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ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY

Kdo jsme?

Institut Terezínské iniciativy je nevládní nezisková organizace. U jejího založení 
jako nadace v roce 1993 stály významné osobnosti Terezínské iniciativy – meziná-
rodního sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí 
a jejich přímých potomků. Nadace byla o pět let později transformována na obecně 
prospěšnou společnost s názvem Institut Terezínské iniciativy. Byl to zejména  
historik holocaustu Miroslav Kárný, jeho manželka Margita, prof. Felix Kolmer,  
a další, kteří stanovili jeho účel:

a) podporovat vědecký výzkum dějin Terezína v letech 1940-1945 zejména v souvislosti
s nacionálně 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 veřejností,

c) podporovat myšlenku a přispívat k realizaci záměru, aby se Terezín natrvalo stal místem 
setkávání zejména mladých lidí různých národností, politických, filosofických  
a náboženských názorů.

V roce 2012 se změnou Občanského zákoníku byl v aktualizované zakládací listině zrušen 
bod c) a nahrazen následujícím zněním:

spravovat a rozvíjet databázi obětí holocaustu v českých zemích a podporovat projekty
na databázi navazující.

Od té doby Institut svůj záběr rozšířil na vědecký výzkum různých aspektů příčin, průběhu  
a důsledků holocaustu v moderních dějinách, zejména v kontextu vztahů většiny  
a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky. 

Provozujeme vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu a veřejnou odbor-
nou knihovnu. Pořádáme vzdělávací semináře a kurzy pro učitele, žáky českých škol i pro 
veřejnost. Organizujeme každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaus-
tu – Jom ha-šoa. A protože si uvědomujeme, kde sídlíme, připomínáme také historii budovy 
bývalé židovské školy v Jáchymově ulici v Praze, která spojuje autenticitu lidských osudů
a místa paměti holocaustu s motivy vzdělávání a výchovy.
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Odborným výzkumem přispíváme k rozvoji 
bádání o moderních dějinách českých zemí 
a usilujeme o rozvoj diskuse o důležitých 
událostech a místech naší společně historie 
v širších souvislostech.

Systematickou a pečlivou dokumentací jednotlivých 
obětí holocaustu důstojně zachováváme památku obě-

tí nacistického rasového pronásledování a páchaného 
bezpráví, pečujeme o jejich aktivní připomínání.

Vzděláváním široké veřejnosti, zejména pedagogů  
a mladých lidí, v oblasti lidských práv prostřednic-
tvím příkladů a příběhů z historie holocaustu  
a 20. století přispíváme k jejich výchově  
v tolerantní a zodpovědné lidi orientující se  
v současné společnosti.

ZKOUMÁME

PŘIPOMÍNÁME

VZDĚLÁVÁME

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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Úvodní slovo ředitelky

Rok 2020 byl pro všechny z nás výjimečný. Změny, které vyvolala světová pandemie nemoci 
Covid-19, nikdo nečekal a vyrovnávali jsme se s nimi tzv. za pochodu. Jsem velice ráda, že 
Institut Terezínské iniciativy tuto situaci zvládl, dle mého hodnocení, na výbornou. Dokázali 
jsme se na nové podmínky rychle adaptovat: většinu projektů zaměřených na vzdělávací 
akce a setkávání — ať už mladých lidí nebo dospělých, jsme prodloužili; akce, u kterých to 
bylo možné, přetavili do online formy. Co s odstupem 9 měsíců již vypadá jako samozřej-
most, bylo na začátku velice těžké — rozhodovat o tom, že se akce nebude konat a přijmout 
za toho rozhodnutí patřičnou zodpovědnost. Dnes vím, že to byla správná a prozřetelná 
rozhodnutí — přesun naší tradiční připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu — 
Jom ha-šoa z náměstí skoro 30 měst a míst ČR do virtuálního prostoru nebo posunutí me-
zinárodní konference projektu Nechte mě být, jaká jsem — hledání konstruktivního dialogu 
v polarizující se společnosti v Bratislavě. Téma této konference pro mě bylo z počátku málo 
srozumitelné, s postupem času a vývojem nejen celosvětové situace jej však shledávám 
stále aktuálnějším. Je jasné, že polarizaci názorů a postojů současné společnosti nahrává
i omezení doposud zcela přirozených kontaktů a běžné komunikace. Shledali jsme s kolegy 
a kolegyněmi z týmu, jak velice nám tento “normální” režim chybí. Podařilo se nám ale najít 
cesty a, i když je to obtížné, díky naší profesionalitě, ochotě a vůli k domluvě jsme dokázali 
pracovat a dosahovat výsledků, které jsme si pro rok 2020 stanovili. 

Na náš rok 2020 jsem hrdá. Jsem hrdá na vysoce profesionální výkony všech pracovníků 
Institutu, na náš otevřený a respektující přístup nejen jeden k druhému, ale i k těžkým té-
matům i lidem, jichž se osobně dotýkají. Jsem hrdá na to, že jsme se v roce 2020 stali členy 
delegace České republiky v Mezinárodní alianci pro připomínání holocaustu (IHRA) a také 
českým partnerem organizace Tváří v tvář historii a sobě samým (FHAO). 

Vážím si toho, že mohu v Institutu Terezínské iniciativy pracovat a již devátým rokem jej 
vést. Děkuji za dlouholetou práci a podporu mnoha členů správní a dozorčí rady i dalších 
našich podporovatelů v roce 2020. A jsem vděčná kolegům a kolegyním, že na nás
mohu být hrdá!

Mgr. Tereza Štěpková

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY



2020kalendář



8
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Místo kalendáře

Rok 2020 začal jako každý jiný. Putovní výstava o Anně Frankové pokračovala na  
gymnáziu Heyrovského v pražských Butovicích, přípravy na Veřejné čtení jmen obětí ho-
locaustu — Jom ha-šoa se naplno rozjely v 28 městech, zahájili jsme přípravy na meziná-
rodní konference Searching for constructive dialogue in polarised society v Bratislavě a na 
jarní seminář pro pedagogy v Praze. Během ledna a února proběhly naplánované besedy  
s pamětníky — s Evelinou Merovou pro posluchače školy CET Prague — nebo s příslušníky 
tzv. druhé generace — s Davidem Haasem pro studenty gymnázia Jana Keplera v Praze. 
Výstava o Anně Frankové se přesunula z Prahy na Českolipsko. Ještě začátkem března  
přednášel Michal Schuster pro veřejnost v obci Hrušky na jižní Moravě,  
studenti NYU Prague navštívili Jáchymku.

V polovině března však přišla epidemie Covid-19 a s ní spojené omezení a zákazy. Jako první 
jsme přesunuli dubnový seminář na podzimní termín a mezinárodní konferenci plánovanou 
do Bratislavy do online prostředí, pro veřejnost jsme uzavřeli výstavu Jáchymka a knihovnu. 
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu jsme v relativně krátké době transformovali na online 
akci s mezinárodní účastí. Výzkum byl omezen uzavřením archivů a knihoven. Jediné, co  
zůstalo fungovat bez výrazných změn, byla Databáze obětí, a tak jsme v květnu mohli  
zveřejnit jména zahynuvších v tzv. „cikánském táboře“ v Letech u Písku.

Když se covidová situace uklidnila a byly povoleny vzdělávací akce, zahájili jsme nový běh 
kurzu Od dokumentů k příběhům — kurz Kompetencí pro demokratickou kulturu a mohli  
vysvobodit výstavu o Anně Frankové ze školy v Kravařích. Bohužel jsme museli odvolat její 
putování po dalších školách — jako první s ní měli pracovat žáci v ZŠ a MŠ Nechanice.  
Výstavu se nám však podařilo přes léto prezentovat v malebné moravské obci Jevíčko,  
a to v bývalé synagoze. Léto přálo i vzdělávacím akcím, a tak jsme si v srpnu troufli  
zorganizovat tradiční Letní školu v Brně.

Ještě v září se nám podařilo, i když za zvýšených hygienických opatření, uspořádat seminář 
kurzu Od dokumentů k příběhům a doufali jsme, že původně dubnový seminář pro učitele 
budeme moci realizovat tradičně „na živo“ v Praze. Podzimní vlna epidemie nás bohužel 
donutila vše znovu přeplánovat a přesunout do online prostředí. Výstava o Anně Frankové 
se ještě přesunula na Broumovsko — zde měla putovat po několika školách, ale kvůli jejich 
uzavření se tak nestalo. Postupně začal vznikat koncept, jak výstavu využít  
pro online výuku.

Kurz Od dokumentů k příběhům pokračoval, ač se změněným harmonogramem. Byli jsme 
velice rádi, že se nám do online podoby semináře podařilo zařadit i besedu s paní Evelinou 
Merovou, která nám dokázala, že se v žádném věku nemusíme bát moderních technologií.

Kalendářní rok jsme zakončili online setkáním Poradní skupiny projektu Databáze romských 
obětí holocaustu. To, že vánoční večírek celého týmu ITI proběhl také online, snad ani zmi-
ňovat nemusíme. Stále s nadějí, i když malou, jsme vyhlíželi do roku 2021 a doufali, že se 
bude moci řada akcí konat „normálně“. Bylo ale čím dál tím jasnější, že tomu tak nebude
a že budeme muset v online verzích akcí a seminářů pokračovat — a to jak při mezinárod-
ním semináři pro pedagogy z Čech, Slovenska a Německa v lednu 2021, tak také při  
Veřejném čtení jmen obětí holocaustu — Jom ha-šoa 2021.
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Kalendář akcí v roce 2020

leden

12. února 
–27. března

17. února

20. února

26. února

5. března

18.–21. března

3.–5. dubna

21. dubna

13. května

květen

Výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní 
příběh Anne Frankové na Gymnáziu
Jaroslava Heyrovského v Praze

Výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní 
příběh Anne Frankové v ZŠ Kravaře
u České Lípy

Beseda Davida Haase na gymnáziu
Jana Keplera v Praze

Prezentace Institutu pro posluchače
NYU Prague.

Beseda s Evelinou Merovou pro studenty 
CET Prague

Přednáška Michala Schustera Tragický osud 
rodiny Dychovy z Hrušek za druhé světové 
války, Základní škola Hrušky

Mezinárodní konference
Searching for constructive dialogue
in polarised society v Bratislavě

Seminář pro učitele Výchova k respektu
a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, 
jaká jsem v Praze

Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu — Jom ha-šoa 2020

Zveřejnění záznamů romských obětí
koncentračního tábora v Letech
v Databázi obětí na portálu holocaust.cz

Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh 
Anne Frankové v ZŠ a MŠ Nechanice

Kvůli šíření nemoci
COVID-19 a postupnému 
uzavírání hranic jsme se 
16. 3. rozhodli konferen-
ci zrušit a přesunout
do online podoby.

Kvůli šíření nemoci 
COVID-19 byl seminář 
přesunut na podzimní 
termín.

Kvůli šíření nemoci
COVID-19 se akce
uskutečnila online.

Zrušeno kvůli situaci 
způsobené COVID-19.

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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30. června

8.–9. června

18. června

1. července

18.–21. srpna

21.–22. září

11.–12. září

září–říjen

13. října

Prezentace Michala Schustera Database
of victims of the national socialist persecu-
tion of „Gypsies“ on the territory of today‘s 
Czech Republic v rámci online jednání
International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) Committee on the Genocide 
of the Roma

Mezinárodní konference projektu
Constructive Dialogue in a Polarised Society 
(Bratislava, online)

Úvodní setkání ke kurzu pro pedagogy
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí 
pro demokratickou kulturu

Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká jsem. 
Životní příběh Anne Frankové v bývalé
synagoze v Jevíčku

Letní škola Nechte mě být, jaká jsem.
Hledání konstruktivního dialogu v polarizo-
vané společnosti v Brně

Mezinárodní konference Persecution at 
Home: Eviction and Resettlement of Jews 
Within the City Space, 1938-1942 ve Vídni.

Seminář v rámci kurzu pro učitele  
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí 
pro demokratickou kulturu

Výstava Nechte mě být, jaká jsem. Životní 
příběh Anne Frankové v ZŠ Glowackého
v Praze 8

Seminář v rámci kurzu pro učitele  
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí
pro demokratickou kulturu

Přesunutá konference 
plánovaná původně
na březen do Bratislavy.

Aneta Plzáková se 
účastnila s příspěvkem 
prezentujícím data zís-
kaná v rámci projektu 
Integrace a segregace
v prostoru města.

Zrušeno kvůli situaci 
způsobené Covid-19.

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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16.–18. října

27. října

5. a 12. listopadu

20.–21. listopadu
a 27.–28. listopadu

10. prosince

Seminář pro učitele Výchova k respektu
a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, 
jaká jsem.

Seminář rámci kurzu pro učitele a meto-
dické konzultace v rámci projektu Od do-
kumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro 
demokratickou kulturu

Seminář v rámci kurzu pro učitele  
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí 
pro demokratickou kulturu

Seminář v rámci kurzu pro učitele  
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí 
pro demokratickou kulturu

Setkání expertní skupiny projektu
Databáze romských obětí holocaustu

Zrušeno kvůli situaci 
způsobené COVID-19, 
část původně přihlá-
šených se zúčastnila 
obdobného semináře Od 
dokumentů k příběhům. 
Kurz kompetencí pro 
demokratickou kulturu.

Kvůli situaci způsobe-
né COVID-19 proběhla 
online.

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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Statistika roku 2020

Celkem proškolených pedagogů

Celkem proškolených žáků

Celkem návštěvníků našich akcí pro veřejnost

Celkem návštěv portálu holocaust.cz a Databáze obětí

Počet nově přidaných fotografií a dokumentů do Databáze obětí

Počet měst, ve kterých se mělo konat Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 
— Jom ha-šoa

Počet výpůjček v knihovně

45

33

cca 180

cca 440 000

115

28

16

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY

Naplňování poslání
projekty / akce / služby veřejnosti

Ve většině projektů Institutu Terezínské iniciativy se prolínají a propojují všechny pilíře naší 
práce — výzkum, dokumentace obětí a vzdělávání. V posledních 10 letech se postupně změ-
nilo portfolio našich donorů a nadací poskytujících nadační příspěvky a s tím také priority. 
Doby, kdy jsme díky intenzivní diplomatické práci významných osobností Institutu —
prof. Felixe Kolmera, Miroslava Kárného a dalších — získávali každoroční podporu od vlády 
Spolkové republiky Německo, jsou minulostí. Většina našich donorů jsou veřejné instituce — 
Evropská unie, Česká republika, Hlavní město Praha a další. Proto je také třeba respektovat 
požadavky a priority donorů. Daří se nám je však přesvědčit, že zárukou kvalitního výsledku 
projektu je propojení všech oblastí naší práce, protože bez kvalitního výzkumu a pečlivé
dokumentace nejsou vzdělávací programy funkční. A naopak — interakce se vzdělavateli
i žáky a studenty nám ukazují společenskou potřebnost určitých historických témat, která 
pak zohledňujeme ve výzkumných a dokumentačních projektech. Velkou výzvou je pro nás 
hledání jiných forem fundraisingu a rozvoj individuálního i firemního dárcovství tak,
abychom se stali postupně více nezávislými na veřejných zdrojích.



15

Databáze obětí

Mezi hlavní úkoly Institutu Terezínské iniciativy 
patří dokumentace a připomínání osudů vězňů 
terezínského ghetta a dalších obětí nacistické-
ho rasového pronásledování. Prvními výstupy 
dokumentační činnosti Institutu byly Terezínské 
pamětní knihy, na které databáze navazuje.
Prostřednictvím webového rozhraní Databáze 
obětí zpřístupňujeme nejen základní biografické 
údaje, ale také fotografie a digitalizované archiv-
ní dokumenty, které jednotlivým obětem vrací 
tvář a střípky jejich životních příběhů. Informace 
získané v rámci našich dokumentačních projektů 
jsou veřejnosti zpřístupněny na portálu
holocaust.cz a v našich vzdělávacích aktivitách 
je využíváme také při práci s pedagogy, žáky
a studenty.

Součástí naší práce na Databázi obětí je také 
poskytování specializovaných rešeršních služeb 
badatelům z řad laické i odborné veřejnosti.
V roce 2020 jsme obdrželi celkem 135 indivi- 
duálních badatelských dotazů, jejichž zodpově- 
zení nám zabralo více než 50 hodin práce.

Významnou částí rešeršních služeb v roce 2020 
zůstává spolupráce na projektu Sociální struk-
tura nacis tického ghetta: analýza přežití v tere-
zínském ghettu, jehož cílem je analyzovat vliv 
demografické a sociální struktury nacistického 
ghetta na přežití vězňů na základě individuálních 
dat o 140 tisících vězních terezínského ghetta. 
Projekt podpořený Grantovou agenturou ČR 
vede prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. z Cent-
ra pro eko nomický výzkum a doktorská studia 
Univerzity Karlovy v Praze. Institut Terezínské 
iniciativy v roce 2020 pro projekt zpracoval
např. rozsáhlé soubory dat o předválečných
členech místních i zahraničních židovských obcí.
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Databázi obětí doplňujeme, jak o textové infor-
mace, tak o fotografie a dokumenty. V roce 2020 
jsme od soukromých dárců získali přibližně 115 
dokumentů a fotografií. Část z nich se zobrazuje 
veřejně na portálu holocaust.cz, část z nich
je součástí neveřejné části databáze. Na základě 
dotazů také neustále doplňujeme a zpřesňujeme 
údaje o jednotlivých obětech.

Projekt byl v roce 2020 realizován za pod-
pory Nadačního fondu obětem holocaustu.

Na projektu procovali:  
Aneta Plzáková, Radana Rutová,  
Eliška Waageová

Více informací:  
https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
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Databáze romských obětí holokaustu

Od roku 2016 jsme pracovali na projektu, v rámci něhož jsme využili naše bohaté zkušenosti 
se systematickým shromažďováním a zpracováváním dat obětí holocaustu. Cílem projektu je 
přispět k rozvoji dokumentace romských obětí, jejichž životní osudy jsou jakýmkoli způso-
bem spojeny s územím dnešní České republiky. Současně v rámci projektu shromažďujeme 
a systematizujeme údaje jednotlivých lidí, převážně Romů a Sintů, označených za „cikány“  
a pronásledovaných a perzekvovaných během druhé světové války. Shromážděné údaje  
a materiály chceme poskytnout a využít k výzkumu, bádání a vzdělávání, a zvýšit tak pově-
domí o pronásledování Romů a Sintů jako součásti moderních dějin středoevropského regio-
nu. Chceme také podnítit širší diskuzi o významu připomínání událostí druhé světové války, 
zejména jejich příčin a důsledků pro utváření identity členů všech skupin obyvatel našeho 
regionu – příslušníků většiny a menšin a budování jejich vzájemných vztahů. 

V roce 2020 jsme se zaměřili na dokončení struktury Databáze obětí a finální kontrolu dat 
pro vytvoření databáze obsahující první část shromážděných údajů. V návaznosti na to jsme 
v květnu 2020 spustili novou součást databáze, která obsahuje informace o obětech
„cikánského tábora“ v Letech u Písku. Veřejně přístupná část databáze zobrazuje základní 
údaje o jednotlivých vězních zemřelých v tomto táboře v době jeho trvání od srpna 1942
do srpna 1943, tj. jméno a příjmení, datum a místo narození, datum příchodu do tábora,
datum odchodu z tábora, datum a místo úmrtí. Větší část zjištěných údajů je uložena
z důvodu ochrany osobních údajů v neveřejné části databáze, která je určena
pro registrované badatele a pozůstalé.

„Gratuluji Vám i Vašim spolupracovníkům za počin, který je určitě velkým 
posunem v bádání a zpřístupňování údajů o této problematice.“

doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc., zástupce ředitele, Památník Terezín

Projekt byl v letech 2016-2020 realizován 
za podpory americké nadace
Bader Philanthropies, Inc.

Na projektu pracovali:  
Tereza Štěpková, koordinace projektu; Aneta  
Plzáková, správa databázového systému;  
historický výzkum: Michal Schuster, Aletta 
Beck; Eliška Waageová, archivní rešerše,  
historický výzkum; přepis dat: František Lacko, 
Růžena Ďorďová. Jako externí výzkumníci  
a konzultanti s týmem spolupracují Helena  
Sadílková, Pavel Baloun, Petr Lhotka, pracovníci  
Muzea romské kultury Dušan Slačka a Anna  
Míšková, dále Jan Hauer, Čeněk Růžička  
a Rudolf Murka.
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Informace o projektu:  
http://www.terezinstudies.cz/projects/roma-database.html

Z dalších ohlasů na zveřejnění Databáze:

„Thank you very much for presenting this really important and useful database, 
which I will recommend to appropriate individuals and institutions.“

Oliver von Mengersen, Documentation and Cultural Center of German Sinti and Roma,
Heidelberg, Germany

„Congratulations for this huge success.“
Dr. Gerhard Baumgartner, Documentation Center of Austrian Resistance,

Vienna, Austria

„I‘m so glad to hear about the progress of your work. It‘s a really important miles-
tone regarding acknowledgement of the Roma history. Thank you!“

Dr. Joanna Talewicz-Kwiatkowska, an academic adviser to the International Center for Edu-
cation about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz-Birkenau museum, Poland

„Moc si toho vážím a moc děkuji za úsilí vynaložené při Vaší výzkumné
a dokumentační práci.“

Miroslav Zima, ředitel, DROM, romské středisko, Brno

„Moc vám všem k dokončení gratuluji!“
Mgr. Helena Sadílková, M.A., PhD., vedoucí Semináře romistiky,

Katedra středoevropských studií, Univerzita Karlova
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Součástí projektu byla také práce Františka Lacka v roce 2018 a 2019. V jeho závěru při-
pravoval společně s Růženou Ďorďovou vzdělávací program, jehož neúspěšnou prezentací 
v lednu 2020 svou práci na projektu i v Institutu Terezínské iniciativy ukončil. Díky velkory-
sosti Nadace Bader Philantropies a zodpovědné a pečlivé práci Růženy Ďorďové jsme mohli 
v projektu pokračovat. V období února až srpna pracovala na přípravě vzdělávacího progra-
mu a podílela se také na finalizaci podkladů pro databázi obětí nacistického pronásledování 
„cikánů“ v květnu. Vzdělávací program pod supervizí metodičky Marie Smutné byl díky
Covidu nakonec realizován pouze na Letní škole pro pedagogy v Brně, byl ale velice úspěšný.

Ohlasy na vzdělávací program na Letní škole v Brně:

„Růža je úžasná a přes těžký příběh ve mně zanechala naději a popud, ať víc  
dělám, a pozitivní pocit. Celá aktivita byla skvělá, i zamyšlení nad zkušenostmi, 
jaké s romskou komunitou máme, a volné psaní na konci, ať všechny ty emoce 
zpracujeme a využijeme k akci.“

„Musela jsem po Růženčině vyprávění hodně přemýšlet sama o sobě.  
Obdivuji její nasazení.“
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Holocaust.cz

I v roce 2020 jsme pokračovali ve zveřejňování nových odborných textů a materiálů 
na vzdělávacím portálu holocaust.cz, který provozujeme od roku 2001. 

V srpnu jsme připomněli 80. výročí uzavření českých škol pro židovské žáky a pedagogy 
spolu s významným hostem, paní Evelínou Merovou, která ve vzpomínkovém videozáznamu 
hovoří o svém příchodu a působení v tzv. židovské škole v Jáchymce. V říjnu jsme publiko-
vali článek amerického historika Benjamina Frommera k problematice stěhování židovského 
obyvatelstva v roce 1940.

Významným obsahovým příspěvkem byly také dva texty týkající se pronásledování Romů  
a Sintů  z pera našich historiků Michala Schustera a Aletty Beck. Vybrané texty byly přelo-
ženy do angličtiny a němčiny a začali jsme aktualizovat strukturu a obsah anglické i němec-
ké sekce webu. Ve spolupráci s dobrovolníkem z Rakouska byly upraveny německé překlady 
textů z odborné sekce.

Odkazy na články a materiály: 

Michal Schuster, Aletta Beck: Pronásledování Romů a Sintů v Protektorátu Čechy a Morava
Aletta Beck: „Cikánský tábor I“ Lety u Písku
Eliška Waageová: 7. srpna 1940 - Vyloučení židovských žáků ze škol
Benjamin Frommer: „Židovské domy“ v Praze, podzim 1940

Projekt byl v roce 2020 realizován 
za podpory Nadačního fondu  
obětem holocaustu  
a Bader Philantropies.

Na projektu pracovali: 
Aneta Plzáková, Aletta Beck,  
Eliška Waageová, Michal Schuster,  
Tereza Štěpková, Clemens Schnettgen

Informace o projektu: 
http://www.terezinstudies.cz/projects/ho-
locaust.cz.html,  
www.holocaust.cz
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Statistika návštěvnosti Holocaust.cz 
a databáze obětí v roce 2020

Zdroj: Google Analytics

Návštěvy (návštěvou se rozumí doba, po kterou se návštěvník aktivně 
věnuje webovým stránkám)

Uživatelé (uživatel, který měl na stránkách minimálně jednu návštěvu)
Z toho 88,3 % nových uživatelů
11,7 % vracejících se uživatelů 

Zobrazení stránek (celkový počet zobrazení stránek včetně  
opakujících se zobrazení)

Nejnavštěvovanější stránky portálu (počet zobrazení) 
1. Databáze obětí – vyhledávací formulář (česká verze)
2. Databáze obětí – vyhledávací formulář (anglická verze)
3. Homepage (česká verze)
4. Databáze obětí – vyhledávací formulář (německá verze)
5. Die NS-Ideologie
6. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (česká verze)
7. Concentration camps and ghettos – Auschwitz
8. The persecution of german jews after the nazi seizure of power
9. Homepage (anglická verze)
10. Databáze dokumentů – vyhledávací formulář (anglická verze)

Celkový přehled návštěv podle zemí
1. Česká republika
2. Spojené státy
3. Německo
4. Velká Británie
5. Slovensko 
6. Austrálie
7. Rakousko 
8. Kanada
9. Švýcarsko
10. Indie

578 606

432 837

2 568 689

285 675
96 325
61 445
58 472
42 875
35 754
23 287
22 452
44 977
25 977

131 853
92 638
79 979
23 333
12 713
11 130
9 804
8 106
5 085
3 846
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Integrace a segregace v prostoru města

„Na základě všech předložených informací o řešení posuzovaného projektu v roce 
2020 lze bez pochybnostı ́ doporučit pokračování řešení tohoto projektu i v dalším 
období, neboť aktivity jeho řešitelského konsorcia i již dosažené dílčí cíle  
a výstupy z projektu dávají plnou záruku jeho celkového úspěšného řešení.“

hodnocení projektu zpravodaje TA ČR k Průběžné zprávě projektu za rok 2020

Projekt Integrace a segregace v prostoru města, jehož cílem je pomocí mobilní aplikace  
navrátit pražské oběti šoa do míst jejich bydliště před nucenou deportací do Terezína a dal-
ších nacistických ghett a táborů, vstoupil v roce 2020 do třetího roku realizace. Právě v tom-
to roce bylo v mírném předstihu dosaženo jednoho z plánovaných výstupů projektu, kterým  
se stal recenzovaný odborný článek s názvem Present and Absent: Exploring the Holocaust 
of Jews in Prague Using a Mobile Application zaměřený na problematiku interaktivního virtu-
álního zprostředkování historických událostí spojených s holocaustem v pražském prostředí 
široké veřejnosti pomocí mobilní aplikace. Tento článek byl publikován v zahraničí v odbor-
ném recenzovaném periodiku GI Forum a na jeho autory jsou Michal Frankl, Petr Mazánek, 
Aneta Plzáková, Wolfgang Schellenbacher, Zuzana Schreiberová a Luboš Světík.  

Plná verze článku je dostupná zde:
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003c13df.pdf

Na základě důkladného testování  
prototypu aplikace, který byl vyvinut  
v předchozím roce a do jehož evaluace 
se zapojilo několik referenčních skupin 
— pozůstalí, členové Terezínské iniciati-
vy, studenti Lauderových škol a odbor-
né školy zaměřené na IT — byla v roce 
2020 rozpracována nová verze aplikace 
reflektující připomínky testujících.

Ve spolupráci s Masarykovým ústavem  
a archivem Akademie věd České  
republiky byla vznikající aplikace záro-
veň obohacena o nová data týkající se 
zdokumentovaných případů porušování 
protižidovských předpisů a nařízení.

Pozornost byla věnována rovněž tvorbě 
vzdělávacích modulů, které provedou 
možnostmi využití aplikace ve školách  
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či školních a dalších skupinách. Ve spolupráci s Multikulturním centrem byly vytvořeny  
čtyři vzdělávací moduly: Identita v prostoru města, Incidenty, Stolpersteiny a Zmapování 
vybrané čtvrti na základě podkladů z aplikace. Všechny moduly jsou zároveň zasazeny do 
posloupnosti metody Facing History and Ourselves (Jedinec a společnost — My a oni —  
Historická studie — Vyrovnání se s minulostí — Rozhodnutí se angažovat).

Na projektu spolupracujeme s Masarykovým ústavem a archivem Akademie věd České 
republiky, Multikulturním centrem Praha a společností Deep Vision. Na testování se podílí 
studenti pražských Lauderových škol. 

Vzhledem k důsledkům pandemie COVID-19 byl projekt prodloužen a mobilní aplikace tedy 
bude pro uživatele dostupná na konci roku 2021. 

Projekt byl v roce 2020 realizován za podpory Technologické agentury České re-
publiky a podpořen grantem nadace židovksé obce v praze.

Na projektu pracují: 
Aneta Plzáková, Tereza Štěpková, Marie Smutná.

Informace o projektu: 
http://www.terezinstudies.cz/projects/integrace_a_segregace_v_prostoru_mesta.html
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Knihovna

Odborná knihovna Institutu Terezínské iniciativy je zaměřena na téma pronásledování  
a vyvraždění českých a evropských Židů a Romů, dějiny druhé světové války, dějiny  
židovských komunit a problematiku antisemitismu a ra sismu.

K zhruba 6 600 svaz kům českých i zahraničních publikací, jsme v roce 2020 připojili přes  
40 přírůstků. Přesto, že byla knihovna převážnou část roku kvůli pandemii COVID-19  
uzavřena, evidujeme 16 výpůjček z jejího fondu.

Nejzajímavější přírůstky knihovny v roce 2020:

Eric Kurlander. Život s Hitlerem: Liberální 
demokraté ve třetí říši. Academia, 2019.
Marta Malá. Judaismus v ghettu Terezín. 
P3K, 2019.
Joanna Ostrowska, PhD and Kamila 
Uzarczyk, PhD. ‘Mein Führer!’ The Victi-
ms of Forced Sterilization in Lower Silesia, 
1934–44. Osrodek Karta, 2019.
Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout. 
Úřady oberlandrátů v systému okupační 
správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich 
představitelé. Scriptorium, 2019.
Jörg von  Osterloh (Hg.), Kim Wün-
schmann (Hg.). ... der schrankenlosesten 
Willkür ausgeliefert Häftlinge der frühen 
Konzentrationslager 1933-1936/37. Campus 
Verlag, 2017.

Pro vyhledávání v katalogu knihovny lze využít online knihovní katalog, který je ve spoluprá-
ci s praž ským JABOKem (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická) provozován 
od roku 2017. 

Knihovní katalog je dostupný z https://jachymka.jabok.cuni.cz. 

Na provoz knihovny jsme v roce 2020 neměli účelové finanční prostředky,  
stejně tak to bude v roce 2021. 

Knihovnu vede Aneta Plzáková, od září 2020 jako knihovnice pracuje Alena Jelínková. 

Více o naší knihovně naleznete na: http://www.terezinstudies.cz/library/.
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Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh 
Anne Frankové — vrstevnické vzdělávání

Od roku 2016 koordinujeme vzdělávací projekt spojený s putování výstavou, která nese  
název Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové. Jedná se o českou verzi  
výstavy, jejímž autorem je Anne Frank House v Amsterodamu a která putuje po mnoha  
zemích v mnoha jazykových variantách.

„Projekt výstavy o Anne Frankové mi dal hodně příležitostí a hodně mě změnil. Měla jsem 
vždycky ráda dějepis a historii obecně, a tak bylo úžasné slyšet v přípravném workshopu 
tolik informací k jednomu kratičkému úseku z moderních dějin.

... Nadšení lektorek bylo předáno jako štafeta a já jsem v tom období, kdy byla výstava na 
naší škole, nemohla myslet na nic jiného. Pořád jsem všem chtěla vyprávět o lidských chy-
bách a událostech z minulých dob, a také jsem diskutovala s ostatními o přesahu do součas-
nosti, který je ve výstavě také uveden v podobě druhé, modernější, části. A rozhodně vím, 
že jsem nebyla jediná! Skvělou zkušeností bylo, že jsem mohla provádět svoje vlastní spolu-
žáky a kamarády, protože opravdu dávali pozor, reagovali a mám pocit, že si z toho něco  
určitě odnesli, už jenom proto, že si pamatují, že je prováděla jejich kamarádka  
a spolužačka.

Jestli mám mluvit konkrétně o dopadu uskutečnění výstavy na naší škole, stalo se to,  
že společně s dalšími průvodkyněmi jsme dostaly odvahu a chuť „něco dělat“, a tak jsme 
uspořádaly akci pro vyšší gymnázium, která měla velký úspěch, jak mezi studenty,  
tak mezi profesory.“

Dina Ibragimová, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy (kráceno)

Téma „Nechte mě být, jaká jsem“ reflektují také semináře pro učitele, které pedagogy  
prostřednictvím aktivit seznamují s metodou Tváří v tvář historii a sobě samým —  
Facing History and Ourselves.

Výstava byla instalována na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze 13 — Nových Butovi-
cích od 11.12. 2019 do 30.1. 2020, kde ji pod vedením 17 průvodců navštívilo 589 žáků  
z gymnázia, okolí, ale i mimopražských škol. Evaluační seminář proběhl 26. 2. 2020. Výstava 
dále navštívila ZŠ Kravaře u České Lípy, kde ve dnech 12.2.–12.3. proběhl vstupní seminář 
pro 16 průvodců. Výstavu stihlo navštívit 220 žáků, poté byly školy zavřeny. Evaluační se-
minář pro průvodce se realizoval až 22.9. Další plánovaná místa, kde se měla výstava konat 
(ZŠ Nechanice, ZŠ Glowackého Praha 8 a ZŠ Hradební Broumov), musela být kvůli epide-
mické situaci odložena. Naopak se podařilo výstavu prezentovat během léta v synagoze  
v Jevíčku, a to ve dnech 1.7.-31.8., a spojit ji s doprovodnými akcemi pro veřejnost. 
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Projekt byl v roce 2020 spolufinancován z programu „Evropa pro občany“  
Evropské unie a z grantu nadačního fondu obětem holocaustu.

Na projektu pracují:  
Marie Smutná a Dana Gabaľová

Partnerské organizace:  
Nadácia Milana Šimečku (SK), Anne Frank House (NL), Anne Frank  
Zentrum (D)

Informace o projektu:  
http://www.terezinstudies.cz/events/anne_frank_putovni_vystava.html  
a http://www.terezinstudies.cz/projects/anne_frank_putovni_vystava.html 
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Nechte mě být, jaká jsem.  
Hledání konstruktivního dialogu  
v polarizované společnosti. 

Projekt Nechte mě být, jaká jsem. Hledání konstruktivního dialogu v polarizované  
společnosti vznikl na základě sdílení zkušeností se vzděláváním čtyř organizací ze čtyř zemí 
— Institutu Terezínské iniciativy (ČR), Anne Frank House (NL), Nadácie Milana Šimečku (SK)  
a Anne Frank Zentrum (D), které pracují s výstavou věnovanou životu Anne Frankové a pří-
běhům dnešních mladých lidí, již čelí předsudkům a diskriminaci. Vidíme, že ve společnos-
tech jsou přítomna témata, která nás názorově rozdělují, při kterých převládají emoce nad 
argumenty, o kterých se spíše mlčí, než bychom o nich mluvili. Naším společným cílem je 
hledat způsoby a metody, jak nejen s mladými lidmi mluvit o těchto tématech bez vzájemné 
nenávisti a odsuzování. Hledáme cesty, jak diskusi posunout od nenávistných projevů  
ke konstruktivnímu dialogu.

Využíváme příkladů z historie, abychom si ukázali, jak polarizace společnosti vede k diskri-
minaci, porušování rovných práv jednotlivců a skupin a vzestupu autoritářských a totalitních 
společností. Projekt je založen na principech ocenění různé hodnotové perspektivy, použití 
srovnávacích přístupů a sdílení zkušeností z různých evropských zemí.

V roce 2020 jsme realizovali průzkum mezi pedagogy v zapojených zemích o tématech, 
která jejich žáky polarizují. Mezinárodní konference odborníků, která měla původně probě- 
hnout v Bratislavě v březnu 2020, nakonec proběhla 8. a 9. června online. Konference se 
zúčastnilo 19 vzdělavatelů a historiků z České republiky, Slovenska, Nizozemska a Německa. 
Výstupy jsme prezentovali na mezinárodní Letní škole pro pedagogy 18.-21. 8. 2020 v Brně, 
jejíž součástí byla exkurze do památníku v místě bývalého koncentračního „cikánského tábo-
ra“ v Hodoníně u Kunštátu a účast na pietním aktu. Při realizaci jsme kromě partnerských 
organizací projektu spolupracovali s Muzeem romské kultury. Kromě lektorů ITI a MRK vedli 
jednotlivé workshopy zahraniční lektoři z partnerských organizací — Anne Frank House (NL) 
a Nadácie Milana Šimečku (SK). Letní školu absolvovalo 25 účastníků z České republiky,  
7 ze Slovenska, 2 z Nizozemska a 2 z Rakouska.

Ohlasy na Letní školu v Brně

„Všechny aktivity Letní školy byly zajímavé. Posunulo mě to dále a ukázalo,  
jak uchopit téma.“

„Na seminári som si uvědomila dôležitosť pamätníkov vo verejnom priestore a rovnakod 
dôležitý kus histórie môjho mesta.“

„Díky semináři jsem si uvědomila, jak je důležitá atmosféra pro vzdělávání a jak je možné 
pracovat s polarizací ve třídě.“
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Projekt je spolufinancován z programu „Evropa pro občany“ Evropské unie.

Na projektu pracují: 
Dana Gabaľová, Marie Smutná, Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Peter Sokol,  
Roman Anýž, Michal Dubec

Partnerské organizace: 
Nadácia Milana Šimečku (SK), Anne Frank House (NL), Anne Frank Zentrum (D)

Informace o projektu: 
http://www.terezinstudies.cz/projects/hledani_konstruktivniho_dialogu.html
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Od dokumentů k příběhům. Kurz  
kompetencí pro demokratickou kulturu

V roce 2020 jsme zahájili projekt, který se věnuje rozvoji kompetencí pro demokratickou 
kulturu ve školách. Zaměřujeme se zejména na to, jak rozvíjet odpovědnost a demokratické 
myšlení žáků i učitelů, a to prostřednictvím příkladů z historie a toho, jaký postoj k nim  
v současnosti zaujímáme. V letošním roce jsme zahájili vlastní kurz, který potrvá do  
února 2021, a přípravu podkladů pro metodické materiály. V připravované metodice využije-
me příklady z Databáze obětí a výzkumu našich historiků. Původně plánované exkurze  
na místa paměti jsme museli přesunout na období, kdy bude opět možné pořádat  
společné akce.

Kurz pro pražské pedagogy „Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratic-
kou kulturu“ má 71 hodin a je rozdělen do šesti tematických okruhů: Demokracie a škola, 
Rovná komunikace a řešení konfliktů, Historická paměť a vyrovnání s minulostí, Debatní 
metody, Rozhodnutí angažovat se, Prezentace vlastních aktivit a projektů.

Kvůli omezením souvisejícím s pandemií jsme začátek kurzu oproti původnímu plánu dvakrát 
posouvali. První dvě setkání, v červnu a v září, proběhly naživo a velmi jsme si užili možnost 
se s účastníky setkat osobně, ale po vyhlášení nových opatřeních v souvislosti s pandemií, 
jsme jednotlivé semináře kurzu rozdělili do několika odpoledních online workshopů. Od září 
do konce roku 2020 jsme takto realizovali tři tematické okruhy. Celým kurzem účastníky 
provádějí lektorky Dana Gabaľová a Marie Smutná. Součástí posledního letošní semináře 
bylo i setkání s pamětnicí Evelinou Merovou. 

Do kurzu se zapojilo osm pedagogů a dalšími semináři pokračuje v roce 2021.

Pro absolventy našich kurzů připravujeme navazující semináře a konzultace věnované  
metodě Facing History and Ourselves, orální historii, komunikačním dovednostem, rovné 
komunikaci a řešení konfliktů. Od absolventů kurzu očekáváme, že získané dovednosti vy-
užijí v praxi, s obsahem kurzu seznámí vedení školy a kolegy, případně se stanou průvodci 
kompetencemi pro demokratickou kulturu na škole. Součástí projektu je také práce na dvou 
publikacích — metodické a sadě studií a materiálů o holocaustu, které připravují  
naši historici. 
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Projekt „Od dokumentů k příběhům a k sobě samým. Kurz kompetencí  
pro demokratickou kulturu“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a rozpočtu hlavního města Prahy.

Na projektu pracují: 
Dana Gabaľová, Marie Smutná, Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Michal Schuster,  
Aletta Beck, Radana Rutová, Peter Sokol

Informace o projektu:  
http://www.terezinstudies.cz/projects/kompetence_pro_demokratickou_kulturu.html
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Tváří v tvář historii i současnosti. Využití 
historie v občanském vzdělávání

Dvouletý projekt Tváří v tvář historii i současnosti, zahájený v říjnu 2020, nabízí navzájem 
provázané aktivity, které metodou Facing History and Ourselves a natáčením videoklipů  
vedou k pochopení vlastní identity a vlivu obrazu dějin na naše vnímání dneška. Spoluprací  
s organizacemi působícími ve strukturálně postižených regionech přímo s příslušníky romské 
komunity umožňuje propojení většinové a romské komunity, zohlednění jejich postojů  
a potřeb. Pro porozumění současnosti, ukotvení v ní a rozhodnutí se angažovat ve společ-
nosti je nutné zvnitřnění demokratických hodnot, vůle získávat informace a dovednosti  
s nimi pracovat.

Největší výzvou projektu je sladit cílové skupiny projektu tak, aby účastníci měli možnost  
se vzájemně poznat, pochopit rozdílné startovní podmínky i motivace a navzájem se inspi-
rovat a posilovat v úsilí o změnu k lepšímu. Největší přínos projektu pro nás je, že budeme 
pracovat s lektory a mladými lidmi z regionů, kde je tíživá sociální situace, často podmínky 
sociálního vyloučení. Věříme, že díky novým znalostem a hlavně kritickému porozumění  
je projekt schopen zvýšit toleranci a respekt ke kulturní rozmanitosti. Máme se od sebe  
navzájem hodně co učit.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem 
je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových orgnizací,  
program je financován z fondů EHP a Norska.

Na projektu pracují: 
Marie Smutná, Tereza Štěpková, Eliška Waageová, Dana Gabaľová, Peter Sokol. 
Externí spolupráce: Roman Anýž, Michal Dubec, Michal Schuster, Aletta Beck

Partnerské organizace: 
Romano jasnica a Kharomo Chodov o.p.s.

Informace o projektu: 
http://www.terezinstudies.cz/projects/tvari_v_tvar_historii.html
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Veřejné čtení jmen obětí holocaustu — 
Jom ha-šoa 2020

…je maraton čtení jmen mužů, žen a dětí, kteří byli nacisty označeni a nespravedlivě proná-
sledováni jako rasově méněcenní a jejichž životy byly zmařeny ponejvíce v plynových  
komorách vyhlazovacích táborů.

Tím, že jejich jména vyslovujeme nahlas a veřejně, vracíme zapomenuté, nevinné oběti 
lidské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho povědomí, naší společné historie. Přispíváme 
k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového pronásledování stala součástí kulturní 
tradice většinové společnosti.

Podobně jako v Izraeli a mnoha dalších státech si každoročním veřejným čtením jmen na 
náměstích českých měst připomínáme oběti holocaustu. Veřejné čtení jmen obětí holocaus-
tu — Jom ha-šoa — mělo letos proběhnout v úterý 21. dubna už po patnácté, a to hned  
ve 28 městech České republiky. V roce 2020 se poprvé měla připojit Bechyně, České Budě-
jovice, Čáslav, Choceň, Jevíčko, Poděbrady, Říčany a Žamberk. V souvislosti s karanténními 
opatřeními kvůli nemoci COVID-19 se však čtení jmen nemohlo konat ve veřejném prostoru. 
Připomínku jsme však nechtěli bez náhrady zrušit. Nejenom proto, že by se tím porušila  
tradice, ale navíc si myslíme, že je důležité nevinné oběti nacistického rasového pronásledo-
vání připomenout i v tak složité době jako je naše současná. Zrušení veřejného čtení jmen 
v roce 2020 by také znamenalo zahodit téměř půlroční úsilí týmů organizátorů z 28 měst,  
která se do příprav zapojila.

Jádrem akce tedy zůstal maraton čtení jmen, tentokrát však ve virtuálním prostoru,  
do kterého se mohli připojit předem přihlášení zájemci a v úterý 21. dubna 2020 v rozmezí 
od 14 do 17 hodin přečíst jména a stručné osudy obětí holocaustu přímo do „éteru“. Nako-
nec bylo zájemců tolik, že se čtení protáhlo až do 18 hodin. Živě jej bylo možné sledovat na 
stránkách Institutu Terezínské iniciativy, kam bylo přenášeno. Možnost číst ze svého domova 
nebo zaměstnání využila i řada zájemců ze zahraničí, kteří by se jinak do čtení jmen  
v České republice zapojit nemohli — tak se jména četla i ze Slovenska, Německa,  
Rakouska, Švýcarska, Velké Británie nebo Spojených států.

Z ohlasů na akci od přímých účastníků:

„Těší mne, že tato významná iniciativa pokračuje, dokonce i v tak náročné době a za nepříz-
nivých okolností. Právě nyní, v předvečer 75. výročí osvobození Terezínského koncentračního 
tábora, je naší povinností pamatovat na oběti Šoa a připomínat je ostatním.“

J. E. Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael
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„Den holocaustu a hrdinství Jom ha-šoa ve ha-gvura je pro mě velmi osobní událost.  
Zúčastňuji se pravidelně. V roce 2012 byl v informační brožuře popsán osud mého tatínka, 
který byl v dubnu 1942 zařazen s mojí babičkou a tetou do transportu do Terezína a dále na 
východ, kde byli všichni zavražděni. Bylo mi 6 let a za hrdinství pokládám rozhodnutí tatín-
ka přinutit mou nežidovskou maminku k rozvodu, aby nás ochránil. Bylo to nakonec špatné 
rozhodnutí, nikdo v té době však nemohl tušit, že kdyby zůstal ve smíšeném manželství, 
mohl se sám také zachránit. Maraton čtení jmen obětí šoa považuji za úžasné propojení lidí, 
kteří si připomínají jména lidí nesmyslně umučených, ale také cítí, že je třeba i v dnešní 
době bránit manipulaci a zlu, což je také malé hrdinství. Letošní situaci, kdy jsem se nemohl 
na náměstí setkat s dcerou a vnučkou, jsme však s manželkou prožili mnohem intenzivněji. 
Místo povídání s ostatními známými jsme seděli na zahrádce a až do konce sledovali na  
mobilním telefonu čtení za občasného mrazení v zádech. Děkuji všem, kteří tuto akci  
zajistili, i těm, kteří se připojili.“

Jiří Baum

Projekt byl v roce 2020 opět realizován za podpory Nadačního fondu obětem  
holocaustu a Městské části Praha 3.

Na projektu pracují: 
Eliška Waageová, Aneta Plzáková, Tereza Štěpková

Informace o projektu:
http://www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/jom_ha_soa_2020.html

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY



2020lidé v ITI



35

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY

Správní rada

je nejvyšším orgánem organizace1.

Povinnosti a pravomoci správní rady a jejích členů:

Informace v následujícím oddíle pochází ze zakládací listiny Institutu Terezínské iniciativy, platné k 19. 6. 2012. 
viz: http://www.terezinstudies.cz/export/sites/terezinstudies/institute/documents/memorandum_ITI.pdf

Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým 
obecně prospěšná společnost nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc; nabývá 
nebo zcizuje movitou věc; zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, 
jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona  
upravujícího veřejné zakázky; nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová 
práva; zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek  
do této právnické osoby.

Správní rada schvaluje: rozpočet obecně prospěšné společnosti; řádnou  
a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;  
předmět doplňkových činností.

Správní rada rozhoduje o: zrušení obecně prospěšné společnosti; přechodu práv  
a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zanikne-li  
jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel.

Správní rada vydává statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje  
podrobnosti činnosti společnosti; správní rada schvaluje změny statutu.

Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná  
společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 
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Členové a členky správní rady:

Mgr. Šimon Krýsl 

Je vedoucí Zdravotnického muzea Národní lékařské knihovny a odborně se zabývá  
výzkumem o lékařích — obětech holocaustu z českých zemí. Ve správní radě ITI působil  
od roku 2010, v období 2012–2019 také jako její předseda.

Karel Schimmerling

Je členem Terezínské iniciativy a synem jednoho ze zakladatelů TI a dlouholetého  
předsedy Ing. Hanuše Schimmerlinga. Je v důchodu a spolupracuje se Židovskou obcí  
v Praze. Ve správní radě ITI působil od roku 2014.

PhDr. Michal Stránský

Je dlouholetým členem předsednictva Terezínské iniciativy, hlavním redaktorem časopisu TI 
a od dubna 2018 předsedou TI. Ve správní radě ITI působí od roku 2014.

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Je historik, který se zabývá sociálními dějinami po roce 1945, nacionalismem  
a multietnicitou a dějinami diktatur. Jako docent působí na Ústavu hospodářských  
a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem několika  
odborných publikací a řady článků. Ve správní radě působil od roku 2018.

Mgr. Adéla Hořejší

Adéla Hořejší je právnička, která se specializuje na lidská práva, ochranu osobnosti  
a rodinné právo. Z veřejně známých kauz obhajovala trestně stíhanou porodní asistentku 
Ivanu Königsmarkovou a vedla spor se státem o domácí porody před Evropským soudem 
pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice. Ve správní radě působila 
od roku 2015.

Ing. Rudolf Černík

Pochází z Č. Budějovic, po absolvování strojní fakulty ČVUT v Praze působil v různých  
funkcích v různých firmách a od r. 1992 pracoval jako OSVČ v oboru projektování.  
Od roku 2017 je členem předsednictva Terezínské iniciativy a ve správní radě ITI působí  
od prosince roku 2019.
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Změna: 

Tato správní rada byla ke 12. říjnu 2020 zakladatelem odvolána a dne 14. 10. 2020  
byla jmenována nová správní rada s těmito členy:

Ing. Rudolf Černík 

Jiří Padevět

PhDr. Michal Stránský
 
PhDr. Petr Koura, Ph.D.

RNDr. Michaela Vidláková

Pavel Štingl, který byl k 1. prosinci 2020 zvolen formou per rollam předsedou správní rady.
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Dozorčí rada

je kontrolním orgánem společnosti.

Povinnosti a pravomoci dozorčí rady a jejích členů:

Přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně  
prospěšné společnosti; nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní 
radě o výsledcích své kontrolní činnosti; dohlíží na to, že obecně prospěšná  
společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně  
prospěšné společnosti. 

Je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam 
obsažené údaje, svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují 
zájmy obecně prospěšné společnosti. 

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady;  
musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanove-
ní zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky 
v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo 
správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně 
informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.

Členové a členky dozorčí rady:

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. 
V dozorčí radě působí od roku 2012 a současně ve funkci předsedkyně DR.

Petr Karas

Je pedagogem, ředitelem Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při  
Židovské obci v Praze a majitelem knižního nakladatelství P3K. V dozorčí radě působí  
od roku 2018.

Klára Kalibová, Ph.D.

je advokátka a ředitelka nevládní neziskové organizace In IUSTITIA zabývající se tématem 
předsudečného násilí. V dozorčí radě působí od roku 2018.
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Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. 

Povinnosti a pravomoci ředitele:

Řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.  
Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 

Mgr. Tereza Štěpková

Je absolventka Husitské teologické fakulty UK v Praze v oboru judaistika a pedagogika.  
V Institutu Terezínské iniciativy pracuje od roku 2001, od roku 2008 jako koordinátorka  
projektů a od roku 2012 působí na pozici ředitelky. V roce 2020 se podílela zejména  
jako obsahová garantka na projektech Od dokumentů k příběhům: Kurz kompetencí  
pro demokratickou kulturu, Integrace a segregace v prostoru města,  
Tváří v tvář historii a sobě samým a dalších.
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Náš tým

Roman Anýž

— lektor

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 pracuje jako metodik a lektor  
na projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti. 
 
Aletta Beck

— historička

Vystudovala dějiny na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu. V bakalářském studiu se 
soustředila na dějiny druhé světové války a obor „srovnávání diktatur“ (tj. nationalsozialismus 
a stalinismus) se zaměřením na systém táborů v nacistického a stalinistického systému,  
v magisterském studiu se specializovala na dějiny Československa. Od října 2017 pracuje 
jako výzkumná pracovnice v Institutu Terezínské iniciativy. Spolupracuje především  
na projektu Databáze romských obětí holocaustu a digitalizuje dokumenty z fondu  
CT Lety v SOA Třeboň.
 
Dana Gabaľová

— metodička, lektorka

Dana Gabaľová absolvovala architekturu na STU v Bratislavě, kreativní pedagogiku na DAMU 
a řadu vzdělávacích kurzů. V letech 2000–2007 působila jako lektorka v Židovském muzeu 
v Praze. Podílela se na projektech Zmizelí sousedé, Stopy totality, Zapomenutý holocaust 
(holocaust Romů), Jáchymka — Židovská škola v Jáchymově ulici. V letech 2005–2016 vedla 
spolek Asi-milovaní, kde koordinovala projekty Hrozby extremismu —  Příležitosti demokra-
cie. Výchova k aktivnímu občanství a Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracuje 
jako lektorka a metodička v projektech Výchova k respektu a toleranci, Nechte mě být,  
jaká jsem a Kompetence pro demokratickou kulturu.
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http://www.terezinstudies.cz/projects/nasinebocizi.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/roma-database.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/jachymka/index.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
http://www.terezinstudies.cz/events/anne_frank_putovni_vystava.html
http://www.terezinstudies.cz/events/anne_frank_putovni_vystava.html
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Alena Jelínková

— knihovnice

Absolvovala Vyšší odbornou školu informačních studií, obor vědecké informace a knihovnic-
tví. V letech 1990–2020 pracovala v Židovském muzeu v Praze. Začínala v Jáchymově ulici 
a posléze pokračovala v rekonstruované budově ŽMP, U Staré školy, kde byla 24 let vedoucí 
odboru knihovny. Do Jáchymovy ulice se vrátila v září 2020, tentokrát do knihovny Institutu 
Terezínské iniciativy. Podílí se na rekatalogizaci knihovního fondu, čímž chce přispět  
k většímu veřejnému zviditelnění této odborné knihovny.
 
Aneta Plzáková

— správkyně Databáze obětí holocaustu, vedoucí Knihovny Institutu Terezínské iniciativy

Vystudovala obor informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Koordinuje projekty Databáze obětí a Terezínské album, pracovala na projektu  
Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, věnuje se projektu rekatalogizace  
a vedení knihovny Institutu.
 
Michal Schuster

— historik

Absolvent oborů historie a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V letech 2005–2016 pracoval jako kurátor a historik Muzea romské kultury v Brně. Specia-
lizuje se na dějiny Romů na území bývalého Československa, v této oblasti též příležitostně 
publikuje a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. Jako externí pedagog působí v rámci 
Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  
V Institutu pracuje především na projektu Databáze romských obětí holocaustu  
a Terezínském albu.
 
Marie Smutná

— metodička, lektorka

Absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK a řadu vzdělávacích  
kurzů. V letech 2000–2007 působila jako lektorka pro otázky šoa a antisemitismu  
v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích 
výstav, projektů a odborných publikací, v letech 2011–2013 pracovala v projektu Hrozby  
extremismu. Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství (z. s. Asi-milovaní).  
V Institutu pracuje jako metodička a lektorka na vzdělávacích projektech
Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti  
a Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě.
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http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html
http://www.terezinstudies.cz/library/index.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/database.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/terezin_album.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/nasinebocizi.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/roma-database.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/terezin_album.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/index.html
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Peter Sokol

— metodik, lektor

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, aktuálně pracuje jako metodik a lektor 
na projektu Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti  
a spolupracoval na projektu Jáchymka.

Radana Rutová

— historička

Absolventka oboru historie a hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá  
se především dějinami Židů v českých zemích ve 20. století. Zároveň pracuje jako historička 
v Židovském muzeu v Praze. V ITI má na starosti rešeršní služby.

Eliška Waageová

— Odborná pracovnice, správkyně webových stránek, vedoucí PR

Absolvovala studium kulturních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se speciali-
zací literární studia a gender history. Je autorkou textů výstavy a katalogu Jáchymka,  
spolupracovala na projektu Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě.  
Je koordinátorkou Veřejného čtení jmen obětí holocaustu — Jom ha-šoa a vzdělávacích  
projektů. Má na starosti vztahy z veřejností, správu sociálních sítí  
a webových stránek ITI a portálu holocaust.cz.

Clemens Schnettgen

— dobrovolník — Gedenkdienst

Po roční pauze jsme v srpnu 2019 v týmu přivítali opět dobrovolníka z rakouské organizace 
Gedenkdiest. Clemens byl díky svým jazykovým a organizačním schopnostem neocenitelnou 
posilou týmu. V polovině března však musel kvůli zpřísňujícím se opatřením v souvislosti  
s epidemií z Prahy odjet. I tak s námi zůstal v kontaktu a věnoval se práci pro ITI dál.  
Velkou část svého pracovního času věnoval pomoci s přípravou zveřejnění jmen obětí  
z tábora v Letech u Písku v Databázi obětí na holocaust.cz.
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http://www.terezinstudies.cz/projects/nasinebocizi.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/jachymka/index.html
http://www.terezinstudies.cz/events/vystava_jachymka.html
http://www.terezinstudies.cz/sd/publications/monografie/jachymka.html
http://www.terezinstudies.cz/projects/nucena_prace/index.html
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Členství v asociacích a sítích

IHRA

V roce 2020 jsme se stali členem delegace ČR Mezinárodní aliance pro připomínání holo- 
caustu (International Holocaust Remembrance Alliance). Pro naše první plenární zasedání, 
které se konalo v říjnu a listopadu 2020, jsme byli zařazeni do pracovních skupin a výborů: 
Memorials and Museums Working Group a Committee on the Genocide of the Roma.

FHAO

V roce 2020 se nám také podařilo navázat aktivní spolupráci s americkou centrálou  
vzdělávací organizace Tváří v tvář historii a sobě samým (Facing History and Ourselves)  
a jsme v pravidelném kontaktu s ředitelkou mezinárodní strategie FHAO Karen Murphy.

AVPO

Od roku 2014 jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací. V závěru loňského 
roku jsme byli vybráni do projektu Posilováním kompetencí neziskových organizaci  
k silné občanské společnosti, díky kterému budeme s AVPO intenzivně spolupracovat  
na našem rozvoji.
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Finanční zpráva

V roce 2020 jsme na naši práci a aktivity v rámci celkem 7 projektů získali prostřednictvím 
13 grantů a dotací finanční prostředky ve výši 5 959 145,- Kč — to byl původní plán rozpoč-
tu na rok 2020. Zásahem nečekané situace spojené s pandemií COVID-19 jsme v mnoha 
případech museli zrušit plánované akce pro pedagogy, studenty i veřejnost a převést je buď 
do online podoby, nebo posunout na další období příštího roku, případně zahájení nových 
projektů — pokud byla možnost vyjednání s donorem — posunout na pozdější období, což 
se také snížil podíl finančních prostředků na takový projekt v roce 2020. Proto je následující 
přehled skutečného čerpání grantů a dotací nižší o 1 412 227,- Kč. Část finanční prostředků  
určených na služby přímo pro cílové skupiny (ubytování účastníků akcí, doprava výstavy 
apod.) jsme v rámci účelových dotací vázaných na rok 2020 donorům vrátili:  
NFOH = 19 164,89 Kč. 

Další finanční prostředky pochází z prodeje vydaných knih nebo knih prodávaných v komisi, 
z prodeje rešeršních a vzdělávacích služeb.

 

 

 

 

 

 

  

Skutečné příjmy v roce 2020 podle zdrojů

Granty, dotace a dary Kurzové zisky Rešeršní služby Vzdělávací služby Drobné dary Prodej publikací

4%
13%

13%

19%

44%

3%4%

Detailní čerpání projektů podle obsahu:

Databáze obětí - Terezínské album na holocaust.cz Databáze romských obětí holocaustu – fáze II. 

Integrace a Segregace v prostoru města Nechte mně být jaká jsem. Příběh Anne Frankové

Kompetence pro demokratickou kulturu Tváří tvář holocaustu

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

Skutečné příjmy v roce 2020 podle zdrojů:

Granty, dotace a dary
Kurzové zisky
Rešeršní služby
Vzdělávací služby
Drobné dary
Prodej publikací 
CELKEM

částka v Kč
4 638 918,33

28 983,98
0,00

32 688,69
7 000,00
8 686,73

4 716 277,73

Výdaje v roce 2020: 

Náklady na činnost a projekty
CELKEM

 

částka v Kč
4 697 164,90
4 697 164,90
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Přehled čerpání grantů, dotací a darů v roce 2020 podle donorů

Magistrát Praha – pól růstu Bader Philantropies Norské fondy

Nadační fond obětem holocaustu Technologická agentura ČR Evropská unie – Evropa pro občany 

Nadace Židovské obce v Praze Místní úřady – Praha 3 Českoněmecký fond budoucnosti

Přehled čerpání grantů, dotací a darů podle obsahu:

Dokumentace a výzkum Vzdělávání Ostatní (akce apod.)

Přehled čerpání grantů, dotací a darů v roce 2020 podle donorů: 

Magistrát Praha – pól růstu
Bader Philantropies 
Norské fondy
Nadační fond obětem holocaustu
Technologická agentura ČR
Evropská unie – Evropa pro občany 
Nadace Židovské obce v Praze
Místní úřady – Praha 3
Českoněmecký fond budoucnosti
CELKEM

částka v Kč
2 018 766,03

598 950,58
125 380,00
415 837,28
547 160,51
743 524,55
63 451,35
23 000,00
10 847,73

4 546 918,03
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Přehled čerpání grantů, dotací a darů podle obsahu:

Dokumentace a výzkum
Vzdělávání
Ostatní (akce apod.)
CELKEM

částka v Kč
1 371 111,09
2 995 681,31

180 125,63
4 546 918,03

 

 

 

 

Přehled čerpání grantů, dotací a darů v roce 2020 podle donorů

Magistrát Praha – pól růstu Bader Philantropies Norské fondy

Nadační fond obětem holocaustu Technologická agentura ČR Evropská unie – Evropa pro občany 

Nadace Židovské obce v Praze Místní úřady – Praha 3 Českoněmecký fond budoucnosti

Přehled čerpání grantů, dotací a darů podle obsahu:

Dokumentace a výzkum Vzdělávání Ostatní (akce apod.)
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Skutečné příjmy v roce 2020 podle zdrojů

Granty, dotace a dary Kurzové zisky Rešeršní služby Vzdělávací služby Drobné dary Prodej publikací

4%
13%

13%

19%

44%

3%4%

Detailní čerpání projektů podle obsahu:

Databáze obětí - Terezínské album na holocaust.cz Databáze romských obětí holocaustu – fáze II. 

Integrace a Segregace v prostoru města Nechte mně být jaká jsem. Příběh Anne Frankové

Kompetence pro demokratickou kulturu Tváří tvář holocaustu

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa

Detailní čerpání projektů podle obsahu:

Databáze obětí - Terezínské album na holocaust.cz
Databáze romských obětí holocaustu – fáze II. 
Integrace a Segregace v prostoru města
Nechte mně být, jaká jsem. Příběh Anne Frankové 
Kompetence pro demokratickou kulturu
Tváří tvář holocaustu
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 
CELKEM

částka v Kč
200 000,00
598 950,58
572 160,51
840 687,55

2 018 766,03
136 227,73
180 125,63

4 546 918,03
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2020

v organizaci

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost

Praha, 6. května 2021
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost
Adresa: Jáchymova 63/3, Josefov, 110 00 Praha 1
IČ: 257 21 542
Předmět činnosti: 

 podporovat vědecký výzkum dějin Terezína v letech 1940 - 1945 zejména v souvislosti s
nacionálně socialistickým "konečným řešením židovské otázky"

 výsledky výzkumu předkládat a rozšiřovat vědeckou a populárně vědeckou ediční činností,
výstavami, konferencemi, didaktickou činností a rov něž dalšími formami komunikace s
veřejností

 spravovat s rozvíjet databázi obětí holocaustu v českých zemích a podporovat projekty na
databázi navazující

Příjemce zprávy

zakladatel po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2020 za účetní období 1.1.2020 – 31.12.2020

Termín provedení auditu

13.4.2021 – 6.5.2021

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
evidenční číslo KAČR 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, evidenční číslo KAČR 2455
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Institut Terezínské iniciativy, obecně
prospěšná společnost (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která
se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                              Ing. Jan Černý
evidenční číslo KAČR 277                                                                           evidenční číslo KAČR 2455

V Praze, dne 6. května 2021

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2020
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2020 – 31.12.2020
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2020 – 31.12.2020
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V ekonomické oblasti je pro nás velmi důležité hledání jiných forem fundraisingu a rozvoj 
individuálního i firemního dárcovství tak, abychom byli postupně více nezávislými na veřej-
ných zdrojích. Výpadek velkého dotačního zdroje může v budoucnu zapříčinit velké  
problémy, případně až paralyzovat naši práci a celkovou existenci. 

V hledání cest k lidem, kteří cítí a vnímají důležitost zachování památky obětí holocaustu 
stejně jako nutnost otevírání nejen tohoto tématu novým perspektivám a pohledům, je pro 
nás velmi důležité. Protože bez konstruktivní diskuse napříč různými skupinami i generacemi 
se stane vzácným muzejním exponátem. Pro nás má však mnohem širší význam — ukázat 
historické příklady a jimi podpořit odvahu k zodpovědnosti dnešních a budoucích lidí.  
Je to náročný a dlouhodobý proces. Bez něj však máme jen omezené možnosti poučení  
a předání odkazu pamětníků a obětí holocaustu dalším generacím!

Plány do budoucna

Fundraising

Hlavními zdroji financí na naši práci jsou granty a dotace, a to jak z veřejných zdrojů,  
tak od soukromých nadací.

Za příspěvky na činnost během celého roku děkujeme panu Jiřímu Sauerovi, těm,  
kteří nakoupili prostřednictvím služby GIVT a dali nám dar prostřednictvím  
služby Darujme.cz.

ÚVOD    KALENDÁŘ    PROJEKTY    LIDÉ    FINANČNÍ ZPRÁVA    ZPRÁVA AUDITORA    KONTAKTY
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Kontakty a podpora

Vy, kdo máte podobný postoj a hledáte odpovědi i otázky, máte zájem o širší diskusi  
a vnímáte její důležitost, spojte se s námi:

Kontakty:

Institut Terezínské iniciativy — obecně prospěšná společnost

Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1

IČO: 25721542

Ředitelka Tereza Štěpková: tereza.stepkova@terezinstudies.cz

Telefon: +420 222 317 013, Email: institute@terezinstudies.cz

Knihovna: +420 222 319 212, E-mail: library@terezinstudies.cz

www.terezinstudies.cz

Pokud nemáte mnoho času na diskuse, můžete NÁS podpořit finančně

Přímo na naše bankovní konto: Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1 
90334011/0100

Prostřednictvím služby givt.cz: GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou 
podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a GIVT z Vašeho nákupu zasílá Vámi zvolené 
organizaci část peněz z útraty. Vy jako zákazník neutratíte ani korunu navíc.

Prostřednictvím služby darujme.cz: Na adrese www.darujme.cz/organizace/284 najdete 
jednoduchou, rychlou a bezpečnou platební bránu, přes kterou nám můžete poslat příspěvek 
na podporu naší činnosti.

https://www.instagram.com/institutterezinskeiniciativy/
https://www.facebook.com/JachymkaITI/
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Parneři
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Podpora

Donoři
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