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Výroční zpráva
Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., za rok 2005

V roce 2005 uplynulo dvanáct let od doby, kdy mezinárodní sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta založilo na 
podporu výzkumu dějin Terezína 1941-1945 Nadaci Terezínská iniciativa. Na základě usnesení Krajského obchodního 
soudu v Praze ze dne 17.11.1998 byla Nadace Terezínská iniciativa transformována v obecně prospěšnou společnost 
Institut Terezínské iniciativy (dále jen ITI), který začal působit od 1.1.1999. Na podzim 2001 přenesl ITI své sídlo do 
Jáchymovy ul. 3, Praha 1, do prostor, které mu pronajala a.s. Matana. Židovská obec v Praze od roku 2002 poskytuje 
ITI finanční dar, který umožňuje v plné výši krýt náklady na nájemné. Díky této skutečnosti se Židovská obec v Praze i 
v minulém roce řadila spolu se Spolkovou republikou Německo a Evropskou unií k největším podporovatelům ITI. 
Mezi  důležité  změny,  ke kterým v  uplynulých  letech (2004) došlo,  patřilo i  projednání  a schválení  nového znění 
zakládací listiny a statutu ITI.

Podle zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů řídí činnost ITI šestičlenná správní rada (SR), která v roce 
2005 prošla dílčími personálními změnami. 17.11. 2004 skončil v souladu se zákonem druhý tříletý mandát panu PhDr. 
Tomanu Brodovi, CSc., který byl nejen spoluzakladatelem a členem správní rady ITI od doby jeho vzniku, nýbrž i 
členem správní rady  jeho právního předchůdce. Na společném zasedání správní a dozorčí rady 4.5.2005 bylo panu 
Tomanu Brodovi poděkováno za dlouholetou činnost ve prospěch ITI. 16.6.2005 byl za člena správní rady kooptován 
pan Albert  Oesterreicher,  26.10. pak byli  zvoleni  za členy správní rady na druhé funkční období pan PhDr. Pavel 
Škorpil, CSc., a pan Ing. Tomáš Jelínek, který vykonává funkci jejího předsedy. Dalšími členy správní rady jsou paní 
PhDr. Lenka Matušíková, která je místopředsedkyní  SR, pan prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc.,  a pan Mgr. Daniel 
Herman.Dílčí personální obměnou prošla v roce 2005 i dozorčí rada (DR), které předsedá JUDr. Ludovít Katuščák. Na 
místo uvolněné po abdikaci pana Josefa Hrušky byl  kooptován pan Ing.  Pavel Werner,  třetím členem DR je paní 
Kateřina Moravcová.

Každodenní činnost ITI zajišťují jeho tři zaměstnanci na poloviční úvazek – ředitelka PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., 
tajemnice Ing. Marta Hlasová a knihovnice, paní Eva Dušková. Obdobně jako v předchozích letech byla i v uplynulém 
roce podstatná část služeb administrativního, technického a odborného charakteru, nezbytných pro plnění projektů a 
úkolů ITI, zajišťována na základě smluv a dohod uzavřených s jednotlivými právnickými a fyzickými osobami. V roce 
2005 uzavřel ITI smlouvy s nakladatelstvím SEFER na vydání české a německé verze ročenky Terezínské studie a 
dokumenty,   s  firmou Scanservice  byla  uzavřena  smlouva  o  užívání  sestavy  pro  pořizování  elektronických  kopií 
dokumentů (pro projekt Terezínské album), smlouva o umístění datového telekomunikačního zařízení byla uzavřena s 
firmou Casablanka INT, s.r.o. Smlouvy o vedení účetnictví ITI a o vedení personální a mzdové agendy byly uzavřeny s 
Ing. T. Zoubkovou a paní H. Vítovou. Pro zajištění prací na odborných projektech realizovaných ITI v roce 2005 bylo s 
externími spolupracovníky uzavřeno 17 dohod o provedení práce a 10 dohod o pracovní činnosti.  Formou faktur (5 
externích spolupracovníků) byly hrazeny náklady na administraci databáze obětí „konečného řešení židovské otázky v 
českých zemí, správu PC knihovního katalogu, zhotovení grafiky čtvrtého svazku Terezínské pamětní knihy, práce na 
aktualizaci vzdělávacích internetových stránek a část nákladů na překlady.

Počínaje rokem 1996 se stalo tradicí, že spolek Gedenkdienst: Zivilersatzdienst – Holocaust.Education – Europäischer 
Freiwillendienst vysílá na rok do ITI jednoho či dva dobrovolníky – vysokoškolské studenty a absolventy středních 
škol, kteří se rovněž podílejí na řešení odborných projektů. Do srpna roku 2005 v ITI pracovali Johannes Peterleithner a 
Rupert Wimmer, poté je vystřídali Marcus Rief a Stefan Lasser.

Aktuální informace o ITI jsou uveřejňovány na internetové stránce  www.holocaust.cz, základní přehled o činnosti v 
roce 2005 byl uveřejněn ve 34 čísle bulletinu Terezínská iniciativa, které vyšlo v březnu 2006.

Přehled činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., za rok 2005

Po celý rok 2005 si mezinárodní veřejnost na bezpočtu vzpomínkových a pietních setkání připomínala šedesáté výročí 
ukončení druhé světové války. Tyto akce byly zahájeny 27. ledna, v den, kdy v roce 1945 sovětská armáda osvobodila 
koncentrační tábor Osvětim. Připomínání si událostí, které bezprostředně souvisely s druhou světovou válkou a jejím 
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ukončením se promítlo do většiny dlouhodobých projektů ITI a zároveň se stalo podnětem k zahájení projektu nového. 

Podle zakládací listiny je hlavním úkolem ITI podporovat a provádět vědecký výzkum dějin Terezína 1941-1945 v 
rámci širších aspektů „konečného řešení židovské otázky“ v Čechách a na Moravě a tím zároveň přispívat k trvalému 
připomínání si nejen památky obětí holocaustu, nýbrž i dalších skupin obyvatelstva, které se staly obětmi nacistické 
perzekuční a genocidní politiky kvůli svému původu, politické, náboženské či sexuální orientaci. Výsledky  výzkumů 
má ITI odborné i laické veřejnosti zprostředkovávat prostřednictvím publikační a ediční činnosti, výstav, internetových 
vzdělávacích  a  informativních  programů.  Z  pracovních  aktivit  ITI  má  největší  společenský  dopad  provozování 
internetové stránky  www.holocaust.cz, která díky svému obsahu významně přispívají  nejen ke zkvalitnění výuky o 
holocaustu, nýbrž i k potírání projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu.

Svou činností se ITI podílí na vedení dialogu a odborné diskusi k uvedeným tématům nejen v rámci České republiky, 
nýbrž i na mezinárodní úrovni. Hlavními partnery ITI v České republice již tradičně jsou Památník Terezín a Židovské 
muzeum v Praze. Mimořádně intenzivního charakteru v uplynulém roce nabyla spolupráce s Národním archivem České 
republiky, dlouhodobě spolupracujeme i s Centrem pro dějiny vědy AV ČR.  Pokud se týká zahraničí, spolupracuje ITI 
Památníkem Bejt  Terezín v Givad Chaim Ichud  a Památníkem Jad vašem v Izraeli,  v  Rakousku je  jeho hlavním 
partnerem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes,  v Nizozemí pak Stichting Anne Frank Hause. 
Poměrně intenzivní kontakty udržujeme i s Muzeem holocaustu ve Washingtonu. Největší počet zahraničních institucí, 
s nimiž ITI spolupracuje, se nachází ve Spolkové republice Německo, patří mezi ně např. Bundesarchiv Berlin, Zentrum 
für  Antisemitismusforschung  při  Technické  univerzitě  v  Berlíně  a  tamní  pobočka  Institutu  für  Zeitgeschichte, 
hamburský Institut für Geschichte der deutschen Juden in Deutschland. V uplynulém roce byla navázána spolupráce s 
Institutem žurnalistiky ve Varšavě a Ústavem pro dějiny českých zemí Ukrajinské akademie věd.

Důležitou složkou činnosti ITI je pedagogická a přednášková činnost jeho kmenových odborných spolupracovníků. 
Kateřina Čapková, Michal Frankl, Jaroslava Milotová působili na New York University v Praze, Pedagogické fakultě 
UK  a  Filozofické  fakultě  UK  jako  přednášející,  konzultanti  či  oponenti  diplomových  a  doktorských  prací. 
Nezanedbatelný význam má v činnosti ITI poskytování podpory studentům vysokých škol při získávání stáží a stipendií 
v  zahraničí.  Doporučení  žádostí  ITI  bývá  často  pro  jejich  udělení  rozhodující.  Vedle  přednáškové  a  pedagogické 
činnosti na vysokých školách se pracovníci ITi rovněž podílejí na přednáškových cyklech ve Vzdělávacím a kulturním 
centru Židovského muzea v Praze, v Českém kulturním centru v Berlíně atd. (Kateřina Čapková, Michal Frankl, Anna 
Hájková, Jaroslava Milotová). Nedílnou součástí práce ITI je také poskytování informací a odborných konzultací při 
pátrání po osudech lidí, kteří zahynuli za války či se stali nezvěstnými, restitucí majetku konfiskovaného v letech 1939-
1945 z  důvodu rasové perzekuce a  podávání  a  věcném zdůvodnění  žádostí  o  odškodnění  za újmy utrpěné během 
věznění či nuceného pracovního nasazení za druhé světové války.

V roce 2005 ITI realizoval 10 odborných projektů (čísla v závorce před názvem projektu odkazují na číslo účetního 
střediska). Šest z nich patří k trvalé náplni odborné činnosti ITI, přičemž tzv. computerový projekt se fakticky skládá ze 
dvou paralelně řešených projektů (projekt „databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemí“ a projekt 
„Terezín Digital Resource Centre“, viz 2/a, 2/b). Práce na třech projektech byly či jsou časově omezené. Realizační 
doba projektu „Lidé na útěku“ byla stanovena na tři roky a projektu „www.annefrankguide.net:Téma Anna Franková“ 
na  dva  roky.  Vydáním  čtvrtého  svazku  Terezínské  pamětní  knihy  (Österreichische  Jüdinnen  und  Juden  in 
Theresienstadt 1942-1945) byly definitivně ukončeny práce na tomto projektu, zahájené v roce 1998. Nově byl do 
programu v roce 2005 zařazen jeden  projekt (Terezínské album), který úzce souvisí se zaměřením výzkumné činnosti 
ITI  a  nepochybně bude mít  dlouhodobý charakter.  Na žádost  partnerské organizace  Collegium Carolinum pak ITI 
podpořil jeden projekt. Vzhledem k tomu, že realizace níže uvedených projektů byla vázána na podmínky grantů a 
dotací, které ITI pro rok 2005 obdržel, byla pro každý z nich vypracována samostatná zpráva o věcném a finančním 
plnění.

(1) Projekt „Terezínské studie a dokumenty 2005“

Vydávání  ročenky  Terezínské  studie  a  dokumenty  bylo  zahájeno  v  roce  1994  se  záměrem  umožnit  domácím  i 
zahraničním  vědcům,  studentům a  všem ostatním,  kteří  se  zabývají  tématikou Terezína  a  holocaustu, publikovat 
výsledky  svých  výzkumů  a  předložit  je  k  veřejnému  posouzení.  Od  svého  počátku  ročenka  rovněž  slouží  ke 
zveřejňování nejdůležitějších pramenů k dané problematice. Původně byla vydávána jen v německém jazyce, od roku 
1996 i v češtině. Za 12 let bylo na stránkách ročenky již uveřejněno 360 studií, článků, esejů a dokumentů, čímž byl jen 
v tomto periodiku překročen o více než 100 titulů počet prací, které byly na téma Terezín a holocaust vydány v ČSR do 
roku 1989. 
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Vzhledem ke kvalitě uveřejňovaných příspěvků si ročenka v zahraničí získala pověst prestižního periodika, domácími 
odborníky je pak považována za vůbec nejlepší sborník, který v ČR k dané tématice vychází.  Zatímco účelem německá 
verze ročenky je zprostředkovávat zahraniční odborné veřejnosti  aktuální výsledky mezinárodního bádání o Terezínu a 
„konečném řešení židovské otázky“ v Čechách a na Moravě, u verze české kladou její editoři důraz na to, umožnit  
domácí odborné i laické veřejnosti seznámit se alespoň s dílčími pracemi současných mezinárodně  respektovaných 
znalců dějin holocaustu a nacionálního socialismu.

V  uplynulém  roce  byl  do  tisku  připraven  12.  ročník  německé  a  10.  ročník  české  verze  sborníku.  Obě  ročenky 
neobsahují pouze studie a články renomovaných odborníků, zabývajících se jak dějinami terezínského ghetta , osudy 
jeho vězňů a širšími aspekty „konečného řešení“, nýbrž i vzpomínky a eseje přeživších holocaust.  Dvanáctý ročník 
německé verze ročenky obsahuje 12 titulů, česká verze ročenky obsahuje 15 příspěvků . Do obou verzí přispěli autoři 
pocházející z pěti států (ČR, SRN, Rakousko, Izrael, USA). Sborníky vycházejí v nakladatelství Sefer v nákladu 600 
exemplářů, jejich editory jsou Jaroslava Milotová a Michael Wögerbauer, náklady na projekt byly hrazeny z dotace 
Spolkové republiky Německo.

(2/a) Projekt „Databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ v českých zemích“

V rámci tzv. computerového projektu, který byl zahájen již v roce 1993, byla po celý minulý rok nadále rozvíjena a 
doplňována databázi obětí „konečného řešení židovské otázky“ v českých zemích. Hlavní důraz byl kladen na postupné 
zapracovávání  údajů z  oznámení  o  úmrtí  v terezínském ghettu,  které byly hromadně naskenovány ve spolupráci  s 
Národním archivem v předchozím roce. Údaje v databázi byly také rozšířeny o soubor dat terezínských vězňů, kteří 
prošli koncentračním táborem Bergen-Belsen, které nám věnoval tamní památník. 
 
ITI se rovněž aktivně podílel na mezinárodní spolupráci a výměně dat s odbornými pracovišti podobného zaměření v 
České republice (Památník Terezín,  Židovské muzeum) i v zahraničí. Jeho pracovníci se účastnili  setkání pracovní 
skupiny německých a dalších organizací  zabývajících se dokumentací jmen a vytvářením databází  obětí v Bergen-
Belsenu (A. Hájková) a v Amsterdamu (M. Frankl). Vedle využívání databáze pro odborné účely sloužily údaje v ní 
uložené k zodpovězení dvou set dotazů, se kterými se na ITI obrátili pamětníci, rodinní příslušníci obětí, historikové či 
organizace  zabývající  se  odškodněním.  Informace  obsažené  v jejich  žádostech  byly  pro  změnu využity  k  dalšímu 
doplnění a zpřesnění námi zpravovaných dat. Administraci databáze zajišťoval Ondřej Kárný ve spolupráci s Michalem 
Franklem, údaje z úmrtních oznámení zpracovával Wolfgang Schellenbacher. Náklady na na projekt byly hrazeny z 
dotace Spolkové republiky Německo.

(2/b) Projekt „Terezín Digital Resource Centre“

První kroky k realizaci tohoto projektu, jehož cílem je propojení databáze obětí sestavených ITI, Bejt Terezín v Izraeli a 
Židovským muzeem v Praze a vytvoření společné internetové aplikace pro sdílení a výměnu dat a digitalizovaných 
dokumentů, byly podniknuty již v roce 2004. Během loňského roku se podařilo propojit databázi ITI a databázi Bejt 
Terezín, která obsahuje záznamy ke 160 000 osobám (databáze Židovského muzea byla s daty ITI propojena již dříve). 
Na základě tohoto propojení bylo možné identifikovat řadu více či méně závažných rozdílů mezi oběma databázemi, jež 
v současnosti řešíme.

V minulém roce byla také vytvořena první verzi programu „Terezín Digital Resource Centre“ zpřístupňujícího databázi 
obětí a digitalizovaných dokumentů (úmrtní oznámení).Tato aplikace funguje na internetovém principu a není s 
ohledem na ochranu osobních údajů určena pro veřejnost, nýbrž úzkému okruhu specialistů z uvedených pracovišť a 
Památníku Terezín. 

Na  projektu  v  roce  2005  pracovali  Michal  Frankl,  Ondřej  Kárný,  Stefan  Lasser  a  Johannes  Peterleithner 
(Gedenkdienst).  Náklady byly  hrazeny z  dotace,  poskytnuté  Spolkovou republikou Německo na  tzv.  computerový 
projekt.

(3)Projekt „Acta Theresiania“

Celkový rozsah  prací  na  projektu  Acta  Theresiania,  jehož  cílem je  vydávání  kritických  edic  pramenů  k  dějinám 
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terezínského ghetta a „konečného řešení židovské otázky“ v Čechách a na Moravě, vycházel z možností vyplývajících z 
výše prostředků, které měl ITI pro jeho realizaci v roce 2005 k dispozici. Práce na projektu probíhaly po dvou linií. 
Především  pokračovala  příprava  rukopisu  edice  úplného  znění  denních  rozkazů  rady  starších  a  sdělení  židovské 
samosprávy terezínského ghetta 1941-1945 v jazyce originálu. ITI tím vychází vstříc požadavkům mezinárodní odborné 
veřejnosti, aby po vydání českého regestáře denních rozkazů a sdělení židovské samosprávy, byl tento základní pramen 
k dějinám terezínského ghetta odpovídající formou zpřístupněn i zahraničním badatelům. Práce na rukopisu postoupily 
do té míry, že pokud ITI bude mít v následujícím období dostatek finančních prostředků, aby mohl přijmout externí 
spolupracovníky na zpracování nezbytného doprovodného aparátu (rejstřiky), je reálné, že rukopis edice bude v roce 
2006 dokončen.  O vydání rukopisu již projevily zájem nakladatelství Schöning a nakladatelství WBG Darmstadt ve 
Spolkové republice Německo. 

V Národním archivu České republiky byly dokončeny rešeršní práce zaměřené na podchycení veškerých dokumentů 
vztahujících  se  k  historii  Terezína  ve  všech tamních  archivních fondech.  Splnění  tohoto  úkolu umožní  postupnou 
kompletaci a věcné srovnávání materiálů o Terezíně s těmi, které jsou uloženy nejen v dalších archivech ČR, nýbrž i v 
zahraniční, především v Památníku Jad vašem. Splnění tohoto úkolu se stalo nezbytným předpokladem pro stanovení si 
konkrétních edičních záměrů do budoucna. Po ukončení prací na rukopisu edice denních rozkazů a sdělení židovské 
samosprávy terezínského ghetta se nabízí jako možnost buď příprava edice či alespoň českého regestáře zpráv Židovské 
obce v Praze v letech 1939-1945, nebo edice vícejazyčných materiálů, které dokumentují vztah československého exilu 
k perzekuci Židů v Protektorátu Čechy a Morava. 

(4)  Projekt  „Theresienstädter  Gedenkbuch.  Österreichische  Jüdinnen  und  Juden  in 
Theresienstadt, 1942-1945“

Pět  let  po vydání  třetího  svazku  Terezínské  pamětní  knihy (Die  Opfer  der  Judentransporte  aus  Deutschland nach 
Theresienstadt 1942-1945) byl po několikaleté přípravě a ve spolupráci s Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (DÖW) vydán čtvrtý svazek  Terezínské pamětní knihy mající podtitul „Österreichische Jüdinnen und 
Juden in Theresienstadt 1942-1945“. V tomto svazku Terezínské pamětní knihy jsou zachycena jména a osudy 18 166 
vězňů, kteří byli do Terezína deportováni z Rakouska, rakouských Židů, kteří z Rakouska uprchli a byli deportováni 
později z jiné okupované země (především z „Protektorátu“) a také maďarských Židů, kteří byli do ghetta přivlečeni z 
rakouského území v posledních týdnech druhé světové války. Pamětní kniha má 703 stran, kromě jmen deportovaných 
obsahuje 12 studií českých a rakouských historiků o dějinách Terezína a postavení rakouských Židů v terezínském 
„nuceném společenství“.  Úvodní  slovo k pamětní  knize  napsali  zesnulý  rakouský prezident  Thomas Klestil  a  pan 
Václav Havel.

Čtvrtý  svazek Terezínské pamětní  knihy je v prvé řadě výsledkem dlouhodobé práce šestnáctičlenného  pracovního 
kolektivu,  skládající se z pracovniků Dokumentionsarchivu, ITI, Národního archivu České republiky a Gedenkdienstu.

(5) Vědecká knihovna Institutu Terezínské iniciativy

V rámci své obecně prospěšné činnost provozuje ITI  specializovanou vědeckou knihovnu, která byla založena jeho 
právním předchůdcem již v roce 1994. Obsahově je knihovní fond specializován na téma Terezín a holocaust  a je 
orientován hlavně na zahraniční literaturu. Odborná veřejnost oceňuje především skutečnost, že knihovně ITI je řada 
zásadních publikací k uvedené tématice, které se v jiných knihovnách na území České republiky nenacházejí. 

V roce 2005 se knihovna rozrostla o 470 svazků, díky finanční podpoře poskytované na provoz a rozvoj knihovny 
Spolkovou republikou  Německo bylo  zakoupeno 188 nově  vydaných  vědeckých  publikací,  52  titulů  bylo získáno 
výměnou od 17 domácích a zahraničních institucí za knihy vydávané ITI vyměňuje vydávané knihy, 230 knih získala 
knihovna darem. K 31.12. 2005 bylo knihovně ITI evidováno 4 970 svazků.

Služeb knihovny ITI v roce 2005 využilo 657 čtenářů, kteří si si vypůjčili 1 845 knih. Jedná se o zatím největší počet 
čtenářů a zápůjček za jeden kalendářní rok. Pozitivní vliv na neustále rostoucí zájem o služby knihovny ITI nepochybně 
mělo i zveřejnění knihovního katalogu na internetu (www.terezinstudies.cz/itilib). Potencionální zájemci tím získali 
možnost  předem se informovat, zda se požadovaný titul nachází v knihovně ITI. 

Knihovna je odborně spravována paní Evou Duškovou, která rovněž zhotovuje časopiseckou bibliografii  a čtyřikrát 
ročně vydává seznam přírůstků. 
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(6) Projekt „Studium v zahraničních archivech“

Tento projekt, který ITI převzal po svém právním předchůdci,  se stal stabilní součástí výzkumné činnosti i v roce 2005. 
Během roku bylo uskutečněno 14 studijních cest do zahraničních archivů, které absolvovali Kateřina Čapková, Michal 
Frankl, Anna Hájková, Jaroslava Milotová, Wolfgang Schellenbacher a Tereza Štěpková.

Výše jmenovaní bádali v Dokumentationsarchiv des östereichischen Widerstandes ve Vídni,  archivu Památníku Jad 
vašem  a  Bejt  Terezín  (Izrael),  Památníku  Anny  Frankové  a  Nederlandse  Institu  voor  Oorlogsdokumentatie 
(Amsterdam), Fondation pour la mémoire de la Shoa (Paříž),  Státním muzeu Osvětim-Březinka (Polsko), Spolkové 
archivu  v  Berlíně  a  ve  výzkumných  centrech  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem a  Drážďanech.  Materiály  a  archiválie 
shromážděné během těchto studijních cest byly využity pro práce na tzv. computerovém projektu, ke shromažďování 
podkladů pro přípravu edic v rámci projektu Acta Theresiania a pro zpracování studií pro sborník Terezínské studie a 
dokumenty,  případně  na  podporu  dalších  projektů  ITI.  Stejně  jako  v  minulých  letech  jsme  však  považovali  za 
samozřejmé umožnit přístup ke kopiím dokumentů ze zahraničních archivů i studentům vysokých škol připravujících 
seminární  či  diplomové práce věnované dějinám terezínského ghetta či  holocaustu.  Náklady na studijní  cesty byly 
hrazeny z dotace Spolkové republiky Německo.

(7) Projekt „www.holocaust.cz“

Když byl v roce 2001 zprovozněn internetový portál  www.holocaust.cz , považovali jeho autoři za úspěch, pokud ho 
měsíčně  navštívilo  kolem  15  tisíc  tzv.  čtenářů.  Na  základě  statistik  z  loňského  roku  je  patrné,  že  nebylo  ničím 
výjimečným, když počet návštěv během jednoho měsíce přesáhl číslo 80tisíc. Nejvyšší návštěvnost (85 tisíc) byla v 
měsíci lednu 2005, a to právě v souvislosti s připomínáním si 60. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, v 
prosinci bylo na stránkách zaregistrováno 83 436 „návštěv“, v průměru 2691 denně.

Internetové  stránky  www.  holocaust.cz  jsou  pravidelně  aktualizovány   a  doplňovány  (většinou  jednou  týdně).  V 
současnosti  obsahují  na dva tisíce kratších či delších textů a několik set  obrazových příloh, jsou na něm nabízeny 
přehledné informace o dějinách holocaustu, koncentračních táborů a ghett, vzpomínky přeživších, recenze publikací atd. 
Redakce internetové stránky aktivně působila proti  šíření popírání holocaustu v České republice a především proti 
distribuci popíračských publikací do českých škol.

Díky finanční podpoře  projektu ze strany Nadačního fondu obětem holocaustu  byl naprogramován nový systém jejich 
dynamického  vytváření,  který  bude  v  následujícím  období  umožňovat  snadnější  vytváření  obsahu  a  především 
začleňování prvků dynamicky načítaných z databázového serveru. Tento nový publikační systém umožní snadnější a 
lepší přípravu novinek a v budoucnosti také publikaci databáze obětí holocaustu v rámci. 

Na  projektu  pracovali  Tereza  Štěpková,  Michal  Frankl,  Ondřej  Kárný,  Johannes  Peterleithner  a  Stefan  Lasser 
(Gedenkdienst).

(8) Projekt   „www.annefrankguide.net  : Téma: Anna Franková“

Již v říjnu roku 2004 se ITI zapojil do projektu „The Anna Frank House Assignement Guide“, jenž byl vytvořen a je 
veden Stichting Anna Frank Hause v Amsterdamu. Do června 2006 je jako součást Sokrates Programme (program 
Minerva) finančně podporován Evropskou unií.  V  minulém roce byla v ITI připravena česká verze internetových 
stránek o Anně Frankové a druhé světové válce, jež jsou přístupné na adrese  www.annefrankguide.net.  Byl zajištěn 
překlad části o Anně Frankové, chronologie, slovníčku a všech textů, které se na těchto stránkách objevují, do češtiny. 
Hlavní práce na projektu však spočívala ve vytvoření samostatné vzdělávací sekce týkajících se českých dějin v době 
druhé  světové  války,  která  odpovídá  potřebám  českých  studentů,  nekopíruje  strukturu  učebnic,  vede  studenty  k 
přemýšlení  o  vlastní  minulosti  a  k  samostatné  práci  s  materiály.  Pilotní  verze  české  podoby 
www.annefrankguide.net/cs-cz  byla  testována  na  sedmi  středních  a  základních  školách  a  se  studenty  Pedagogické 
fakulty UK v Praze. Na projektu pracovali především Tereza Štěpková a Michal Frankl.
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(9) Projekt „Lidé na útěku“

V roce 2005 probíhal druhý realizační rok projektu „Lidé na útěku. Židovští  uprchlíci  do/z českých zemí v letech 
19339-1939“,  schválený  Grantovou agenturou Akademie  věd ČR,  jehož  řešiteli  jsou Kateřina  Čapková a Michal 
Frankl.  V  průběhu  roku  se  řešitelé  věnovali  přípravě  výstavy  „Exil  v Praze  a  Československu  1918-1938“  , 
organizované Archivem hl. města Prahy, která byla od 27. září 2005 do 9. ledna 2006 ke shlédnutí v Clam-Gallasově 
paláci. Autorsky podíleli na přípravě katalogu v českém a anglickém jazyce,do kterého napsal M. Frankl studii o vývoji 
azylové  politiky  Československa  a  K.  Čapková  studii  o  každodenní  pomoci  uprchlíkům  a  o  specifické  situaci 
židovských  uprchlíků. 

Během roku 2005 pokročili badatelé významně ve zpracování archiválií v českých a zahraničních archívech. M. Frankl 
podnikl  studijní  cestu  do  Izraele.  V archivech  Jad  vašem  a   Bejt  Terezín  věnoval  pozornost  studiu  dokumentů, 
týkajících se židovských uprchlíků z Československa. K. Čapková získala na dobu šesti měsíců prestižní badatelské 
stipendium od Švýcarské spolkové rady. Vedle archivního výzkumu v Basileji, v Curychu, a v německém Frankfurtu se 
věnovala především zpracování osobních aktů uprchlíků československé státní příslušnosti do Švýcarska ve Spolkovém 
archivu v Bernu. Dílčím výstupem z tohoto výzkumu je studie o útěcích slovenských Židů do Švýcarska pro Terezínské 
studie a dokumenty 2005, zatímco M. Frankl pro tentýž sborník na podkladě dokumentů z Národního archivu zpracoval 
studii  o reakci  čsl.  úřadů na možnou  uprchlickou vlnu z Rumunska na přelomu let  1937/1938. Řešitelé grantu v 
uplynulém roce také navázali spolupráci s organizací Österreichische Gesellschaft für Exilforschung ve Vídni. V rámci 
večera  „Exil  in  der  Tschechoslowakei“  přednesli  příspěvky  „Tschechoslowakische  Flüchtlingspolitik  gegenüber 
ExilantInnen  aus  Österreich“  (M.  Frankl)  a „Hilfsorganisationen  und  Exilalltag  in  der  Tschechoslowakei“  (  K. 
Čapková). 

(11)Projekt „Terezínské album“

U příležitosti  60.  výročí  ukončení druhé světové války vypsala Evropská unie podmínky pro financování projektů, 
jejichž prostřednictvím by byly zachyceny osudy osudy obětí války a holocaustu. Mezi takovéto projekty  náleží i 
projekt „Terezínské album: Digitalizace dokumentů obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemí“, který EU 
schválila a na jeden rok (od 1.7 2005 do 30.6.2006) přidělila ITI na jeho realizaci jako jediné instituci  v ČR také 
finanční prostředky. Jedná se projekt, který nejenže bude mít dlouhodobý charakter, ale i změní charakter databáze 
obětí  „konečného řešení“  v  českých  zemí  spravované ITI.  Předmětem projektu  je  digitalizace  dokumentů z  fondu 
Policejní ředitelství Praha uloženém v Národním archivu, které se vážou k jednotlivým osobám evidovaným v databázi. 
V těchto materiálech,  mezi  kterými  se nachází značné množství  fotografií,  je obsaženo široké spektrum informací, 
týkajících se osudů většiny pražských Židů do doby, než byli deportováni do Terezína a vyhlazovacích táborů. 

Díky  vstřícnosti  vedení  Národního  archivu  se  podařilo  vytvořit  optimální  podmínky  pro  realizaci  projektu  a  lze 
předpokládat, že do 30.6.2006 bude v úředních knihách fondu Policejní ředitelství prověřena a podchycena podstatná 
část  z  více než 40tisíc  osob deportovaných z Prahy,  vyňata a naskenována cca polovina dokumentů.  V Národním 
archivu zajišťuje  realizaci  prací  na projektu 7 členný tým archivářů  vedený paní  Raisou Machatkovou,  za  ITI  na 
projektu participují Michal Frankl, Stefan Lasser a Markus Rief.

(12) Vydání monografie „Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 
1938-1945

V polovině roku 2005 se na ITI obrátilo Collegium Carolinum se žádostí o spolupráci při podání projektu na vydání 
monografiie německého historika Jörga Osterloha „Nationalsozialistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 
1938-1945“ u Česko-německého fondu. Autor, který v současné době působí na univerzitě v Jeně na katedře nových a 
nejnovějších  dějin,  v  ní  shrnul  výsledky  svého  řadu  let  trvajícího  výzkumu  v  německých,  českých,  amerických, 
raskouských a dalších archivech. ITI žádosti Collegia Carolina vyhověl, a to nejen k přihlédnutí ke skutečnosti, že autor 
dlouhodobě spolupracoval se zesnulým Miroslavem Kárným i Jaroslavou Milotovou, ale hlavně proto,  že Osterlohova 
monografie významně přispívá k hlubšímu poznání procesu „konečného řešení židovské otázky“ v českých zemí a na 
její  vydání  netrpělivě čeká jak naše, tak i mezinárodní odborná veřejnost.  Po vydání monografiie  ITI a Collegium 
Carolinum zamýšlejí uspořádat společnou prezentaci této knihy v Praze, na které by její autor přednesl přednášku na 
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dané téma. S německými partnery chce ITI rovněž vytvořit předpoklady pro to, aby tato práce vyšla i českém překladu.

Výsledky hospodaření Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., za rok 2005

V roce 2005 dosáhly konečné celkové náklady Institutu  Terezínské iniciativy, obecně prospěšné společnosti,  výše 
3 688 368,25 Kč a celkové konečné výnosy roku 2005 byly ve výši 4 784 369,18 Kč.

Náklady a výnosy Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s. za rok 2005.

1.Náklady
Náklady  v celkové výši 3 688 368,25 Kč byly vynaloženy na krytí nákupu publikací a kancelářského zařízení a potřeb 
ve  výši  307 034,93  Kč,  náklady  na  zajištění  služeb  pro  vědeckou činnost  a  fungování  organizace  Institutu  činily 
1 165 270,98 Kč,  na  krytí osobních nákladů a zákonných odvodů  ve výši 1 164 798,00 Kč, odpisy majetku činily 73 
455,45 Kč, skutečné náklady spojené s vydáním knih byly ve výši 731 311,29 Kč. V účetně definovaných „ostatních 
nákladech“ jsou zahrnuty bankovní poplatky, kursové ztráty a další poplatky ve výši 167 380,10 Kč. Další nákladovou 
položkou je i finanční částka na vyřízení a převzetí dědictví ve výši 79 117,50 Kč, zahrnující právní služby s převzetím 
dědictví včetně dalších nutných nákladů spojených s jeho převzetím. Celkové ostatní náklady souhrnně dosáhly výše 
246 497,60 Kč .

Návrh rozpočtu pro rok 2005 byl koncipován jako rozpočet deficitní. Z porovnání  nákladů na projekty vč.  nákladů 
režie ( 3 535 795,30 Kč ) a příjmů na projekty a rna ežii ( 3 137 667,07 Kč ) vyplývá celkový deficit -398 128,23 Kč. 
Hodnota uvedených příjmů nezahrnuje v sobě další výnosy, které jsou součtem přínosu dědictví (1 329 735,08 Kč ), 
vrácením  příspěvku  od  SEFERu   ve  výši  99 000,00  Kč,  splacením  pohledávky  z  roku  2004  na  projekt 
www.holocaust.cz ve výši 51 798,25 Kč a zaplacením zálohy na práce v roce 2006 na grantu EU (166 168,78 Kč), které 
jsou celkem ve výši 1 646 702,11 Kč. Hodnota uvedených nákladů je bez nákladové položky odpisů ve výši 73 455,45 
Kč a nákladů spojených s převzetím dědictví. Deficit na projektech je ve výši 184 375,39 Kč a je daný zálohováním 
projektů – grant Minerva a www.holocaust z prostředků ITI  a ztrátou na projektech dotovaných od SRN. Ztráty režie 
ve  výši  213 752,84  Kč jsou způsobeny zejména  neovlivnitelným vývojem směnného  kursu,  bankovními  poplatky, 
poplatky za převody mezi účty a měnami a změnami cen služeb a energií.  Deficit je každoročně kryt  z prostředků 
Institutu, dary a vlastními výkony a zisky.

Účetně kladný hospodářský výsledek roku 2005 ve výši 1 096 000,93 Kč vznikl převzetím  dědictví a dalšími příjmy 
z pohledávky roku 2004, příjmem zálohy na práce grantu EU pro rok 2006 a vrácením příspěvku od nakladatelství 
SEFER. Kladný hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu pro krytí  vydání  náhradní publikace,  k 
pokrytí  nákladů  projektu  EU   a  budoucích  ztrát.  Daňové  přiznání  k  dani  dědické  a   daňové  přiznání  k  příjmu 
právnických osob bylo odevzdáno v řádném termínu. Institutu v roce 2005 nevznikla povinnost zaplatit daň z příjmu 
právnických osob a ani dědickou daň. 

V následující tabulce je uveden podrobný přehled nákladů Institutu:

Přehled nákladů  v Kč :
Spotřeba :

Spotřeba - nákup publikací 225 189,12 

Spotřeba – kancelářské potřeby, materiál,zařízení 81 845,81 

Celkem spotřebované nákupy 307 034,93

Služby :

překlady 168 354,00

tvorba internetových stránek 211 212,10

správa databáze 53 750,00

nákup software 1 369,00
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pronájem zařízení 49 979,99

opravy a udržování 10 529,40

cestovné 178 126,77

xeropráce 14 970,21

vazba knih a časopisů 2 469,00

účetnictví 45 000,00

Nájemné + úklid 331 812,75

telekomunikační poplatky 66 029,26

poštovné + poštovné k přefakturaci 28 094,50

náklady na reprezentaci 2 696,00

ostatní poplatky a služby 878,00

Služby celkem 1 165 270,98

Osobní náklady :

Mzdové náklady 934 646,00

Zákonné sociální pojištění 169 146,00

Zákonné zdravotní pojištění 58 547,00

Zákonné úrazové pojištění 2 459,00

Osobní náklady celkem 1 164 798,00

Ostatní náklady :

kursové ztráty 139 104,98

bankovní poplatky 24 471,62

notářské poplatky 3 427,50

jiné ostatní náklady 376,00

Ostatní náklady celkem 167 380,10

Vydané příspěvky pro vydání knih
Terezínské studie a dokumenty -SEFER 545 000,00

Terezínská pamětní kniha -rakouská 186 311,29

Poskytnuté příspěvky celkem 731 311,29

Náklady vlastní celkem 3 535 795,30
Odpisy

Odpisy DHIM 52 677,50

Prodané zboží -(pořizovací cena prodaných publikací) 20 777,95 

Odpisy celkem 73 455,45

Náklady spojené s dědictvím

právní služby 13 180,00

náklady spojené s dědictvím 65 937,50

náklady dědictví celkem 79 117,50
NÁKLADY   celkem 3 688 368,25

2.Komentář k nákladům Institutu v roce 2005

str.8



ITI

Na jednotlivé projekty zajišťované Institutem byly vynaloženy následující celkové prostředky :
 

 Projekt 1   Terezínské studie a dokumenty 701 077,50 Kč 

Projekt 2 Computerový projekt 229 994,40 Kč

Projekt  3  Acta Theresiania - 80 000,00 Kč

Projekt 4 Terezínská pamětní kniha - rakouská 189 811,29 Kč

Projekt 5 Vědeckou knihovnu ITI 324 108,29 Kč

Projekt 6 Výzkum v zahraničních archivech 169 759,27 Kč

Projekt 7 www.holocaust.cz 47 500,00 Kč

Projekt 8 grant Minerva - Web Quide - 320 430,50 Kč

Projekt 9     grant AV ČR -Lidé na útěku 231 001,27 Kč

Projekt 11 grant EU-Terezin album 172 496,99 Kč

CELKEM 2 466 179,51 Kč

     
Projekty 1,2,3,5,6 jsou financovány účelovou dotací Spolkové republiky Německo.  Přidělená dotace na projekty a režii 
pro rok 2005 ze strany Spolkové republiky Německo byla, dle uzavřené smlouvy, v celkové výši  1 787 851,38 Kč , ne 
však více než 58 620,-Euro. Na projekty se počítalo s částkou 1 510 000,- Kč a na režii s částkou 277 851,38 Kč. 
Skutečná výše přidělené dotace byla však, vlivem měnového kurzu, v konečné výši po 2.splátce ze dne 25.10.2005 jen 
1 748 676,86 Kč. Dotace na projekty, po odečtení dotace na režii ve výši 277 851,38 Kč, byla v konečné výši 1 470 
825,48 Kč. Skutečné náklady projektů  i po úsporných opatření, kterých se již nepodařilo u všech projektů dosáhnout 
v dvouměsíční lhůtě do konce roku 2005, činily 1 504 939,46 Kč. Na režii se vyčerpala původně uvažovaná částka 
dotace ve výši 277 851,38 Kč . Rozdíl mezi přidělenou výši dotace  a náklady na projekty činil 34 113,58 Kč a byl 
způsoben  zejména došlými zahraničními fakturami, počátkem roku 2006,  za dodávku dříve objednaných knih. Deficit 
byl uhrazen z prostředků Institutu. 

Na realizaci Projektu 4 - Terezínská pamětní kniha -rakouská  se předpokládal náklad ve výši 218 141,50 Kč. Skutečné 
konečné náklady byly ve výši 189 811,29 Kč. Zdrojem financování byl účelové dary právnických osob na základě 
darovacích smluv.  A to od Nadace Židovské obce v Praze ve výši 50 000,00 Kč, od AURA Lloyd, s.r.o. ve výši 25 
000,-Kč, od UNIQA pojišťovny ve výši 20 000,-Kč a osobního daru  JUDr. Katuščáka ve výši 2 000,00 Kč. Dále se 
předpokládala  50%  finanční  spoluúčast  ze  zahraničí,  od  vídeňského   Dokumentationsarchiv  des  österreichischen 
Winderstandes,  ve  výši  cca  100  000,00  Kč.  Vzhledem  ke  skutečným  nákladům  byl  dne  1.10.2005  požádán 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Winderstandes o dar ve výši 3 244,41 Euro, který by splnil očekávanou 
50% spoluúčast. Tato částka byla dne 28.12.2005 na euro účet ITI poukázána, v přepočtu se jedná o 94 656,65 Kč. 
Celková výše darů v roce 2005 dosáhla tak částky 191 656,65 Kč.

Pro práce roku 2005 na Projektu 7 - www.holocaust  -   se předpokládaly náklady ve výši  95 000,00 Kč. Zdrojem 
financování  byl  přiznaný  grant  od  Nadačního  fondu  obětem holocaustu  ve  výši  47  500,00  Kč,  splatný  ve  dvou 
splátkách.  V projektu se předpokládala finanční spoluúčast Institutu a dalších institucí ve výši 50%. V roce 2005 byla 
1.splátka ve výši 23 750,00 Kč poukázána a po ukončení projektu k 31.12.2005, včetně podání zprávy a vyúčtování, 
bude  2.splátka  poukázána  až  v  roce  2006.  Celkové  konečné  náklady  projektu  dosáhly  výše  95  003,50  Kč. 
Spolufinancování, ve výši 47 503,50 Kč, bylo zajištěno finančními prostředky z jiných tématicky příbuzných projektů 
(CP projekt). Institut zálohoval 2.splátku ze svých prostředků částkou 23 750,00 Kč.

Po  ukončení  smlouvy  s  Stichting  Anne  Frank  k  31.12.  2004  na  interaktivní  stránky  www.holocaust  byla  touto 
organizací, v roce 2005, pokryta pohledávka roku z roku 2004 (3.splátka ) ve výši 1750,-Euro, což  v daném kurzu 
činilo  51  798,25  Kč.  Celkové  náklady  projektu  za  rok  2004 byly  171  881,10  Kč.  Celková  výše  účelové  dotace, 
vzhledem ke kursovým změnám, dosáhla v přepočtu částky 160 678,49 Kč. Kursový rozdíl hradil Institut z vlastních 
prostředků ve výši 11 202,61 Kč. 

Projekt 8 -Web Guide byl financován z grantu Minerva na základě smlouvy mezi Institutem a Stichting Anne Frank, 
uzavřené  pro  práce  od 1.10.2004  do  30.9.2006.  Celková  výše  nákladů  je  uvažována  17 500,- €. Z   čehož   částku 
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16 600,-  € poskytuje EU prostřednictvím  Stichting Anne  Frank a  podmíněná  finanční  spoluúčast  Institutu je  ve 
výši 1 500,- €.  Finanční prostředky jsou poukázány ve čtyřech splátkách. V roce 2005 byla poukázána 1.splátka ve výši 
6500,- € za činnosti  do 30.6.2005. V konečné výši, po kursovém přepočtu, tato částka představovala 192 075,00 Kč. Za 
práce v období 1.6.2005 až 31.12.2005 budou splátky poukázány až v roce 2006. Náklady roku 2005 byly ve výši 
320 430,50 Kč. Institut v roce 2005 zálohoval ze svých prostředků částku 128 278,40 Kč.

V roce 2005 prostředky poskytnuté Grantovou agenturou AV ČR na projekt 9 –Lidé na útěku , na práce 2.roku ze 3-
letého  grantu,  byly  ve  výši  231 000,00 Kč.  Tyto  prostředky byly  použity na řešení  přiděleného grantu a  dosáhly 
konečné celkové výše 231 001,27 Kč.

Prostředky pro  řešení  Projektu  11  -  grant  EU-  Terezin  album jsou  na  základě  smlouvy  s  Evropskou  komisí  pro 
vzdělávání a kulturu a Institutem určeny pro činnosti v období 1.7.2005 do 30.6.2006 . Předpokládané celkové náklady 
jsou uvažovány ve výši 22 176,- €. EU se podílí 75% na celkových předpokládaných nákladech a to ve výši 16 632,- €. 
Spoluúčast ITI je 25%, což činí 5 544,- €.  Na celkové práce byla z grantu poukázána záloha ve výši 70% příspěvku 
EU, což po kursovém  přepočtu činilo 338 665,77 Kč. Náklady projektu v roce 2005 dosáhly výše 172 496,99 Kč. 
Přebytek finančních prostředků ve výši 166 168,78 Kč jsou vázány na práce v roce 2006. Konečné vyúčtování bude 
provedeno v roce 2006. 

Celková skutečná výše  nákladů na projekty v roce 2005 byla  2 466 179,51 Kč,  výše  přijatých  účelových  dotací  na 
financování vědeckých projektů Institutu pro rok 2005   byla v hodnotě  2 090 147,47 Kč a účelových darů na projekty 
ve výši  191 656,65 Kč. Celková výše přijatých účelových prostředků a darů pro práce na projektech 2005 tedy činí 
částku 2 281 804,12 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a přidělenými prostředky na projekty ve výši 184 375,39 Kč 
Institut  zálohuje nebo dotuje ze svých prostředků. Z čehož zálohy jsou ve výši  152 028,40 Kč a dotace z vlastních 
prostředků ve výši 32 345,99 Kč. 

Tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2005 byly poskytnuté finanční prostředky účelově vázány a o jejich využití 
Institut musel jednotlivým institucím a osobám předložit zprávy a vyúčtování.

Největší výdajovou položkou byly náklady na vydání publikací Terezínské studie a dokumenty 2005 v české a německé 
verzi, náklady činily  545 000,00 Kč.  Tyto prostředky byly na základě uzavřených smluv poukázány nakladatelství 
SEFER.

Obdobně jako v předchozích letech, byly druhou největší výdajovou položkou náklady vynaložené na osobní náklady 
( mzdy a zákonné odvody ), které dosáhly částky 1 164 798,00 Kč,což jsou mzdy  vlastních 3 zaměstnanců a mzdy 
uzavřené na základě smluv o pracovní činnosti nebo o provedení práce s jednotlivými spolupracovníky. Mimo vlastních 
mzdových nákladů ve výši   934 646,00 Kč Institut  uhradil  169 146,00,00 Kč na dávkách sociálního pojištění,  na 
dávkách zdravotního pojištění 58 547,00 Kč, na zákonném úrazovém pojištění celkově 2 459,00 Kč. 

Nemalá část služeb, které jednotlivci poskytují institutu, je fakturována. Největší položka tímto způsobem placených 
služeb byla v uplynulém roce vynaložena na překlady a to v celkové výši 168 354,00 Kč, které byly nezbytné pro 
realizaci projektů, zejména Terezínské studie a dokumenty 2005. Největší celkové náklady na služby, které Institut 
hradí prostřednictvím dílčích faktur, dosáhly náklady v celkové výši 211 212,10 Kč na tvorbu internetových stránek a 
správu databáze.
 
Po nákladech na vydání publikací a mzdových nákladech byly třetí největší výdajovou položkou Institutu v uplynulém 
roce náklady na nájemné a s ním spojené služby včetně úklidu, které dosáhly celkové částky 331 812,75 Kč.
 
Vynaložené náklady na správní režii dosáhly k 31.12.2005 částky 1 069 615,79 Kč. Spolu s odpisy a náklady spojených 
s převzetím dědictví  činila celková režie 1 222 188,74 Kč. V celkové režii jsou zahrnuty též  bankovní poplatky a 
kursové ztráty. Náklady režie jsou částečně dotovány z účelové dotace Spolkové republiky Německo a to ve výši  277 
851,38 Kč,  daru Židovské obce v Praze, poskytnutého na základě darovací smlouvy, a to na základní nájem ve výši 322 
000,00 Kč a vlastními  výkony a tržbami, které v roce 2005 činily 234 754,53 Kč. Zbývající deficit  ve výši 366 325,79 
Kč je kryt z rezervního fondu Institutu.

3.Výnosy

Celkové účetní výnosy roku 2005 dosáhly částky 4 784 369,18 Kč. Zahrnují přijaté účelové dotace na projekty a na 
částečnou úhradu nákladů režie, hodnotu vlastních výnosů Institutu v roce 2005, kursové zisky, poskytnuté zálohy na 
projekty  2006,  splátku  pohledávky  z roku  2004,  vrácený  příspěvek  od nakladatelství  SEFER.  Součástí  celkových 
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výnosů je i dědictví po pí.Borové. Z této částky je část prostředků vázaných. Jedná se o vrácený příspěvek od SEFERu, 
neboť je částí již poskytnuté dotace Spolkové republiky Německo ( ve výši 63 000,00 Kč ) a část jsou vlastní prostředky 
spoluúčasti Institutu v hodnotě 36 000,00 Kč a dále předem poskytnutá záloha na práce grantu EU v roce 2006.

Účelové  dotace,  granty   a  dary  představovaly  v roce  2005  částku  3 137 667,07  Kč,  z toho  na  projekty   ve  výši 
2 281 804,12 Kč a na režii 613 560,38 Kč. Tržby za vlastní výkony a služby včetně kursového zisku byly ve výši 
242 302,57Kč.

 
V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých příjmů Institutu v roce 2005.
Přehled výnosů  2005 v Kč :
Účelové dotace a granty : projekty režie

Spolková republika Německo - celkem 1 748 676,86

 z toho  : dotace na projekty 1 470 825,48

             : dotace režie 277 851,38

Stichting Anne Frank - grant Minerva 192 075,00

Nadační fond obětem holocaustu 23 750,00

Grantová agentura AV ČR 231 000,00

grant EU -Terezin Album 172 496,99

Nadace Židovské obce 50 000,00

Dotace a granty  celkem 277 851,38 2 090 147,47
Dary :

dar právnických osob  na projekty :

Dokumentationsarchiv Wien 94 656,65

Nadace Židovské obce 50 000,00

UNIQUA 25 000,00

LLoyd 20 000,00

dary právnických  osob na režii :

Židovská obec v Praze 322 000,00

TV NOVA 2 220,00

dary fyzických osob  na projekty : 2 000,00

JUDr.Katuščák                   2 000,00

dary fyzických osob  na režii  : 2 000,00

 Dr.Matthaus                            11 489,00

Celkem přijaté dary na projekty 191 656,65
Celkem přijaté dary na režii : 335 709,00

Celkem přijaté příspěvky : 2281 804,12 613 560,38 2 895 364,50
Vlastní tržby a výkony :

Tržby za prodané publikace 133 733,03

příjmy za uveřejnění inzerce ŽM 100 000,00

příjmy z pořizování kopií 1 021,50

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 234 754,53

Ostatní výnosy :
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Úroky z kapitálu a kursové zisky 7 545,04

Ostatní výnosy celkem 7 545,04
Vlastní výnosy celkem 3 137 667,07

Další příjmy :

 vrácený příspěvek od SEFERu 99  000,00

Grant EU – záloha pro 2006 166 168,78

Stichting Anne Frank - www.holocaust (za 2004) 51 798,25

Dědictví po pí.Borové 1 329 735,08

Další příjmy celkem : 1 646 702,11

VÝNOSY  celkem 4 784 369,18

4.Komentář k výnosům Institutu za rok 2005

Kromě výše  uvedených  účelově  vázaných  dotací  či  grantů  obdržel  Institut  účelovou dotaci  na  režijní  náklady od 
Spolkové republiky Německo ve výši 277 851,48 Kč. Jako každý rok poskytla Židovská obec v Praze Institutu finanční 
dar ve výši 322 000,00 Kč, kterým Institut hradil  částečně režijní náklady na nájemném, bez nákladů služeb. Další 
finanční dar přijal Institut od TV NOVA ve výši 2 220,00 Kč. Další příjmovou položkou byly vlastní výkony a tržby ve 
výši 234 754,53 Kč a kursové zisky a úroky z kapitálu ve výši 7 545,04 Kč.  Celkový příspěvek na režii činí 613 560,38 
Kč. Značnou položkou do výnosu se podílelo dědictví  po pí.Borové,  která v závěti,  jako hlavního z dědiců, určila 
Institut Terezínské iniciativy. Díky jejím finančním prostředků si mohl Institut zvětšit rezervní fond pro své fungování v 
dalších letech.

Tradičně největší částkou na vlastních výnosech se podílejí tržby za prodané publikace. Za rok 2005 jsme obdrželi 
částku  133  733,03  Kč.  Největším  odběratelem  byl  Památník  Terezín.  Publikace  byly  prodávány  prostřednictvím 
Institutu,  nakladatelstvím  SEFER  a  Academia.  Obě  nakladatelství  odvádějí  na  základě  uzavřených  smluv  80%  z 
vlastních tržeb z prodeje publikací Institutu. Další příjmovou položkou je příjem od Židovského muzea v Praze. To si 
na základě dohody o spolupráci u Institutu objednalo uveřejnění inzertních textů v publikacích Terezínských studiích a 
dokumentech 2005 a to v české i německé verzi, za kterou Institutem utržil 100 000,00 Kč. Úroky z kapitálu dosáhly v 
roce 2005 částky 7 545,04 Kč. Za pořizování xerokopií Institut utržil 1 021,50 Kč.    

5.Vývoj a stav fondů Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., v roce 2005

Vlastní jmění je ve výši 10 000,00 Kč a v průběhu roku 2005 nedošlo k jeho navýšení. Rezervní fond na počátku roku 
byl snížen o hospodářskou ztrátu ve výši 305 557,25 Kč ve schvalovacím roce 2004 a to z hodnoty 2 804 444,66 Kč na 
2  498  88,41  Kč.  Pro rok  2006 bude upraven dle  výsledku  hospodaření  ve  schvalovacím roce  2005 se  zahrnutím 
dědictví.

Podle účetní uzávěrky byly 31. prosinci 2005 na účtech a pokladní hotovosti Institutu Terezínské iniciativy finanční 
prostředky ve výši 1 926 740,42 Kč.  Koncem roku, k datu  31. 12. 2005 se na bankovních účtech nacházely finanční 
prostředky v částce 1 921 238,26 Kč a to na 3 účtech v českých korunách  a  jednoho euro účtu. Na devizovém EURO 
účtu  byly finanční prostředky ve výši 223 078,62 Kč, dle kursu k datu uzávěrky. Pokladní hotovost  činila 5 502,16 Kč. 
Dalším aktivem je dlouhodobý  nehmotný a hmotný majetek,  který po nákupu, odpisech a oprávkách k 31.12.2005 činí 
69 181,26 Kč. Další aktivní položkou je účetní hodnota knih na skladech a v prodejnách , která k  1.1.2005 činila 
1 611 992,92 Kč  a k  31.12.2005  byla  snížena o odpisovou  hodnotu prodaných knih ve výši 20 777,95 Kč  na 
hodnotu 1 591 214,97 Kč.

S  prostředky  vlastních  fondů  institutu  bylo  v  uplynulém  roce  bylo  zacházeno  hospodárně,  většina  z  nich  byla  v 
nezbytné výši použita na zaplacení nezbytných nákladů, sloužících k zajištění plynulého provozu institutu a realizaci 
plánovaných projektů. 

V roce 2005 byl zrušen jeden z termínovaných účtů. Jeho zůstatek, ve výši 132 226,90 Kč, byl z důvodů provozní 
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nutnosti převeden na účet běžný.

6.Stav a pohyb majetku Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., v roce 2005

K 31.12.2004 byla účetní hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  a drobného dlouhodobého majetku 
po odpisech ve výši 56 752,26 Kč. Po odpisech dlouhodobého drobného nehmotného a hmotného majetku a softwaru 
v celkové účetní hodnotě byl k 31.12.2005 stav dlouhodobého nehmotného a drobného movitého  majetku  v hodnotě 
69 181,26 Kč. Účetní pořizovací hodnota knih na skladech a v prodejnách činila  k  1.1.2005  částku 1 611 992,92 Kč. 
Ke dni 31.12.2005 byla tato hodnota snížena o odpis,   o účetní  pořizovací hodnotu prodaných knih,  na  konečnou 
hodnotu roku  2005, tj. 1 591 214,97 Kč. 

Dalším aktivem jsou pohledávky ve výši 89 331,39 za odběrateli, které jsou v podstatě nevymahatelné neboť jsou aktivy 
již od roku 2000.

Další aktivní položkou je i náklad příštího období ve výši 76 160,01 Kč. Jedná se o pronájem scanneru  do období 
06/2006. Pronájem byl zaplacen na celé období pronájmu již v roce 2005, avšak účetně se poměrná část nákladu projeví 
až v účetnictví 2006.

7. Úplný objem nákladů vynaložených na správu (režii) Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., 
v roce 2005
    Přehled režijních nákladů  v Kč :

Spotřeba :

Spotřeba - nákup publikací 1 100,62 

Spotřeba - kanc.materiál 16 834,71 

Celkem spotřebované nákupy 17 935,33

Služby :

nákup sofware 1 369,00

opravy a udržování 10 529,40

xeropráce 294,15

účetnictví 45 000,00

Nájemné + úklid 331 812,75

telekomunikační poplatky 57 792,56

poštovné + poštovné k přefakturaci 28 072,50

náklady na reprezentaci 2 696,00

ostatní poplatky a služby 878,00

Služby celkem 474 444,36
Osobní náklady :

Mzdové náklady 308081,00

Zákonné sociální pojištění 73779,00

Zákonné zdravotní pojištění 25537,00

Zákonné úrazové pojištění 2 459,00

Osobní náklady celkem 409 856,00
Ostatní náklady :

kursové ztráty 139 104,98

bankovní poplatky 24 471,62
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notářské poplatky 3427,50

jiné ostatní náklady 376,00

Ostatní náklady celkem 167 380,10
vlastní náklady celkem 1 069 615,79

Odpisy :

Prodané zboží -(odpis prodaných publikací) 20 777,95 

odpisy DHIM 52647,50

odpisy celkem 73 425,45

Náklady spojené s dědictvím :

náklady spojené s dědictvím 65 937,50

právní služby 13 180,00

Náklady spojené s dědictvím : 79 117,50

NÁKLADY   režie celkem 1 222 188,74

Náklady  režie  jsou  kryty  z darů  Spolkové  republiky  Německo,  daru  Židovské  obce  a  darů  dalších  právnických  a 
fyzických osob, viz Tabulku výnosů ITI , pro rok 2005 ve výši  613 560,38 Kč. Deficit ve výši 366 325,79 Kč je kryt 
z rezervního fondu ITI.

Zprávu vypracovaly :
ředitelka ITI : PhDr. Jaroslava Milotová, CSc.
tajemnice ITI : Ing. Marta Hlasová
V Praze dne 13.6.2006

Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání správní rady dne 7.3.2006

za správní radu : 
                          předseda : Ing. Tomáš Jelínek

místopředsedkyně : PhDr. Lenka Matušíková
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