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Zpráva o činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., a výsledcích
hospodaření za rok 2008
V roce 2008 uplynulo patnáct let od založení Nadace Terezínská iniciativa a deset let od
doby, kdy tato nadace byla transformována na Institut Terezínské iniciativy, obecně
prospěšnou společnost. Podle zakládací listiny je hlavním úkolem Institutu Terezínské
iniciativy podpora vědeckého výzkumu dějin Terezína v letech 1941-1945 zejména v
souvislosti s nacionálně socialistickým „konečným řešením židovské otázky“, zveřejňování
jeho výsledků skrze vlastní publikační a ediční činnost, jejich sdělování veřejnosti
prostřednictví výstav, konferencí, didaktické činnosti či jiných forem veřejné komunikace a
poskytování obecně prospěšných služeb.
Podle ustanovení zákona 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů řídí činnost
Institutu Terezínské iniciativy šestičlenná správní rada. V průběhu uplynulého roku došlo ke
dvěma změnám v jejím personálním složení. Na místo uvolněné po panu Albertu
Oesterreicherovi, který 22.10.2007 rezignoval na funkci člena a místopředsedy správní rady,
byl 25.6.2008 kooptován pan PhDr. Jiří Šitler. 5 prosince 2008 zanikl mandát ve správní radě
pro druhé funkční období Ing. Tomáši Jelínkovi, který vykonával funkci předsedy správní
rady, a PhDr. Pavlu Škorpilovi, CSc. Na uvolněné místo po Ing. T. Jelínkovi byla na zasedání
správní rady dne 11.12.2008 kooptována PhDr. Lenka Matušíková, která byla na témže
zasedání zvolena za předsedkyni správní rady. Dalšími členy správní rady jsou: PhDr. Zlatuše
Kukánová, prof. MUDr. Tomáš Radil, DrSc., Mgr. Daniel Herman. Uvolnění místo po
PhDr. Pavlu Škorpilovi nebylo do konce roku 2008 obsazeno. Dozorčí radu řídí Ing. Jana
Hornigová.
Běžný provoz Institutu Terezínské iniciativy zajišťovali stejně jako v minulých letech
tři kmenoví zaměstnanci pracující na poloviční úvazek: ředitelka PhDr. Jaroslava Milotová,
CSc., tajemnice Ing. Marta Hlasová a knihovnice p. Eva Dušková. Realizaci odborných
činností spojených s jednotlivými projekty zaštiťovaly pracovní týmy, jejichž práci řídili
PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., Mgr. Michal Frankl Ph.D. (do 31.7.2008), Mgr. Tereza
Štěpková (od 1.8.2008), MA Anna Hájková, k nim od 1.9.2008 přibyl Mgr. Alfons Adam,
hlavní řešitel projektu č. 8. Většina služeb administrativně technického charakteru majících
souvislost se základním provozem Institutu Terezínské iniciativy, stejně tak i odborných
činností, které vyplývaly z obsahové náplně jednotlivých vědeckých projektů, byla v průběhu
roku 2008 zabezpečována na základě smluv a dohod uzavřených s jednotlivými osobami či
institucemi. Vedení finančního a mzdového účetnictví od 1.1.2008 převzala paní Eva
Kosáková, s Ing. Taťánou Zoubkovou jsme ukončili spolupráci poté, co předala účetní
uzávěrku a daňové přiznání za rok 2007. K zajištění realizace úkolů spojených s odbornou
činností Institutu Terezínské iniciativy bylo uzavřeno 12 dohod o provedení práce, 6 dohod o
pracovní činnosti a jedna pracovní smlouva (projekt 8). Formou faktur byly hrazeny náklady
na služby 12 externích odborných spolupracovníků /překladatelé (9), jazykový redaktor (1),
administrátor knihovní databáze a databáze obětí „konečného řešení“(1), grafik (1)/. Smlouvy
na vydání publikací byly opět uzavřeny s nakladatelstvím Sefer.
Platnými členy pracovního kolektivu Institutu Terezínské iniciativy byli stejně jako v
předchozích letech dobrovolníci, které k nám již patnáct let vysílá Zivildienst-HolocaustEducation Europäischer Freiwilligendienst z Vídně. V průběhu minulého roku u nás
pracovali 4 dobrovolníci, nejprve Dominik Meier a Alexander Tauner, od srpna 2008 pak
Gabriel Vogel a Chris Lettner.
Základní informace o Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., jsou k dispozici na
internetových stránkách www.terezinstudies.cz a www.holocaust.cz, kde jsou rovněž
uveřejňovány aktuální zprávy o jeho odborné činnosti.
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Přehled odborné a obecně prospěšné činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s.,
za rok 2008
V roce 2008 jsme zajišťovali 9 odborných projektů, na jejich finanční zabezpečení jsme
uzavřeli smlouvy se stejným počtem donátorů. Stejně jako v minulých letech byla největším
finančním podporovatelem naší odborné činnosti Spolková republika Německo (viz níže),
kterou jsme požádali o podporu konkrétních projektů 9.11.2007. Ačkoliv celková výše této
finanční podpory byla oproti plánovaným částkám podstatně nižší, hlavních cílů projektů,
které jsou pro nás prioritní, se nám podařilo dosáhnout. V minulém roce jsme také požádali, a
vždy úspěšně, o granty u Nadace Židovské obce v Praze a Nadačního fondu obětem
holocaustu. Kromě toho jsme v roce 2008 úspěšně podali grantovou přihlášku u Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, a to na projekt „Nucené práce v pobočkách
koncentračních táborů na území České republiky“, jehož realizační doba je stanovena na roky
2008/2010. Úspěšní jsme byli i se žádostmi o granty pro roky 2008/2009 , které jsme podali u
Claims Conference a Task Force. V druhé polovině roku jsme podali u Nadačního fondu
obětem holocaustu žádost o finanční podporu projektu, který by měl být realizován v roce
2009. Věcný záměr projektu i jeho rozpočet byl správní radou Nadačního fondu obětem
holocaustu náš projekt byl schválen.
Za přínosné, a to nejen pro naši práci v minulém roce, nýbrž i pro roky následující,
považujeme uzavření dohody (8.1.2008) mezi Institutem Terezínské iniciativy, Památníkem
Jad Vašem a Národním archivem České republiky o spolupráci těchto institucí na projektu
Terezínské album. V roce 2008 se také plně projevily klady dohody mezi Institutem
Terezínské iniciativy a Central and Eastern European On-line Library (CEEOL) ve Frankfurtu
nad Mohanem, uzavřené již v roce 2006, o zpřístupnění dosud vydaných německých verzí
ročenky Terezínské iniciativy prostřednictvím této on-line knihovny. Podle zástupkyně
CEEOL paní Magdaleny Zmyslowski, která Institut Terezínské iniciativy na jaře minulého
roku navštívila, patří Terezínské studie a dokumenty k jejich nejúspěšnějším titulům. Tato
skutečnost nejenže přispívá k výraznému zlepšení propagace činnosti Institutu Terezínské
iniciativy v zahraničí, ale má pro nás i velmi pozitivní finanční efekt. Příjmy od CEEOL se
totiž v porovnání s rokem 2007 zvýšily o více než sto procent. Kromě výše uvedených
organizací a institucí se v minulém roce nadále rozvíjela spolupráce i s našimi dalšími
partnery, především s organizací Ukrývané děti, se kterou jsme spolupracovali při přípravě
knihy „Ptaly se proč?/Ukrývané děti vzpomínají/They asked:Why?“, Památníkem Terezín,
Židovským muzeem v Praze, Historickým ústavem AV ČR, Centrem pro dějiny vědy AV ČR,
Fakultou sociálních věd UK, Filozofickou fakultou UK, Právnickou fakultou UK. V
zahraničí byli našimi nejdůležitějšími partnery Beit Terezín v Givad Chaim Ichud, Památník
Jad vašem, berlínská pobočka Institutu für Zeitgeschichte, frankfurtský Fritz Bauer-Institut,
hamburská Forschungsstelle für Zeitgeschichte a tamtéž sídlící Institut für Geschichte der
deutschen Juden.
Za mimořádně důležitou oblast naší činnosti považujeme působení na širokou
veřejnost, a to buď prostřednictvím konkrétních projektů, nebo spolupodílením se na přípravě
a obsahovém zajištění akcí určených primárně pro veřejnost. Do tohoto rámce v uplynulém
roce v prvé řadě spadaly mj. tyto naše aktivity. Především to byla spoluúčast na pořádání
veřejné připomínky obětí holocaustu na náměstí Míru v Praze dne 30.4.2008 u příležitosti
Jom ha-šoa, kterou spoluorganizovaly Nadační fond obětem holocaustu a Česká unie
židovské mládeže. K témuž dni jsme v míře, ve které to umožňuje zákon o ochraně osobních
údajů, veřejně zpřístupnili na internetovém portálu Institutu Terezínské iniciativy
(www.holocaust.cz/cz2/victims/victims) naši databázi obětí holocaustu. Reakce veřejnosti pro
nás byla velice překvapivá. Podle statistik, které si vedeme, jí měsíčně využívá deset a více
tisíc tzv. čtenářů z České republiky a zahraničí. V listopadu 2008 jsme pro veřejnost připravili
on-line prezentaci k 70.výročí „Křišťálové noci“ v českém pohraničí. Kromě toho se nám daří
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oslovovat veřejnost i prostřednictvím našeho internetového portálu www.holocaust.cz, který
si dlouhodobě udržuje vysokou míru návštěvnosti (60-80 tisíc „návštěv“ měsíčně). Zde a také
na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od léta minulého
roku prezentována akce pracovně nazvaná „Publikace o holocaustu do škol“. Na jednání s
náměstkem ministra RNDR. Jindřichem Kitzbergerem (11.7.2008) jsme se dohodli, že
českým školám pro potřeby výuky poskytneme formou daru námi vydané publikace. Ohlasy
na tuto akci byly, postupně se nás obrátilo několik desítek škol různého typu. Akce trvá i v
roce 2009
Stejně jako v předchozích letech spolupracovali jsme i v roce 2008 s rozhlasem a
televizí na pořadech věnovaných historii holocaustu a nacistické okupace českých zemí, jako
odborní poradci jsme se podíleli na přípravě scénáře k hranému filmu „Protektor“, který
režíruje Marek Najbrt. Kromě naší vlastní ediční činnosti jsme mimo výše uvedené publikace
organizace Ukrývané děti participovali na přípravě následujících titulů: František Steiner,
Fotbal pod žlutou hvězdou; Lisa Peschel, Divadelní texty z terezínského ghetta 1941-1945;
Tschechische und slowakische Juden im Widerstand, ed. Jiří Kosta, Jaroslava Milotová,
Zlatica Zudová-Lešková.

Odborné projekty Institutu Terezínské iniciativy pro rok 2008
(1) Projekt Terezínské studie a dokumenty 2008
V minulém roce jsme připravili k vydání již patnáctý svazek německé a třináctý svazek české
verze ročenky Terezínské studie a dokumenty. Tématem, které spojuje většinu příspěvků obou
verzí ročenky, je odraz válečných událostí do doby poválečné, s níž ti, kteří přežili holocaust,
nespojovali jen naděje na nový začátek, nýbrž doufali i ve vyrovnání se s válečnou minulostí
v rovině právní a morální. Články a studie pocházející z pera dvanácti historiků a badatelů
dalších vědních oborů z Čech, Německa, Izraele, USA a Portugalska však dokládají, že pod
vlivem poválečného rozdělení světa do dvou politických bloků nejednou na obou stranách
namísto vyrovnání se s minulostí převažovala snaha vytěsnit nepříjemné skutečnosti a otázky
spojené s druhou světovou válkou z povědomí společnosti, zapomenout na oběti i pachatele.
Editorkami obou verzí ročenky byly PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., a MA. Anna
Hájková. Na přípravě ročenek dále participovali rakouští dobrovolníci Dominik Maier a
Gabriel Vogel a osm s Institutem Terezínské iniciativy většinou dlouhodobě spolupracujících
externistů (překladatelé, jazykoví redaktoři, písařské práce, zpracování rejstříků). Obě
ročenky vyjdou v nakladatelství Sefer, každá v počtu 400 exemplářů, autorem grafické úpravy
je stejně jako předchozích letech pan Aleš Krejča.

(2)Projekt „Databáze obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemí“
Databáze obětí konečného řešení židovské otázky se od doby jejího vzniku výrazně změnila.
Především se díky neustálému včleňování dalších údajů k jednotlivým osobám
mnohonásobně zvětšil její obsah. S ohledem na tuto skutečnost se již od roku 2005 práce na
tzv. Computerovém projektu, tak byl tento projekt původně nazýván, začaly členit do dvou či
více subprojektů, a to podle jejich věcné náplně, buď se jedná o programování, nebo o tzv.
sběr nových dat. Podle tohoto schématu pokračovaly práce na databázi obětí konečného řešení
židovské otázky v českých zemí, kterou Institut Terezínské iniciativy spravuje a rozvíjí od
roku 1994, i v roce 2008.
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(2/a) Zveřejnění databáze obětí „konečného řešení“
Výsledkem tohoto subprojektu, jehož přípravné práce byly zahájeny již v roce 2007, bylo
zveřejnění databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ v českých zemích na internetu
v rámci vzdělávacího serveru www.holocaust.cz, kde je databáze od dubna minulého roku
přístupná na zvláštní sekci http://www.holocaust.cz/cz2/victims/victims. Českému uživateli
tak byla vůbec poprvé zpřístupněna na internetu data o židovských obětech nacistické rasové
perzekuce, která jsou navíc zasazena do historického kontextu propojením s informacemi o
dějinách židovských komunit v Čechách a na Moravě, o transportech, o ghettech a
koncentračních táborech, které jsou soustředěny na vzdělávacím serveru www.holocaust.cz. V
databázi lze vyhledávat podle příjmení, jména, data narození, bydliště nebo adresy (celá
adresa je zpravidla k dispozici u osob z Prahy), tato data lze mezi sebou kombinovat. Po
vygenerování odpovědí na dotaz z databázového serveru jsou zobrazeny údaje hledané osoby,
které jsou kontextualizovány krátkými texty o místě, ze kterého dotyčný pocházel, o
transportech, kterými byl deportován, o ghettech a koncentračních táborech, ve kterých byl
vězněn. Díky dalšímu propojení s rozsáhlým fondem informačních a odborných textů,
fotografií a dokumentů vzdělávacího serveru www.holocaust.cz pak vzniká rozsáhlý
informační pramen ke studiu dějin holocaustu nejen na našem území. Tam, kde jsou k
dispozici další materiály, tj. digitalizované dokumenty z fondu Policejní ředitelství Praha, jsou
jejich náhledy vygenerovány spolu s ostatními údaji a zobrazeny na stránce hledané osoby.
Prezentace informací z databáze, zahrnující též práci s texty, dokumenty a fotografiemi, je
přizpůsobena jejich použití ve školách. Vedle škol představují cílovou skupinu zejména
přeživší a jejich příbuzní, historici a vědci. Pozitivní reakce na zveřejnění databáze se mimo
jiné projevili i tím, že nám příbuzní či známí obětí nabízejí fotografie a další dokumenty
týkající se jednotlivých osob, poskytují nám doplňující údaje, případně nás upozorňují na
nepřesnosti či chyby v datech.
Hlavními řešiteli projektu byli Mgr. Michal Frankl Ph.D. a Mgr. Tereza Štěpková, s nimiž
podle potřeby spolupracovali externisté.
(2/b)Projekt Terezínské album
Také v roce 2008 pokračovaly v rámci subprojektu Terezínské album práce digitalizaci
archivních spisů týkajících se obětí „konečného řešení“, které žily či pocházely z Prahy. Tyto
materiály jsou uloženy v Národním archivu České republiky, ve fondu Policejní ředitelství
Praha. Od zahájení projektu v roce 2005 se do konce roku 2008 podařilo zdigitalizovat
dokumenty k přibližně čtyřiceti procentům obětí „konečného řešení“ pocházejících z Prahy, a
to včetně jejich vložení do databáze. V Národním archivu na projektu pracoval pětičlenný tým
pod vedením p. Raisy Machatkové, dále na projektu participovali dobrovolníci z
Gedenkdienstu, anotace k dokumentům zhotovovala Aneta Plzáková, koordinaci prací na
projektu zajišťoval do 31.7. 2008 Mgr. Michal Frankl Ph.D., poté Mgr. Tereza Štěpková.
(2/c) Křišťálová noc v pohraničí-připomínka 70.výročí
V rámci toho subprojektu jsme se zaměřili na sběr dat k osobám, které byly během pogromů,
odvlečeny do koncentračních táborů, a na ne příliš známá fakta o průběhu tzv. Křišťálové
noci v českém a moravském pohraničí, které se po 28. září 1938 stalo součástí německé Třetí
říše. Za tímto účelem jsme systematicky sbírali fotografie, dokumenty a další informace.
Obeslali jsme všechny okresní archivy, řadu muzeí, městských úřadů i regionálních historiků.
Prvním výstupem projektu, určeným pro širokou veřejnost, je on-line prezentace na
internetovém
portálu
www.holocaust.cz,
kterou
lze
shlédnout
na
adrese
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http://www.holocaust.cz/cz2/resources/pres/kristalovanoc70/kristalovanoc70.
Data
o
perzekvovaných osobách, která se podařilo shromáždit, jsou průběžně zapracovávána do
databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“. Výčet osob a institucí podílejících se na
tomto subprojektu byl uveřejněn na výše uvedené internetové adrese.

(3) Projekt www.holocaust.cz-německá verze
Cílem projektu je vytvoření německojazyčné verze www.holocaust.cz , která by německy
mluvícímu publiku zpřístupnila především informace o terezínském ghettu, o průběhu
holocaustu v českých zemích a o dějinách židovských obcí, odkud byli Židé deportováni do
Terezína. Vzhledem k objemu finančních prostředkům, které jsme v minulém roce pro tento
projekt měli k dispozici, byly učiněny jen první kroky k jeho naplnění. Byla vypracována
první část odborných a informačních textů o historii holocaustu v českých zemích s důrazem
na terezínské ghetto, resp. jeho počátky, dále texty o tzv. „Ghettoverschönerung“ v roce 1944,
o kulturním životě v ghettu (o uvedení dětské opery Brundibár), o tzv. terezínském rodinném
táboře v Osvětimi-Birkenau. Tyto texty spolu s rozsáhlou vzpomínkou jedné z přeživších
byla dány k překladu do němčiny, poté bylo zajištěno jejich převedení do XML formátu.
Vlastním zprovoznění německojazyčné verze www.holocaust.cz je plánováno na rok 2009.
(4)Projekt Vědecká knihovna Institutu Terezínské iniciativy
Provoz vědecké knihovny Institutu Terezínské iniciativy, která je orientována na domácí a
především zahraniční literaturu vycházející na téma Terezín a holocaust, byl od samého
počátku zajišťován výhradně z prostředků poskytovaných Spolkovou republikou Německo. ta
k 31.12.2008 její financování ukončila. Vědecká knihovna Institut Terezínské iniciativy plní
dvě funkce:
1) slouží jako příruční knihovna pracovníkům při práci na jednotlivých projektech a
poskytuje jim nezbytné odborné zázemí;
2) plní funkci veřejné knihovny, ve které si zapůjčují publikace nejen badatelé různých
vědních oborů, kteří se tématem holocaust profesionálně zabývají, včetně domácích i
zahraničních studentů českých vysokých škol, ale také laici, kteří se o tuto
problematiku zajímají.
Vzhledem k vysoké odborné kvalitě publikací nacházejících se v knihovním fondu trvale
roste počet zájemců o služby této specializované knihovny. V minulém roce využilo jejích
služeb 826 čtenářů, vypůjčeno bylo 2 364 publikací. U obou případech se jednalo o nejvyšší
počty za celou dobu provozování knihovny. Počet svazků evidovaných v knihovním fondu se
minulý rok zvýšil o 248 kusů, takže k 31.12.2008 obsahoval 5800 evidenčních jednotek
včetně neknižních informačních zdrojů (CD, DVD). Z dotace Spolkové republiky Německo
bylo zakoupeno 148 nových publikací, ostatní jsme získali výměnou či darem. Vědecká
knihovna Institutu Terezínské iniciativy je spravována v souladu s mezinárodními knihovními
standardy, její chod i v minulém roce zabezpečovala p. Eva Dušková, kterou v době její
nemoci zastupovala JUDr. Dagmar Křikavová. Na udržování a zkvalitňování technického a
informačního zázemí knihovny se podíleli ředitelka Institutu Terezínské iniciativy, Mgr.
Tereza Štěpková a Ing. Bohdan Rameš.
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(5)Projekt „Výzkum v zahraničních archivech“
Vzhledem k našim reálným finančním možnostem byly původně plánované výzkumné a
studijní cesty do zahraničních archivů odloženy na neurčito. Uskutečněna byla pouze jedna
studijní cesta, a to do Izraele, kde ve dnech 13.- 18.července 2008 jednal Michal Frankl z
pověření Institutu Terezínské iniciativy se zástupci Památníku Jad vašem a Památníku Beit
Terezín v Givat Chaim Ichud o možnostech další spolupráce na projektu „Databáze obětí
holocaustu/Terezínské album“. Během svého pobytu v Jad vašem také detailně prohlédl zde
uloženou interní agendu tzv. Dokumentační akce, která se uskutečnila v letech 1945-1947.
6) Projekt „Týdenní a měsíční zprávy Židovské náboženské obce v Praze 1939-1941“
V rámci systematicky prováděného výzkumu v zahraničních archivech se Institutu Terezínské
iniciativy podařilo shromáždit přes 2600 stran kopií archiválií obsahujících týdenní, měsíční,
čtvrtletní a roční zprávy o činnosti Židovské náboženské obce v Praze v letech 1939-1944,
které pražská obec musela podle „vídeňského“ a „berlínského“ vzoru od 23.7.1939 pravidelně
zhotovovat pro Ústřednu pro židovské vystěhovalectví. Jelikož podle nařízení říšského
protektora o péči o Židy a židovské organizace z 5.3.1940 byly pražské židovské obci
podřízeny všechny židovské obce v protektorátu, představují tyto zprávy zcela výjimečný
pramen jak pro zkoumání dějin Židovské náboženské obce v Praze pro toto období, tak i pro
celkový výzkum perzekuce protektorátních Židů v letech 1939-1945. Obsahem těchto zpráv
nejsou pouze informace týkající se fungování židovských obcí za nacistické okupace, jsou
rovněž významným pramenem pro studium židovského vystěhovalectví v letech 1939-1941,
pro zkoumání vazeb mezi židovskou obcí v Praze a terezínským ghettem, nuceného
pracovního nasazení Židů v protektorátu atd.
Vzhledem k nezastupitelnosti tohoto pramene pro další výzkum holocaustu v Čechách
a na Moravě chce Institut Terezínské iniciativy v následujících letech připravit komentovanou
edici zprávy Židovské náboženské obce v Praze z let 1939-1944. Proto jsme 28.6.2007
předložili Nadaci Židovské obce v Praze návrh projektu, jehož prostřednictvím jsme chtěli
zajistit alespoň část prací spojených první fázi realizace tohoto záměru, konkrétně přepis
týdenních a měsíčních zpráv z let 1939-1941 (cca 1400 stran), tedy z období před zahájením
hromadných deportací protektorátních Židů do terezínského ghetta a vyhlazovacích táborů.
Správní rada Nadace Židovské obce náš projektový záměr schválila a 18.7.2007 uzavřela s
Institutem Terezínské iniciativy na dobu do 29.2.2008 smlouvu, přičemž na práce
specifikované v projektu poskytla Institutu Terezínské iniciativy požadované finanční
prostředky v plné výši. V souladu s časovým plánem byl k 31.12.2007 projekt realizován ze
75% ( přepsáno 1024 stran textů). Zcela byl projekt ukončen k datu stanovenému ve smlouvě.
Počet přepsaných stran dosáhl čísla 15 522, do 29.2.2008 byla také provedena odborná
jazyková revize přepsaných textů. Na projektu pracovali čtyři externisté, se kterými Institut
uzavřel dohody o provedení práce.
(7)Projekt „Češi, Němci, Židé?“/překlad knihy K. Čapkové do angličtiny
Institut Terezínské iniciativy poskytl v roce 2007 institucionální záštitu paní Mgr. Kateřině
Čapkové PhD., která na doporučení profesora Hillela Kievala požádala The Rothschild
Foundation Europe o poskytnutí grantu na zajištění překladu její knižně vydané disertační
práce „Češi, Němci,Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938“ z češtiny do
angličtiny. Knihu do angličtiny přeložil v letech 2007-2008 pan Derek Paton, zájem o její
vydání mají mimo jiné The University of California Press či NYU Press.
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(8)Projekt „Nucené práce v pobočkách koncentračních táborů na území ČR“
Institut Terezínské iniciativy v roce 2008 předložil Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft“ badatelský projekt „Nucené práce v pobočkách koncentračních táborů na území
České republiky“, jehož realizační doba je rozvržena na roky 2008-2010. Téma projektu bylo
vybráno záměrně, jelikož mu jak ze strany české, tak i ze strany zahraniční historiografie byla
doposud byla věnována minimální pozornost. I když od konce druhé světové války uplynulo
téměř 65 let, stále ještě není - až na několik dílčích studií k několika pobočkám
koncentračních táborů na území tzv. říšské župy Sudety - k dispozici práce, která by se touto
problematikou zevrubně zabývala. Hlavním výstupem z projektu by proto měla být
monografie, která by toto vakuum zaplnila. Průběžnými výstupy pak dílčí studie, které budou
publikovány v ročence Terezínské studie a dokumenty (první v roce 2009), prezentace
problematiky vzniku a fungování poboček koncentračních táborů Flossenbürg, Gross-Rosen a
Osvětim na území České republiky na internetovém serveru www.holocaust.cz pro odbornou i
laickou veřejnost, prezentace výsledků výzkumů na vědeckých konferencích a workshopech.
Výzkumné práce na projektu, jehož řešitelem je Mgr. Alfons Adam, byly zahájeny k
1.9.2008.
(9) Projekt „Terezínské album ve škole“
V roce 2008 schválil Task Force Found Institutu Terezínské iniciativy návrh vzdělávacího
projektu „Terezínské album ve škole“. Náplní projektu, který by měl být realizován v době od
24. září 2008 do 24. července 2009, je:
1) sestavení vzdělávacích modulů, průvodců a materiálů s návazností na zveřejněnou
databázi obětí holocaustu a na v rámci projektu „Terezínské album“ digitalizované a
uveřejněné dokumenty, které by mohly školám výrazně pomoci při výuce v hodinách
dějepisu;
2) praktické testování těchto modulů a dalších výstupů na konkrétních školách,
vyhodnocení jejich kvality a využitelnosti pro výuku a další aktivity.
Hlavními řešiteli projektu jsou pedagog Mgr. Peter Sokol, Mgr. Tereza Štěpková, Mgr.
Michal Frankl PhD.

Výsledky hospodaření Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., za rok 2008
Podle účetní uzávěrky dosáhly v roce 2008 náklady Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s.,
částky 2 792 289,85 Kč, zatímco výnosy roku 2008 byly ve výši 2 876 634,66 Kč.
Hospodaření Institutu Terezínské iniciativy v roce 2008 podle účetní uzávěrky skončilo se
ziskem + 84 344,81 Kč.
Náklady a výnosy Institutu za rok 2008
1.Náklady
Náklady v celkové výši 2 792 289,85 Kč byly vynaloženy
•
na zajištění věcného plnění projektů, na které byly Institutu Terezínské iniciativy
základě smluv uzavřených v letech 2007-2008 poskytnuty účelové dotace, tato část
nákladů činila 1 785 326,82 Kč (bez v roce 2008 nakoupeného dlouhodobého hmotného
majetku, k tomu viz kapitolu Vývoj a stav fondů Institutu Terezínské iniciativy v roce
2008);
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•
•
•
•

na správní režii Institutu Terezínské iniciativy, celkem 781 845,86 Kč;
na odpisy na účtech dlouhodobého majetku, celkem 135 364,61 Kč;
na knižní dary právnickým a fyzickým osobám, celkem 32 400, 56 Kč (náklady
minulých let);
na prodané zboží, celkem 57 352,- Kč (náklady minulých let).

Rozpočet pro rok 2008 byl koncipován jako rozpočet deficitní, a to s ohledem na správní
režii, jejíž náklady (po odečtení dotací a darů k tomu určených) nebyl Institut Terezínské
iniciativy nikdy schopen uhradit v plné výši z finančních prostředků, které se mu v průběhu
roku podařilo získat (vlastní výnosy, drobné dary od fyzických osob). Situaci v minulém roce
navíc zkomplikovala skutečnost, že jsme oproti původnímu předpokladu (viz žádost z 9.11.
2007) obdrželi dotaci Spolkové republiky Německo pro rok 2008 jen ve výši 1 388 928,40
Kč. V porovnání s předloženým rozpočtem (1 950 000,- Kč, z toho 290 000,- Kč na správní
režii, 1 660 000,- Kč na projekty) byla celková výše finanční dotace, kterou nám poskytla
Spolková republika Německo, o 561 071,60 Kč nižší. Výpadek těchto finančních prostředků
jsme nebyli schopni nahradit z jiných zdrojů, takže jsme u projektů, jejichž náklady byly
hrazeny výhradně z prostředků SRN (viz níže), průběžné redukovali jejich rozpočty. Díky
tomuto postupu byl deficit snížen na nezbytné minimum, u nákladů na správní režii na 167
297,42 Kč, u nákladů na projekty na 2990,- Kč. Tyto náklady byla uhrazeny z vlastních fondů
Institutu Terezínské iniciativy. Celkový kladný účetní hospodářský výsledek roku 2008 je
dán hlavně příjmem záloh na projekty, jejichž realizační lhůta spadá do let 2008-2009,
případně i do období poté (viz níže).
V následující tabulce je uveden podrobný přehled nákladů Institutu Terezínské
iniciativy, které se vážou jak k nákladům na jednotlivé projekty a na obecně prospěšné služby,
tak k nákladům na správní režii.
1. Celkové náklady Institutu Terezínské iniciativy v roce 2008
Spotřeba materiálu
- kancelářské potřeby
-ostatní
-periodika/předplatné

17 461,50
5 694,20
257,00

celkem
Prodané zboží

23 412,70
57 352,00

celkem
Opravy a údržba

57 352,00
25 395,10

celkem
Cestovné

25 395,10
20 346,00

celkem
Reprezentace

20 346,00
392,00

celkem

392,00

Služby:
telekomunikace

59 486,60
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telefon

17 083,54

poštovné

19 215,00

mzdové účetnictví

22 000,00

finanční účetnictví

20 000,00

Národní knihovna/informační servis

300,00

vazba knih a periodik

937,00

grafické služby
kopírovací práce

8 500,00
440,00

doprava

1 000,00

překlady

313 836,36

jazyková lektorace

24 250,00

propagace/Mediatel

1 309,00

služby spojené s provozem pronajatých prostor
Nakladatelství SEFER

43 892,00
450 000,00

celkem

982 249,50

Osobní náklady
Mzdy-dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy

664 813,00

Mzdy-dohody o provedení práce

218 340,00

zákonné sociální pojištění

172 856,00

zákonné zdravotní pojištění

59 829,00

celkem
Poplatky, penále

1 115 838,00
780,00

celkem
Kurzové ztráty

780,00
887,99

celkem
Dary právnickým a fyzickým osobám/knihy

887,99
32 400,56

celkem

32 400,56

Ostatní náklady
zákonné pojištění zaměstnavatele
bankovní poplatky
pojištění platební karty
nájemné

1 863,00
17 530,77
588,00
321 960,00

vyrovnání účtu 2007/rozdíl mezi dohadnou položkou na mzdy
zaměstnanců v účetní uzávěrce z roku 2007 (k 31.12.2007) a
skutečnou výší mezd vyplacených za rok 2007 (k 10.1.2008)

26 505,00

do
davatelé/nedobytné pohledávky převzaté k 1.1.1999 po

28 272,27
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právním předchůdci Institutu Terezínské iniciativy
oprava účtu 381-2007

771,00

vyrovnání účtu povinného pojištění zaměstnavatele za rok
2007.

375,48

daň z příjmu z termínovaného vkladu

261,00

odběratelé 2003/přeplatek
haléřové vyrovnání

- 255,53
0,40

celkem

397 871,39

Odpisy majetku

135 364,61

celkem

135 364,61

Náklady celkem

2 792 289,85

odpisy

- 135 364,61

dary právnickým a fyzickým osobám/náklady minulých období

- 32 400,56

prodaní zboží/náklady minulých období

-57 352,00

celkem

- 225 117,17

Čisté náklady (bez odpisů, nákladů na dary a prodané
zboží)

2 567 172,68

2.a Náklady Institutu Terezínské iniciativy na projekty realizované v roce 2008
V roce 2008 Institut Terezínské iniciativy pracoval na 9 projektech, na které na základě smluv
uzavřených v letech 2007-2008 poskytlo či dodatečně, po předloženém vyúčtování v roce
2009, poskytne účelové dotace 9 donátorů. V souladu s uzavřenými smlouvami byly
donátorům na jednotlivé, v tabulce uvedené projekty vyúčtovány tyto náklady:
Projekt 1

Terezínské studie a dokumenty (česká a
německá verze)

675 303,86 Kč

Projekt 2

Databáze obětí/Terezínské album/Křišťálová
noc

653 537,10 Kč

Projekt 3

www.holocaust.cz – německá verze

36 412, 20 Kč

Projekt 4

Vědecká knihovna ITI

194 954,13 Kč

Projekt 5

Zahraniční archivy/výzkum

11 410,00 Kč

Projekt 6

Týdenní a měsíční zprávy ŽOP 1939-1941

18 510,00 Kč

Projekt 7

Češi, Němci, Židé?/ překlad knihy

116 331,00 Kč

Projekt 8

Nucené práce v pobočkách KT v České
republice

196 267,41 Kč

Projekt 9

Terezínské album a školy

20 000,00 Kč

ITI

CELKEM

1 922 725,70 Kč

Do vyúčtování nákladů na jednotlivé projekty byly započteny i náklady na koupi
dlouhodobého majetku (projekt 2, 4, 8) ve výši 137 401,11 Kč proti kterým byly v účetní
uzávěrce za rok 2008 účtovány odpisy ve výši 135 364, 61 Kč (k tomu viz Vývoj a stav fondů
Institutu Terezínské iniciativy).
Projekty 1,3,4, 5 byly financovány pouze z dotace, kterou pro ně poskytla Spolková
republika Německo. Podle původního rozpočtu (žádost z 9.11.2007) měly náklady na tyto
projekty dosáhnout celkem částky 1 310 000,- Kč (Terezínské studie a dokumenty – 750
000,- Kč; www.holocaust.cz/německá verze 150 000,- Kč; Vědecká knihovna Institutu
Terezínské iniciativy – 280 000,- Kč; Výzkum v zahraničních archivech - 130 000,- Kč).
Vzhledem k celkové konečné výši dotace Spolkové republiky Německo byly s přihlédnutím k
odborným prioritám Institutu Terezínské iniciativy rozpočty na tyto projekty kráceny o cca 9
až 90%. Prostředky poskytnuté na projekty Spolkovou republiko Německo byly vyúčtovány
ve stanovém termínu (28.2.2009). Po kontrole, kterou provedli zástupci velvyslanectví 19.3.
2009, bylo vyúčtování těchto prostředků ze strany Spolkové republiky Německo schváleno.
Projekt 2 byl financován z několika zdrojů. Spolková republika Německo na něj poskytla
319,236,10 Kč, Nadační fond obětem holocaustu (dále NFOH) 50 000,- Kč , Nadace
Židovské obce v Praze (dále NŽOP) 30 000,- Kč, Památník Jad vašem 22 885,70 Kč. The
Dutch Jewish Humanitarian Fund na něj poskytl již 28.12. 2007 zálohu ve výši 87 334,13 Kč.
Z těchto zdrojů byly pokryty náklady na projekt do výše 509 455, 93 Kč. Zbývají náklady
(144 081,17 Kč) byly zálohovány z finančních prostředků, které na základě smlouvy o
spolupráci uzavřené mezi Institutem Terezínské iniciativy, Národním archivem v Praze a
Památníkem Jad vašem poukázal Institutu Terezínské iniciativy 6.2.2008 Památník Jad
vašem. V souladu se smlouvou uzavřenou mezi Institutem Terezínské iniciativy a The Dutch
Jewish Humanitarian Fund bude tato organizace z této částky refundovat prostředky ve výši
44 797.67 Kč (refundováno 27.3.2009). Zbývajících 99 283,50 Kč bylo vyúčtováno Claims
Conference, která je podle smlouvy uzavřené na tento projekt s Institutem Terezínské
iniciativy bude refundovat v roce 2009.
Projekt 6 byl financován z dotace, kterou za tímto účelem poskytla již v roce 2007 Nadace
Židovské obce v Praze. Její celková výše činila 50.000,00 Kč. Náklady na projekt v roce 2007
dosáhly částky 34 479,00 Kč, zbytek dotace – 15 521,00 Kč - byl převeden do roku 2008.
Celkově bylo v roce 2008 na projekt vynaloženo 18 510,- Kč. Úplná výše nákladů na projekt
překročila celkovou výši dotace o 2 989,00 Kč, tyto náklady byly uhrazeny z prostředků
Institutu. Závěrečná zpráva včetně celkového vyúčtování projektu byla Nadaci Židovské obce
v Praze odevzdána 29.2.2008, a byla donátorem bez připomínek schválena.
Projekt 7 - náklady na projekt byly čerpány z grantu, který schválila The Rothschild
Foundation Europe už v roce 2007. Donátor pro projekt odsouhlasil rozpočet ve výši
116 331,- Kč a tuto částku poukázal Institutu Terezínské iniciativy 18.10. 2007. Projekt byl v
souladu s uzavřenou smlouvou ukončen k 30.11.2008 zprávou a vyúčtováním (podle
schválené struktury rozpočtu). Donátor nevznesl vůči zprávě a vyúčtování žádné výhrady.
Projekt 8 – náklady na projekt byly kryty z účelové dotace, kterou poskytla na základě
smlouvy uzavřené 22.8.2008 mezi Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“(dále
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EVZ) a Institutem Terezínské iniciativy tato nadace. Podle schváleného finančního plánu byly
donátorem na projekt do 31.12. 2008 poukázány dvě zálohy, jejichž souhrn činil 196 592, 61
Kč, čerpáno v roce 2008 bylo 196 267,41 Kč, zbylá částka (325,20 Kč) byla převedena do
roku 2009. Podle uzavřené smlouvy bude první průběžné vyúčtování projektu provedeno k
1.9.2009.
Projekt 9 byl financován ze účelové dotace, kterou na základě smlouvy z 24.8. 2008 poskytl
Institutu Terezínské iniciativy Task Force Fund. Celková délka projektu byla odsouhlasena na
dobu od 24. září 2008 do 24. července 2009. V roce 2008 byla Institutu Terezínské iniciativy
na realizaci projektu poskytnuta záloha ve výši 233 226,00 Kč. Z ní byly uhrazeny náklady ve
výši 20 000,- Kč, zbylé prostředky (213 226,- Kč) byly převedeny do roku 2009.
Nevratné náklady na projekty v roce 2008, které jdou k tíži Institutu Terezínské iniciativy,
činily 2 990,00 Kč ( jedna Kč na projekty financované Spolkovou republikou Německo),
poskytnuté zálohy, hrazené z jiných zdrojů, dosáhly v roce 2008 částky 144 081,17 Kč a
budou je v roce 2009 refundovat The Dutch Jewish Humanitarian Fund a Claims Conference.

2.b Přehled nákladů v Kč na projekty a obecně prospěšné služby:
Spotřeba :
spotřeba materiálu - kancelářské potřeby
spotřeba materiálu- ostatní
spotřeba materiálu-periodika/předplatné

16 597,50
5 694,20
257,00

celkem
Opravy a údržba

22 548,70
13 138,10

celkem
Cestovné

13 138,10
20 346,00

celkem

20 346,00

Služby:
telekomunikace, internet
telefon
poštovné
mzdové účetnictví

56 891,40
1 009,00
15 768,00
8 000,00

vazba knih

937,00

Národní knihovna/informační servis

300,00

grafika
kopírovací práce

8 500,00
440,00

doprava

1 000,00

překlady

313 836,36
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jazyková lektorace německé verze TSD

24 250,00

nakladatelství SEFER/vydání české a německé verze TSD

450 000,00

Celkem

880 931,76

Mzdy
dohody o provedení práce

218 340,00

dohody o pracovní činnosti

466 683,00

Celkem

685 023,00

zákonné zdravotní pojištění/zaměstnavatel

41 999,00

zákonné sociální pojištění/zaměstnavatel

121 340,26
163 339,26

Čisté náklady na projekty (bez pořizovací ceny v roce 2008
nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku)

1 785 326, 82

Obecně prospěšné služby
Dary právnickým a fyzickým osobám/publikace o holocaustu
pro školy

32 400,56

celkem

32 400,56

Náklady celkem

1 817 727,38

3.Výnosy
Výnosy Institutu Terezínské iniciativy dosáhly v roce 2008 částky 2 876 634,66 Kč, jejich
struktura je uvedena v následující tabulce.
Přehled výnosů 2008 v Kč :
Účelové dotace, dary a granty výhradně pro
rok 2008
Spolková republika Německo - celkem

Přijaté v
2008

Pro projekty
2008

1 388 928,40

z toho : dotace na projekty 1,2, 3, 4, 5

1 237 316,12

: dotace na správní režii

151 612,28

Účelová dotace NFOH pro projekt 2

50 000,00

50 000,00

Účelová dotace NŽOP pro projekt 2

30 000,00

30 000,00

Účelová dotace EVZ pro projekt 8

196 592,61

196 592,61

Celkem

Pro režii
2008

1 665 521,01

1 513 908,73 151 612,28
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Zálohy pro projekty rok 2008 a následující
Účelová dotace Task Force 2008/2009
- projekt 9

233 226,00

20 000,00

Účelová dotace Památníku Jad vašem k
dlouhodobému a průběžnému čerpání - projekt
2

489 953, 82

22 885,70

Celkem

723 179,82

42 885,00

Příjem na účelové dotace a granty celkem

2 388 700,83

1 556 794,70 151 612,28

322 000,00

322 000,00

10 425,56

10 425,12

Celkem dary

332 425,12

332 425,12

Vlastní tržby a výkony:

132 456,61

132 456,61

23 052,10

23 052,10

155 508,71

155 508,71

2 876 634, 66

1 556 794,70 639 546,11

Ostatní dary právnických a fyzických osob:
Židovská obec v Praze – účelový dar pro
správní režii (nájemné)
dary fyzických osob pro správní režii

Ostatní výnosy ( úroky, kursové zisky,
dodavatelé z minulých let) :
Celkem vlastní výnosy
CELKEM PŘÍJEM 2008

4.Komentář k výnosům Institutu za rok 2008
V roce 2008 dosáhly celkem výnosy Institutu Terezínské iniciativy částky 2 876 634,66 Kč.
Od donátorů obdržel Institut Terezínské iniciativy účelové dotace na projekty a správní režii
k čerpání pro rok 2008 ve výši 1 665 521, 01 Kč. S výjimkou projektu č. 8 musel tyto finanční
prostředky ve stanovených termínech také vyúčtovat. Na projekty č. 2 a 9 jsme obdrželi ve
formě záloh či dodatečné platby za již realizované práce finanční prostředky v celkové výši
723 179, 82 Kč, z toho 233 226,- Kč poskytl jako zálohu na projekt projektu č.9 Task Force
Fund. Poskytnutí finančních prostředků ve výši 489 953,82 Kč Památníkem Jad vašem se
opírá o smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Terezínské album a postupném předávání
digitalizovaných dat izraelské straně. Památník Jad vašem se v ní zavázal, že bude za předaná
data poskytovat Institutu Terezínské iniciativy finanční prostředky (zpravidla ve výši
poloviny nákladů, které vynaloženy na digitalizaci předaných dat) a tím podpoří realizaci
projektu, jelikož tyto prostředky by měly především sloužit jako finanční rezerva pro zajištění
jeho průběžného financování. Z prostředků, které poukázal v roce 2008 za již předaná
digitalizovaná data, byly na základě předchozí dohody mezi Památníkem Jad vašem a
Institutem Terezínské iniciativy refundovány náklady na projekt v částce 63 657,20 Kč. Tou v
roce 2007 zálohoval práce na projektu z vlastních rezerv Institut Terezínské iniciativy. K
využití pro rok 2008 a následující období tudíž zůstalo k dispozici 426 296,62 Kč ( v roce
2008 bylo využito 166 966,87 Kč, z toho 144 081,17 Kč na zálohování nákladů na projekt č.
2, viz výše).
Na režii bylo od Spolkové republiky Německo přijato 151 612,28 Kč. Židovská obec v
Praze nám podobně jako v předchozích letech poskytla finanční dar ve výši 322 000,00 Kč,
kterým hradíme režijní náklady na čisté nájemné. Dary fyzický osob byly ve výši 10 425,12
Kč a byly rovněž použity na krytí nákladů na správní režii. Další příjmovou položkou byly
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vlastní výkony a tržby ve výši 132 456,61 Kč, ostatní výnosy Institutu Terezínské iniciativy
byly ve výši 23 052,10 Kč. Celkové vlastní výnosy Institutu Terezínské iniciativy dosáhly
tedy částky 155 508,71 Kč. Tradičně největší částkou se na vlastních výnosech, kterými se
snižuje deficit režijních nákladů, podílejí tržby z prodeje služeb (celkem 68 217,18 Kč, z toho
největší položkou je příjem za inzerci Židovského muzea v Praze v publikaci Terezínské
studie a dokumenty = 40 000,- Kč), tržby za prodané publikace byly ve výši 64 239,43 Kč.
5.Vývoj a stav fondů Institutu v roce 2008, aktiva a pasiva
Vlastní jmění Institutu Terezínské iniciativy je ve výši 10 000,00 Kč a v průběhu roku 2008
nedošlo k jeho navýšení. Rezervní fond, jehož výše k 31.12. 2007 činila 2 985 259,04 Kč, v
průběhu roku 2008 narostl o 30 129,30 Kč, takže podle účetní uzávěrky jeho stav k
31.12.2008 dosáhl výše 3 015 388,34 Kč. Aktiva Institutu Terezínské iniciativy v roce 2008
činila celkem 2 876 634,66 Kč, pasiva 2 792 289,85 Kč, hospodářský výsledek Institutu
Terezínské iniciativy za uplynulý rok dosáhl částky + 84 344,81 Kč. Vzhledem k jeho výši
nepodléhal zdanění. Přiznání k dani z příjmu, vyúčtování daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2008 byla odevzdána ve stanovených termínech.
V minulém roce rovněž proběhla u Pražské správy sociálního zabezpečení pravidelná
kontrola, ze strany kontrolního orgánu nebyly shledány žádné nedostatky. S prostředky
poskytnutými Institutu Terezínské iniciativy pro realizaci konkrétních odborných projektů
bylo zacházeno hospodárně a byly vynaloženy v souladu s uzavřenými smlouvami. Všechna
vyúčtování, která měl Institut za rok 2008 předložit donátorům, byla odevzdána ve lhůtách
stanovených smlouvami a byla donátory odsouhlasena bez připomínek. Prostředky z vlastních
fondů Institutu bylo v uplynulém roce rovněž zacházeno hospodárně, v nezbytné výši byly
použity na zaplacení nutných nákladů, sloužících k zajištění plynulého provozu Institutu, a
pro realizaci předem schválených projektů. K 31.12 2008 má Institut Terezínské iniciativy za
rok 2008 u dodavatelů pohledávky ve výši 10 181,07 Kč (neuhrazené faktury za odebrané
knihy), předchozích let pak 12 740,78 Kč (celkem 22 921,85 Kč). K 31.12. 2008 nemá
Institut Terezínské iniciativy žádné závazky ve formě neuhrazených faktur.
6.Stav a pohyb majetku Institutu v roce 2008
Podle účetní uzávěrky byly k 31.12.2008 na účtech a pokladní hotovosti Institutu Terezínské
iniciativy finanční prostředky ve výši 1 865 275,18 Kč. Finanční rezervy Institutu Terezínské
iniciativy k 1.1.2009 činí 1 392 394,23 Kč, zbývajících 472 880, 85 Kč jsou v roce 2008
poskytnuté a do roku 2009 převedené finanční zálohy na projekty (213 226,- Kč záloha od
Task Force; 259 329,75 Kč dotace od Jad vašem; 325,20 Kč dotace od EVZ). Počet
bankovních účtů se v roce 2008 nezměnil. Další majetek Institutu Terezínské iniciativy
představuje účetní hodnota knih na skladech a v prodejnách. Ta k 31.1.2007 činila
1 490 650,37 Kč, průběhu roku 2008 došlo k jejímu účetnímu snížení o 1 289 752,56 Kč,
takže k 31.12.2008 byla účetní hodnota knih na skladě a v prodejnách 187 923, 42 Kč. V
průběhu roku 2008 došlo k podstatnému pohybu na účtech dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku. K 31.12.2007 byly ve výši 12 559,76 Kč, koncový stav k 31.12.2008,
po započítání odpisů za rok 2008 ve výši 135 364,61 Kč, je ve výši 1 214 596,76 Kč. Tento
nárůst vyplývá ze skutečnosti, že na účty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
byla převedena část účetní hodnoty knihovního fondu odborné knihovny (1 200 000,- Kč),
která nepochybně patří mezi nejhodnotnější majetek Institutu Terezínské iniciativy. Náklady
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na dlouhodobý hmotný majetek, zakoupený Institutem Terezínské iniciativy v roce 2008,
dosáhly celkové výše 137 401,11 Kč (nákup knih pro knihovnu – 91 813,11 Kč; nákup dvou
notebooků – 45 588,- Kč) a byly hrazeny z prostředků poskytnutých na projekty č. 2, 4, 8.
7. Úplný objem nákladů vynaložených na správu (režii) Institutu Terezínské iniciativy v
roce 2008
Přehled režijních nákladů v Kč :
Spotřební materiál

864,00

Celkem
opravy a údržba

864,00
12 257,00
12 257,00

náklady na reprezentaci

392,00
392,00

Služby
telekomunikace
telefon
poštovné

2 595,20
16 074,54
3 447,00

mzdové účetnictví

14 000,00

finanční účetnictví

20 000,00

propagace/Mediatel

1 309,00

služby/MATANA

43 892,00

celkem

101 317,74

Mzdové náklady
Mzdy

198 130,00

Zákonné zdravotní pojištění

17 830,00

Zákonné sociální pojištění

51 515,74

celkem

267 475,74

Ostatní daně a poplatky
Poplatky

407,00

penále

373,00

kursové ztráty

887,99

zákonné pojištění zaměstnavatele
bankovní poplatky
zákonné pojištění platební karty
nájemné
celkem
Jiné ostatní náklady

1 863,00
17 530,77
588,00
321 960,00
343 609,76
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vyrovnání účtu 2007/mzdy zaměstnanců

26 505,00

nedobytné pohledávky převzaté po právním
předchůdci Institutu

28,272,27

odběratelé 2003/přeplatek

-255,53

oprava účtu 381-2007

771,00

daň z příjmu z termínovaného účtu

261,00

vyrovnání účtu povinného pojištění
zaměstnavatele za rok 2007

375,48

haléřové vyrovnání

0,40

celkem
Odpisy majetku

55 929,62
135 364,61
135 364,61

Prodané zboží (náklady minulých období)

57 352,00
57 352,00

NÁKLADY celkem

974 562,47
- 135 364,61
- 57 352,00

Čisté náklady (bez odpisů + prodané zboží)

781 845,86

Čisté režijní náklady vzniklé v roce 2008 dosáhly výše 781 845,86 Kč ( bez odpisů + prodané
zboží). Na krytí čistých režijních nákladů byly využity dary Židovské obce v Praze a
fyzických osob, jejich celková výše dosáhla částky 332 425,12 Kč. Spolková republika
Německo poskytla na režii Institutu Terezínské iniciativy 151 612,28 Kč. Z této částky bylo
25 000,- Kč použito k uhrazení nákladů na vedení finančního účetnictví roku 2007 (účet 389),
zbývajících 126 612, 28 Kč pak na úhradu režijních nákladů vzniklých v roce 2008. Na
snížení vzniklého deficitu byly využity výnosy z kapitálu, kurzové zisky, tržby za vlastní
výkony a prodané zboží, celkem 155 508,71 Kč. Režijní náklady roku 2008 tak byly pokryty
do výše 614 546,11 Kč. Zbývající část režijních nákladů, tj 167 299,75 Kč dotoval Institut
Terezínské iniciativy ze svého rezervního fondu.

Zprávu vypracovala : PhDr. Jaroslava Milotová. CSc.

