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Institut Terezínské iniciativy je nevládní nezisková organizace, která byla 

založena významnými osobnostmi Terezínské iniciativy – sdružením 

bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí (a jejich 

přímých potomků) v roce 1993 jako nadace a o pět let později transfor-

mována na obecně prospěšnou společnost.

Naše poslání je. odborným výzkumem a dokumentací osudů obětí holocaustu přispívat k rozvoji bádání 

       na poli historických i dalších fenoménů spojených s dějinami lidí žijících na území českých 

       zemí,. vzdělávat širokou veřejnost a zejména pedagogy a mladé lidi v oblasti lidských práv

       prostřednictvím příkladů a příběhů z historie a přispívat k jejich výchově jako tolerantních 

       a zodpovědných lidí orientujících se v současné multikulturní společnosti,. důstojně zachovávat památku obětí totalitního bezpráví, pečovat o jejich dokumentaci 

       a aktivní připomínání.

Smyslem naší činnosti je

poskytovat odborné, ale i laické veřejnosti relevantní informační zdroje k jejich osobnímu 

i odbornému růstu.

Osobním růstem myslíme výchovu každého z nás v osobnost respektující odlišnosti a jinakost 

ostatních a aktivně reagující na projevy opačných postojů – antisemitismu a rasismu, které 

jsou ve své podstatě projevem neinformovanosti a omezenosti.

Naše cíle a poslání naplňujeme prostřednictvím následujících aktivit. odborné, dokumentační a vzdělávací projekty. připomínková akce Jom ha-šoa. provoz odborné knihovny. provoz a rozvoj vzdělávacího portálu holocaust.cz a Databáze obětí holocaustu. vydávání odborných a popularizačních publikací. připomínání a oživování budovy bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v Praze

Kdo jsme?
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Úvodní slovo 
předsedy správní rady:

Především chci poděkovat všem pracovníkům Institutu Terezínské iniciativy v čele s paní ředitel-

kou, Mgr. Terezou Štěpkovou, za to, že výroční zpráva Institutu je každým rokem pestřejší čtení.  

V celém spektru naší činnosti chci zdůraznit jen tři body, které jsou – pro mě, osobně – důležité. 

Především je to spolupráce s Muzeem romské kultury v Brně a dalšími institucemi na zakreslování 

paměti a dějin Romů v Československu. Pro Institut je tento projekt, domnívám se, obrovskou 

výzvou etickou i metodologickou: přispět k rozlišení a popsání lidských osudů, které nikdo neviděl 

jednotlivě, i minulosti společenství, které do budoucna nemělo existovat; podněcovat paměť  

a pomáhat těm, kdo ji chtějí rozvíjet, způsoby, které si zvolí; a nepřestávat problematizovat dělící 

linie mezi naším a cizím. 

Projekt zpracování a představení historie židovské školy v Jáchymově ulici přivedl dohromady 

děti, které do ní tehdy chodily a navzdory všemu tu s námi stále jsou, s dnešními dětmi – jedny 

jako vypravěče a pamětníky, druhé jako výtvarníky a interprety historie – a s námi všemi jako 

napjatými posluchači i diváky. V dílnách, které staví tváří v tvář dějiny Jáchymky a romské školy  

v Užhorodu, pak tento rozhovor pokračuje. 

Drobná, mravenčí archivní práce na Terezínském albu skládá z útržků pramenů, drobných 

každodenních událostí a momentek „husté“ příběhy lidí, jejichž jména čteme každý rok nahlas  

na náměstích, aby a protože se na ně nezapomnělo. Takto psaná historie nemá definitivní verzi,  

je stále hustší a plastičtější a navzdory všemu připojuje ke jménům i tváře.

Dík za to patří všem, kdo v Institutu pracovali a pracují: stejně jako všem členkám a členům správní 

a dozorčí rady. 

Mgr. Šimon Krýsl
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Úvodní slovo 

ředitelky: 

Rok 2014 byl pro Institut v mnohém významný – příchodem nových kolegů, zahájením několika 

nových projektů i rozšířením připomínkové akce Jom ha-šoa do dalších měst České republiky.

Zásadním momentem pak byla práce na výzkumu a realizace výstavy o dějinách budovy a školy  

v Jáchymce v Praze, s jejímž otevřením na začátku prosince jsme zahájili novou etapu naší práce: 

oživování budovy setkáváním lidí různých generací, kulturního i sociálního zázemí. 

Je pro nás důležité dostávat zpětnou vazbu od čtenářů portálu holocaust.cz, uživatelů Databáze 

obětí holocaustu i účastníků našich programů, protože věříme, že v otevřené a konstruktivní dis-

kusi se můžeme jedinečným způsobem obohacovat. 

Ráda bych poděkovala všem mým kolegům za nasazení, spolupráci i konstruktivní diskusi a věřím, 

že se nám společně podaří v započatém díle pokračovat. 

Mgr. Tereza Štěpková
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Kalendář akcí v roce 2014 
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Kalendář akcí v roce 2014 

  datum              akce

27. ledna  Mezinárodní den holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

vyhlášení II. ročníku soutěže pro školy při příležitosti vzpomínkové akce 

Jom ha-šoa

téma soutěže i pietní akce Jom ha-šoa pro tento rok znělo: Mít své místo! 

Žáci škol předválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava 

– Židé a Romové – oběti holocaustu

6. března  první setkání pracovní sítě Možnosti a výzvy vzdělávání o/a menšin 

 u příležitosti výročí hromadné vraždy vězňů tzn. terezínského rodinného 

tábora v Osvětimi a výročí odjezdu prvního hromadného transportu 

moravských Romů do Osvětimi

1. dubna  zahájení prací na projektu Terezínské album v Moravském zemském  

   archivu v Brně

25. - 27. dubna                Hledání stop „richard“ – workshop o místech nucené práce pro studenty 

v Terezíně a Litoměřicích

V rámci 8. německo-českého setkání mládeže Tandem ve dnech 25.-27. 4. 

2014 v Terezíně připravil Institut Terezínské iniciativy spolu s Památní-

kem Flossenbürg (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) workshop k minulosti 

a současnosti oblasti, v níž se nacházel za druhé světové války pobočný 

koncentrační tábor Litoměřice.

28. dubna  Jom ha-šoa – den vzpomínání na oběti holocaustu

9. ročník veřejného čtení jmen obětí holocaustu se poprvé konal také 

mimo Prahu v dalších pěti městech České republiky – v Brně, Kutné Hoře, 

Liberci, Olomouci a Sušici

květen   rekonstrukce kanceláří ITI v Jáchymce

28. června  program pro lektory z dachau

Pro skupinu lektorů z Muzea v Dachau jsme připravili setkání s panem 

Tomanem Brodem a následný interaktivní program, při němž pracovali  

s Databází obětí a archivními dokumenty, následně s nimi pracovali  

v okolí Jáchymky u památníků Stolpersteine.
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  datum              akce

červenec  na budově bývalé židovské školy v Jáchymce byl obnoven původní  

   hebrejský nápis 

21. července - 1. srpna     účast historika Alfonse Adama na workshopu „complicity and collabo-

ration“ v United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu

Dvoutýdenní workshop „Complicity and Collaboration“ se věnoval té-

matu kolaborace v Německem okupované Evropě. Mezi účastníky byli 

vědci z USA a Evropy, např. Waitman Beorn (University of Nebraska at 

Omaha), Wendy Lower (Claremont McKenna College), Stephen Tyas, 

Susanne Barth (University of Oldenburg), Susan Benedict (University of 

Texas Health Science Center). V rámci programu měli účastníci možnost  

zkoumat archivní sbírky USHMM. Alfons Adam pracoval na tématu role 

policie v Protektorátu Čechy a Morava a jeho role v rámci židovského  

a romského holocaustu.

1. srpna   zahájení projektu výchova k respektu a toleranci podle principů otev- 

   řené společnosti

srpen   rekonstrukce knihovny ITI v Jáchymce

18. - 21. Srpna  letní škola pro učitele v rámci projektu „Naši nebo cizí?“ v Řeži 

   u Prahy

1. září    zahájení projektu Zapomenutá místa nucené práce v České republice

10. - 11. Října  účast na konferenci „Škola vs. paměť“ v Lobkowickém paláci

11. října   exkurze: Podzemní továrna richard a koncentrační tábor litoměřice, 

   doprovodný program výstavy Zapomenutá místa nucené práce v České  

   republice

12. října   Malování v Jáchymce

 Workshop pro děti pod vedením grafičky Hany Valihorové, při kterém  

na základě vyprávění o Jáchymce s využitím povídek a básniček žáků 

školy publikovaných ve školních časopisech vytvořily kresby tvořící 

součást výstavy. 

20. října   prezentace knihy Niny Pelcové Weilové „Nina 71978“ v Jáchymce
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  datum              akce

22. října                 Interaktivní diskusní program pro žáky a učitele: Jáchymka a Užhorod 

– jak si Židé a romové založili školu v Olomouci v rámci festivalu Dny 

židovské kultury

 Premiéra programu přibližujícího příběhy dvou menšinových škol se žáky 

dvou škol a následně pro pedagogickou veřejnost, který se konal v rámci 

festivalu Dny židovské kultury v Muzeu hudby v Olomouci.

18. listopadu                Jáchymka a Užhorod – jak si Židé a romové založili školu – provedený 

se žáky Lauderových škol v Praze v rámci projektového Dne (ne)svobody.

21. - 22. listopadu 1. mezinárodní workshop projektu výchova k respektu a toleranci  

   podle principů otevřené společnosti

Program pro členy projektového týmu a další organizace zabývající  

se vzděláváním v oblasti lidských práv (členů pracovní sítě Možnosti  

a výzvy vzdělávání o/a menšin): Muzeum romské kultury v Brně, Židovské 

muzeum v Praze, Multikulturní centrum Praha, Živá paměť, ZŠ v Přerově

Program lektorovali: Barry van Driel - generální tajemník Mezinárodní 

asociace pro interkulturní vzdělávání a Mezinárodní ředitel pro vzdělá-

vání učitelů a rozvoj studijních programů v Anne Frank House Amster-

dam; mediální odborník z FSV UK Radim Wolák; publicista a odborník  

na extremismus Peter Gabaľ.

4. prosince  den otevřené Jáchymky a slavnostní vernisáž výstavy Jáchymka

Druhý ročník dne otevřených dveří spojený se zahájením stálé výstavy 

Jáchymka o dějinách budovy a židovské školy. Návštěvníkům jsme 

představili současné aktivity Institutu, dopoledne se konal interaktivní 

vzdělávací workshop pro žáky s názvem Jáchymka a Užhorod – Jak si 

Židé a Romové založili školu, který je součástí projektu Výchova k respek- 

tu a toleranci podle principů otevřené společnosti, odpoledne se konaly 

komentované prohlídky výstavy Jáchymka v českém a německém jazyce 

a bylo zakončeno diskuzí Vzpomínky žáků – pamětníků a jejich odkaz 

pro dnešek.

Konec prosince  vydána první samostatná publikace Institutu Terezínské iniciativy – katalog  

   výstavy Jáchymka v českém, německém a anglickém jazyce
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Pracovní síť Možnosti a výzvy vzdělávání o/a menšin

7. března 2014 se v Jáchymce poprvé sešli zástupci organizací zabývajících se vzděláváním a výz-

kumem v oblasti lidských práv a vzdělávání o problematice menšin v České republice. 

Naše pozvání přijali zástupci organizací:

Amnesty International

Multikulturní centrum Praha

Živá paměť

Agentura pro sociální začleňování

Židovská obec v Praze

Muzeum romské kultury v Brně

Antikomplex

a

pedagogové z několika základních škol.

Datem jsme připomínali dvě významná výročí: 8. března 1944 zavraždění 3800 vězňů tzv. tere-

zínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau a 7. března 1943 první hromadný transport 

moravských Romů do Osvětimi-Birkenau.

Cílem setkání bylo zahájení diskuse o aktuálních aktivitách zúčastněných, potřebách a možnos-

tech spolupráce. Dlouhodobým cílem je vytvoření diskusní skupiny složené z odborníků zabý-

vajících se historií a současností menšin a její integrace do obecného pohledu na dějiny našeho 

regionu skládající se z odborníků, vzdělavatelů, pedagogů a aktivistů.

Během roku se pak uskutečnilo další setkání v květnu v prostorách Café Jedna ve Veletržním 

paláci a součástí sítě byl také 1. mezinárodní seminář projektu Výchova k respektu a toleranci, 

jehož se zúčastnili lektoři Multikulturního centra Praha, Živé paměti, Muzea romské kultury v Brně  

a Židovského muzea v Praze.

Další informace o síti:

http://www.terezinstudies.cz/institute/network-moznosti-a-vyzvy.html

http://www.terezinstudies.cz/institute/network-moznosti-a-vyzvy.html
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Projekty v roce 2014 
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Jáchymka – výstava 
o historii budovy a židovské školy 
v Jáchymově ulici v Praze

V září roku 2013 jsme zahájili projekt věnující se výzkumu dějin židovské obecné školy v Praze. 

Projekt je zaměřen na připomínku dnes pozapomenuté školy na pražském Josefově, která byla 

umístěna v budově, kde se dnes nalézá vedle řady jiných významných organizací i sídlo Terezínské 

iniciativy a Institutu Terezínské iniciativy. Školu dosud připomínala pouze pamětní deska umístěná 

na budově.

Výstava byla slavnostně otevřena 4. 12. 2014 v rámci Dne otevřené Jáchymky. Skládá se ze šesti 

panelů, které popisují dějiny školy a budovy chronologicky a tematicky. Pokrývají období od posta-

vení budovy na místě asanované části starého židovského města přes vznik obecné školy v roce 

1920, jež doprovázely ostré diskuse mezi stoupenci a odpůrci založení, dobu rozvoje instituce, 

včetně mimoškolních aktivit pedagogů a žáků, až k pohnutým dobám od října 1938, kdy do školy 

přichází vlna uprchlíků z pohraničí. Od roku 1940 do roku 1942 byla škola jediným útočištěm pro 

židovské pedagogy i žáky z české části Protektorátu Čechy a Morava, v srpnu 1942 byla na základě 

ministerského výnosu zrušena. 

Úvod výstavy představuje panel s fotografií jedné třídy, který se věnuje osudu dětí prostřednictvím 

krátkých životopisných medailonků, v nichž jsme mohli zúročit výsledky našich dokumentačních 

projektů: identifikaci jednotlivých žáků a pedagogů z fotografie s využitím dat z Databáze obětí, 

autentických dokumentů Terezínského alba, i přispění pamětníků bývalých žáků školy. Výstavní 

panely jsou dvojjazyčné – české a anglické. Součástí grafické podoby výstavy jsou kresby, které 



Výroční zpráva Institutu Terezínské iniciativy za rok   2014

14ProJeKT y v roce 2014

vytvořily děti v rámci speciálního workshopu - nedělního dětského malování v Jáchymce, a které 

byly následně výtvarnicí Libuší Vendlovou přeneseny na zeď. Mají připomínat, že budova byla vy-

budována jako místo věnované dětem.

K výstavě jsme vydali také katalog, který vyšel závěrem roku ve třech jazykových mutacích – česká 

verze obsahuje rozšířené úvodní texty z panelů a je doplněna monografickou studií. Německá 

a anglická verze katalogu obsahuje vedle textů také překlady jednotlivých reprodukovaných 

dokumentů.

Statistika:

•   počet zapojených pamětníků: 12

•   počet dětských výtvarníků: 5 dětí ve věku 8 až 12 let

•   počet prozkoumaných archivů a knihoven: 10, z toho 4 soukromé

•   náklad katalogu: 900 – 500 česky, 200 německy, 200 anglicky

•   počet účastníků slavnostního zahájení výstavy – cca 100 

V rámci projektu byl vytvořen také vzdělávací program Jáchymka a Užhorod – Jak si Židé a 

Romové založili školu, při němž na základě příběhu obou škol diskutujeme o následujících 

otázkách: Jaký význam měly tyto školy pro utváření identity menšin v předválečném Českoslo-

vensku? Čím je nám škola dnes? A jak vnímáme soužití většiny a menšin dnes ve svém bezprostřed-

ním i širším okolí – pomáhá nám k tomu škola? Program je založen na otevřené a konstruktivní 

diskusi, skupinové práci a argumentaci. Je možné jej také doplnit setkáním a pamětníkem holo-

caustu – bývalým žákem školy v Jáchymce. 

Na projektu pracovali: Eliška Waageová, Alfons Adam, Marie Zahradníková, Aneta Plzáková.

Další informace o projektu a výstavě:

http://terezinstudies.cz/projects/jachymka/index.html

http://terezinstudies.cz/events/vystava_jachymka.html

http://terezinstudies.cz/education/seminare_zaci/jachymka_uzhorod.html

Projekt podpořili: 

Nadace Židovské obce v Praze

http://terezinstudies.cz/projects/jachymka/index.html
http://terezinstudies.cz/events/vystava_jachymka.html
http://terezinstudies.cz/education/seminare_zaci/jachymka_uzhorod.html
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Holocaust.cz: 
Vzdělávací portál holocaust.cz patří k nejrozsáhlejším zdrojům informací o holocaustu-šoa  

v češtině. Tematicky se soustřeďuje zejména na oblast českých zemí, zasazuje však události v této 

oblasti do celkového evropského kontextu.

Holocaust.cz procházel v roce 2014 zásadní a kompletní migrací na nový redakční systém.  

V rámci této aktivity probíhaly zejména práce programátorů firmy NUX v součinnosti s pracovníky 

Institutu. Migrace se skládá ze dvou částí: 

1.   přesun statického obsahu holocaust.cz, který přestavuje stovky článků, vzpomínek pamětníků, 

odborných studií a dobových dokumentů 

2.   přesun a zcela nové nastavení synchronizace Databáze obětí včetně digitalizovaných doku-

mentů

Vzhledem k náročnosti procesu se jej nepodařilo dokončit v roce 2014. 

Facebooková skupina holocaust.cz, která umožňuje sdílení a diskusi na téma holocaustu, romské 

genocidy apod., má více než 1300 členů z České republiky i za zahraničí. 

Na projektu pracovali: Aneta Plzáková, Tereza Štěpková

www.holocaust.cz

www.holocaust.cz
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Databáze obětí holocaustu 
a projekt Terezínské album

Správa a rozvoj Databáze obětí holocaustu a její zpřístupnění veřejnosti byly jedním z našich 

klíčových projektů také v roce 2014.

Databáze sdružuje více než 170 000 záznamů mužů, žen a dětí pronásledovaných nacistickým 

režimem a zavražděných v koncentračních táborech a ghettech. Tyto informace jsou neustále 

aktualizovány na základě poznatků našich spolupracovníků, spřátelených organizací, ale také jed-

notlivých přeživších, jejich rodin a badatelů z řad široké veřejnosti. Všem tímto za jejich pomoc 

děkujeme!

Databáze obětí holocaustu tvoří základ pro návazný projekt Terezínské album, který se snaží jed-

notlivým obětem holocaustu, reprezentovaným někdy rozsáhlejším, někdy stručnějším textovým 

záznamem, vrátit zpět alespoň střípky jejich předválečných osudů a jejich tvář.

Od počátku rozsáhlého projektu Terezínské album, jehož cílem je systematicky vyhledávat, digi-

talizovat a zpřístupňovat autentické materiály týkající se obětí holocaustu, včetně fotografií, uply-

nulo v roce 2014 již 9 let. Po zpracování rozsáhlých fondů Národního archivu v Praze a naší první 

zkušenosti s mimopražským archivem (Státní oblastní archiv v Plzni) jsme v dubnu 2014 započali 

práci v Moravském zemském archivu v Brně, městě s druhým nejvyšším počtem předválečných 

židovských obyvatel.

Do konce roku 2014 byla databáze dokumentů obohacena o téměř 30 000 skenů a 1000 fotografií. 

Vzhledem k rozsáhlosti fondů Moravského zemského archivu i jejich specifickému uspořádání, 

budou práce pokračovat v letech 2015–2016.

Za spolupráci na projektu Terezínské album děkujeme našim brigádníkům: Tereze Broncové, 

Kateřině Šilingerové, Editě Dvořáčkové a Pavlu Zálešákovi, a spolupracovníkům v MZA Brno.

Na projektu pracovali: 

Aneta Plzáková, Tereza Štěpková, Markéta Krommelová a Eliška Waageová.

Další informace o projektu Databáze obětí a Terezínské album:

http://terezinstudies.cz/projects/database.html

http://terezinstudies.cz/projects/terezin_album.html

Databáze obětí holocaustu:

http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/

http://terezinstudies.cz/projects/database.html
http://terezinstudies.cz/projects/terezin_album.html
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/


STaTISTIKa NávŠTĚvNoSTI HolocaUST.cZ a daTaBáZe oBĚTí v roce 2014

Návštěvy (doba, po kterou se návštěvník aktivně věnuje webovým stránkám)      234 282

Uživatelé (uživatel, který měl na stránkách min. jednu návštěvu)        164 576

Z toho 69,3% nových uživatelů

           30,7 % vracejících se uživatelů

Zobrazení stránek (celkový počet zobrazení stránek včetně        989 138

opakujících se zobrazení) 

  10 nejnavštěvovanějších stránek (počet zobrazení)  

Databáze obětí – vyhledávací formulář (česká verze)           90 318

Homepage (česká verze)              54 054

Zdroje – dokumenty (česká verze)             22 704

Databáze obětí – vyhledávací formulář (anglická verze)                        11 460

Dějiny – koncentrační tábor Osvětim-Birkenau (česká verze)          10 556

Dějiny – rozcestník (česká verze)               9 566

Homepage (anglická verze)                8 661

Databáze obětí – vyhledávací formulář (německá verze)             8 467

Dějiny – koncentrační tábory- rozcestník (česká verze)             6 748

Zdroje – rozcestník (česká verze)               4 798

  celkový přehled návštěv podle jazykových verzí 

návštěv české verze              115 546

návštěv anglické verze               31 052

návštěv německé verze               10 659

(zdroj Google Analitics pro portál holocaust.cz)

Projekt finančně podpořili: 
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Jom ha-šoa– Den vzpomínání 
na oběti holocaustu 2014

Připomínkovou akci jsme již po deváté pořádali společně s Nadačním fondem obětem holocaus-

tu v pondělí 28. dubna v Praze a zároveň poprvé ve spolupráci s regionálními partnery v dalších 

městech České republiky v  Brně, Liberci, Kutné Hoře, Olomouci a Sušici. Na všech místech  

se akce konala na veřejném prostranství v centrech měst a účastnili se jí mnohé významné  

osobnosti, studenti a žáci českých škol, zástupci spolupracujících organizací a lidé, kterým není 

lhostejný odkaz naší společné minulosti a její význam pro současnost a budoucnost.

Tématem letošní akce byly oběti holocaustu z řad žáků a studentů českých škol – Židů a Romů. 

V informačních materiálech jsme publikovali dvě studie zaměřené na vzdělávání Židů a Romů  

v první Československé republice a během Protektorátu Čechy a Morava. Zároveň jsme vyhlásili  

II. ročník soutěže k akci Jom ha-Šoa s tématickým názvem „Mít své místo. Židé a Romové – naši 

spolužáci před holocaustem a dnes.“ Do soutěže přišlo 236 prací, vítězné práce jsme ocenili vys-

tavením během akce a publikacemi z produkce ITI a Muzea romské kultury.

Na projektu pracovala: Markéta Krommelová, Tereza Štěpková, Aneta Plzáková, Eliška Waageová,  

Marie Zahradníková. 

Za spolupráci děkujeme panu Markovi Lauermannovi a regionálním partnerům: 

Muzeu romské kultury v Brně

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, pobočka Brno

Židovské obci v Olomouci

Židovské obci v Liberci

Městskému úřadu Kutná Hora

Kulturnímu spolku Rašelina v Sušici

Další informace o Jom ha-šoa 2014:

http://terezinstudies.cz/photos/140505-jom-ha-soa-fotogalerie-2014.html

http://terezinstudies.cz/education/jom-ha-soa-school-competition/jom-ha-soa-soutez-2014.html

http://terezinstudies.cz/photos/140505-jom-ha-soa-fotogalerie-2014.html
http://terezinstudies.cz/education/jom-ha-soa-school-competition/jom-ha-soa-soutez-2014.html
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Výchova k respektu a toleranci podle 
principů otevřené společnosti

Cílem projektu je prostřednictvím vytvořených metodických materiálů, informačního webu  

a seminářů pro žáky i učitele ukazovat na historických příkladech vývoj a důsledky projevů rasismu 

a antisemitismu a zároveň zprostředkovat propojování a vzájemné poznávání majoritní a minorit-

ních částí společnosti. Proto jsou cílovými skupinami také příslušníci romské a židovské menšiny 

v ČR. Projekt chce rovněž poskytnout pedagogům i žákům netradiční přístupy v mediální výchově 

včetně metodiky, jak účinně zasahovat proti šíření nenávisti po internetu, upozorňovat na projevy 

současného antisemitismu a na základě užití historických paralel přispívat k lepšímu porozumění 

současnosti. Nedílnou součástí je monitoring antisemitismu a vytváření podkladů pro výzkum.
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V rámci první fáze projektu zahájeného 1. srpna 2014 jsme pracovali na revitalizaci Databáze anti-

semitských článků, kterou ITI provozuje, zpracovali a ve škole otestovali metodiku Konspirační 

teorie. Zároveň jsme uspořádali 1. mezinárodní workshop projektu s lektory Barry van Driellem 

z Anne Frank House, Radimem Wolákem z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK  

a novinářem Peterem Gabaľem.

Projekt byl zahájen 1. srpna 2014 a trvá do 30. dubna 2016

Na projektu pracují: Marie Zahradníková, Peter Sokol, Roman Anýž, Markéta Krommelová, Aneta 

Plzáková. Jako externí spolupracovníci Petra Schwarzová-Koutská z Bezpečnostního oddělení 

Židovské obce v Praze a programátor Radek Smutný.

Další informace o projektu Výchova k respektu a toleranci:

http://terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html

http://terezinstudies.cz/events/seminare-konference/mezinarodni_workshop_141121.html

Projekt byl v roce 2015 podpořen 

grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

http://terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
http://terezinstudies.cz/events/seminare-konference/mezinarodni_workshop_141121.html
www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz
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Nucená práce

Mezi lety 1938 a 1945 byly na území České republiky stovky tisíc lidí nuceni k práci pro německou 

ekonomiku. Mezi nimi byli Židé, Romové, Poláci, a ve druhé polovině války také „obyčejní“ Češi, 

kteří byli trestáni prací v převýchovných táborech nebo prací na výstavbě pohraničního opevnění 

na Moravě na konci války. Území ČR se stalo za války také místem nucené práce cizinců. Nuceně 

nasazení a váleční zajatci byli deportováni z celé Německem okupované Evropy a států Osy  

na území českého pohraničí, které bylo od října 1938 součástí Třetí říše. Většina těchto míst je 

dnes zapomenuta. 

V rámci projektu pracujeme na dvou aktivitách: 

1. výstava: Zapomenutá místa nacistické nucené práce v České republice

Institut Terezínské iniciativy chce zahájit diskusi o osudu míst a jejich obětí spojených s fenomé-

nem nucené práce v České republice. Proto ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg, Antikom-

plexem a Živou pamětí připravujeme mezinárodní česko-německou putovní výstavu Zapome-

nutá místa nucené práce v České republice. Slavnostní zahájení výstavy je plánováno na konec 

roku 2015.

Tato část projektu je podpořena nadací EVZ – Připomínka, odpovědnost, budoucnost. 
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2. vzdělávací programy: Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední evropě

V rámci výstavy Zapomenutá místa nacistické nucené práce v České republice připravujeme  

a organizujeme workshop pro odborníky, pedagogy a studenty. Hlavní část projektu se bude 

odehrávat v roce 2015 a 2016, na které jsou naplánována tři česko-německá setkání studentů, 

jeden mezinárodní workshop pro odborníky a jeden workshop pro pedagogy. Na projektu spolu-

pracujeme s Památníkem Flosenbürg a Severočeským muzeem v Liberci.

Projekt je podpořen z programu „Europe for Citizens“ – European Remembrance Evropské komise.  

Česká verze publikace alfonse adama: „die arbeiterfrage soll mitHilfe von KZ-Häftlingen-

gelöstwerde“ 

Pro české vydání publikace historika Alfonse Adama byl v roce 2014 připraven překlad z pera  

PhDr. Dagmar Lieblové a text připraven k tisku. Vydání knihy je plánováno na rok 2015. 

 

Na projektu pracují: Alfons Adam, Peter Sokol, Marie Zahradníková a Eliška Waageová. 

Další informace o projektu Nucená práce:

http://terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/

Projekt podpořili:

http://terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/
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Dějiny Terezínské iniciativy 
a Institutu TI jako součásti reflexe 

holocaustu po roce 1989

V roce 2014 jsme v projektu zahájili spolupráci s diplomantkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí  

nad Labem Irenou Svatošovou, která zpracovávala téma dějin Terezínské iniciativy pro svou diplo-

movou práci. Kromě zpracovávání archivních dokumentů uložených v sídle Terezínské iniciativy 

prováděla také rozhovory se členy TI o důvodech pro založení a prvních letech fungování orga-

nizace. Pro mnohé z nich to byla vůbec první příležitost na toto období vzpomínat. Děkujeme 

za spolupráci mimo jiné předsedkyni TI PhDr. Dagmar Lieblové, Ing. Jaroslavu Krausovi a dalším.

Terezínské studie a dokumenty

Vědecká ročenka vydávaná od roku 1994 v německé, od roku 1996 také v české verzi přinášela 

stěžejní studie o dějinách Terezína a „konečném řešení židovské otázky“ v evropském kontextu  

a byla platformou pro odbornou diskusi mnoha začínajících i renomovaných historiků. V roce 

2014 jsme zahájili jednání o budoucnosti a možnostech pokračování tohoto významného pro-

jektu Institutu Terezínské iniciativy s ohledem na vývoj bádání v této oblasti. Díky spolupráci  

s předními historiky: Michalem Franklem, Kateřinou Čapkovou a Ines Koeltzsch jsme v závěru  

roku zahájili jednání s Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien o spolupráci na elektro-

nickém vědeckém časopise vydávaném v rámci oblasti střední a východní Evropy, tematicky zahr- 

nujícím studia holocaustu, paměti, romské genocidy, židovských studií a vzdělávání v těchto 

oblastech. 

Další informace:

http://terezinstudies.cz/publications/terezin-studies-documents/

http://terezinstudies.cz/publications/terezin-studies-documents/
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Knihovna Institutu Terezínské iniciativy

V roce 2014 jsme oslavili první výročí fungování jako veřejné knihovny dle zákona 257/2001 Sb.  

ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických  

a informačních služeb. Pokračoval projekt revitalizace knihovny, v jehož rámci jsme:

•   rekonstruovali fyzické prostory knihovny a uspořádali je tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám 

uživatelů (v knihovně nově naleznete 4 místa pro prezenční studium a dětský koutek),

•   provedli revizi knihovního fondu

•   do zkušebního provozu zavedli open source automatizovaný knihovnický systém Evergreen, 

od něhož do budoucna očekáváme nejen automatizaci většiny knihovnických procesů, ale  

zejména zkvalitnění služeb pro naše uživatele.

     Knihovna ke konci roku 2014 obsahovala více než 6300 publikací týkajících se dějin židovských 

komunit u nás i ve světě, dějin holocaustu, antisemitismu, rasismu a vzdělávání o těchto feno-

ménech.

     Vedoucí knihovny: Aneta Plzáková, knihovník Jiří Šťastný

V roce 2014 získala knihovna dotaci Ministerstva kultury ČR na nákup serveru pro elektronický 

katalog. 

Další informace:

http://www.terezinstudies.cz/library/

http://www.terezinstudies.cz/library/
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Můj půlrok v Institutu 
Terezínské iniciativy

Když vysvětluji svou práci v Institutu Čechům, obvykle používám výraz „dobrovolník“. Pravda je, 

že můj rok v Institutu je náhradní vojenskou službou v Rakousku. Každý rok dostává přibližně  

50 rakouských mladých mužů možnost pracovat v zahraničí, v jedné z institucí zabývajících se  

holocaustem. Jejich úkoly převážně obsahují provádění turistů v muzeích – bývalých koncen-

tračních táborech, návštěvy a péči o přeživší holocaustu a vedení rozhovorů. 

Institut Terezínské iniciativy, kde pracuji, dělá mnoho různých projektů. Většinu svého času trávím 

v kanceláři překládáním textů pro webové stránky a pomocí příbuzným, přátelům a badatelům  

s vyhledáváním informací o obětech holocaustu. Vyhledávání v Databázi obětí holocaustu zabere 

asi nejvíc času mé práce. Někdy pouze podle jména a data narození dokážeme rekonstruovat 

celý rodokmen, často díky dokumentům, oficiální i soukromé korespondenci. Skrze následnou 

zpětnou vazbu od tazatelů, zejména příbuzných, mám možnost uvědomit si důležitost naší práce. 

V Praze se cítím velmi dobře nejen díky tomu, jak srdečně mě přijali kolegové v práci. Praha je 

celkově jedním z nejzajímavějších a nejhodnotnějších míst pro studenty a lidi z Evropy. Rok, který 

tu trávím, je pro mě jedinečnou příležitostí. 

Simon Stastny, Gedenkdienst Wien

http://www.gedenkdienst.at/

http://www.gedenkdienst.at/
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Plány pro budoucí rok

Prohlubovat výzkum o historii školy v Jáchymově ulici a pracovat s jejím příběhem v rámci 

vzdělávacích a kulturních akcí.

Spustit nový informační a vzdělávací web zaměřený na projevy antisemitismu a anticiganismu 

v historii a současnosti.

Dokončit přesun holocaust.cz a Databáze obětí holocaustu do nového redakčního systému 

a intenzivně pracovat na digitalizaci a zveřejňování archivních dokumentů z Moravského zems-

kého archivu v Brně. 

Zásadním způsobem zohledňovat téma romského holocaustu a dějin perzekuce dalších men-

šin v našich moderních dějinách. 

Pracovat dále na výzkumu dějin Terezínské iniciativy a Institutu a pořádat diskuse na téma práce 

s pamětníky ve výchově a vzdělávání. 

Ustanovit elektronický vědecký časopis v oblasti Holocaust and Jewish Studies na úrovni 

střední a výchovní Evropy pro rok 2016. 

Pořádat vzdělávací akce, workshopy a semináře pro učitele i žáky a studenty. 

Rozšířit připomínkovou akci Jom ha-šoa do dalších míst České republiky.
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Správní a dozorčí rada: 
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Mgr. Šimon Krýsl, předseda

Je vedoucí Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny a odborně se zabývá výzkumem  

o lékařích – obětech holocaustu z českých zemí.

Phdr. Zlatuše Kukánová, místopředsedkyně

Je absolventka katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha (1981). Spe-

cializuje se na dějiny správy 20. století (církevní správa, perzekuce obyvatel totalitními režimy), 

sfragistiku. Působí v redakční radě sborníku Národního archivu Paginae historiae (spoluzakla-

datelka sborníku až dosud) a v redakční radě Securitas Imperii (Ústavu pro studium totalitních 

režimů 2011 až dosud). Byla předsedkyní redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek 

(2011–2013). Od ledna 2011 do června 2012 byla 1. zástupkyní ředitelky ABS, od 13. 6. 2012  

do 26. 4. 2013 ředitelkou ABS.

Prof. Phdr. Jan rataj, cSc.

Je vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, historik a politolog. Působí jako profesor Vysoké 

školy ekonomické v Praze na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů a jako profesor 

na Metropolitní univerzitě v Praze. Publikoval řadu odborných studií a publikací na téma českých 

dějin 19.–21. století, zejména z oblasti česko-německých vztahů, období tzv. druhé republiky, 

komunistického režimu a vývoje historické i současné české krajní pravice.

Phdr. Zlatica Zudová-lešková, cSc.

Je vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století Historického ústavu AV ČR, v. v. i. s odborným 

zaměřením na politické dějiny Slovenska, česko-slovenské vztahy ve 20. století; rezistence Židů  

v souvislostech holocaustu; československý odboj a vojenské dějiny 1939–1945. Je autorkou 

řady vědeckých článků a publikací.

eva lorencová

Vystudovala češtinu a divadelní vědu na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Do roku 1989 

působila jako odborná pracovnice v Národním muzeu, po revoluci pracuje jako knižní redaktorka, 

mj. se podílela i na vydávání Terezínských studií a dokumentů. Zároveň působí ve vedení Židovské 

obce v Praze a ve správní radě Židovského muzea v Praze.

Mgr. Marek lauermann

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (1998) a Filozofickou fakultu MU v Brně (2003) a je 

iniciátorem projektů zaměřených na historii židovské komunity na Kutnohorsku a připomínání 

obětí holocaustu z tohoto regionu. Vydal řadu publikací na toto téma. Je členem vzdělávací 

komise Evropského institutu odkazu Šoa (European Shoah Legacy Institute, ESLI).

Správní a dozorčí rada: 
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dozorčí rada

Ing. lenka Borgesová – předsedkyně

Pracuje od jejího založení ve společnosti Matana, a.s. jako vedoucí ekonomického oddělení. 

Společnost Matana spravuje komerční i nekomerční objekty ŽO včetně hřbitovů a synagog.

doc. JUdr. Helena Hofmannová, Phd.

Působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze a jako asistentka soudce Ústavního 

soudu ČR. Odborně se zabývá právním postavením židovské komunity v období Protektorátu 

Čechy a Morava a je autorkou řady studií, týkajících se mimo jiné ochrany lidských práv, právního 

postavení menšin a pojetí principu rovnosti v komparativním pohledu.

Ing. Zdeněk Pošusta

Působí ve vedení Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých v České republice 

a v Mezinárodním výboru KT Dachau.
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Náš tým ITI v roce 2014

Mgr. Tereza Štěpková, ředitelka

Je absolventka Husitské teologické fakulty UK v Praze v oboru judaistika a peda- 

gogika, koordinuje činnost Institutu, pracuje na projektech vzdělávací portál 

holocaust.cz, Učebnice o dějinách holocaustu, NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 

20. století, projektu Jáchymka a zahájeném výzkumu o dějinách Terezínské ini-

ciativy a Institutu jako součásti reflexe holocaustu po roce 1989.

dr. alfons adam, historik

Vystudoval historii a politické vědy na Univerzitě v Postdamu a složil doktorát 

na téma Německá menšina v pražské společnosti 1918–1938/39 na Heinrich-

Heine-Universität v Düsseldorfu. V Institutu koordinuje projekt Nucená práce, 

připravoval vydání překladu své práce „Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von  

KZ-Häftlingengelöstwerden. Zwangsarbeitin KZ-Außenlagernauf dem Gebiet  

der heutigen Tschechischen Republik“, spolupracuje na projektu Jáchymka.

Mgr. roman anýž

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové (1999–2003), obor 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky gymnázií, aprobace dějepis 

– občanská výchova. Učí na základní škole v Chrudimi, působí také jako metodik 

a lektor. V Institutu pracoval na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, 

aktuálně na projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené 

společnosti.

Mgr. Markéta Krommelová

Vystudovala historickou antropologii na Fakultě humanitních studií UK v Praze.  

Od roku 2006 pracuje v Institutu Terezínské iniciativy na projektu Terezínské al- 

bum, připravuje a organizuje vzdělávací programy, spravuje web terezinstudies.cz 

a vede administrativu a organizuje vzdělávací programy a semináře.

Mgr. aneta Plzáková

Vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Uni-

verzity Karlovy v Praze. Koordinuje projekty Databáze obětí a Terezínské album, 

pracovala na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, věnuje se projek-

tu rekatalogizace a vedení knihovny Institutu a od srpna spolupracuje na projektu 

Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti..
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Mgr. Peter Sokol

Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity obor učitelství pro 2. stupeň 

základních škol, aprobace dějepis – angličtina, pracoval jako metodik a lektor.  

V Institutu pracoval na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, spolu-

pracuje na vzdělávacích projektech.

Mgr. Jiří Šťastný

Je absolvent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracoval  

v různých knihovnách. V Institutu pracuje jako knihovník a podílí se na rekatalogi-

zaci knihovního katalogu.

Mgr. eliška Waageová

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se 

specializací historicko-literární studia a gender history.  V Institutu pracuje na pro-

jektu Terezínské album a výzkumu v projektu Jáchymka. Je autorkou textů výstavy 

a katalogu, provádí komentované prohlídky výstavy, spolupracuje na projektu Nu-

cená práce.

Mgr. Marie Zahradníková 

Absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK a řadu vzdě-

lávacích kurzů (Holocaust Studies v Jad Vašem, výcvik multiplikátorů pro multi-

kulturní výchovu, Školu muzejní propedeutiky, Jak vyučovat o holocaustu, Facing 

History and Ourselves, Kurz lektorských dovedností). V letech 2000–2007 lek-

torka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podí-

lela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů (Zmizelí 

sousedé, Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí aj.) a od-

borných publikací, od r. 2011 metodička z. s. Asi-milovaní. V Institutu pracuje  

na vzdělávacích projektech Výchova k respektu a toleranci podle principů otev-

řené společnosti a Nucená práce.

Simon Stastný

Po absolvování gymnázia pracoval v Institutu v rámci náhradní civilní služby. Mezi 

jeho hlavní úkoly patřily korektury německých a anglických textů a zpracovávání 

dotazů na oběti holocaustu z německy mluvících zemí. Od září 2015 zahájí stu-

dium antropologie a politologie na Univerzitě ve Vídni.
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Výkaz zisku a ztráty

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2014

IC

2 5 7 2 1 5 4 2

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Institut terezínské iniciativy, o.p.s.

Jáchymova 3
Praha 1
110 00

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Činnost

hlavní hospodářská

Číslo
řádku

Náklady A. 3 2141

Spotřebované nákupy celkem  I. 1132

Spotřeba materiálu     1. 953

Spotřeba energie     2. 84

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     3. 35

Prodané zboží     4. 76

Služby celkem  II. 7987

Opravy a udržování     5. 48

Cestovné     6. 539

Náklady na reprezentaci     7. 310

Ostatní služby     8. 73811

Osobní náklady celkem  III. 1 88912

Mzdové náklady     9. 1 50313

Zákonné sociální pojištění    10. 38314

Ostatní sociální pojištění    11. 15

Zákonné sociální náklady    12. 316

Ostatní sociální náklady    13. 17

Daně a poplatky celkem  IV. 18

Daň silniční    14. 19

Daň z nemovitostí    15. 20

Ostatní daně a poplatky    16. 21

Ostatní náklady celkem  V. 38122

Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17. 23

Ostatní pokuty a penále    18. 124

Odpis nedobytné pohledávky    19. 25

Úroky    20. 26

Kursové ztráty    21. 27

Dary    22. 628

Manka a škody    23. 19629

Jiné ostatní náklady    24. 17830

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem  VI. 3031

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    25. 3032

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    26. 33

Prodané cenné papíry a podíly    27. 34

Prodaný materiál    28. 35

Tvorba rezerv    29. 36

Tvorba opravných položek    30. 37

Poskytnuté příspěvky celkem  VII. 338

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    31. 39

Poskytnuté členské příspěvky    32. 340

Daň z příjmů celkem  VIII. 41

Dodatečné odvody daně z příjmů    33. 42
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Činnost

hlavní hospodářská

Číslo
řádku

Náklady celkem 3 21443

Výnosy B. 3 21944

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  I. 4145

Tržby za vlastní výrobky     1. 46

Tržby z prodeje služeb     2. 3447

Tržby za prodané zboží     3. 748

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem  II. 49

Změna stavu zásob nedokončené výroby     4. 50

Změna stavu zásob polotovarů     5. 51

Změna stavu zásob výrobků     6. 52

Změna stavu zvířat     7. 53

Aktivace celkem  III. 54

Aktivace materiálu a zboží     8. 55

Aktivace vnitroorganizačních služeb     9. 56

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    10. 57

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku    11. 58

Ostatní výnosy celkem  IV. 73359

Smluvní pokuty a úroky z prodlení    12. 60

Ostatní pokuty a penále    13. 161

Platby za odepsané pohledávky    14. 62

Úroky    15. 363

Kurzové zisky    16. 64

Zúčtování fondů    17. 72965

Jiné ostatní výnosy    18. 66

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem  V. 67

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    19. 68

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    20. 69

Tržby z prodeje materiálu    21. 70

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    22. 71

Zúčtování rezerv    23. 72

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    24. 73

Zúčtování opravných položek    25. 74

Přijaté příspěvky celkem  VI. 1375

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    26. 76

Přijaté příspěvky (dary)    27. 1377

Přijaté členské příspěvky    28. 78

Provozní dotace celkem  VII. 2 43279

Provozní dotace    29. 2 43280

Výnosy celkem 3 21981

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 582

Daň z příjmů    34. 83

Výsledek hospodaření po zdaněníD. 584

#UC111311-64, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

31.12.2014
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R o z v a h a (Bilance)

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2014

IC

2 5 7 2 1 5 4 2

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Institut terezínské iniciativy, o.p.s.

Jáchymova 3
Praha 1
110 00

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Dlouhodobý majetek celkemA. 1 2861 1911

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem I. 682

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      1. 3

Software      2. 4

Ocenitelná práva      3. 685

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      4. 6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek      5. 7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      6. 8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      7. 9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem II. 1 7861 72910

Pozemky      1. 11

Umělecká díla, předměty a sbírky      2. 12

Stavby      3. 13

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí      4. 41711214

Pěstitelské celky trvalých porostů      5. 15

Základní stádo a tažná zvířata      6. 16

Drobný dlouhodobý hmotný majetek      7. 6617

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek      8. 1 3631 61118

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      9 19

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     10. 20

Dlouhodobý finanční majetek celkem III. 21

Podíly v ovládaných a řízených osobách      1. 22

Podíly v osobách pod podstatným vlivem      2. 23

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti      3. 24

Půjčky organizačním složkám      4. 25

Ostatní dlouhodobé půjčky      5. 26

Ostatní dlouhodobý finanční majetek      6. 27

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      7. 28

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem IV. 56853829

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje      1. 30

Oprávky k softwaru      2. 31

Oprávky k ocenitelným právům      3. 1332

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku      4. 33

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      5. 34

Oprávky ke stavbám      6. 35

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí      7. 37711236

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů      8. 37

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům      9. 38

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku     10. 6639

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku     11. 17242040
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Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního obdobíAKTIVA

Číslo
řádku

Krátkodobý majetek celkemB. 3 5442 43841

Zásoby celkem I. 19140242

Materiál na skladě      1. 43

Materiál na cestě      2. 44

Nedokončená výroba      3. 45

Polotovary vlastní výroby      4. 46

Výrobky      5. 47

Zvířata      6. 48

Zboží na skladě a v prodejnách      7. 19140249

Zboží na cestě      8. 50

Poskytnuté zálohy na zásoby      9. 51

Pohledávky celkem II. 556652

Odběratelé      1. 53

Směnky k inkasu      2. 54

Pohledávky za eskontované cenné papíry      3. 55

Poskytnuté provozní zálohy      4. 546256

Ostatní pohledávky      5. 57

Pohledávky za zaměstnanci      6. 158

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.      7. 359

Daň z příjmů      8. 60

Ostatní přímé daně      9. 61

Daň z přidané hodnoty     10. 62

Ostatní daně a poplatky     11. 63

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem     12. 64

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků     13. 65

Pohledávky za účastníky sdružení     14. 66

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí     15. 67

Pohledávky z vydaných dluhopisů     16. 68

Jiné pohledávky     17. 169

Dohadné účty aktivní     18. 70

Opravná položka k pohledávkám     19. 71

Krátkodobý finanční majetek celkem III. 3 2981 97072

Pokladna      1. 673

Ceniny      2. 74

Účty v bankách      3. 3 2921 97075

Majetkové cenné papíry k obchodování      4. 76

Dluhové cenné papíry k obchodování      5. 77

Ostatní cenné papíry      6. 78

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek      7. 79

Peníze na cestě      8. 80

Jiná aktiva celkem IV. 81

Náklady příštích období      1. 82

Příjmy příštích období      2. 83

Kurzové rozdíly aktivní      3. 84

AKTIVA CELKEM 4 8303 62985
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Stav k poslednímu
dni účetního obdobíPASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Číslo
řádku

Vlastní zdroje celkemA. 2 5543 55786

Jmění celkem I. 2 6613 66987

Vlastní jmění      1. 575788

Fondy      2. 2 6043 61289

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků      3. 90

Výsledek hospodaření celkem II. -107-11291

Účet výsledku hospodaření      1. 592

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      2. -2693

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let      3. -112-8694

Cizí zdroje celkemB. 2 2767295

Rezervy celkem I. 96

Rezervy 1. 97

Dlouhodobé závazky celkem II. 98

Dlouhodobé bankovní úvěry      1. 99

Vydané dluhopisy      2. 100

Závazky z pronájmu      3. 101

Přijaté dlouhodobé zálohy      4. 102

Dlouhodobé směnky k úhradě      5. 103

Dohadné účty pasivní      6. 104

Ostatní dlouhodobé závazky      7. 105

Krátkodobé závazky celkem III. 19572106

Dodavatelé      1. 99107

Směnky k úhradě      2. 108

Přijaté zálohy      3. 109

Ostatní závazky      4. 1110

Zaměstnanci      5. 111

Ostatní závazky vůči zaměstnancům      6. 11421112

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.      7. 41113

Daň z příjmů      8. 114

Ostatní přímé daně      9. 10115

Daň z přidané hodnoty     10. 116

Ostatní daně a poplatky     11. 117

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu     12. 118

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků     13. 119

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     14. 120

Závazky k účastníkům sdružení     15. 121

Závazky z pevných termínových operací a opcí     16. 122

Jiné závazky     17. 123

Krátkodobé bankovní úvěry     18. 124

Eskontní úvěry     19. 125

Vydané krátkodobé dluhopisy     20. 126

Vlastní dluhopisy     21. 127

Dohadné účty pasivní     22. 2042128

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     23. 129

Jiná pasiva celkem IV. 2 081130

Výdaje příštích období      1. 131

Výnosy příštích období      2. 2 081132

Kursové rozdíly pasivní      3. 133

PASIVA CELKEM 4 8303 629134
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#UC111311-64, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech , přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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Příloha účetní závěrky sestavená 
ke dni 31. 12. 2014

1. Údaje o právnické osobě

Název: Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Praha 1, Jáchymova 3, PSČ 110 01

Identifikační číslo: 257 21 542

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Den vzniku: 17. prosince 1998

2. Poslání a cíle 

a)   podporovat vědecký výzkum dějin Terezína v letech 1940–1945 zejména v souvislosti s nacio-

nálně socialistickým “konečným řešením židovské otázky”

b)   výsledky výzkumu předkládat a rozšiřovat vědeckou a populárně vědeckou ediční činností, 

výstavami, konferencemi, didaktickou činností a rovněž dalšími formami komunikace s veřej-

ností

c)   podporovat myšlenku a přispívat k realizaci záměru, aby se Terezín natrvalo stal místem set-

kávání zejména mladých lidí různých národností, politických, filosofických a náboženských 

názorů

3. Účetní období, právní úprava

Účetním obdobím je kalendářní rok. Při účtování a sestavování účetní závěrky postupovala účetní 

jednotka v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi a právními předpisy v platném znění: 

-     zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

-     zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

-     s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

-    českými účetními standardy č. 401 – č. 413

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví na prostředcích výpočetní techniky. Zpracování 

účetních záznamů je měsíční. Veškeré písemnosti jsou archivovány v sídle společnosti. 
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4. Účetní metody

4.1  odpisové plány:

Doba odepisování u drobného hmotného majetku a nehmotného majetku pořízeného 

před 1. 1. 2003 je 24 měsíců. DDHM pořízený po 1. 1. 2003 se financuje z provozních 

nákladů a najednou vstupuje do spotřeby materiálu a eviduje se v operativní evidenci. 

DHM – rovnoměrně – server- 36 měsíců.

4.2  Způsob oceňování

Oceňování majetku a závazků je v souladu se zákonem o účetnictví. 

4.3 Přepočet na cizí měnu, tvorba rezerv a opravných položek

 Účetní jednotka používá pro přepočet cizí měny denní kurz České národní banky.  

 Netvoří rezervy. 

 Zůstatek opravných položek je nulový.

Komentář k rozvaze

5.1 aktiva

Celková výše aktiv činí 4 830 tis. Kč, z toho dlouhodobého majetku v netto hodnotě  

1 286 tis. Kč (pořizovací cena knih v knihovně dosahuje částku 1 363 tis. Kč), pohledávek 

55 tis. Kč, objem peněžních prostředků celkem 3 298 tis. Kč. 

Společnost nemá pohledávky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. 

Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví – není. 

  

5.2 Pasiva

Vlastní zdroje jsou ve výši 2 554 tis. Kč. Cizí zdroje se podílí na celkových zdrojích 47%,  

tj. 2 277 tis. Kč, z toho 2 081 tis. Kč je vázáno na projekty jako výnosy příštích období.   

Nejsou závazky se splatností delší jak 5 let. Účetní jednotka nemá závazky po splatnosti  

k místnímu finančnímu úřadu a ani závazky po splatnosti na sociální pojištění, ani na 

zdravotní pojištění. 

Neexistují závazky, které by nebyly uvedeny v rozvaze. Nejsou závazky kryté zástavním 

právem. 
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Komentář k výkazu zisku a ztráty

5.3 Náklady 

Veškeré náklady jsou vynaložené na plnění obecně prospěšných cílů, společnost nepro-

vozuje hospodářskou činnost ani jiné doplňkové činnosti.

5.4 Mzdové náklady

Průměrný stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 byl 8,50 přepočtený 4,22 z toho 1 zaměstnanec 

je řídící. 

Výše mzdových nákladů celkem je 1 503 tis. Kč, z toho mzdové náklady na řídícího pra-

covníka je 176 tis. Kč. Osobní náklady celkem za společnost 1 889 tis. Kč.

5.5 odměny členům správní rady 

Členové správní rady ani členové dozorčí rady nejsou odměňováni za činnost. 

Rovněž jim nebyla poskytnuta žádná půjčka, ani jiné výhody, není s nimi uzavřena 

žádná obchodní smlouva. 

5.6 Způsob zjištění základu daně z příjmu právnických osob

Účetní jednotka vykazuje jednu hlavní činnost. Dodržuje věcnou a časovou souvislost 

nákladů a výnosů při čerpání prostředků dotací ze státního rozpočtu i od ostatních doná-

torů s ohledem na trvání jednotlivých projektů. 

5.7 významné položky rozvahy a výsledovky

Na celkových výnosech (3 219 tis. Kč) se 76 % podílí dotace (2432 tis.) Kč, dary a tržby  

2 % (tržby 41 tis. Kč; dary 13 tis. Kč). Z nákladových položek nejvýznamnější jsou mzdové 

náklady 1 503 tis. Kč, z toho je 376 tis. Kč odměn z dohod o provedení práce. Osobní 

náklady celkem 1 889 tis. Kč, z toho 383 tis. Kč zákonné sociální náklady. 

5.8 dary 

Společnost obdržela dva finanční dary v celkové výši 320 tis. Kč a poskytla hmotné dary 

– publikace v celkové hodnotě 11 tis. Kč, z toho právnickým osobám, převážně školám, 

ve výši 6 tis. Kč.

5.9 dotace

Celková výše dotací a příspěvků na projekty dosáhla objemu 3 155 tis. Kč, z toho dotace 

ze státního rozpočtu - MŠMT ČR ve výši 175 tis. Kč na projekt Letní škola, 500 tis. Kč MŠMT 

ČR na projekt Jáchymka, MK ČR 60 tis. Kč na projekt digitalizace vědecké knihovny. 
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Na financování ostatních projektů se spolupodílely dotace zahraničních i českých nadací 

a tzv. Norské fondy v celkové výši 1 697 tis. Kč.  Na podporu projektů pro příští období má 

společnost přidělené dotace ve výši celkem 2 081 tis. Kč. 

Odesláno dne:  Podpis odpovědné osoby:              Podpis osoby za sestavení:  
   Mgr. Tereza Štěpková               Kosáková  
           

Okamžik sestavení:                  telefon: 607902978
K 31. 12. 2014
Dne 25. 6. 2015
                                                                                                                     Razítko:
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Poděkování za spolupráci v roce 2014

Terezínská iniciativa

Židovské muzeum v Praze 

Nadace Židovské obce v Praze

Muzeum romské kultury v Brně

Nadační fond obětem holocaustu

Státní oblastní archiv v Plzni

Moravský zemský archiv v Brně

Gedenkdienst, Wien

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Antikomplex

Živá paměť
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Poděkování za finanční podporu:

Kontakty

Institut Terezínské iniciativy

obecně prospěšná společnost                   

Jáchymova 63/3

110 00 Praha 1

IČO: 25721542

Telefon:  +420 222 317 013

Email: institute@terezinstudies.cz

Knihovna: +420 222 319 212

E-mail: library@terezinstudies.cz

www.terezinstudies.cz

Facebooková stránka Institut Terezínské iniciativy

https://www.facebook.com/pages/Institut-Terez%C3%ADnsk%C3%A9-iniciativy/342769145761789

Podpořte naši činnost nebo konkrétní projekt:

Číslo bankovního konta:

Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1

90334011/0100

IBAN: CZ5001000000000090334011

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY DARUJME.CZ NA WEBU www.terezinstudies.cz

institute@terezinstudies.cz
library@terezinstudies.cz
www.terezinstudies.cz
https://www.facebook.com/pages/Institut-Terez%C3%ADnsk%C3%A9-iniciativy/342769145761789
www.terezinstudies.cz

