucí manţelku a je zde také dohodnuta finanční suma pro případ rozvodu. Obřad se 

koná pod chupou, slavnostním baldachýnem. Stejně jako i jiné obřady a rituály 

v judaismu, i tento je svázán velikou spoustou předpisů a tradic. Svatby konané pod 

chupou jsou vedeny ve vnitřní matrice příslušné ţidovské obce, neexistuje však obdoba 

katolického „ne temere―. V roce 2011 oddal rabín Karol Efraim Sidon celkem šest 
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párů.
189

          

 Komplikovanější situace nastává v otázce rozvodu. Civilní rozvod umoţňuje jak 

současný zákon o rodině, tak i nový občanský zákoník od roku 2014. I náboţenské 

ţidovské předpisy povolují rozvod, k němuţ je příslušný bejt din. Bejt din posoudí 

závaţnost rozvratu manţelství a pokud rozvod povolí, manţel vydá manţelce get, 

rozvodový list. Jím se dosvědčuje, ţe ţena je jiţ „volná―. Je důleţité si uvědomit, ţe 

pokud manţelé podstoupí civilní rozvod, náboţenské manţelství bude nadále trvat, coţ 

můţe přinést několikero druhů problémů, například nemoţnost dalšího náboţenského 

sňatku. Pokud je proveden pouze náboţenský rozvod, nemá účinky v civilní sféře. 

 Posledním náboţenským aktem, který uzavírá ţivot ţidovského příslušníka, je 

pohřeb. Náboţenská pravidla
190

, jimiţ je ţidovský pohřeb svázán, jsou jen jednou 

z částí pohřební problematiky. Velkou součást komplikovaných vztahů zde tvoří 

prolínání české legislativy, historických specifik dějin ţidů v České republice, tradic, 

restitucí a názorové roztříštěnosti samotné ţidovské komunity. Úlohu ústředního orgánu 

státní správy ve věcech pohřebnictví vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. Právní 

úprava je obsaţena především v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 2002 

a konečně reflektoval porevoluční svobody, které církve a náboţenské společnosti 

nabyly uţ zákonem č. 308/1991 Sb. o svobodě náboţenské víry a postavení církví 

a náboţenských společností (nahrazen byl současným zákonem č.3/2002 Sb.). 

Protináboţensky orientovaný komunistický reţim, tzv. konfesijní stát à rebours
191 

ve 

svém fungování totiţ zasáhl i do otázek pohřebnictví, a to měrou ne zcela malou. 

Kromě postupných represivních kroků, které byly od únorového převratu prováděny 

v podstatě vůči celému náboţenskému společenství a samotnému fungování církví 

a náboţenským společnostem (ať uţ to byla konfiskace majetku v rámci pozemkové 

reformy zákona č. 46/1948 Sb., nebo zřízení Státního úřadu pro věci církevní zákonem 
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č. 217/1949 Sb.), došlo totiţ také k odebrání konfesijních hřbitovů správě církví 

a náboţenských společností. Základním předpisem zde bylo nařízení Ministerstva 

zdravotnictví č. 8/1955 Sb., „které provádělo zákon č. 4/1/1952 Sb., o hygienické 

a protiepidemické péči, který zrušil všechna ustanovení vztahující se na věci jím 

upravené, tedy i všechny předpisy o pohřbívání. V ustanovení § 20 odst. 

1 nař.min.zdrav. o pohřebnictví  bylo stanoveno, ţe „pohřebiště spravují a zřizují místní 

národní výbory...,― o oprávnění náboţenských společenství k jejich vlastním hřbitovům, 

resp. pohřebištím nebylo nic řečeno.―
192

 Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. pak 

svým § 32 zrušil nevyhovující ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.
193

      

 Dle nynější úpravy se pohřebiště dělí na neveřejná a veřejná. Z § 3 citovaného 

zákona vyplývá, ţe „za neveřejná pohřebiště se rovněţ povaţují účelová zařízení určená 

výlučně pro uloţení lidských pozůstatků příslušníků registrovaných církví 

a náboţenských společností, jejichţ vnitřní předpisy a obřady neumoţňují ukládání 

lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti.― Daná 

situace se tedy týká i FŢO, jako registrované denominace a majitelky některých 

ţidovských hřbitovů (některé hřbitovy se nachází v majetku samotných ţidovských 

obcí). Registrovaná církev a náboţenská společnost můţe provozovat i veřejné 

pohřebiště jako sluţbu veřejnému zájmu (§ 16) nebo můţe písemně oznámit obci, jeţ 

kde dni nabytí provozovala veřejné pohřebiště na pozemku ve vlastnictví této církve či 

náboţenské společnosti, ţe jej hodlá spravovat sama a současně jí dát podnět ke 

smluvnímu vypořádání vztahů. Jak vyplývá ze závěrů výzkumného záměru Ministerstva 

pro místní rozvoj pro potřeby státní správy Zpracování přehledu veřejných 

a neveřejných pohřebišť v ČR z roku 2006, na území České republiky se nachází 241 

neveřejných ţidovských pohřebišť.
194

 FŢO převzala od ţidovských obcí jiţ 94 hřbitovů, 
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protoţe pro některé z nich je péče o hřbitovy příliš finančně vyčerpávající.
195

 Spousta 

hřbitovů se totiţ rozkládá na území jiţ dávno zaniklých ţidovských obcí, tudíţ spadaly 

ne pod komunitu, která stála u jejich zrodu, nýbrţ pod některou z dnešních deseti obcí. 

Nemovitosti ve vlastnictví praţské ţidovské obce a FŢO spravuje akciová společnost 

Matana, jeţ byla zaloţena právě praţskou obcí. Do její správy spadají i hřbitovy výše 

uvedených subjektů.
196

 Pokud má být s hřbitovy nějakým způsobem nakládáno, 

v případě hřbitovů v majetku FŢO patří souhlas vrchnímu zemskému rabínovi 

a v případě majetku ţidovské obce rabínovi.
197

 Správce ţidovského hřbitova nepatří 

mezi ţidovské duchovní, je běţným zaměstnancem FŢO nebo příslušné ţidovské obce a 

dle tohoto svého statusu mu náleţí i běţný plat ze zaměstnaneckého poměru.
198

  

 Jako příklad do dnešních dnů fungujícího hřbitova můţe slouţit Nový ţidovský 

hřbitov v Praze. K pohřbívání slouţí od roku 1895. Správa hřbitova je rozdělena na část 

rituální, která je podřízena praţskému rabinátu a část technickou, kterou spravuje 

Matana, a.s.
199

 Součástí hřbitova je také urnový háj. Ačkoli náboţenské předpisy 

nepovolují kremaci, můţeme se s ní setkat i na ţidovských hřbitovech. Důvodů 

k přestupování předpisů je pravděpodobně několik. Prvním a základním bude proces 

asimilace českého ţidovstva, za jehoţ chodu došlo ke ztrátě vnitřní identifikace 

příslušníka ţidovského náboţenství se zásadními náboţenskými předpisy. To vedlo 

i k uzavírání smíšených manţelství a celkovému nelpění na tisíciletých tradicích. 

Někteří lidé, ačkoli dodrţující náboţenské předpisy, také zemřeli v době, kdy sami 

o svých tělesných ostatcích rozhodnout nemohli. Samotné řešení vzniklé kolizní situace 

je řešeno podle zaměření té které obce. Protoţe urnový háj byl na Novém ţidovském 

hřbitově zaloţen jiţ před válkou, zůstává nadále součástí hřbitova, ačkoli jinak je 

profilace praţské obce ortodoxní. Na ţidovském hřbitově v Brně- Ţidenicích jsou urny 

uloţeny za jakousi přírodní „zástěnou― z keřů. Další problematickou otázkou můţe být 

i pohřbení liberálních příslušníků, kteří podstoupili liberální konverzi (tedy 
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v ortodoxních kruzích nepříjímanou) nebo těl s potetovanou kůţí (protoţe ţidovské 

právo zakazuje zhotovování tetování).
200

 S rozvojem náboţenského ţivota v moderní 

západní společnosti je nutné zaměřit se i na tyto otázky, které ovšem nespadají do 

působnosti sekulárních právních předpisů. Nakonec dodejme, ţe úmrtím zaniká členství 

v té které ţidovské obci.  

4.2.2. Záleţitosti bohosluţebné a rituální   

 Kaţdý den a kaţdý krok v ţivotě ţida by měl být veden Bohem a s myšlenkami 

na něj. Kromě kaţdodenních modliteb (šachrit- ranní, mincha- odpolední, maariv- 

večerní) existuje spousta poţehnání, která jsou pronášena při různých denních úkonech, 

ať uţ se jedná o probuzení, mytí rukou, jídlo nebo pití nápojů. Do působnosti rabinátu 

patří organizace svátků (Roš hašana, Jom kipur, Kabalat šabat etc.) a bohosluţeb. 

V Praze funguje pro tyto příleţitosti hned několik synagog. Praţská ţidovská obec se 

díky svému silnému postavení zabývá i záleţitostmi, které v menších obcích vlastně ani 

nemohou nalézt uplatnění. Mezi tyto záleţitosti patří působnost rabinátu v dohledu nad 

rituálními poráţkami, nad provozováním rituální lázně mikve a v kontrole potravin. 

Rabinát také rozhoduje v otázkách kašrutu a můţe udělovat certifikát o jeho 

dodrţování, tzv. hechšer. Rabinát rovněţ vydává seznam košer potravin.
201

  

4.3. Sociální činnost 

 Láska k bliţnímu a skutky milosrdenství a solidarity jsou nedílnou součástí 

ţidovské identity. Vţdyť ve třetí knize Mojţíšově (Vajikra, Leviticus) je psáno „...budeš 

milovat svého bliţního jako sebe samého.―
202

 „Univerzální láska je zde prohlášena 

nejen za ideál, po němţ Tóra volá, nýbrţ za jedinou správnou normu mezilidských 

vztahů.―
203

 Konat dobročinné skutky není pouhou formou milosti vůči potřebným, 

naopak, jedná se o povinnost, jíţ je „naplňována spravedlnost.―
204

 A být poslušen 

Boţích přikázání a býti spravedlivým je smyslem ţivota. Být nápomocen těm, kteří to 

potřebují, je výrazem vysokých mravních kvalit. Dobročinné naplňování spravedlnosti 
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finanční pomocí (milodarem) můţeme označit slovem cedaka.
205

 V ţidovské tradici 

ovšem kromě milodarů existuje ještě jedna forma naplňování spravedlnosti, forma, 

která je ještě vznešenější a důleţitější pro celý chod světa. Jedná se o tzv. gmilut 

chasadim, skutky milosrdenství. „Gmilut chadasim tedy zahrnuje všechny milosrdné 

skutky, které ulehčují strastem trpících a povznášejí lidské vztahy―
206

 a mohou být 

prokazovány i mrtvým i bohatým na rozdíl od milodarů.
207

 Spadá sem také návštěva 

nemocných, péče o cizince, péče o sirotky či pomoc chudým nevěstám. 

4.3.1. Chevra Kadiša  

 Pokud mluvíme o gmilut chasadim, musíme si uvědomit, ţe „nejvýše ceněným 

aktem milosrdenství je péče o mrtvé, neboť je vedena čistými pohnutkami.―
208

 Péči 

o mrtvé (ale nejen o ně) ve věcech duchovního i hmotného charakteru se věnovala 

speciální instituce Chevra Kadiša. V překladu se jedná doslovně o Svaté bratrstvo 

a někdy se ještě přidávají do názvu slova degomlej chasadim, tedy Svaté bratrstvo 

vykonavatelů skutků milosrdenství. Praţské pohřební a charitativní bratrstvo se stalo 

vzorem pro ostatní aškénázské obce. Bylo zaloţeno roku 1564 a jeho stanovy (takanot) 

vznikaly pod vedením rabbiho Eliezera Aškenaziho. Konečnou podobu jim vetknul 

rabbi Löw.
209

 Členové bratrstva potěšovali nemocné, navštěvovali je, doprovázeli 

modlitbami umírajícího ke smrti, starali se o rituální čistotu mrtvého těla (tahara)
210

, 

dále pak bděli u mrtvého v bejt tahara (prostor, kde došlo k rituálním očistným 

procesům) a doprovázeli zemřelého při pohřbu, neboť „účast na pohřbu je povinností 

posvátného významu.―
211

 Kremace je v ţidovství zakázána (ač někteří tento zákaz 

porušují), proto je mrtvé tělo pohřbíváno celé a ve velmi prostém rouchu (kitl
212

), do 
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dřevěné rakve. Celý proces ţidovského způsobu pohřbívání by vydal na samostatnou 

práci o jeho pravidlech, neboť je rozpracován do nejmenších podrobností. Do úkolů 

Chevra Kadiša patřily i ostatní skutky milosrdenství, jako navštěvování pozůstalých, 

péče o chlapečky před obřízkou nebo zajištění věna pro chudé nevěsty.    

 Činnost Chevra Kadiša byla v České republice obnovena v roce 2003 v Praze. 

Po 2. světové válce totiţ její činnost nepokračovala a ţidovský pohřeb byl zajišťován 

přímo příslušným rabinátem a rabínem.
213

 V dnešní době je hlavním posláním návštěva 

nemocných a především dlouhodobě nemocných a také osob, které o tyto pečují. Ačkoli 

právně Chevra Kadiša existovala, vlastní aktivity začala vykonávat aţ od 3. března 

2009
214

 (Světový den Chevra Kadiša) a dále funguje při FŢO jako evidovaná právnická 

osoba dle § 15a a následující zákona č.3/2002 Sb., vedená v Rejstříku evidovaných 

právnických osob.
215

 „Statutárním zástupcem Chevra Kadiša je předseda, který je volen 

a odvoláván valným shromáţděním. Statutární zástupce je volen na období jednoho 

roku a nemůţe být volen více neţ dvakrát po sobě. Chevra Kadiša vznikla usnesením 

RFŢO. O ukončení činnosti Chevra Kadiša rozhoduje valné shromáţdění Chevra 

Kadiša.―
216

  

4.3.2. Ostatní sociální aktivity 

 Z historických pramenů víme, ţe počet chudinských obyvatel v ghettech byl 

vysoký. Pouze několik ţidovských rodin dosáhlo skutečně velkého majetku, ze kterého 

pak byly financovány různé podpůrné akce a nadace. Situace pro nemajetné se zhoršila 

v 18. století, kdy na ně byly uvaleny daně, které do té doby platit nemuseli. Stalo se tak 

především tzv. Toleranční daní z roku 1748, která byla zavedena jako dávka za odvolané 
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Mojţíše, našeho učitele. Více viz MAYER, Daniel. Nikdy jiţ v Izraeli nepovstal prorok jako Mojţíš 

(slovo k sedmému adaru). In: Maskil, 2009/5769, r. 8, č. 6, s. 2. Dostupné na WWW: 

<http://www.maskil.cz/5769/6.pdf> 
215

 Srv. JELÍNEK, Jan. O současné podobě Chevra Kadiša v Praze [online]. In: Šalom Alejchem, Čro 

Regina. c2009 [cit. 2013-03-09. Dostupné na WWW: 

<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/570593> 
216

  Federace ţidovských obcí v Čr. Základní dokument FŢO. Dostupné na WWW: 

<http://www3.mkcr.cz/cns_internet/> 



 

56 

tereziánské vypovězení ţidů.
217

 Vysoký počet chudiny dal vzniknout propracovanému 

systému sociální ţidovské péče. Ten tvořily dobročinné spolky a sociální ústavy. Systém 

napomáhal chudým osobám ke vzdělání, financoval léčebné prostředky a také se z něj 

platily různé dary u příleţitosti náboţenských svátků.
218

 Mnoţství spolků, které byly 

činné je vskutku pozoruhodné. Téměř by se dalo říci, ţe pro kaţdou neblahou ţivotní 

situaci měli čeští ţidé řešení v podobě specializované záchranné sítě.  Za první 

republiky „spolková organizovanost dosahovala měřítek v dnešní době jen těţko 

představitelných,―
219

 a to nejen v intencích sociální činnosti. Například k 1. 10. 1941 

existovalo jen v Praze 7 ţidovských organizací a 111 spolků.
220

 Po válce zdecimovaná 

ţidovská komunita některé spolky obnovila „dekretem prezidenta republiky č. 81 

z 25. 9. 1945. Dekret obnovil aţ na některé výjimky platnost starého spolkového zákona 

číslo 134 z roku 1867.―
221

 Novou zkázu jim však přinesla éra komunismu, kdy únorem 

1948 skončily případné nové začátky signifikantního ţidovského spolkového ţivota.
222

  

 Počínaje rokem 1991 a začleněním Listiny základních práv a svobod do 

ústavního pořádku České republiky, se začala psát nová kapitola spolkové činnosti. 

„Právo svobodně se sdruţovat je zaručeno. Kaţdý má právo spolu s jinými se sdruţovat 

ve spolcích, společnostech a jiných sdruţeních.―
223

 Z dalších kapitol je patrno, ţe česká 

ţidovská pospolitost tohoto práva vyuţívá opět vrchovatě.    

 FŢO je  v rámci sociálního programu činná v roce 2013 dvěma způsoby. Prvním 

je níţe popsané zaloţení Nadačního fondu obětem holocaustu (2007), který je 

„prodlouţenou rukou Federace―
224

 a druhým je přijetí funkce administrátora pro 

všechny granty a prostředky z fondů pocházející od  Claims Conference  (Claims 

Conferenceon Jewish Material Claims Against Germany, Konference o ţidovských 
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majetkových nárocích vůči Německu). Claims Conference je mezinárodní organizací 

činnou od roku 1951, která zajišťuje odškodnění a pomoc obětem šoa. „Práce Claims 

Conference není u konce ani šedesát let po zaloţení organizace. V dnešní době směřuje 

většina prostředků na zajištění sociálních sluţeb přeţivším, dále na rozvíjení 

a posilování ţidovských komunit a organizací a v neposlední řadě i na vzdělávací 

a výzkumné projekty, zaměřené na období šoa.―
225

 Do 1. 1. 2013 platilo, ţe prostředky 

od Claims Conference přicházely k subjektům do České republiky nekoordinovaně, coţ 

bránilo jejich přesnému zhodnocení. Od poloviny roku 2012 bylo připravováno 

převedení kompletní grantové administrativy na jedno centrální místo, na FŢO. FŢO 

tedy působí jako centralizovaný příjemce, administrátor a koordinátor grantových 

částek. V rámci FŢO byla vytvořena devítičlenná grantová komise v čele s hlavní 

koordinátorkou, jejíţ čtyři členové jsou z řad přeţivších. Z FŢO jdou pak prostředky 

jednotlivým institucím, které zajišťují sociální pomoc přeţivším, především tedy 

samotným ţidovským obcím. Pravidla rozdělení prostředků jednotlivým osobám je 

velmi přísné, manuál pro rozdělení je mnohostránkový. Prostředky nejsou poskytovány 

všem přeţivším, ale jen těm, kteří splní podmínky diagnostického skóre. To zjišťují 

sociální pracovnice jednotlivých ţidovských obcí, jeţ školí hlavní koordinátorka grantů, 

pomocí dotazníku s několika ukazateli. Největší objem prostředků je určen pro domácí 

péči. Dále jsou poskytovány prostředky ze zdravotního fondu na léky, placení 

nadstandardů v nemocnicích a je provozován i food program pro rozvoz obědů. Placeny 

jsou potřebným i bezbariérové úpravy bytů nebo zubní náhrady. Socializační program, 

ve kterém jsou poskytovány výlety nebo kolektivní setkání, je rovněţ organizován. FŢO 

má nad granty a jejich pouţitím v České republice také kontrolní funkci. V současnosti 

čerpá pomoc z Claims Conference na 700 přeţivších v České republice.
226

  

 Programy pro mladé rodiny nebo jiné sociálně potřebné subjekty nejsou 

financovány z prostředků Claims Conference, ale z Nadačního fondu obětem 

holocaustu, který má společné pole působnosti s FŢO v péči o přeţivší, ale jinak je jeho 

dosah mnohem větší. Jedná se tedy o vzájemné doplňování činností, ne o jejich 
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překrývání se. O potřebné členy ţidovských obcí se pak starají jednotlivé obce v rámci 

svých vlastních sociálních projektů a programů. Ţidovská obec v Praze poskytuje a 

zajišťuje sociálně aktivizační programy pro seniory a rodiny s dětmi, pečovatelskou 

sluţbu v Penzionu Charlese Jordana, sociální poradenství, Třígenerační komunitní 

centrum, Pomoc Dusiach, Komplexní domácí péči Ezra, Domov sociální péče Hagibor 

a středisko lékařů, Klub Hagibor, dobrovolnickou sluţbu a středisko sociálních sluţeb 

Gešer. 

4.4. Nadace a nadační fondy  

 K plnění úkolů, které si FŢO vytyčila, byly zaloţeny i dva nadační fondy: 

Nadační fond obětem holocaustu a Nadační fond Zecher. Samotné Ţidovské obce 

samozřejmě mohou zakládat nadace a fondy také, a mnohdy tak i činí. Jako příklad 

můţe opět slouţit Ţidovská obec v Praze. Nadace a nadační fondy dle stávající právní 

úpravy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) jsou typem 

právnických osob. Mluvíme o nich jako o účelových sdruţeních majetku, které jsou 

nadány právní subjektivitou a směřují k naplnění určitého záměru. Takovým záměrem 

jsou cíle obecně prospěšné. Vznik těchto právnických osob se uskutečňuje na základě 

registrace u rejstříkového soudu.
227

 Podle nového občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2014) se pro právnické osoby fondového typu bude 

pouţívat souhrnné pojmenování fundace. Nový občanský zákoník zde nahradí úpravu 

danou zákonem č. 227/1997 Sb. Činnost fundace, jako vyčleněným majetkem vytvořené 

právnické osoby, se bude vázat na účel, k němuţ byla zřízena. Fundací můţe být jak 

nadace, tak nadační fond.
228

  

4.4.1. Nadační fond obětem holocaustu  

 Nadační fond obětem holocaustu (dále jen NFOH) byl zaloţen 31. 7. 2007 na 

základě podnětu od Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování 

některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. Z jejího dalšího podnětu 

byl přijat zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených 
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holocaustem. Na základě tohoto zákona bylo z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR převedeno ve prospěch NFOH 300 milionů Kč.
229

    

 Během let 2001-2005 NFOH řídil program nazvaný Odškodnění, v jehoţ rámci 

došlo k odškodnění obětí, kterým bylo v důsledku rasové perzekuce odňato vlastnictví 

nemovitého majetku. Druhou podmínkou k vyplacení byla skutečnost, ţe platné 

předpisy nebo mezinárodní dohody neumoţňovaly těmto lidem navrácení majetku či 

jinou kompenzaci.
230

 Poslání NFOH je v dnešní době patero. Kromě odškodňovací 

činnosti NFOH poskytuje obětem holocaustu péči, a to psychologickou, sociální 

i zdravotní. Dále pak podporuje vzpomínkové či pietní akce k připomínce obětí 

a událostí holocaustu. S tím souvisí i snaha o předání odkazu budoucím generacím, 

čehoţ lze dosáhnout vzděláváním se v judaismu a podporou rozvoje ţidovského 

společenství. Posledním cílem je obnova a záchrana ţidovských památek poničených 

totalitními reţimy. Vše uvedené je rozděleno do pěti programů s následujícími názvy: 

Odškodnění, Péče, Připomínky, Budoucnost, Obnova.
231  

NFOH je členem Asociace 

nadačních fondů při Fóru dárců a Internationales Auchswitz Komitee.   

4.4.2. Nadační fond Zecher 

  Nadační fond Zecher (dále jen NFZ) působí od roku 1999 na poli záchrany 

ţidovských památek v České republice. NFZ získává prostředky pro rekonstrukce, 

opravy a záchranu ohroţených památek, které původně nebyly v majetku ţidovských 

obcí ani FŢO. V praxi se pak především se jedná o ţidovské hřbitovy či synagogy. 

Ţidovský památkový fond utrpěl velké ztráty ponejvíce v době nacistické 

a komunistické nesvobody. Neuvěřitelné mnoţství movitých i nemovitých památek bylo 

odebráno svým majitelům (majetek ve vlastnictví soukromých osob, nebo majetek ve 

vlastnictví ţidovských obcí), mnoho jich bylo zničeno nebo ponecháno v naprosto 

dezolátním stavu. Teprve s obnovující se demokracií v 90. letech minulého století bylo 

moţno učinit kroky k jejich záchraně a dokumentaci.
232 

Na přelomu 19. a 20. století se 
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na českém území nacházelo přibliţně 400 synagog, ale jiţ před 2. světovou válkou jich 

mnoho zaniklo. Jen za Křišťálové noci (noc z 9. na 10. 11. 1938) jich bylo vypáleno 

v českém pohraničí nejméně 30. V poválečných letech docházelo k převodům synagog 

do vlastnictví Církve Československé nebo k vyuţití synagog sekulárním způsobem. 

Jen některé synagogy byly navráceny svému původnímu účelu.
233

 Za komunistického 

reţimu jejich řady prořídly o několik desítek, většinou díky rozhodnutí o nevyhovujícím 

stavu, nebo kvůli rozšiřování sítě pozemních komunikací. Zbylé dochované synagogy 

jsou často znehodnoceny necitlivými a neodbornými zásahy nepůvodních vlastníků.
234

 

V podobné situaci se nachází i ţidovské hřbitovy. Péče o nich vţdy spadala pod 

pohřební bratrstva (Chevra Kadiša). Za okupace jich bylo mnoho zničeno, ale díky 

svým odlehlejším polohám mimo samotná města a vesnice se jich do dnešních dnů 

dochovalo na 340.
235

   

4.4.3. Ostatní nadace a nadační fondy 

 Z ostatních fondů týkajících se FŢO, je moţné uvést hned několik subjektů. 

Zaprvé se bude jednat o Nadaci Ţidovské obce v Praze, kterou je zde uvedena z důvodu 

významnosti praţské ţidovské obce. Nadace byla zaloţena v roce 1998 a jejím hlavním 

účelem je získávat prostředky pro zachovávání a opravy hřbitovů a synagog, které sice 

jsou ve vlastnictví praţské ţidovské obce, ale nenachází se na území Prahy. Mluvíme 

zde o 14 synagogách a přibliţně 180 hřbitovech. Správa nadačního jmění je svěřena 

společnosti Matana, a.s.
236

 Dalším příkladem je Nadace Ţidovského muzea v Praze, 

neboť Ţidovské muzeum v Praze vzniklo na základě Zakladatelské smlouvy ze dne 

22.9.1994 jako zájmové sdruţení právnických osob, jejíţ zakladatelkou byla kromě 

Ministerstva kultury České republiky právě FŢO.
237

 Nadace přispívá na vzdělávací 

programy ţidovských organizací, podporuje výstavy o historii ţidů na českém území 
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a umělecké projekty týkající se judaismu a ţidovské kultury. Také podporuje práci 

v rámci publikační činnosti a shromaţďuje prostředky pro obnovu a záchranu 

ţidovských movitých památek. O přidělení příspěvku se rozhoduje v grantovém 

říţení.
238

          

 Vazby na FŢO má i Ţidovský národní fond (Keren Kayemet Leisrael), mající 

nevládní a nenáboţenský charakter. Jedná se o mezinárodní fond, který nejprve 

shromaţďoval prostředky na nákup půdy pro tehdy ještě neexistující Stát Izrael. Aţ do 

dnešních dnů tak představuje jednoho z největších vlastníků izraelské půdy. 

Nashromáţděné prostředky jsou věnovány především na kultivaci pouštní půdy, 

zalesňování a celkovou ochranu ţivotního prostředí. V Negevské poušti se od roku 2005 

vytváří „Český les―. Kromě zajišťování finančích prostředků se česká pobočka 

Ţidovského národního fondu věnuje i výchovné činnosti zaměřené na Lauderovy školy. 

Ţáci a studenti jsou konfrontováni s problémy ţivotního prostředí a je v nich probouzen 

zájem o ekologii.
239

         

 Pokud mluvíme o Lauderových školách, nesmíme opomenout Nadaci Ronalda 

S. Laudera. Nadace vznikla v roce 1987 pod vedením amerického filantropa 

a podnikatele Ronalda S. Laudera, syna zakladatelky kosmetického koncernu Estéé 

Lauder. Na svých cestách amerického velvyslance se R. Lauder seznámil blíţe 

s ţidovskými osudy ve východní Evropě. Rozhodl se pro zaloţení charitativní Nadace, 

která by podporovala v Evropě ţidovské školství a osvětu.
240

 V současnosti „samostatně 

zřizuje nebo za podpory místních ţidovských komunit přispívá k činnosti 12 školek 

a škol, 4 institucí vyššího vzdělávání pro absolventy středních škol a navíc 

4 mládeţnických center a letních táborů.―
241

 V Praze Nadace působí od roku 1994, kdy 

(jak uţ bylo zmíněno výše) napomohla vzniku ţidovské mateřské školy Gan Jehuda, 
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základní školy Gur Arje a gymnázia Or Chadaš.
242

      

 Dalším zástupcem nadací a nadačních fondu, který zde bude jmenován 

v souvislosti s FŢO je Česko-německý fond budoucnosti vzniknuvší jako výsledek 

Česko-německé deklarace z 21. 1. 1997. Jeho prvním úkolem bylo odškodnění obětí 

nacistického pronásledování. Cílem bylo obětem alespoň z malé části finančně 

kompenzovat proţité utrpení v koncentračních táborech či při ukrývání se před 

perzekucí v otřesných podmínkách.
243

       

 FŢO stála také u zrodu Nadačního fondu Leo Baecka Terezín. Spolu s dalšími 

osmi subjekty (město Terezín, Nadace Terezín, Spolek přátel a podporovatelů Terezína, 

Českobratrská církev evangelická, občanské sdruţení Podpora setkávání mládeţe 

v Terezíně, Dolnosaský spolek na podporu Terezína, město Strausberg – partnerské 

město Terezína, Bernd Karl Vogel) jej FŢO zaloţila 30. září 2008 v Terezíně a 2. října 

2008 v Praze. Za hlavní cíl bylo vytyčeno zaloţení Evropského studijního a setkávacího 

střediska Leo Baecka Terezín v budově Dělostřeleckých kasáren v Terezíně, které má 

slouţit jako centrum pro mezinárodní spolupráci a dialog o rasismu, antisemitismu, 

xenofobii, lidských právech a boji proti násilí. V budově Dělostřeleckých kasáren má 

také působit detašované pracoviště European Shoa Legacy Institute (Evropského 

institutu odkazu šoa). Projekt má napomoci i revitalizaci města Terezín.
244

   

 K úplnosti je nutné zmínit i na Slovensku působící Ústredný zväz ţidovských 

náboţenských obcí v Slovenskej republike a jeho přidruţenou organizaci Nadáciu Ezra 

(v překladu „pomoc―), v jejíţ Správní radě působí zástupci FŢO. Nadace vznikla 

z důvodu vrácení slovenského ţidovského zlata, které bylo ukradeno nacisty. Po válce 

bylo uloţeno ve Státní bance Československé.
245

   

4.5. Ochrana památek 

 FŢO pečuje o ţidovské památky na území České republiky, pokud o ně nepečují 
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ŢO nebo jiné instituce.
246

 V rámci památkové péče v současnosti existují dva projekty: 

Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých 

ţidovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŢO (dále jen Dlouhodobý 

projekt) a Projekt revitalizace ţidovských památek v České republice (dále jen Projekt 

revitalizace). Nezastupitelnou památkovou úlohu hraje jako kulturní instituce 

i Ţidovské muzeum v Praze. Samozřejmě do této kapitoly řadíme i Nadační fond 

Zecher, jenţ byl ovšem jiţ popsán výše. Právní úprava památkové péče je tvořena 

zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláškou Ministerstva kultury 

č. 66/1988 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.
247

 

4.5.1. Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování 

 Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování probíhá od 

roku 2002 v zájmu movitých i nemovitých památek, které byly ve vlastnictvích některé 

z českých ţidovských obcí. Ty často neměly dostatečné finanční prostředky k aktivní 

péči, proto byly určité památky samotnými ţidovskými obcemi vybrány a darovacími 

smlouvami převedeny do vlastnictví FŢO.
248

 Tím došlo k podstatnému zjednodušení 

celého záchranného procesu, neboť FŢO se tak stala centrálním vlastníkem potřebných 

památek v nouzi a mohla tak začít operativněji řešit vzniklé problémy. Správou, 

administrativním vedením a samotným zajišťováním prací je pověřena společnost 

Matana, a.s. Prioritně je péče věnována objektům s vysokou památkovou hodnotou 

nebo těm, které jsou v dezolátním stavu či přímo ohroţeny zkázou.    

 Financování je zajišťováno především z prostředků Nadačního fondu obětem 

holocaustu, z darů a dotací ústředních orgánů státní správy, krajů a z příspěvků dalších 

fyzických i právnických osob.
249

 

4.5.2. Projekt revitalizace  

 Projekt revitalizace ţidovských památek mohl začít fungovat díky 
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Integrovanému operačnímu programu 5.1. „Vracíme památky do ţivota“. Jeho cílem je 

zachování a obnova památek v té míře, aby je bylo moţné nejen navštěvovat, ale 

i aktivně vyuţívat.
250

 FŢO z něj byla poskytnuta dotace na základě rozhodnutí z dubna 

roku 2010, podepsaného tehdejším ministrem kultury. Realizace projektu v současné 

době stále probíhá, rozvrţen je do období let 2010 aţ 2013.    

 „Cílem je vytvoření centrálně koordinované a metodicky řízené sítě deseti 

oblastních kulturně vzdělávacích center ţidovské kultury.―
251

 Jedná se o centra na území 

sedmi krajů. V určených lokalitách bude stávajícím synagogám, rabínským domům 

nebo bývalým ţidovským školám vdechnut nový ţivot připravenými divadelními 

představeními, vzdělávacími přednáškami a projekty, výstavami, literárními 

komponovanými večery či koncerty. Některým původním objektům také bude 

navrácena dřívější podoba a budou zameteny stopy po necitlivých stavebních úpravách 

z dob nesvobody.
252

 

4.5.3. Ţidovské muzeum v Praze 

 Historie Ţidovského muzea v Praze se datuje od roku 1906, kdy vzniklo na 

základě podnětu Spolku pro zaloţení a vydrţování Ţidovského muzea v Praze. 

Původním záměrem muzea byla muzealizace předmětů ze synagog, které nepřeţily 

asanaci praţského ţidovského Josefova na přelomu 19. a 20. století. Ţidovské ghetto 

nezachránily ani hlasy z umělecké obce, které zdůrazňovaly specifický ráz a kulturní 

hodnotu Páté čvrti. Takovým hlasem byl například otevřený polemický dopis Viléma 

Mrštíka vydaný jako broţura Bestia Triumphans.
253

 „A Praha, ta slavná, ta královská, ta 

historická, ta stověţatá a – jak uţ tak rád si humbug český říká,- ta Praha zlatá, kde.... 

není kamene, na který by se městská rada neopováţila namířit svou sekeru- ta Praha 

stále si ještě není vědoma barbarského svého díla- pustoší a vandalisuje dál a není 

týdne, ba není dne, aby člověk se strachem nebral noviny do ruky...―
254

    

                                                 

250
 Srv. Ministerstvo kultury ČR. Integrovaný operační program 5.1. „Vracíme památky zpátky do ţivota― 

[online]. c2013 [cit. 2013-03-05]. Dostupné na WWW: <http://kultura-evropa.eu> 
251

 Revitalizace ţidovských památek v České republice. O projektu [online]. c2013 [cit. 2013-03-05]. 

Dostupné na WWW: <http://www.10hvezd.cz/o-projektu> 
252

 Srv. tamtéţ.  
253

 Viléma Mrštika pojali za duchovního vůdce zakladatelé Klubu Za starou Prahu, který vznikl roku 1900 

a funguje do dnešních dnů.  
254

 MRŠTÍK, Vilém. Bestia Triumphans. Praha: Rozhledy, 1897, s. 3. Dostupné v Digitální knihovně 

Městské knihovny v Praze na WWW: 



 

65 

 Nutná reorganizace nastala v době nacistické okupace, kdy také vznikl nápad pro 

zřízení Ústředního ţidovského muzea. Původní muzeum fungovalo ještě v roce 1941 

a bylo veřejnosti přístupné. V tomto smyslu můţeme mluvit o evropské raritě během 

válečných let. Plán na ustanovení Ústředního ţidovského muzea se vyvíjel postupně od 

roku 1939, schválen byl o tři roky později, v roce 1942.
255

 Jednalo se vlastně o pokus 

zachránit nejen předměty v dosavadních muzejních sbírkách, ale i předměty 

a dokumenty ze zkonfiskovaného ţidovského majetku. Taková byla myšlenka 

zakladatelů muzea, nacisté si ovšem pohrávali s ideou jinou. Jejich představou bylo 

pravděpodobně vytvoření jakéhosi „muzea vyhynulé rasy―. 
256

 S tímto termínem začalo 

obecné povědomí pracovat nejspíše po reportáţi Egona Erwina Kische v Prager Pitaval 

z roku 1952.
257

          

 „Po 2. světové válce přešlo muzeum do správy státem dosazené Národní správy 

Ţidovské rady starších a částečně také do správy Rady ţidovských náboţenských obcí 

v zemích České a Moravskoslezské.―
258

 V roce 1950 byly sbírky a budovy muzea nuceně 

převedeny do vlastnictví státu a v témţe roce bylo zaloţeno Státní ţidovské muzeum. Za 

komunistické éry byla ve výstavní činnosti potlačována ţidovská tématika a směl být 

pouze obecně zobrazována éra holocaustu, bez důrazu na ţidovské utrpení.
259

 Šťastný zvrat nastal 1. října 1994, kdy byl sbírkový fond navrácen do vlastnictví 

FŢO a budovy či objekty do vlastnictví praţské ţidovské obce. Muzeu byl navrácen 

původní název a v jeho čele stojí do dnešních dnů pan Leo Pavlát. Ţidovské muzeum 

v Praze vzniklo na základě Zakladatelské smlouvy ze dne 22. září 1994, kdy 

Ministerstvo kultury České republiky (zastoupené ministrem Pavlem Tigridem) a FŢO 

(zastoupená předsedou panem Jiřím Daníčkem) uzavřely smlouvu o zaloţení zájmového 

sdruţení právnických osob. Sdruţení je činné jako kulturní instituce a hlavním 
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předmětem jeho činnosti je dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy tvorba, doplňování, odborná správa a shromaţďování sbírek knihovního 

a archivního fondu, prezentace sbírek, činnost osvětová, publikační, vydavatelská 

a vzdělávací, kulturní a jiná činnost týkající se judaismu, ţidů a jejich historie. 

K hlavnímu předmětu patří téţ činnost výzkumná a šíření jejích závěrů a výsledků. 

Samozřejmostí jsou i opravy a zhodnocení pronajatých nemovitostí. Doplňkovým 

předmětem je péče o ţidovské kulturní dědictví v České republice prostřednictvím 

FŢO.
260

           

 Ve správě muzea se nachází několik objektů, a sice administrativní budovy 

v ulici U Staré školy, Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, 

Obřadní síň a Klausova synagoga.  Muzeum nabízí prohlídku pěti stálých expozic 

a ţidovských hřbitovů, semináře, kulturní pořady, konzultace, rešerše, sluţby archivu 

a Referenčního centra nebo prohlídky krátkodobých výstav v muzejní Galerii Roberta 

Guttmana. V průměru Ţidovské muzeum navštíví přes půl milionu návštěvníků 

ročně.
261

 Důleţitou součástí muzea je i knihovna s rozsáhlým depozitářem nebo 

multimediální centrum.   

4.6. Osvětová činnost 

 Na poli osvětovém z části působí kaţdý subjekt, který svou aktivitou podporuje 

nebo pořádá výstavy či přednášky. Typickým příkladem je třeba Ţidovské muzeum 

v Praze, mezi jehoţ hlavní cíle patří informovanost nejširší veřejnosti o ţidovské kultuře 

a tradicích. K tomu slouţí jeho expozice nebo Vzdělávací a kulturní centrum. Vzhledem 

k tomu, ţe svým primárním zaměřením jsou tyto subjekty ale vázány blíţe k jinému 

účelu (u zmíněného Ţidovského muzea tedy ochrana sbírek muzejní povahy 

a shromaţďování, prezentace a odborná správa sbírek), uvedeny zde budou podrobně 

pouze ta uskupení, které nelze zařadit jinam neţ k osvětové a publikační činnosti a mají 

vazbu přímo na FŢO. K dokreslení celého obrazu je však nutné zmínit i rozhlasový 

pořad Šalom alejchem (v překladu „Mír s tebou―), jenţ je jako pořad Ţidovské obce 

v Praze připravován od roku 1994 ředitelem Ţidovského muzea v Praze, Leo Pavlátem, 
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 Srv. Ţidovské muzeum v Praze. Stanovy (úplné znění ke dni 29. 6. 2012), článek II. Dostupné na 

WWW: <http://zidovskemuzeum.cz/doc/stanovy_zmp.pdf> 
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 Srv. Ţidovské muzeum v Praze. Výroční zpráva za rok 2011. Dostupné na WWW: 
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pro Český rozhlas. Svým celostátním dosahem a námětem také výrazně přispívá 

k osvětové činnosti při seznamování se s judaismem, ţidovskou historií a kulturou.
262

 

Výrazným příspěvkem k osvětě je i vydávání Ţidovské ročenky redakcí Roš Chodeš. 

Jedná se v podstatě o literární revue, kterou lze zakoupit v běţné síti knihkupectví. Je 

vydávána praţskou ţidovskou obcí. Na jejích stránkách se lze seznámit s původními či 

přeloţenými texty ţidovských autorů nebo s ţidovskou tématikou.  

4.6.1. Sefer 

 Společnost Sefer, s.r.o. působí jako nakladatelství při FŢO od roku 1991. Sefer je 

hebrejské slovo, v překladu znamená knihu.
263

 Název je tedy více neţ příznačný. 

V nakladatelství vychází tituly s tématikou judaismu, historické publikace zabývající se 

dějinami ţidovského osídlení nebo šoa, filozofická díla a původní biblické, talmudické 

a liturgické texty s komentáři. Samozřejmostí jsou i knihy prozaické či básnické, 

moderní historické studie a biografie. Tituly jsou připravovány redaktory Roš 

Chodeš.
264

 Publikace jsou buďto rozděleny do čtyř edic (Judaika, Próza, Paměti 

a Poezie), nebo jsou tzv. nezařazené. 

4.6.2. Roš Chodeš  

 Roš Chodeš, v překladu hlava měsíce, je označení prvního dne v kaţdém měsíci 

ţidovského kalendáře. Historické pozadí tzv. novoluní je spojeno s postavou Mojţíše, 

jemuţ ho bylo Bohem přikázáno vyhlásit. Stalo se tak prvního dne měsíce nisanu, 

čtrnáct dní před slavným východem z Egypta. Ještě kdyţ existoval jeruzalémský Chrám, 

novoluní bylo vyhlašováno Sanhedrinem- nejvyšším rabínským soudním dvorem té 

doby.
265

  Roš Chodeš si za svůj název zvolil i měsíčník s podtitutelem Věstník 

ţidovských náboţenských obcí v českých zemích a na Slovensku. Podtitul je 

reminiscencí na dlouhou historii časopisu a jeho historický název.     

 Roš Chodeš vydává FŢO jako zdroj informací pro členy ţidovských obcí na 
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 Srv. Český rozhlas. Šalom [online]. c1997-2013 [cit. 2013-03-02]. Dostupné na WWW:  

<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/salom> 
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 Odtud bejt sefer- dům knih neboli dům vzdělání, tedy škola.   
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 Srv. Federace ţidovských obcí v České republice. SEFER s.r.o. Nakladatelství FŢO. [online]. c2010 
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území celého bývalého Československa a pro další zájemce. Původní Věstník vycházel 

od roku 1934.
266

 V kaţdém čísle je věnován prostor pro aktuality z dění v České 

republice, na Slovensku nebo v zahraničí. V rozhovorech jsou představovány rozličné 

významné a zajímavé osobnosti, čtenář se dozví o bohosluţbách konaných v praţských 

synagogách nebo se můţe začíst do ukázky z některých vybraných knih. Dále jsou na 

stránkách časopisu publikovány komentáře k dění v Izraeli, historické studie, některé 

otázky judaismu a informace o připravovaných kulturních akcích a přednáškách. 

Neméně zajímavou částí jsou i tzv. Zprávy z obcí, kde jsou uveřejňována ţivotní jubilea 

či zprávy o úmrtí členů ţidovských obcí. Redakce Roš Chodeš také zajišťuje vydávání 

luachu (ţidovského kalendáře s vyznačenými svátky, významnými dny, postními dny 

nebo s výčtem nejběţnějších modliteb a poţehnání), který je rovněţ k dostání v síti 

knihkupectví. 

4.6.3. Fórum proti antisemitismu  

 Při FŢO působí od roku 2003 jako centrální místo pro evidování antisemitských 

projevů zaznamenaných v České republice Fórum proti antisemitismu. Výstupem této 

evidence je pak kaţdoroční Zpráva o projevech antisemitismu. Základem pro ni je 

monitoring médií, internetu a také přímá svědectví jednotlivých ţidovských osob. 

 Ze Zpráv vyplývá vcelku opatrně příznivý trend, který ukazuje, ţe česká 

společnost nečelí silnějším antisemitským náladám. Tradiční postoje a proklamace 

„radikální pravice― se v posledních letech nevychylují ve svých konspiračních teoriích 

a útocích z běţného rámce. Čísla antisemitských útoků (v roce 2008 bylo evidováno 44 

útoků, v roce 2009 28 útoků, v roce 2010 evidováno 47 útoků) jsou sice v demokratické 

společnosti právního státu alarmující, oproti jiným státům se ovšem jedná o hranici 

nepřekračující jistou únosnou hranici (pokud přistoupíme na názor, ţe se v tématice 

antisemitismu vůbec dá mluvit o nějaké „únosnosti―).
267 

Česká společnost je naladěna 

vůči ţidovské pospolitosti vcelku pozitivně. Tento fakt potvrzuje i tajemník  FŢO, pan 

JUDr. Tomáš Kraus, který se vyjádřil ve smyslu, ţe čeští ţidé se necítí být aktuálně ve 
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stavu nějakého ohroţení. Neopomněl ale připomenout rozdílnou situaci v okolních 

evropských zemích, kde například v Maďarsku oheň antisemitismu stále nevyhasl.
268

 

Ani země západní Evropy nejsou prosty antisemitismu. Příklad Francie je zářný: ani po 

téměř 120 letech od Dreyfusovy aféry
269

, nejsou francouzští Ţidé ve své zemi v bezpečí. 

V březnu loňského roku (2012) bylo střelbou zavraţděno několik dětí v ţidovské škole 

Ozar-Hatorah v Toulouse. Francouzský bezpečnostní systém Vigipirate hlásil stav 

nejvyššího ohroţení: celkový součet tvořili čtyři mrtví (z toho 3 děti) a dvě těţce 

zraněné osoby.
270

           

 Jinou kapitolu tvoří problematika antisionismu či antiizraelismu (tzv. nový 

antisemitismus).
271

 Zde jsou otázky negativních nálad oţehavější. Oficiální politická 

reprezentace České republiky v současnosti navazuje na odkaz poválečné spolupráce 

mezi Československem a tehdy vznikajícím Státem Izrael. „V den ukončení britského 

mandátu nad Palestinou, 15. 5. 1948, vyhlásila Izraelská národní rada vznik Státu Izrael. 

Československo patřilo nejen mezi státy, které Izrael jako první uznaly, ale významně 

přispělo k prosazení a uskutečnění poţadavku izraelských politiků na vlastní stát.―
272

 

Díky dodávce zbraní a letadel do nově vzniklého státu byl Izrael schopen obstát v první 

kritické zatěţkávací zkoušce, tzv. První arabsko-izraelské válce neboli válce za 

nezávislost. Izrael tehdy čelil neúměrné přesile okolních arabských států, a přesto se 

ubránil a jeho dějiny se mohly psát dál.
273

 K ochlazení vztahů došlo poté, co se Moskvě 

nepotvrdily její domněnky o rozvoji vlivu na území nového státu. Československá 

politika ji pak musela následovat. Po obnovení české demokracie byla tradice přátelské 

spolupráce obou zemí opět obnovena. Z poslední doby lze uvést zejména hlasování 
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České republiky a dalších osmi států proti návrhu rezoluce o povýšení statusu Palestiny 

na nečlenský pozorovatelský stát OSN. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se pak 

neplánovaně vypravil do Prahy, aby oficiálně poděkoval české vládě za přátelství 

a odvahu. Obě země se navzájem povaţují za strategické partnery.
274

 Zatímco tedy 

oficiální politika České republiky stojí na straně Izraele a jeho politické vedení, samotná 

společnost je diverzifikována. Názory občanů na několik dekád trvající blízkovýchodní 

konflikt nejsou jednotné. Je velmi tenká hranice mezi odsouzením politického 

směřování a jednotlivých kroků Izraelské vlády a generalizováním povahy ţidovské 

populace. Závěry z průzkumu projevů antisemitismu, který v roce 2002 provedlo 

European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia (Evropské monitorovací 

centru pro rasismus a xenofobii) prokazují, ţe ve státech jako je Dánsko nebo Francie je 

nejvyšší zastoupení antisemitských, antiizraelských či antisionistických názorů a útoků 

mezi muslimskou (arabskou) populací.
275

 Ţidé v evropských státech jsou spojování 

přímo s izraelskou politikou a stávají se tak terčem útoků. Zpráva dodává, ţe „obnovení 

antisemitismu můţeme spojovat se zhoršením izraelsko-palestinského konfliktu, 

především během jara 2002, odpovídající zásahu izraelské armády na Západním břehu 

a návratu sebevraţedných atentátníků útočících v Izraeli.―
276

 V České republice je 

situace v některých aspektech obdobná, ale rozdíl je v nízkém procentu migrantů 

z arabských zemí oproti jiným evropským státům. Můţeme tak konstatovat, ţe 

antiizraelské (antisionistické, popř. antisemitské) nálady u nás vychází spíše z tábora 

sympatizantů s Palestinskou autonomní správou.    

4.7. Přidružené organizace 

 Organizace přidruţené k FŢO jsou součástí ţidovské pospolitosti. Platí za 

kolektivní členy FŢO.  Přidruţenou organizací se můţe stát pouze právnická osoba, 

která je odlišná od ţidovské obce, splňuje kumulativně podmínky dané článkem 

3 Stanov FŢO a zároveň o jejím přijetí rozhodně Rada FŢO. Jednou z nejdůleţitějších 
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podmínek je ta, aby taková právnická osoba sdruţovala občany ţidovského vyznání, 

národnosti, nebo původu. Jedna osoba pak můţe být členem více přidruţených 

organizací. Členům přidruţených organizací mohou být Radou FŢO a ŢO přiznány 

výhody v rámci jejich působnosti, tedy stravovací sluţby, příspěvky na léky etc. 

Přidruţená organizace se můţe za daných podmínek rozhodnout pro transformaci 

v ţidovskou obec, coţ umoţňují Stanovy FŢO, a následně provést náleţité právní kroky 

k uskutečnění takové transformace.
277

 Všechny přidruţené organizace vznikly na 

základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů.
      

4.7.1. B´nai B´rith Renassaince Praha 

 Společenství B´nai B´rith vzniklo v polovině 19. století, respektive 13. 10. 1843 

ve Spojených státech amerických. Zaloţila ho skupina německých ţidovských 

přistěhovalců, především s cílem pomoci svým druhům se začleněním se v nové vlasti. 

B´nai B´rith v překladu znamená „Synové smlouvy―, coţ je moţné chápat jako odkaz 

na snahu o zachování si vlastní ţidovské identity, tradic a solidarity. Patrná je při vzniku 

společenství inspirace v řádech svobodných zednářů, coţ ilustruje fakt, ţe společenství 

byla nazývána jako lóţe a celek jako řád.
278

       

 První lóţe u nás vznikla v Plzni v roce 1892. V Praze byla lóţe  B´nai B´rith 

zaloţena 8. srpna 1893 s názvem Bohemia. Po slibně se rozvíjejících aktivních letech 

byla osudová rána celému ţidovskému společenství v českých zemích, a tedy i B´nai  

B ´rith, zasaţena samozřejmě obdobím šoa, kdy většina českých ţidů buďto vůbec 

nepřeţila, nebo v hojné míře odešla do emigrace. Ačkoli byl po osvobození vydán 

výnos o obnovení činnosti ţidovských spolků, po masivní likvidaci českého ţidovstva 

mohlo dojít k obnovení činnosti B´nai B´rith jen stěţí.
279

 Činnost humanitárního spolku 

tak v českých zemích na dlouhou dobu skončila.       

 Obnovení B´nai B´rith v Československu proběhlo záhy po revolučních letech.  

Zakládající malá skupina se dohodla, ţe vytvoří občanské sdruţení, které ponese název 

B´nai B´rith Renesance (později Renaissance). K registraci u ministerstva vnitra došlo 
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11. 1. 1991.
280

 Členství v dnešní době není přísně exkluzivní záleţitostí jako v době 

vzniku řádu. Podmínkou je právo návratu, tedy stejné kritérium jako u samotné FŢO 

a ostatních organizací.
281

          

 Celkově lze říci, ţe i nadále si jak celosvětová organizace, tak i jednotlivé 

národní lóţe udrţují své hlavní myšlenky, které byly určující i při samotném vzniku     

B´nai B´rith. Jedná se o myšlenky solidarity, humanity, pomoci bliţnímu, podpory 

lidských práv a tolerance a boje proti antisemitismu.     

4.7.2. Bejt Praha 

 Bejt Praha
282

 představuje praţskou otevřenou ţidovskou komunitu. Její činnost 

se zaměřuje především na vzdělávací programy, kulturní akce a sluţby náboţenského 

charakteru. Programy jsou poskytovány jak v českém jazyce, tak i v angličtině 

a hebrejštině. Bohosluţby jsou pořádány v praţské Španělské synagoze.
283

   

4.7.3. Bejt Simcha 

 Bejt Simcha patří mezi představitele progresivního (reformního, popřípadě 

liberálního) proudu judaismus v České republice. Jedná se o komunitu sdruţující osoby 

ţidovského původu a jejich přátele. V překladu znamená Bejt Simcha „Dům radosti―. 

„Naším cílem je podílet se na obnově náboţenského a kulturního ţivota ţidovské 

komunity, včetně kontaktů s ostatními menšinami. V rámci Bejt Simcha organizujeme 

vzdělávací programy pro své členy i další zájemce a snaţíme se prezentovat ţidovskou 

kulturu veřejnosti.―
284

 Aktivity Bejt Ssimcha jsou poměrně široké, od různých 

workshopů, přes přednášky, pravidelné bohosluţby, kurzy hebrejštiny a judaismu, 

vydávání věstníku Maskil, aţ po snahu o obnovení libeňské synagogy na praţské 

Palmovce či organizaci reformního šabatonu (víkendového semináře s přednáškami, 
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studiem a bohosluţbami).
285

  

4.7.4. Česká unie ţidovské mládeţe  

 Česká unie ţidovské mládeţe (dále jen ČUŢM) je občanským sdruţením 

sdruţujícím, jak uţ název napovídá, mladé lidi ţidovského původu v České republice. 

Členem se můţe stát člověk, který splňuje právo návratu a jeho věk se pohybuje 

v rozmezí od 15 do 35 let. Členové mají právo volit a být voleni do představenstva, 

které stojí v čele ČUŢM a je kaţdoročně obměňováno volbou. Za cíl si ČUŢM vytyčila 

udrţování a rozvíjení ţidovské kultury s respektem k různým směrům judaismu, aktivní 

obranu proti antisemitismu a rasismu a ochranu památky obětí šoa.
286

 Důraz je kladen 

na mezinárodní, mezináboţenský a mezigenerační dialog, veřejně prospěšnou činnost 

a upevňování ţidovského povědomí mladých Ţidů. V těchto intencích ČUŢM umoţňuje 

svým členům zapojení se do široké škály aktivit. Jedná se o odborné přednášky, diskuze, 

péči o ţidovské hřbitovy, výlety a sportovní aktivity. Společně jsou slaveny také 

významné ţidovské svátky a výročí ve spolupráci s rabíny různých směrů judaismu. 

Celkově se pak ČUŢM snaţí navázat na multikulturní a pluralitní odkaz tradice 

předválečného Československa.
287

   

4.7.5. Hakoach 

 Hakoach má, stejně jako i jiné názvy zde pouţité, svůj původ v hebrejštině. Ha 

je určitý člen a  koach znamená sílu. Pojmenování je značně příhodné, neboť Hakoach 

je sportovním klubem, sdruţujícím ţidovské sportovce a sportovkyně. Tradice 

ţidovských sportovních klubů je velmi silná a trvá celosvětově do současnosti. 

Z předválečného Československa si připomeňme zvučná jména klubů Makabi, Bar 

Kochba, Hagibor, Hapoel nebo Hakoach. „Všechno jsou to hebrejské výrazy, které buď 

zdůrazňují zdatnost a odolnost, nebo souvisejí s ţidovskou historií. Tak Hagibor 

znamená hrdina a Hakoach síla. Makabi a Bar Kochba zase upomínají na vůdce dvou 

starověkých ţidovských povstání proti utlačovatelům.―
288
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 Důleţitým elementem se v rozvoji ţidovského sportu stal sionismus a postava 

Maxe Nordaua, který spolu s o něco známějším Theodorem Herzlem zaloţil Světovou 

sionistickou organizaci. Max Nordau je totiţ autorem výrazu „Muskeljudentum― (volně 

překládáme jako svalnaté ţidovství), který pouţil ve svém projevu na 2. Sionistickém 

kongresu v roce 1898. Nordau chtěl nahradit stereotypní představu o slabém, neduţivém 

a aţ fyzicky odpudivém ţidovi (objevující se v antisemitské literatuře) novým 

předobrazem budoucnosti. „Nový ţid― v sobě spojí tělesnou sílu, silný charakter a bude 

i mravním vzorem.
289

 To vše pomocí sportovní disciplíny, pohybu a povinností 

vyplývajících z členství ve sportovních klubech. Společné cvičení také cílilo na pocit 

sounáleţitosti a celkové harmonie a vzájemné pomoci. Ideově tak ,,svalnaté ţidovství― 

navazuje na starořecký harmonický ideál ,,kalokagatia―, stejně jako dříve vzniknuvší 

česká tělovýchovná organizace Sokol. Starořecká inspirace se projevuje i v další 

kapitole ţidovského sportu. Po vzoru obnovených Olympijských her vznikla myšlenka 

ţidovské olympiády. První ročník se konal v roce 1932 při příleţitosti uctění památky 

slavného povstání Bar Kochby proti Římanům (132-135 n. l.) v tehdy vcelku novém 

městě Tel Avivu. Tyto hry se konají do dnešních dnů pod názvem Makabiáda, 

celosvětová verze se odehrává v Izraeli, evropská Makabiáda pak v různých evropských 

městech. Bez zajímavosti jistě není fakt, ţe k dohodě o pořádání Makabiád došlo v roce 

1929 v Moravské Ostravě.
290

        

 Po první světové válce nastal skutečný rozmach ţidovského organizovaného 

sportování. Od třicátých let však byla situace v Evropě čím dál více tíţivější 

a samozřejmě se události dotkly i sportovních klubů, které ve své síle a organizovanosti 

představovali v očích nacistů a antisemitů velkou hrozbu. Za všechny ţidovské 

sportovce působící v Československu, kteří nepřeţili 2. světovou válku, si uveďme 

alespoň Fredyho Hirsche. Hirsch byl vůdčí osobností nejen ve sportu, ale celkově ve 

výchově a ochraně dětí. Jeho pohnutý osud a hluboká mravní síla se stala námětem pro 

novodobé dokumenty a přednášky. Jeho ţivot skončil v Osvětimi, kde byl vedoucím 

dětského bloku- pamětníci na něj vzpomínají jako na skutečnou oporu, rádce a vzor 
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ctností. Ještě před Osvětimí byl deportován do Terezína, kde v trýznivých podmínkách 

organizoval dětem čas tak, aby nemusely myslet na příkoří, které je na nich pácháno.
291

 

Fredy Hirsch byl téměř prototypem myšlenek Maxe Nordaua. 

4.7.6. Sdruţení ţidovských odbojářů a vojáků 

 Ačkoli je některými prameny zastoupení ţidů v bojích a odboji zlehčováno, 

pravda je přesně opačná. „Faktem je, ţe v důsledku poválečné ideologicky zaměřené 

interpretace druhé světové války se o významném podílu Ţidů v boji proti okupantům 

mlčelo nebo se přínos tohoto odboje sniţoval. Podíl ţidovských odbojářů ale byl 

nesmírně vysoký.―
292

  Ţidé, a to jak muţi, tak i ţeny, se účastnili například bojů 

v československých jednotkách v Sovětském svazu, bitvy o Anglii jako letci RAF nebo 

bitvy u Dunkerque.
293

 Ţivotní příběhy těchto mnohdy opomíjených hrdinů vytváří 

dojem téměř neskutečný, aţ neuvěřitelný či filmový.
294

 Členy sdruţení jsou bývalí přímí 

účastníci bojů 2. světové války, popřípadě jejich blízcí příbuzní a rodinní příslušníci. 

Hlavním cílem je uchovat památku a vydat očité svědectví pro další generace, které jiţ 

nebudou mít přímou zkušenost s válečnou dobou, s nacismem a šoa. Za tímto účelem se 

konají pravidelná setkání, přednášky a putovní výstavy.   

4.7.7. Terezínská iniciativa 

 Terezínská iniciativa je občanským sdruţením, které stojí na mezinárodní 

členské základně. Členové jsou bývalí vězni především z terezínského či lodţského 

ghetta pocházející z tehdejšího Československa, popřípadě jejich přímí potomci. 

Terezínská iniciativa se snaţí svými aktivitami působit na mladou generaci, především 

pomocí organizace přednášek s přeţivšími pamětníky a finanční podporou školních 
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zájezdů do Památníku Terezín. „Máme za to, ţe utrpení nesčetných obětí rasového 

antisemitismu i naše proţitky nemusí být marné, pokud se nám podaří předat mladé 

generaci naše poselství, a tak zabránit opakování strašné genocidy. Obracíme se proto 

k mladým lidem u nás i v zahraničí.―
295

 Neméně důleţitým úkolem je také zachovávání 

památky těch, kteří nacistickou perzekuci nepřeţili. K tomuto účelu slouţí například 

i vydání Terezínských pamětních knih, které uvádí jména všech českých ţidů 

deportovaných do Terezína. Existují také svazky se soupisem německých a rakouských 

ţidů. Terezínská iniciativa nezůstává lhostejná ani k sociálním potřebám pamětníků šoa, 

kteří často nemají ţádné příbuzné a nacházejí se ve velmi pokročilém věku. Terezínská 

iniciativa také vydává svůj zpravodaj- občasník Terezínská iniciativa, informující 

především o kulturních událostech a o příbězích obětí a přeţivších. Činnost je 

financována především granty od Nadačního fondu obětem holocaustu a od MŠMT ČR. 

Tyto granty mohou být vyuţity pouze na přísně stanovené účely, v ostatních věcech se 

Terezínská iniciativa musí spoléhat na dobrovolné příspěvky svých členů.
296

  

 Pro lepší dokumentaci a historický výzkum období šoa, zaloţila Terezínská 

iniciativa v roce 1993 obecně prospěšnou společnost Institut Terezínské iniciativy. Jeho 

předchůdcem byla Nadace Terezínská iniciativa. „Smyslem činnosti Institutu je podpora 

vědeckého výzkumu dějin konečného řešení ţidovské otázky v českých zemích a dějin 

terezínského ghetta a zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti. Institut 

se spolupodílí na realizaci záměru, aby se Terezín stal místem setkávání lidí různých 

generací, rozličných národností, politických, filosofických a náboţenských názorů.―
297

 

V rámci Institutu Terezínské iniciativy vychází vědecká ročenka Terezínské studie 

a dokumenty a Terezínské pamětní knihy. Vzniká také knihovna, specializovaná na 

tématiku dějin holocaustu, rasismu a antisemitismu a byla vytvořena souhrnná databáze 

se jmény terezínských vězněných. Veškeré dokumenty týkající se terezínského ghetta by 

měl shromáţdit projekt Theresiania. Od roku 2002 funguje projekt Lidé na útěku, 

zabývající se problematikou ţidovských uprchlíků před hrozbou nacismu. Ve spolupráci 
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s Památníkem Terezín pomáhá Institut Terezínské iniciativy pořádat konference 

a výstavy. Významným počinem je také spuštění serveru holocaust.cz. Finanční stránka 

je řešena převáţně ze dvou zdrojů. „Činnost Institutu je převáţně financována z dotace 

poskytované Spolkovou republikou Německo prostřednictvím jejího velvyslanectví 

v Praze. Doplňkovým zdrojem příjmů jsou trţby z prodeje vydaných publikací a donace 

od domácích a zahraničních dárců.―
298

 

4.7.8. Ukrývané dítě 

 Ukrývané dítě neboli Hidden Child, je sdruţení zaloţené v roce 1991 

s mezinárodními vazbami. Jak uţ bylo řečeno výše, porevoluční léta přinesla 

s uvolněnými poměry i moţnost kontaktu se „západem―, a s tím i rozvoj touhy po 

sdruţování se, vytváření spolků a po celkové seberealizaci mnohačetných skupin. 

Nosnou myšlenkou bylo spojení lidí, kteří jako děti přeţili období šoa díky úkrytu 

u cizích lidí, bez rodičů, v nejistotě a neradostných vyhlídkách.    

 Nacistického pronásledování nebyli ušetřeni ani ti nejmenší. Moţností zachránit 

se nebylo mnoho a všechny byly značně nejisté a riskantní. Přeţila jen hrstka, a to díky 

obětavému nasazení lidí, kteří ţidovským dětem poskytli úkryt, ačkoli se v případě 

odhalení jednalo o otázku ţivota a smrti. Pokud ovšem někdo s nadějí vyhlíţel konec 

války, nedočkal se velké radosti. Zachráněné ukrývané děti často přišly o celé rodiny, 

ocitly se bez prostředků a jedinou výsluţkou jim bylo celoţivotní trauma z proţitých 

událostí. Za účelem zmírnění útrap vzájemnou pomocí a moţností podělit se o své 

záţitky vzniklo právě Hidden Child. Impulzem mu bylo zaloţení World Federation of 

Jewish Child Survivors (Světová federace ţidovských dětských přeţivších) v USA.
299

 V rámci své činnosti představuje Hidden Children koncepci přednášek tvořenou 

dvěma projekty, jimiţ jsou Zachránci a Návraty k judaismu. O veškerých aktivitách pak 

sdruţení pojednává zpravodaj s názvem Menora.
300

 Významným projektem je také 
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Pocta spravedlivým, jehoţ vyvrcholením bylo otevření Sadu zachránců na praţském 

Petříně při příleţitosti stých narozenin Sira Nicholase Wintona, zachránce stovek 

ţidovských dětí. Zde je patrná jasná paralela se Zahradou spravedlivých 

v jeruzalémském památníku Yad Vashem. Tam mají vysazené své stromy ti, kteří jsou 

drţiteli vyznamenání Spravedlivý mezi národy. Nositelem můţe být člověk 

neţidovského původu, který napomáhal záchraně Ţidů.       

 Hidden Child stojí také u vzniku Evropské asociace ţidovských dětí přeţivších 

holocaust.
301

        

4.7.9. WIZO 

 Pod oficiální zkratkou WIZO se skrývá Ţenská mezinárodní sionistická 

organizace, která byla zaloţena v roce 1920 v Londýně třemi ţidovskými ţenami. 

Sionismus se zpočátku rozvíjel jako převáţně muţská záleţitost, všechny vůdčí 

osobnosti byli muţi. Nebylo to ovšem tím, ţe by ţeny neměly o politické záleţitosti 

zájem, spíše šlo o to, ţe ţenské angaţování se v politice se jaksi společensky 

nepřipouštělo.
302

 Nesmíme zapomínat na fakt, ţe ţenám bylo volební právo ve Velké 

Británii přiznáno aţ v roce 1928.        

 Kormidla v ţenské otázce se ujaly manţelky vrchních představitelů světového 

sionismu Rebecca Sieff, Dr. Vera Weizmann a Edith Eder. V roce 1918 zaloţily 

Ţenskou komisi v rámci Britské sionistické federace. V témţe roce také navštívily 

budoucí ţidovskou národní domovinu, která se po 1. světové válce a pádu Osmanské 

říše nacházela v katastrofálním stavu. Zjistily, ţe situace ţen je veskrze šokující a 

rozhodly se zaloţit mezinárodní organizaci, která by se zasadila o zlepšení ţivotních 

podmínek.  Ţenám se mělo dostat náleţitého vzdělání, moţnost pracovního uplatnění, 

zajištění zdravotní a sociální péče, popřípadě hlídání dětí, pokud budou v práci. To vše v 

rámci sionistické ideje nové domoviny pro ţidy.
303

      

 V současnosti se WIZO profiluje jako „sionisticko- humanistická společnost, 
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zaloţená na rovných příleţitostech, zaměřující se na poskytování vzdělávací péče 

ţenám, dětem a mládeţi, to vše ve spolupráci s diasporou.―
304

 Pobočky WIZO jsou ve 

více neţ 50 státech světa. V Izraeli provozuje přes 170 denních center péče pro děti 

pracujícíh matek, 9 internátních škol, domovy a střediska pro oběti domácího násilí 

a kluby pro seniory.
305

        

 Česká pobočka WIZO (Česká organizace ţidovských ţen) byla zaloţena v roce 

1924 a obnovena v roce 1991. Členkami jsou převáţně přeţivší šoa, z tohoto důvodu se 

bohuţel celkový počet členek postupně sniţuje. Specifické členské struktuře je 

uzpůsoben program činnosti české odnoţe. Zaměřuje se především na setkávání členek, 

organizaci besed, popřípadě zabezpečení a pomoc v případech nemoci a nemohoucnosti. 

Pořádají se také sbírky na pomoc Izraeli, především jako pomoc pro oběti teroristických 

akcí. Typickým příkladem je sbírka na pomoc městu Sderot na jihu Izraele, které bývá 

nejčastějším terčem raketových útoků.
306

     

4.7.10. Ţidovská liberální unie 

 Jak jiţ napovídá název, Ţidovská liberální unie (dále jen ŢLU) se hlásí 

k reformnímu proudu judaismu. Je členem World Union Of Progressive Judaism 

(Světové unie progresivního judaismu), jeţ je střechovou mezinárodní organizací pro 

téměř 2 miliony vyznavačů progresivního, reformního či liberálního judaismu ve více 

neţ 45 zemích světa.
307

 Podmínky členství v ŢLU stojí jako u jiných skupin na 

podmínkách práva návratu. Samu sebe ŢLU profiluje jako pluralitní uskupení, které se 

snaţí poskytovat moţnosti vzdělání, rozvoje náboţenského ţivota a trávení volného 

času s podobně smýšlejícími lidmi všech věkových skupin.
308 
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Závěr  

 Cílem této práce bylo zasazení právního postavení Federace ţidovských obcí 

v České republice do kontextu českého právního rámce, který poskytuje předpoklady 

a podmínky pro fungování církví a náboţenských společností u nás. Na základě 

souvztaţností jednotlivých předpisů jsem se pokusila zhodnotit moţnosti reálného 

fungování Federace ţidovských obcí v praxi a v celé jeho mnohovrstevnaté šíři. Ačkoli 

je totiţ Federace denominací tradiční, přesto je v různých ohledech velmi specifická.  

 Historie ţidovského osídlení a formování ţidovských komunit na českém území 

je velmi dobře zmapována a popsána, o to více je zaráţející fakt, nakolik se současnost 

tak významné církve a náboţenské společnosti jeví dostatečně neprozkoumanou. 

I z tohoto důvodu jsem se nezaměřila pouze na jeden aspekt právního postavení, ale 

pokusila jsem se o celostní pohled na danou problematiku. Bylo tak nutné vycházet 

z mnoţství právních předpisů, které upravují jednotlivé otázky vyvstávající při 

zpracování tématu.          

 Federace patří mezi registrované církve a náboţenské společnosti dle zákona 

č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jejíţ uznání bylo recipováno ještě z dob 

Rakouska-Uherska. Je jí přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv dle téhoţ zákona, 

konkrétně právo konat obřady, při nichţ jsou uzavírány církevní sňatky a zřizovat 

církevní školy. Rovněţ k těmto zvláštním právům patřilo i právo být financován dle 

zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboţenských 

společností, ale tato moţnost zaniká s přijetím dlouho diskutovaného zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi. 

Federace zastupuje ţidovskou pospolitost, která je tvořena jednotlivými Ţidovskými 

obcemi. Kolektivními členy Federace jsou přidruţené organizace. Ţidovských obcí je 

deset a jsou evidovanými právnickými osobami dle zákona č. 3/2002 Sb. s vlastní 

právní subjektivitou. Takovouto evidovanou osobou je i Chevra Kadiša neboli pohřební 

a humanitární bratrstvo. Federace je činná především v oblasti koordinační, sociální, 

památkové, náboţenské a vzdělávací. Rovněţ se věnuje boji proti antisemitismu a všem 

jiným projevům diskriminace. Dbá na udrţování památky obětí šoa. Ve výše uvedených 

aktivitách navazuje rozličné mezinárodní vazby.    

 Zásadním specifikem FŢO je chápání ţidovských obcí nejen ve smyslu 

náboţenském, ale i národnostním. Za člena ţidovské obce tak můţe být přijat nejen 
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člověk, který vyznává judaismus na základě platné a uznávané konverze (gijuru), ale 

také osoba narozená ţidovské matce nebo otci, či mající ţidovského alespoň jednoho 

prarodiče bez ohledu na to, zda dodrţuje náboţenské předpisy. Vzorové stanovy 

vyjmenovávají pouze povinnost člena „ctít zásady ţidovského náboţenství.― Přijetím 

judaismu se totiţ v ţidovském chápání osoba stává příslušníkem nikoli náboţenského 

uskupení, ale ţidovského národa. Pokud se jím stane nebo se jím narodí, zůstává jím, 

pokud nepřijme víru jinou. V tomto ohledu vychází česká úprava členství v ţidovských 

obcích z textu základního zákona Státu Izrael „Právo návratu―. Jeho základní myšlenka 

je ta, ţe kaţdý Ţid (příslušník ţidovského národa) by měl mít právo automaticky získat 

izraelské občanství, pokud projeví zájem a splní podmínky. Zákon práva návratu vznikl 

jako snaha o co nejširší otevřenost vůči příslušníkům ţidovského národa (ať uţ 

náboţensky nebo národnostně) při usazování se v Izraeli. Oproti tomu stanovy 

některých ţidovských obcí, ač v podstatě kopírující a odkazující se na zákon práva 

návratu, tvoří jakousi hranici pro zájemce o členství v ţidovských obcích, kterou nelze 

překročit. V práci vyslovuji svůj názor, ţe ač podmínky někdy totoţné, vnímám ducha 

izraelského zákona jako „hranici otevírající se― a ducha stanov ţidovských obcí jako 

„hranici uzavírající se.―          

 Závěrem lze konstatovat, ţe Federace ţidovských obcí je velmi dobře fungující 

církví a náboţenskou společností a skutečně ţivoucím aktivním činitelem a tvůrcem 

náboţenského, vzdělávacího, sociálního a kulturního ţivota České republiky. Svou 

historií a vývojem dotváří spolu s křesťanskými církvemi a náboţenskými společnostmi 

jemné předivo české (potaţmo evropské) identity a kultury.   

 Jsem velmi vděčná za moţnost zpracovat tak zajímavou látku, neboť téměř 

kaţdou kapitolu této práce si lze představit jako samostatné téma, které by obstálo ve 

své aktuálnosti a obsáhlosti. 
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Seznam zkratek 

a.s.- akciová společnost 

č.- číslo 

ČR- Česká republika 

ČSR- Československá republika 

ČUŢM- Česká unie ţidovské mládeţe 

ECJ- European Council of Jewish Communities 

etc.-  a tak dále 

ETF UK- Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

FŢO- Federace ţidovských obcí  

kol.- kolektiv 

KSČ- Komunistická strana Československa 

Lv- Leviticus (Třetí kniha Mojţíšova) 

MKČR- Ministerstvo kultury České republiky 

MŠMT- Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

n.- následující / nařízení 

náb. spol.- náboţenská společnost 

NFOH- Nadační fond obětem holocaustu 

NFZ- Nadační fond Zecher 

odst.- odstavec 

písm.- písmeno 

přeprac.- přepracované 

RKFŢO- Revizní komise Federace ţidovských obcí 

RFŢO- Rada Federace ţidovských obcí  

ř.- říšský 

s.- strana 

Sb.- sbírky 

Sdr.Obč.- zákon o sdruţování občanů 

Srv.- srovnej 

ŠkolZ- Školský zákon 

tzv.- takzvaný 

UK- Univerzita Karlova 

ú.- ústavní 

WIZO- Women´s International Zionist Organization 
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WJC- World Jewish Congress 

z. - zákon 

ŢLU- Ţidovská liberální unie 

ŢO- ţidovská obec/ ţidovské obce 

ŢNO- ţidovská náboţenská obec 
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Abstrakt  

 Tato diplomová práce se zabývá právním postavením a fungováním Federace 

ţidovských obcí v České republice. Přináší pohled na základní právní předpisy, na 

základě kterých Federace ţidovských obcí funguje a kterými je povinna se řídit. Práce 

rovněţ obsahuje historický vhled a vysvětlení kulturního pozadí ţidovského 

náboţenství a jeho specifik. Cílem mé práce bylo zasadit fungování a postavení 

Federace ţidovských obcí do českého právního rámce, popsat specifické provázanosti 

právních předpisů s náboţenskou praxí a předpisy ţidovskými a na reálných příkladech 

z praxe pak ukázat odraz právních předpisů v chodu ţivota členů ţidovských obcí 

a přidruţených organizací. Diplomová práce je členěna do čtyř (nepočítáme-li Úvod 

a Závěr) kapitol, z nichţ se většina dělí na subkapitoly a další části.    

 První kapitola se zabývá obecným vymezením pojmu náboţenská svoboda 

v kontextu právního řádu České republiky, základním výčtem pramenů českého 

konfesního práva a posouzením postavení Federace ţidovských obcí v kontextu zákona 

č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských 

společností.          

 Druhá kapitola přináší pohled na historický vývoj formování současné Federace 

ţidovských obcí v České republice. V chronologickém přehledu je poukázáno na změny 

ve správním pojímání ţidovských obcí, které vedly ke vzniku dnešní církve 

a náboţenské společnosti.        

 Třetí kapitola se zaměřuje jiţ na samotnou Federaci ţidovských obcí v České 

republice. Především se blíţe zaobírá základními dokumenty, rozborem organizační 

struktury Federace, působností a pravomocemi orgánů a postavením jednotlivých 

ţidovských obcí ve vztahu k Federaci. Opomenuty nejsou ani způsoby financování 

a výčet mezinárodních vazeb Federace.     

 Poslední kapitola se věnuje všem aktivitám, kterými se Federace ţidovských 

obcí zabývá. Některé subkapitoly bylo nutno rozvést o historické srovnání nebo 

vysvětlení kulturně-náboţenského pozadí ţidovských tradic. Podrobně jsou rozebrány 

i aktivity a cíle jednotlivých přidruţených organizací.     

        



 

89 

Resumé  

 This thesis concerns itself with legal position and operation of The Federation of 

Jewish Communities in Czech Republic. It brings the perspective on fundamental legal 

regulations which form a base for operation of The Federation of Jewish Communities 

and which the Federation is obliged to conform to. The thesis also includes historical 

insight and cultural background of Jewish religion and its relevant particularities. The 

aim of my thesis was to put the operation and standing of The Federation of Jewish 

Communities into Czech legal framework, to describe a specific linkage of legal 

regulations with religious practice and Jewish religious observances and to use real-life 

examples to demonstrate the impact and reflection of legal regulations in life of 

members of Jewish communities and associated organizations. This thesis is divided 

into four chapters (apart from Preamble and Conclusion), most of which is then further 

divided into subchapters and other sections.      

 First chapter concerns itself with general definition of religious freedom in the 

context of Czech legal system, with basic overview of legal sources of Czech state 

ecclesiastical law and with assessment of Federation's position in the context of Legal 

Act Nr. 3/2002 Coll. on freedom of religious confession and the position of churches 

and religious communities.          

 Second chapter brings the perspective on historical formation of the present 

Federation of Jewish Communities in Czech Republic. Chronological summary refers to 

changes in administrative notion of Jewish communities, which had led to constitution 

of the contemporary church and religious community.     

 Third chapter already focuses on the Federation of Jewish communities in Czech 

Republic itself. First and foremost it addresses in more details its fundamental 

documents, it analyses Federation's organizational structure, fields of activities and 

authority of individual bodies and the status of individual Jewish communities in 

relation to the Federation. Neither are omitted the means of financing and listing of 

Federation's international links.        

 Last chapter deals with all the activities which the Federation of Jewish 

Communities engages in. Some subchapters had to be enhanced with historical 

comparison or with explanation of cultural and religious background of Jewish 

traditions. It also includes detailed account of activities and objectives of individual 
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associated organizations.  
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