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Kdo jsme
Institut Terezínské iniciativy je nevládní nezisková organizace. U jejího založení

jako  nadace  v  roce  1993  stály  významné  osobnosti  Terezínské  iniciativy,
mezinárodního 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) spravovat a rozvíjet databázi obětí holocaustu v českých zemích a podporovat projekty
na databázi navazující.

Od doby svého založení 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 odbornou
knihovnu. Pořádáme vzdělávací semináře a kurzy pro učitele a učitelky, žactvo i veřejnost.
Organizujeme každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-
šoa. 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.

 Zkoumáme

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.

 Připomínáme

Systematickou a pečlivou dokumentací jednotlivých obětí holocaustu důstojně zachováváme
památku obětí nacistického rasového pronásledování a páchaného bezpráví, pečujeme o jejich
aktivní připomínání.

 Vzděláváme

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



Úvodní slovo ředitele

Institut Terezínské iniciativy prošel v roce 2021 dramatickou změnou. Mnozí členové  jeho
původního zakladatele, tedy Terezínské iniciativy, sdružený bývalých vězňů Terezína,  Lodže
a dalších nacistických koncentračních táborů, nebyli spokojeni s dosavadním vedením Institutu.
Diskuse o jeho činnosti, prioritách a dalším směřování vyústily v odvolání dosavadní ředitelky
Terezy  Štěpkové  a  jejím  nahrazením  renomovaným  právníkem  se  zkušenostmi
z odškodňovacích programů obětí holocaustu dr. Martinem Thielem. Ten však téměř v počátcích
svého působení, ještě před formálním vypsáním výběrového řízení, vážně onemocněl a tuto
funkci nemohl vykonávat.

Nově jmenovaná správní rada ITI, jejímž jsem byl členem, mne proto požádala, abych se
této funkce dočasně ujal. Stalo se tak na podzim loňského roku, a to za situace, kdy některé
pracovnice ITI – solidární s dosavadní ředitelkou – rozvázaly své pracovní poměry.

V  závěru  roku  se  nicméně  podařilo  práci  ITI  stabilizovat,  postavit  tvůrčí  tým  ze
spolupracovnic a spolupracovníků, kteří se rozhodli zůstat, a pokračovat v programech, které
byly buď naplánovány k realizaci v roce 2021, nebo rozpracovány do několikaletých období.
O jejich obsahových prioritách a o tom, jak byly naplňovány jednotlivé cíle, dané mimo jiné
grantovými podmínkami, se dočtete v této Výroční zprávě.

Předpokládám,  že  v  následujícím  období  se  podaří  nejen  navázat  na  dosavadní  dobré
výsledky  a  zkušenosti  ITI,  ale  také  bude  možné  rozšířit  aktivity  Institutu  ve  smyslu
programového doporučení  Správní  rady,  která se vrátila  k původní  vizi  „otců zakladatelů“.
Zároveň bude třeba Institut zakotvit  v prostředí,  odpovídajícímu 21. století,  tedy zavést či
zdokonalit  používání  digitálních  technologií  a  umožnit  zájemcům  z  řad  uživatelů  přístup
k relevantním dokumentům v interaktivní formě. 

To  vše  nicméně  bude  vyžadovat  nejen  zaujetí  a  odbornost  historiků  a  řady  dalších
spolupracovníků, ale také finanční prostředky, umožňující naplnit předsevzaté zásady a cíle. To
je ovšem úkol pro následující období a zda se to Institutu podařilo, se dočtete až ve Výroční
zprávě k roku letošnímu.

Tomáš Kraus



Projekty 2021

Integrace a segregace v prostoru města

Hlavním cílem projektu bylo vyvinout novou mobilní  aplikaci.  Aplikace, kterou je možné
používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo odkudkoli z počítače, poskytuje pohled na
mikrohistorii  vylučování  Židů  ze  společnosti,  omezování  jejich  každodenního  prostoru
a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města.

Institut Terezínské iniciativy na projektu spolupracoval s Masarykovým ústavem a archivem
Akademie  věd  České  republiky,  Multikulturním  centrem  Praha  a  společností  Deep  Vision.
Na testování se podílely také studenti a studentky pražských Lauderových škol.

V rámci projetu vznikla:

 Responsivní webová aplikace

◦ Webová  aplikace  na  principu  responsivního  webu  je  přizpůsobená  využití
v přenosných  zařízeních  v  terénu,  ale  též  ze  stolního  počítače.  Uživateli
pohybujícímu  se  prostoru  města  nabízí  lokálně  zakotvené  informace  o  místech,
osobách a událostech.

◦ Aplikace je dostupná na: https://ehri.cz/memogis/praha/

 Recenzovaný odborný článek

◦ Frankl,  Michal,  Petr  Mazánek,  Aneta  Plzáková,  Wolfgang  Schellenbacher,  Zuzana  
Schreiberová a Luboš Světík. ‘  Present and Absent: Exploring the Holocaust of Jews  
in  Prague Using a Mobile  Application  ’.  GI_Forum, č.  2 (2020): 14–28. Dostupný  
online (anglicky). 

 Didaktická příručka k elektronické publikaci o holokaustu v Praze

◦ Publikace,  která  je  volně  dostupná  ke  stažení,  vychází  ze  dvou  klíčových
teoretických/didaktických konceptů – teorie veřejného prostoru a didaktické metody
Facing History and Ourselves: People make choices. Choises Make History.

◦ Tváře, místa, osudy: používáme aplikaci MemoGIS ve výuce (www.terezinstudies.cz)

 Výstava: MemoMap: Dějiny holokaustu v Praze 

◦ Výstava v rozsahu 16 panelů, z nichž 10 představuje konkrétní incidenty – události
zaznamenané v policejních protokolech za porušení protižidovských nařízení, byla
koncipovaná  tak,  aby  byla  srozumitelná  široké  veřejnosti  bez  nutnosti  dalšího
výkladu a současně složila jako úvod k aplikaci  a představila průřez toho, co je
možné v aplikaci najít.

http://www.terezinstudies.cz/
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://austriaca.at/?arp=0x003c13df
https://ehri.cz/memogis/praha/


Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2021

8. dubna proběhl další ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu ve virtuálním prostoru.
Už 16 let se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, která nese
název Jom ha-šoa  ve  ha  gvura  (Den  holocaustu  a  hrdinství)  a  upomíná  na  den zahájení
povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě. „Jejich hrdinství  a odvaha hájit
právo na důstojnost nejen svou, ale i všech dalších utlačovaných a ponižovaných, je pro nás
dodnes  inspirací.  Aktivně  a  veřejně  se  připojujeme  k připomínce  nevinných  lidí  –  obětí
holocaustu,  vyslovujeme  nahlas  jejich  jména  a  tvoříme  jim  tak  kdesi  v éteru  symbolické
náhrobky a pomníky,“ řekla v úvodní řeči tehdejší ředitelka Institutu Terezínské iniciativy (ITI)
Tereza Štěpková. Stream čtení jmen trval bezmála 4 a půl hodiny

Stejně jako v loňském roce zasáhla do realizace akce pandemie koronaviru a s ní spojená
protiepidemiologická  opatření.  Již  podruhé  se  proto  připomínka  obětí  nacistické  rasové
perzekuce za druhé světové války nekonala ve veřejném prostoru, ale pouze ve virtuálním
světě.

Po realizaci akce se nicméně strhla poměrně vyhraněná diskuse, zda je vhodné číst jména
romských obětí holocaustu, když se jedná o izraelský národní svátek, připomínající židovské
oběti a hrdiny, který se rozšířil do celého světa. Většina  aktivistů – včetně současného vedení
Institutu – se klonila k názoru, že ano, jakkoli by se jednalo o specifikum českého prostředí.
Šlo spíše o to, jak celou akci dimenzovat. Díky databázi ITI je možné vybírat jména židovských
i romských obětí, která mají vztah k dané lokalitě, kde se čtení pořádá, což je již více jak
20 měst  po  celé  České  republice.   Do  budoucna  bylo  dohodnuto,  že  Jom  ha-šoa  bude
organizován se spolupráci s romskými organizacemi, recipročně pak  „Porajmos“, připomínka
obětí romského holocaustu v srpnu, pak bude realizována ve spolupráci s ITI.

V této souvislosti  se rovněž počítá s tím, že Muzeum romské kultury bude zpracovávat
databázi romských obětí holocaustu, která je nyní součástí databáze ITI.

https://cms11-wp.avcr.cz/cs/akce/verejne-cteni-jmen-obeti-holocaustu-jom-ha-soa/


Vzdělávací portál holocaust.cz

Portál  holocaust.cz  představuje  obsáhlý  a unikátní  zdroj  informací  k  tématu holocaustu,
rasismu a antisemitismu. Jeho cílem je poskytnout spolehlivé a ověřené informace.  Editoři
portálu kladou důraz na to, aby události holocaustu byly především podnětem k přemýšlení
o dějinách i současnosti. Portál byl spuštěn v roce 2001 a od té doby patří k nejrozsáhlejším
zdrojům informací o holocaustu v češtině. Tematicky se soustřeďuje zejména na oblast českých
zemí, zasazuje však události v této oblasti do celkového evropského kontextu.

Články publikované v roce 2021:

 Tereza Štěpková: Nikdy nesmíme zapomenout, že jsem posly! Ke 100. výročí narození
Pavla Stránského. (https://www.holocaust.cz/dejiny/lide/obeti/pavel-stransky/) 

 Michal Schuster: „Cikánský tábor“ v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau (https://
www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/cikanske-tabory/cikansky-tabor-
v-koncentracnim-tabore-auschwitz-birkenau/)

Na konci roku 2021 se rozběhl projekt, který bude dokončen v červnu 2022, s názvem
Life bevore Shoah:

Projekt  ve  spolupráci  s Velvyslanectvím  Německa  umožní  aktualizaci  obsahu  portálu
www.holocaut.cz. Projekt bude pracovat s existujícími materiály, archivy, dokumenty, orální
historií apod., se zaměřením na osobní příběhy přeživších holocaustu před jejich deportací do
koncentračních  táborů.  Častý  popis  idylického dětství  a  pestrého  života  je  totiž  v  rozporu
s tragédií holocaustu, a stane se silným poselstvím dalším generacím. V rámci projektu budou
také modernizovány stránky www.terezinstudies.cz. 

Databáze obětí

Mezi  hlavní  úkoly  Institutu  Terezínské  iniciativy  patří  dokumentace  a připomínání  osudů
vězňů  terezínského  ghetta  a  dalších  obětí  nacistického  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  archivní  dokumenty,  které  tak
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 učitelkami a učiteli, studenty
a studentkami i se základními školami 

Součástí  naší  práce  na  Databázi  obětí  je  také  poskytování  specializovaných  rešeršních
služeb badatelům a badatelkám z řad laické i odborné veřejnosti. V roce 2021 jsme obdrželi
celkem 142 individuálních  badatelských  dotazů,  jejichž  zodpovězení  nám zabralo  více  než
71 hodin práce.

http://www.terezinstudies.cz/
http://www.holocaut.cz/
https://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/cikanske-tabory/cikansky-tabor-v-koncentracnim-tabore-auschwitz-birkenau/
https://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/cikanske-tabory/cikansky-tabor-v-koncentracnim-tabore-auschwitz-birkenau/
https://www.holocaust.cz/dejiny/koncentracni-tabory-a-ghetta/cikanske-tabory/cikansky-tabor-v-koncentracnim-tabore-auschwitz-birkenau/
https://www.holocaust.cz/dejiny/lide/obeti/pavel-stransky/


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. Prostřednictvím příkladů z historie a toho, jaký postoj k nim v současnosti
zaujímáme učíme pedagogy rozvíjet odpovědnost a demokratické myšlení u žáků. Využíváme
k tomu zejména metodu Tváří v tvář historii a sobě samým a metody rozvoj komunikačních
dovedností. 

Na konci února 2021 jsme dokončili 71hodinový kurz pro pedagogy a pedagožky z Prahy Od
dokumentů  k  příběhům,  který  probíhal  od  září  2020.  Druhý  kurz  proběhl  od  května  do
listopadu  2021.  Kurz  jsme  kvůli  opatřením  v  souvislosti  COVID19  zahájili  online,  druhou
polovinu jsme pak dokončili prezenční formou.

Na  základě  a  primárního  výzkumu  v  Databázi  a  archivech  vznikly  texty  pro  metodiku
rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu prostřednictvím historie. 

Požádali jsme o akreditaci seminářů Práce s pamětí v metodě Tváří v tvář historii a Rovná
komunikace  a  řešení  konfliktů  v  rozvoji  kompetencí  pro  demokratickou  kulturu,  které
proběhnou v příštím roce.

Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu je spolufinancován Evropskou unií a probíhá
v rámci Operačního programu Praha - pól růstu (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001435).

Tváří v tvář historii a současnosti. Využití historie v občanském 
vzdělávání

Pro porozumění  současnosti,  ukotvení  v  ní  a  rozhodnutí  se  angažovat  ve společnosti  je
nutné zvnitřnění demokratických hodnot, vůle získávat informace a dovednosti s nimi pracovat.
Projekt Tváří v tvář historii i současnosti 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 jejích postojů a potřeb.

Dvouletý projekt  realizuje Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci  s partnery Romano
jasnica a Kharomo Chodov o.p.s.

Od dubna do září 2021 probíhal dlouhodobý kurz pro lektory vzdělávacích programů, a to
v rámci projektu Tváří v tvář historii a současnosti. Zájem o účast v kurzu byla veliká, proto
jsme  po  vyhodnocení  situace  zvýšili  počet  účastníků  na  16  (2  za  partnerskou  organizaci
Romano Jasnica, 2 za partnerskou organizaci Khamoro). Začátek kurzu se oproti plánovanému
harmonogramu posunul, namísto v lednu začal dubnu 2021. Doufali jsme, že se budeme moci
potkávat osobně, ale velká část kurzu se i přesto konala v online prostředí. 

V projektu proběhly také dva semináře pro učitele a učitelky: v březnu seminář Nechte mě
být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové, který musel být kvůli epidemiologické situaci
realizován on-line, v říjnu 2021 proběhl druhý seminář Tváří v tvář historii i současnosti, který
se uskutečnil prezenčně v Praze. 

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

https://www.activecitizensfund.cz/


Facing Holocaust Today – Rescuing European Jewish and Roma 
Memories

Ve  spolupráci  s  organizacemi Centropa  –  Zentrum  für  Jüdische  Geschichte  des
20. Jahrhundert (Německo), Foundation  Towards  a  Dialogue (Polsko,  FTD)  a Nadácia  Milana
Šimečku (Slovenská  republika,  NMŠ)  připravil  Institut  Terezínské  iniciativy  téměř  dvouletý
projekt,  jehož  součástí  jsou  nejen  semináře  pro  učitele,  ale  také  pro  mládež  z řad
středoškolských  studentů  a  příslušníků  menšin  ze  strukturálně  postižených  regionů  České
republiky (především Ústecka a Karlovarska).

Cílem projektu je dozvědět se více o evropské minulosti prostřednictvím osobních příběhů
lidí,  kteří  byli  kvůli  svému původu,  židovskému nebo romskému,  vyloučeni  ze  společnosti
a během druhé  světové  války  pronásledováni  nacistickou  rasistickou  politikou,  a  následně
kriticky přemýšlet o důsledcích tohoto vyloučení.

V rámci projektu se v roce 2021 uskutečnilo: 

 Kulatý stůl a mezinárodní seminář pro pedagogy a pedagožky Holocaust a my. Proč
je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace, 23. a 24. ledna 2021,
Online (Brémy) 

 Netradiční  letní  škola  Holocaust  a  my.  Proč  je  důležité  uchovat  vzpomínky  Židů
a Romů pro další generace, 29. července - 2. srpna, Osvětim

 Konference Facing Holocaust Today, 9. až 11. září, online, (Bratislava)

 Mezinárodní seminář pro učitele a učitelky a pro mládež – výročí 26. října: likvidace
Romů a Sinti ve vyhlazovacím táboře v Belzeci roku 1940, 25. až 28. října, Belzec,
Majdanek, Lublin 

https://www.nadaciamilanasimecku.sk/
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/
https://fundacjawstronedialogu.pl/en/
https://www.centropa.org/de
https://www.centropa.org/de


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 příběhům  dnešních  mladých  lidí,  již  čelí  předsudkům  a  diskriminaci.  Vidíme,  že  ve
společnostech  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. Pracujeme se zkušeností  menšin a využíváme analogii
s historií.

V roce 2021 se měl konat výcvik lektorů a lektorek vrstevnického vzdělávání, a to 15. - 18.
listopadu 2021 v Amsterodamu. Ten ale byl kvůli covidu na poslední chvíli zrušen a náhradní
termín byl stanoven na červen 2022.

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.

V roce 2021 byly možnosti putování výstavy značně omezeny z důvodu covidu.  Výstava
putovala po těchto školách a městech:

 Nechanice: ZŠ Nechanice - listopad až prosinec 

 Teplice: Gymnázium Teplice, září až říjen 

 Broumov:  ZŠ  Hradební  Broumov  a  ZŠ  Police  nad  Metují,  únor  až  duben.  Výcvik
průvodců proběhl z důvodu lockdownu online. Žáci a žákyně si pak k prezentaci online
připravili krátká videa.



Knihovna
Odborná  knihovna  Institutu  Terezínské  iniciativy  je  zaměřena  na  téma  pronásledování

a vyvražďování českých  a  evropských  Židů  a  Romů,  dějiny  druhé  světové  války,  dějiny
židovských komunit a problematiku antisemitismu a rasismu. K zhruba 6 600 svazkům českých
i zahraničních publikací.

V roce 2021 bylo do fondu knihovny zapsáno 40 nových titulů. Proběhla revize celého fondu
monografií, při které zároveň byly jednotlivé svazky opatřeny čárovými kódy, jako příprava ke
spuštění automatizovaného výpůjčního systému. Tituly, které dosud nebyly zapsány v online
katalogu  byly  zkatalogizovány.  Současně  byly  vyhledány  duplicity,  které  jsou  připraveny
k odpisu.

Knihovna zažádala a v roce 2021 získala nadační příspěvek v Nadaci ŽOP na projekt na rok
2022 „Zpřístupnění on-line katalogu knihovny ITI“.



Náš tým
Ředitel

JUDr. Tomáš Kraus

Pozici  ředitele  zastává  od roku  2021,  kdy  vážná  nemoc  dr.  Thiela  znemožnila  dokončit
výběrové řízení na místo ředitele po odchodu Terezy Štěpkové, která byla z funkce ředitelky
odvolána Rozhodnutím Správní rady z 30. června 2021.

Tomáš  Kraus  absolvoval  Právnickou  fakultu  Univerzity  Karlovy,  profesní  kariéru  zahájil
v zahraničním  odboru  hudebního  vydavatelství  Supraphon,  později  se  stal  vedoucím  jeho
oddělení  Music  Video;  v  letech  působil  1985-1991  v  Art  Centrum,  agentuře  pro  kreativní
umělce,  byl  producentem pavilonu  EXPO  86  ve  Vancouveru,  posléze  vedoucí  sekretariátu
generálního  ředitele,  od  roku  1988  vedoucím  obchodního  oddělení,  zabývající  se
audiovizuálním uměním,  reklamou,  výstavami  a  architekturou.  Od  roku  1991 působil  jako
tajemník Federace židovských obcí, zabýval se právními a organizačními otázkami, především
pak restitucemi židovského – později i církevního – majetku a odškodněním obětí holocaustu
a nacismu,  a  to  jak  na  domácí,  tak  na  vysoké  mezinárodní  úrovni.  Je  činný  v několika
institucích, zabývajících se odkazem holocaustu, např. v Centru pro dokumentaci majetkových
převodů  kulturních  statků  obětí  II.  světové  války,  v Památníku  ticha,  byl  zakladatelem
European  Shoah  Legacy  Institute  (ESLI)  a  iniciátorem  Terezínské  deklarace,  přijaté  na
konferenci  v r.  2009,  je  dlouholetým  členem  Diskusního  fóra  Česko-německého  fondu
budoucnosti;  aktivní  ve Společnosti  křesťanů a Židů,  dále v B'nai B'rith a několika dalších
společnostech. Působil i v zahraničních institucích, např. v Evropské radě židovských obcí, byl
dlouholetým členem exekutivy jak Evropského, tak Světového židovského kongresu. Od roku
2018 je zástupcem Amerického židovského výboru (AJC) pro ČR. Tomáš Kraus publikuje články
a  komentáře  v novinách  a  časopisech,  je  pravidelným  hostem  Českého  rozhlasu,  České
televize a dalších médií. V říjnu 2021 byl jmenován ředitelem ITI. Jako příslušník tzv. druhé
generace pečuje o odkaz své rodiny.

Martin Thiel 

Vystudovaný  právník,  bývalý  advokát  Česko-německého  fondu  budoucnosti  při
odškodňování nucené a otrocké práce. Ve funkci ředitele byl v období od července do září
2021, kdy musel ze zdravotních důvodů odstoupit.

Mgr. Tereza Štěpková

Je absolventka Husitské teologické fakulty UK v Praze v oboru judaistika a pedagogika.
V Institutu  Terezínské iniciativy  pracovala  od roku 2001, od roku 2008 jako koordinátorka
projektů a od roku 2012 do června 2021 působila 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.



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 a Výchova k respektu a toleranci podle
principů  otevřené  společnosti.  Aktuálně  se  podílí  jako  metodik  a  lektor  na  projektech
Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu a Tváří v tvář historii
a současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání.

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 pracovala
jako  výzkumná  pracovnice  v  Institutu  Terezínské  iniciativy.  Spolupracovala  především  na
projektu Databáze romských obětí  holocaustu a  digitalizovala  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  odborných  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 řídila projekt Hrozby extremismu — Příležitosti demokracie. Výchova
k aktivnímu občanství a  projekt Meze svobody. V Institutu Terezínské iniciativy pracovala jako
metodička  a  lektorka na projektu  Výchova  k  respektu a  toleranci  podle  principů otevřené
společnosti. V současnosti koordinuje projekty Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí
pro demokratickou kulturu a Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti a jako
lektorka  a  metodička  se  podílí  na  dalších  vzdělávacích  projektech  a  aktivitách  Institutu
Terezínské  iniciativy.  V rámci  projektu  Integrace a segregace v prostoru města  kurátorsky
připravila výstavu MemoMap: dějiny holokaustu v Praze.

Alena Jelínková

— knihovnice

Absolvovala  Vyšší  odbornou  školu  informačních  studií,  obor  vědecké  informace
a knihovnictví.  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.  Koordinovala  projekty  Databáze  obětí,  Terezínské  album a odborné  části  projektu
Integrace a segregace v prostoru města, pracovala na projektu Naši nebo cizí? Židé v českém
20. století.

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 Památníku  Terezín.  V  ITI  má na starosti  nejen  rešeršní  služby a  výzkum – je  autorkou
výstavy MemoMap: dějiny holokaustu v Praze projektu Integrace a segregace v prostoru města
a připravuje odborné texty pro publikaci v rámci projektu Od dokumentů k příběhům. Kurz
kompetencí pro demokratickou kulturu.

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. Specializuje
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 pracoval
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
pracovala 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. Koordinovala projekty Tváří v tvář historii a současnosti. Využití historie v občanském
vzdělávání, Nechte mě být, jaká jsem. Životní příběh Anne Frankové a Facing Holocaust Today
– Rescuing European Jewish and Roma Memories. Podílela se na metodice projektu Integrace
a segregace v prostoru města

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
projektech Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století, Výchova k respektu a toleranci podle
principů otevřené společnosti, spolupracoval na projektu Jáchymka. V roce 2021 pracoval jako
metodik  a  lektor  na  projektech  Od  dokumentů  k  příběhům.  Kurz  kompetencí  pro
demokratickou  kulturu  a  Tváří  v  tvář  historii  a  současnosti.  Využití  historie  v  občanském
vzdělávání



Eliška Ševčíková Waageová

— odborná pracovnice, správkyně webových stránek, vedoucí PR.

Absolvovala  studium  kulturních  dějin  na  Filozofické  fakultě  Univerzity  Pardubice  se
specializací 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 aktivit.
Koordinovala finalizaci projektu Integrace a segregace v prostoru města. Má na starosti vztahy
z veřejností,  příležitostnou grafiku, správu sociálních sítí  a webových stránek ITI a portálu
holocaust.cz.

Florian Klinz

— dobrovolník — Gedenkdienst

Thomas Elmecker

— dobrovolník — Gedenkdienst
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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 31.12.2021 za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021

Termín provedení auditu

7.5.2022 – 16.11.2022

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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 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
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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.
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 16. listopadu 2022

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Rozvaha k 31.12.2021
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2021 – 31.12.2021
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2021 – 31.12.2021
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Kontakty
Institut Terezínské iniciativy – obecně prospěšná společnost

Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1

IČO: 25721542

Ředitel: Tomáš Kraus: tomas.kraus@terezinstudies.cz

Telefon: +420 222 317 013

E-mail: institute@terezinstudies.cz 

Knihovna: +420 222 319 212

E-mail: library@terezinstudies.cz 

Web: www.terezinstudies.cz 

Facebook: Institut Terezínské iniciativy https://www.facebook.com/JachymkaITI/

Instagram: https://www.instagram.com/institutterezinskeiniciativy/


