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Zpráva o činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., a výsledcích hospodaření 

za rok 2010

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, sídlící na Praze 1,  Jáchymova 3, byl zřízen 
k  1.  lednu  1999.  Jeho  zakladatelem  je  mezinárodní  nevládní  organizace  Terezínská  iniciativa  – 
Mezinárodní  terezínské sdružení.  Institut  Terezínské iniciativy navazuje na činnost svého právního 
předchůdce  – Nadaci  Terezínská  iniciativa,  založenou v roce 1994 a zaniklou k 31.12.1998. Podle 
zakládací listiny je jeho hlavním úkolem 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.

V souladu ustanoveními zákona 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů řídí činnost Institut 
Terezínské iniciativy šestičlenná správní rada, které předsedá od 11.12.2008 PhDr. Lenka Matušíková. 
V uplynulém roce vypršel druhý tříletý mandát členům správní rady  prof. MUDr. Tomáši Radilovi, 
DrSc., a Mgr. Danielu Hermanovi. Na jejich místa byli 29.6.2010 kooptováni prof. PhDr. Jan Rataj, 
CSc.,  z Vysoké školy ekonomické a Mgr.  Šimon Krýsl,  člen Židovské obce v Praze.  První  tříletý 
mandát skončil také místopředsedkyni správní rady PhDr. Zlatuši Kukánové, ta  byla 30.3.2010 na 
zasedání správní rady kooptována na další funkční období. Dalšími členy správní rady jsou PhDr. Jiří 
Šitler a  PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. 
Pro zkvalitnění vztahů se strategickými partnery,  jimiž jsou Židovské muzeum v Praze a Památník 
Terezín, správní rada v uplynulém období projednala či schválila připravené návrhy smluv týkající se 
další  spolupráce  s těmito  institucemi  při  doplňování  a  využívání  databáze  obětí  holocaustu a  při 
provozování a obsahovém rozšiřování internetového portálu www.holocaust.cz.

V minulém roce bylo třeba zcela rekonstruovat dozorčí radu, 19.12.2010 bylo správní radou 
navrženo  a  odsouhlaseno  následující  složení  dozorčí  rady:  Ing.  Lenka  Borgesová,  ekonomka  a.s. 
Matana,  JUDr.  Helena  Petrův,  PhD.,  Právnická  fakulta  Univerzity  Karlovy,  Mgr.  Robert  Řehák, 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V souladu s ustanovením novely zákona o obecně prospěšných 
společnostech  bude  tento  návrh  personálního  obsazení  dozorčí  předložen  zakladateli  Institutu 
Terezínské iniciativy, který je oprávněn jí jmenovat.
Zatímco v minulých letech zajišťovali běžný provoz Institutu Terezínské iniciativy jeho tři kmenoví 
pracující na poloviční úvazek, v roce 2010 z důvodu nedostatku finančních prostředků a dlouhodobé 
nemoci suplovala výkon funkce tajemníka a výkon funkce knihovníka Institutu Terezínské iniciativy 
jeho ředitelka PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. Finanční a mzdové účetnictví a také část administrativní 
agendy zajišťovala Mgr. Jana Kosáková.

Na zajištění úkolů souvisejících s odbornou činností Institutu Terezínské iniciativy bylo v roce 
2010 uzavřeno 24 dohod o provedení práce, 2 dohody o pracovní činnosti, s Mgr. Alfonsem Adamem 
a Mgr. Terezou Štepkovou byly v  předchozím období  uzavřeny pracovní smlouvu na dobu určitou. 
Formou faktur byly hrazeny náklady na služby pěti externích odborných spolupracovníků [překladatelé 
(1),  programátor  (1),  grafik (1),  monitoring  (2)].  Realizaci  odborných  činností  spojených  s 
jednotlivými  projekty zaštiťovaly  pracovní  týmy,  jejichž  práci  řídily  a  administrativně  zajišťovaly 
PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., a  Mgr. Tereza Štěpková

Významnou pomoc Institutu Terezínské iniciativy poskytuje Zivildienst-Holocaust-Education 
Europäischer Freiwilligendienst z Vídně. Ten k nám v srpnu minulého roku vyslal jako dobrovolníky 
Samuela Bitschnaua a Daoudu Kapfera, kteří vystřídali Stevena Sernetta a Nicolase Swobodu. 

Základní informace o Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., jsou pro veřejnost trvale k dispozici 
na internetových stránkách www.terezinstudies.cz a www.holocaust.cz.
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Přehled odborné a obecně prospěšné činnosti Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., 
za rok 2010

Obecně  prospěšnou  činnost  Institut  Terezínské  iniciativy  uskutečňoval  v  roce  2010 formou  šesti 
odborných projektů. Tři z nich náleží mezi jeho dlouhodobé projekty  (1, 4, 5), realizační doba dvou 
projektů byla stanovena dva roky (2, 6), u projektu č. 3   byla stanovena na jeden kalendářní rok.  S 
výjimkou projektu 6 (smlouva z roku 2008) jsme  požádali o finanční podporu projektů realizovaných 
v  roce  2010  již  v  roce  předchozím, donátoři  nám jí  buď přislíbili,  nebo předem s  námi  uzavřeli 
příslušné smlouvy. 

 Odborné projekty Institutu Terezínské iniciativy v roce 2010

(1)Projekt „Terezínské album/Databáze  obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích“

Dlouhodobý digitalizační projekt Terezínské album pokračoval v roce 2010 již pátým rokem. Cílem 
projektu, v mezinárodním srovnání zcela unikátního, je získat a prostřednictvím digitalizace zpřístupnit 
široké veřejnosti autentické materiály týkající se obětí holocaustu pocházejících nejen z předválečného 
Československa,  ale  také  z  ostatních  evropských  zemích,    které  pobývaly  před  deportací  do 
terezínského  ghetta  a  nacistických  koncentračních  a  vyhlazovacích  táborů  v  Praze.  Většina  těchto 
originálních dokumentů je uložena v Národním archivu České republiky, především ve fondu Policejní 
ředitelství Praha.

Nová technika, kterou Institut Terezínské iniciativy zakoupil pro potřeby projektu v roce 2009, 
zrychlila proces digitalizování dokumentů a zlepšila kvalitu digitálních kopií, projekt jako celek však i 
nadále zůstává velmi náročný na práci, jelikož počet nezbytných pracovních operací nelze redukovat. 
Na projektu průběžně pracovalo 13 lidí a jeden dobrovolník z vídeňského Gedenkdienstu.

V roce 2010 byly v Národním archivu vyhledány dokumenty vztahující se k devítiapůl tisíci 
deportovaných  osob,  jejichž  příjmení  začínají  písmeny  M  (část),  N,  O,  R,  S  (část).  S  procesem 
vyhledávání a digitalizace dokumentů jsou spojeny příprava a tisk prioračních karet, které obsahují 
údaje z Databáze obětí holocaustu a informace o složkách relevantních dokumentů ve fondu Policejní 
ředitelství. Z jednotlivých spisových složek bylo vybráno přibližně 88 000 dokumentů, z toho cca 11 
800  fotografií,  které  byly  následně  digitalizovány.  Další  velice  náročnou  fází  celého  procesu 
zpřístupňování  autentických  dokumentů  představovalo  jejich  upravování  pro  zveřejnění,  provádění 
finální kontroly, zejména pak následný import všech dokumentů do systému Terezín Digital Resource 
Center (TDRC) a jejich indexace (anotování a propojování s odpovídajícími záznamy v Databázi obětí 
holocaustu). Vedle úředních dokumentů pocházejících z Národního archivu byly stejným způsobem 
zpracovávány i fotografie a osobní dokumenty, které nám průběžně poskytovali soukromí vlastníci. 

Všechny  dokumenty,  které  byly  v  uplynulém  roce  získány  a  zpracovány,  jsou  průběžně 
uveřejňovány  na  internetové  stránce  www.holocaust.cz/cz2/victims/victims.  Takto   uveřejněné 
dokumenty  byly  v  minulém  roce  spolu  s  dalšími  údaji  z  Databáze  obětí  holocaustu  využívány 
pedagogy,  studenty a žáky středních a základních škol ke zpracování projektů týkajících se osudů 
židovské komunity v konkrétních regionech, příbuzní a pozůstalí je využívali k pátrání po osudech 
rodinných příslušníků zahynuvších během holocaustu. Pracovníci Institutu Terezínské iniciativy z nich 
zpracovávali na vyžádání Mezinárodního červeného kříže, zahraničních badatelů, vědeckých institucí 
atd. odborné  rešerše.
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(2) Projekt „Antisemitismus jako součást české kulturní a politické tradice“ 

Projekt je zaměřen na analýzu současných projevů antisemitismu v České republice. Cílem jeho první 
etapy bylo vytvoření dostupného zdroje informací pro učitele, kteří naráží na protižidovské předsudky 
ve svých třídách,  a pro jejich žáky,  kteří  se s nimi setkávají  hlavně na internetu,  a také rozvinout  
dlouhodobou  spolu  práci  s  organizacemi,  které  se  sledováním  projevů  antisemitismu  zabývají,  a 
iniciovat zájem studentů o zpracování tohoto tématu v jejich pracích.  V roce 2010 jsme se soustředili 
na sestavení mapy útoků na židovské objekty a osoby, ke kterým došlo po roce 1989, která je ve své 
interaktivní  podobě  součástí  webové  aplikace  na  portálu  www.holocaust.cz.  Ve  spolupráci 
s občanským sdružením Tolerance a občanská společnost byl prováděn monitoring zásadních krajně 
pravicových a antisemitských internetových stránek a z článků obsahujících antisemitské výpady byla 
vytvořena databáze, která slouží odborných pracovníkům a studentům pro zpracování analýz různých 
forem projevů antisemitismu. Výsledkem doposud provedené analýzy je nová sekce na portálu www. 
holocaust.cz obsahující úvod do dějin protižidovských stereotypů  a předsudků, zejména pak přehled a 
rozbor  nejčastějších  současných  protižidovských  výpadů.  V jednotlivých  tématech  a  textech  jsou 
srozumitelnou a přístupnou formou zpracovány a vysvětleny jednotlivé teze, které se na česky psaných 
internetových stránkách objevují tak, aby jejich čtenář pochopil jejich význam v celkovém kontextu 
antisemitských  teorií  a  mohl  načerpat  protiargumenty  pro  případnou  názorovou  konfrontaci.  

V projektu bude pokračováno i v roce 2011, a to zpracováváním dalších i podrobnějších analýz, 
navazováním spolupráce s dalšími subjekty a vytvořením metodických návodů pro konkrétní využití 
materiálů ve výuce.

(3) Projekt „Mosaic of Memory“

Roční  projekt  financovaný  z prostředků  Evropské  unie  byl  zaměřený  na  modernizaci  a  celkový 
upgrade  vzdělávacího  portálu  www.  holocaust.cz.  Publikační  systém  spuštěný  v roce  2001  a 
využívající  TDRC  databázi  již  značně  zastaral,  takže  se  ukázalo  jako  nezbytné  přizpůsobit  ho 
současným standardům, a to z hlediska práce editorů,  ale i z hlediska koncových uživatelů.  Náplní 
projektu byly především náročné programátorské práce, které představovaly jeho stěžejní část, dále 
doplňování portálu o další texty a materiály a také obsahové rozšíření jeho anglické a německé verze. 

Výsledkem  projektu  je  moderní  portál  odpovídající  nejnovějšímu  vývoji  internetových 
technologií, v němž se každému uživateli po registraci nabízí možnost s jednotlivými texty nebo jejich 
částmi, s dokumenty, obrázky a fotografiemi, které jsou dostupné na www.holocaust.cz, pracovat jako 
se stavebními kameny, na nichž budou skládat vlastní projekty, referáty, konkrétní osudy obětí nebo 
rodinná alba.

(4)Projekt Vědecká knihovna Institutu Terezínské iniciativy

V rámci obecně prospěšné činnosti provozuje Institut Terezínské iniciativy vědeckou knihovnu, kterou 
založil v roce 1994 jeho právním předchůdce.  Od doby svého vzniku plní funkci veřejné knihovny, v 
níž  si  zapůjčují  publikace  nejen  badatelé  různých  vědních  oborů,  kteří  se  tématem  holocaust 
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profesionálně zabývají, včetně domácích i zahraničních studentů českých vysokých škol, ale také laici, 
kteří se o tuto problematiku zajímají. Vedle toho slouží jako příruční knihovna pracovníkům Institutu 
Terezínské iniciativy při práci na jednotlivých projektech a poskytuje jim nezbytné odborné zázemí.

Provoz vědecké knihovny Institutu  Terezínské iniciativy byl  od samého počátku zajišťován 
výhradně z prostředků poskytovaných Spolkovou republikou Německo. Ta ukončila její financování k 
31.12.2008 . Díky dotaci které jsme v roce 2009 dostali od České rady pro oběti nacismu,  se nám 
podařilo  udržet  základní  provoz knihovny a zajistit  nejnutnější  doplňování  knihovní  fondu o nové 
publikace i v roce 2010. V omezené míře byly na nákup nových publikací také použity prostředky 
určené na realizaci projektů č. 2 a 6. Počet svazků evidovaných v knihovním fondu se během loňského 
roku zvýšil o 74 kusů (27 knih bylo nově nakoupeno, 26 knih jsme získali výměnou, 21 knih nám bylo 
darováno), takže k 31.12.2010 obsahoval 6026 evidenčních jednotek. Služeb knihovny využilo 710 
čtenářů, vypůjčeno bylo 1 924  publikací. 

(5)Projekt Jom ha – šoa – Den připomínání obětí holocaustu

V  neděli  11.  dubna  2010  jsme  v  Praze  2  na  Náměstí  Míru  uspořádali  již  popáté  veřejnou 
vzpomínkovou akci u příležitosti  Jom ha-šoa – Dne připomínání  obětí  holocaustu,  během níž jsou 
čtena  jména  mužů,  žen  a  dětí  deportovaných  do  terezínského  ghetta  a  posléze  zavražděných  v 
nacistických  koncentračních  a  vyhlazovacích  táborech.  Do  veřejného  čtení  jmen  obětí  rasového 
pronásledování se zapojilo velké množství účastníků, mj. přeživší holocaust, příbuzní a přátelé obětí, 
žáci  a  studenti  pražských  škol  a  jejich  pedagogové,  zástupci  s  Institutem  Terezínské  iniciativy 
spolupracujících a spřátelených organizací, ale i náhodní kolemjdoucí. Mezi účastníky byla také celá 
řada osobností veřejného politického a kulturního života a členů pražského diplomatického sboru.

Pro  akci  jsme  připravili  propagační  a  informační  materiály  –  plakát  v  několika  tiskových 
formátech,  jenž  byl  použit  k  inzerci  akce  na  veřejných  plakátovacích  plochách,  tramvajových 
vývěsních  prostorách,  dále  menší  letáky  sloužící  jako  pozvánky  a  k  volné  distribuci,  inzerci  v 
celostátním  i  regionálním  tisku  apod.  a  informační  brožuru.  V  této  brožuře  jsme  vedle  našich 
stávajících  projektů  upozornili  i  na  projekt  týkající  se  projevů  antisemitismu  v  současné  české 
společnosti. U příležitosti Jom ha-šoa jsme také v rámci sociální sítě Facebook vytvořili skupinu, ke 
které se připojilo na 600 členů. Na organizačním zajištění akce se vedle Institutu Terezínské iniciativy 
spolupodílel Nadační fond obětem holocaustu.

Součástí vzpomínkové akce byla také výstavka, na níž byly představeny výsledky prací žáků a 
studentů  českých  škol  podílejících  se  na  našich  vzdělávacích  projektech,  zejména  na  projektu 
Terezínské  album  ve  škole,  ve  kterém  jednotlivci  nebo  skupiny  žáků  pracují  s  databází  obětí 
holocaustu  spravovanou  Institutem  Terezínské  iniciativy  a  s  autentickými  archivními  dokumenty 
uveřejněnými  na  vzdělávacím  portále  www.holocaust.cz.  Výstavka  se  setkala  s  velkým  zájmem 
veřejnosti. Na akci byly rovněž prezentovány výsledky naší vydavatelské činnosti a řada publikací, 
které si mohu zájemci o problematiku holocaustu zapůjčit či prostudovat v odborné knihovně institutu.

Vzpomínková akce se těšila značnému zájmu českých i zahraničních médií, mj. o ní referovaly 
Česká televize 24 a Český rozhlas.

(6) Projekt „Nucené práce v pobočkách koncentračních táborů na území ČR“
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Institut Terezínské iniciativy v roce 2008 předložil nadaci „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
badatelský projekt „Nucené práce v pobočkách koncentračních táborů na území České republiky“, 
jehož  realizační  doba  byla   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. Řešitelem projektu byl německý historik Mgr. Alfons Adam. 

Hlavním  výstupem  z  projektu  ukončeného  k  31.8.2010  je  monografie  s  názvem  „Die 
Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden“. Alfons Adam se v ní na téměř 400 
stranách mj. zabývá historií čtyřiceti táborů vybudovaných na území protektorátu a sudetské župy, do 
nichž byli nahnáni váleční zajatci,  tzv. ostarbeitři,  Židé a vězni koncentračních táborů Flossenbürg, 
Gross  Rosen  a  Osvětim.  Rukopis  monografie  byl  předložen  k  odbornému  posouzení  zahraničním 
badatelům, kteří k němu měli minimální připomínky. Vzhledem k tomu, že se jedná o vůbec první 
ucelené  pojednání  o  historii  nucených prací  a  zařízeních  budovaných za  tímto  účelem  na  území 
okupovaných českých zemí, usilujeme o to, aby práce vyšla jak v Německu, tak i u nás v českém 
překladu.   Výsledky  dvouleté  výzkumné  činnosti  byly  řešitelem  projektu  také  představeny  na 
mezinárodní vědecké konferenci „Zwangsarbeit in Hitlers Europa“, která se uskutečnila ve dnech 8.-
10.listopadu 2010 v Berlíně.
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Výsledky hospodaření Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., za rok 2010

Podle účetní uzávěrky dosáhly v roce 2010 náklady Institutu Terezínské iniciativy, o.p.s., částky 2 647 
770,86 Kč, zatímco výnosy roku 2010 byly ve výši 2 216 098, 15 Kč. Hospodaření Institutu 
Terezínské iniciativy v roce 2010 podle účetní uzávěrky skončilo s výsledkem - 431 672, 71 Kč.

Náklady a výnosy Institutu za rok 2010

1. Náklady

Náklady  v celkové výši 2 647 770,86 Kč byly vynaloženy
• na zajištění věcného plnění projektů, na které byly  Institutu Terezínské iniciativy základě 
smluv uzavřených v letech 2009-2010 poskytnuty účelové dotace,  tato část nákladů činila 1 740 
557,07 Kč (bez v roce 2010 nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku v účetní hodnotě 9 982,83 
Kč, k tomu viz kapitolu Vývoj a stav fondů Institutu Terezínské iniciativy v roce 2010);  
• na správní režii Institutu Terezínské iniciativy, celkem 801 272,48 Kč; 
• na odpisy na účtech dlouhodobého majetku, celkem 16 598,83 Kč;
• na knižní dary právnickým a fyzickým osobám, celkem 26 350,- Kč (náklady  minulých let);
• na prodané zboží, celkem 54 641, 20 Kč (náklady minulých let);
• odpisy pohledávek vzniklých před rokem 2007 - 8 351,28 Kč.

Rozpočet pro rok 2010 byl koncipován jako deficitní, a to především s ohledem na správní režii, jejíž 
náklady (po odečtení dotací a darů  k tomu určených) není Institut Terezínské iniciativy většinou 
schopen  uhradit v plné výši z finančních prostředků, které se mu v průběhu roku podaří získat (vlastní 
výnosy, dary). Ačkoliv konečná výše nákladů na správní režii přesáhla částku plánovanou v rozpočtu, 
předpokládaný deficit ve výši 123 000,00 Kč se podařilo průběhu roku zlikvidovat.  Jednak díky tomu, 
že vlastní příjmy Institutu Terezínské iniciativy, dary na správní režii a refundace nákladů 
vynaložených v minulém období dosáhly částky  o 47 699,25 Kč vyšší (předpoklad 617 000,- Kč), 
jednak díky dotaci České rady pro oběti nacismu (ČRON) ve výši 175 000,- Kč, která má být dle 
smlouvy uzavřené  31.7.2009 použita v letech 2009-2012  mimo jiné i na krytí nákladů na správní režii 
(ročně maximálně do výše 175 000,- Kč).

Celkový záporný účetní hospodářský výsledek roku 2010 byl ovlivněn tím, že zálohy na 
projekty, jejichž realizační lhůta spadala  do let 2009-2010, byly institutu poukázány již v předchozím 
účetním období, a náklady, které Institut Terezínské iniciativy musel v souladu s uzavřenými 
smlouvami zálohovat z vlastních prostředků, mu budou refundovány v roce 2011. Podepsala se na něm 
i skutečnost, že  výše prostředků, které nám byly od donátorů poukazovány v euro dle předem 
stanoveného kurzu, byla při převodu na české koruny ovlivňována v neprospěch Institutu Terezínské 
iniciativy aktuálním směnným kurzem ke dni jejich přijetí na bankovní účet. Z refundací nákladů na 
projekty realizované v roce 2009, jsme v roce 2010 obdrželi jen platbu od The Dutsch Jewish 
Humanitarian Found, platba od Claims Conference bude z důvodu administrativního zdržení 
poukázána v roce 2011.

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. 
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1a. Celkové náklady Institutu Terezínské iniciativy v roce 2010

Spotřeba
spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 22 385,00
spotřeba materiálu - ostatní   2 802,00
spotřeba materiálu - předplatné     257,00
celkem 25 444,00
Prodané zboží 54 641,20
celkem 54 641,20
Opravy a údržba 28 266,00
celkem 28 266,00
Cestovné 20 625,32
celkem 20 625,32
Reprezentace   1 804,00
celkem  1 804,00
Služby:
telekomunikace, internet  53 700,00
telefon 15 226,62
poštovné   6 657,00
mzdové účetnictví  24 000,00
finanční účetnictví  45 000,00
programátorské práce /konverze dat/digitalizace 258 740,00
vazba knih a periodik     1 809,00
knihovní služby      400,00
kopírovací práce, kopie   5 123,00
doprava   1 000,00
překlady 74 520,00
administrativní práce 10 622,00
propagace/inzerce/tisk plakátů a letáků/grafické práce 52 537,40
služby spojené s provozem pronajatých prostor 53 404,00
dodavatelské služby/licence 2 563, 00
služby v cizí měně 272,79
celkem   605 574,81
Osobní náklady
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mzdy-dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy 781 009,00
mzdy-dohody o provedení práce 467 905,00
sociální pojištění 195 255,00
zdravotní pojištění   70 290,00
celkem 1 514 459,00
Poplatky, penále         94,00
celkem            94,00
Kurzové ztráty     1 014,42
celkem        1 014,42
Dary právnickým a fyzickým osobám/knihy   26 350,00
celkem       26 350,00
Ostatní náklady
zákonné pojištění zaměstnavatele    2 189,00
bankovní poplatky  19 811,00
pojištění platební karty       588,00
nájemné 321 960,00
celkem       344 548,00
Odpisy majetku 16 598,83
Odpisy pohledávek vzniklých před rokem 2007    8 351,28
celkem          24 950,11

Náklady celkem     2 647 770,86
Odpisy majetku - 16 598,83
Odpisy pohledávek/náklady vzniklé před rokem 2007 -   8 351,28
Dary právnickým a fyzickým osobám/náklady minulých 
období

- 26 350,00

Prodané zboží/náklady minulých období -54 641,20
celkem         105 941,31

Čisté náklady  (bez odpisů, nákladů vzniklých před rokem 
2007 a  nákladů na dary a  prodané zboží)

2 541 829,55

1 b. Náklady Institutu Terezínské iniciativy na projekty realizované  v roce 2010

V roce 2010 Institut Terezínské iniciativy pracoval na 6 projektech. Podle smluv, které byly uzavřeny 
v letech 2009-2010, na ně poskytlo účelové dotace 6 donátorů. Na jednotlivé projekty uvedené v 
tabulce byly v souladu s uzavřenými smlouvami vyúčtovány tyto náklady:
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 Projekt 1   Databáze obětí/Terezínské album  281 810,00 Kč 
Projekt 2 Antisemitismus jako součást české politické 

kulturní tradice 
 250 000,00 Kč

Projekt 3 Mosaic of Memory 720 034,47 Kč
Projekt 4 Vědecká knihovna ITI   12 083,50 Kč
Projekt 5 Jom ha šoa   67 125,00 Kč
Projekt  6 Nucené práce v pobočkách KT v České 

republice
 425 632,93Kč

 CELKEM 1 756 685, 90 Kč
     
Do vyúčtování nákladů na jednotlivé projekty  byly započteny i náklady na koupi dlouhodobého 
majetku (projekt 2, 4, 6) ve výši 9 982,83 Kč proti kterým byly v účetní uzávěrce za rok 2010 účtovány 
odpisy ve výši 16 128,83 Kč (k tomu viz Vývoj a stav fondů Institutu Terezínské iniciativy).

Projekt 1 byl do výše 254 235,00 Kč financován z dotace, kterou poskytla Spolková republika 
Německo, náklady ve výši 27 575,00 byly hrazeny z dotace od Památníku Jad vašem. Prostředky 
poskytnuté na projekt Spolkovou republiko Německo byly donátorovi vyúčtovány ve stanovém 
termínu (28.2.2011), vyúčtování těchto prostředků ze strany donátora schváleno bez připomínek. 

Projekt 2 - náklady na projekt byly čerpány z grantu, který Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) 
udělil Institutu Terezínské iniciativy již v roce 2009. Na projekt byl odsouhlasen rozpočet ve výši 250 
000,-  Kč a tuto částku donátor poukázal Institutu Terezínské iniciativy ve dvou splátkách (2.2.2010 a 
21.10. 2010). Projekt byl v souladu s uzavřenou smlouvou ukončen k 31.12.2010 zprávou a 
vyúčtováním (podle schválené struktury rozpočtu).  Zpráva a vyúčtování byly Nadačním fondem 
obětem holocaustu schváleny bez  výhrad.

Projekt 3 – financování projektu a vynakládání průběžných nákladů na jeho realizaci bylo vázáno na 
ustanovení smlouvy uzavřené mezi Institutem Terezínské iniciativy a Evropskou unií dne 23.9.2009. 
Evropská unie poskytla na tento projekt již v roce 2009 finanční zálohu ve výši 339 747,47 Kč, Institut 
Terezínské iniciativy v souladu se smlouvou zálohoval náklady na realizaci projektu z vlastních 
prostředků částkou 380 339,19 Kč. Tyto finanční prostředky mu budou refundovány Evropskou unií 
po schválení zprávy a vyúčtování projektu, které bylo předáno donátorovi 28.2.2011.

Projekt 4 byl v plném rozsahu hrazen z dotace, kterou na něj  poskytla dle smlouvy z 31.7.2009 Česká 
rada pro oběti nacismu.
 
Projekt 5 byl financován výhradně z dotace, kterou za tímto účelem poskytla Spolková republika. 
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu byly odevzdány Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 
v Praze 28.2.2011. Ze strany donátora byly odsouhlaseny bez připomínek.
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Projekt 6 – náklady na projekt byly kryty z účelové dotace,  kterou  poskytla na základě smlouvy 
uzavřené  22.8.2008 mezi Nadací „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“(EVZ) a Institutem 
Terezínské inciativy tato organizace. Podle schváleného finančního plánu bylo donátorem na projekt 
od 1.1. do 31.8. 2009 poukázány čtyři zálohy, jejichž celková výše dosáhla částky 391 026,41 Kč. 
Smlouva zároveň stanovila výši finančního podílu Institutu Terezínské iniciativy na celkových 
nákladech projektu, ten dosáhl částky 35 606, 50 Kč a byl hrazeny z prostředků, které za tímto účelem 
poskytla 3.8.2009 Česká rada pro oběti nacismu. Podle smlouvy uzavřené mezi EVZ a Institutem 
Terezínské iniciativy byl projekt k 31.8.2010 ukončen, donátorovi byla k 31.10. zaslána zpráva o 
věcném splnění projektu a jeho vyúčtování za dobu od 1.9.2009 do 31.8.2010.
.

V roce 2010 nevznikly žádné nevratné náklady na projekty, které by bylo nutné uhradit z finančních 
rezerv Institutu Terezínské iniciativy. 

1.c. Přehled nákladů  v Kč  na projekty a obecně prospěšné služby:

Spotřeba :
spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 22 385,00
spotřeba materiálu- ostatní  2 802,00
spotřeba materiálu - předplatné    257,00
celkem 25 444,00
Opravy a údržba 14 706,00
celkem 14 706,00
Cestovné 12 998,39
celkem 12 998,39

Reprezentace 1 287,00
celkem  1 287,00
Služby:
telekomunikace, internet 33 310,00
poštovné     482,00

mzdové účetnictví 10 000,00
 finanční účetnictví   5 000,00
administrativní práce   1 937,00
vazba knih a periodik     1 809,00
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knihovní služby       400,00
programátorské práce/konverze dat/digitalizace 258 740,00
grafika/tisk letáků a plakátů   48 949,40
kopírovací práce, kopie    5 123,00
doprava    1 000,00
překlady 74 520,00
služby v cizí měně      272,79
celkem      441 543,19
Osobní náklady
dohody o provedení práce 467 905,00
dohody o pracovní činnosti 579 608,00
celkem 1 047 513,00
zákonné zdravotní pojištění/zaměstnavatel  52 164,00
zákonné sociální pojištění/zaměstnavatel 144 901,49
celkem    197 065,49
Osobní náklady celkem 1 244 578,49

Náklady celkem 1 740 557,07

Odpisy majetku   16 128,83
celkem     16 128,83

Náklady na projekty včetně odpisů na majetku 1 756 685,90
Odpisy pohledávek vzniklých před rokem 2007    8 351,28
celkem        8 351,28

Náklady celkem 1 765 037,18

Odpisy majetku -16 128,83
Odpisy pohledávek -  8 351,28
celkem - 24 480,11

Čisté náklady na projekty 1 740 557,07

2.Výnosy
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Výnosy Institutu Terezínské iniciativy dosáhly  v roce 2010 částky 2 216 098,15  Kč, jejich struktura 
je uvedena v následující tabulce.

Přehled výnosů  2010 v Kč :

Účelové dotace, dary a granty výhradně pro 
rok 2010

Přijaté v 
2010

Pro projekty 
2010

Pro režii 
2010

Spolková republika Německo 
 dotace na projekty 1,5 

  321 360,00       321 360,00

Účelová dotace NFOH pro projekt 2   250 000,00      250 000,00
 Účelová dotace EVZ pro projekt 6   390 026,41      390 026,41
Účelová dotace EU pro projekt 3   339 747,47      339 747,47
Celkem 1 301 133,88  1 301 133,88

Účelová dotace ČRON 222 690,02
z toho: dotace na projekt 4, 6 47 690,02
          : dotace na správní režii 175 000,00
Celkem 222 690,02 47 690,02 175 000,00
Účelová dotace Památníku Jad vašem pro 
projekt 1

 27 575,00 27 575,00

Celkem   27 575,00 27 575,00

Refundace nákladů zálohovaných ITI v roce 
2009 
The Dutsch Jewish Humanitarian Found  83 609,88  83 609,88
Celkem  83 609,88  83 609,88

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

320 000,00 320 000,00

Celkem dary 320 000,00 320 000,00

Vlastní tržby a výnosy
Vlastní tržby a výkony: 256 857,30 256 857,30
Ostatní výnosy ( úroky, kursové zisky, 
dodavatelé ) : 

    4 232,07     4 232,07

Celkem vlastní výnosy  261 089,37  261 089,37
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CELKEM PŘÍJEM 2010 2 216 098,15 1 376 398,90 839 699,25

 
3. Komentář k výnosům Institutu za rok 2010

V roce 2010 dosáhly celkem výnosy Institutu Terezínské iniciativy částky 2 216 098,15 Kč.  
Výhradně pro rok 2010 obdržel od donátorů účelové dotace  na projekty ve výši 1 376 398, 90 Kč, 
které musel s výjimkou prostředků od Jad vašem a ČRON ve smluvně stanovených termínech také 
vyúčtovat.  

Nejvíce peněžních prostředků nám po poskytly Nadace EVZ, Evropská unie a Spolková 
republika Německo. Z dotace, kterou nám na roky 2009-2012 poskytla Česká rada pro oběti nacismu 
na zajištění provozu odborné knihovny a doplňování jejího knižního fondu a na kofinancování 
stanovených projektů, bylo do roku 2010 účtováno 47 690,02 Kč. Z prostředků, které nám v rámci 
smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Terezínské album v minulém roce poukázal Památník Jad 
vašem (poukázáno 438 089,60 Kč), bylo do roku 2010 účtováno 27 575,00 Kč, zbylých 394 219,33 Kč 
pak do  výnosů příštích let. Tím byl vyrovnán deficit na projektu Terezínské album ve prospěch 
Institutu Terezínské iniciativy.  

Na správní režii bylo účtováno 175 000,00 Kč z dotace ČRON pro roky 2009-2012, zbylých 
310 930,02 Kč pak do výnosů příštích let. Židovská obec v Praze nám podobně jako v předchozích 
letech poskytla finanční dar ve výši 320 000,00 Kč, kterým hradíme  náklady na  čisté nájemné. Další 
příjmovou položkou na správní režii byly vlastní výkony a tržby ve výši 256 857,30 Kč, ostatní výnosy 
Institutu Terezínské iniciativy byly ve výši 4 232,07 Kč.  Celkové vlastní výnosy Institutu Terezínské 
iniciativy dosáhly tedy částky 261 089,37 Kč. Největší částkou se na vlastních výnosech byl příjem za 
prodej článků z německé verze Terezínských studií a dokumentů od CEEOL (189 148,45 Kč). Do 
správní režie byly účtovány prostředky (refundace nákladů na projekt realizovaný v roce 2009) od The 
Dutch Jewish Humanitarian Found ve výši 83 609,88 Kč.
 

4.Vývoj a stav fondů Institutu v roce 2010, aktiva a pasiva

Vlastní jmění Institutu Terezínské iniciativy bylo k 1.1.2010 ve výši 10 000,00 Kč a v průběhu roku 
nedošlo k jeho navýšení. Také hodnota základního rezervního fondu,  jehož výše k 31.12. 2009 činila 2 
931 043,03 Kč, se v průběhu roku 2010 nezměnila. Výnosy Institutu Terezínské iniciativy v roce 2010 
dosáhly částky 2 216 098, 15 Kč, náklady 2 647 770,86 Kč,  hospodářský výsledek Institutu 
Terezínské iniciativy za uplynulý rok byl  -  431 672,71Kč. Přiznání k dani z příjmu,  k dani darovací, 
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 2010 byla odevzdána ve 
stanovených  termínech. 

S prostředky poskytnutými pro realizaci konkrétních odborných projektů bylo  zacházeno 
hospodárně a byly vynaloženy v souladu s uzavřenými smlouvami. Všechna vyúčtování, která měl 
Institutu Terezínské iniciativy za rok 2010 předložit donátorům, byla odevzdána ve lhůtách 
stanovených smlouvami a byla donátory odsouhlasena bez připomínek. Jelikož se v uplynulém roce 
podařilo v plné výši uhradit z dotací, refundací a vlastních výnosů všechny náklady na projekty ( s 
výjimkou projektu č. 3, kde v souladu se smlouvou zálohoval výdaje na jeho realizaci částkou 380 
287,00 Kč, tyto prostředky mu budou v roce 2011 refundovány Evropskou unií) a správní režii, nebylo 
nutné použít prostředky z vlastních finančních rezerv Institutu. K 31.12 2010 měl Institut Terezínské 
iniciativy u dodavatelů pohledávky (aktiva) ve výši 47 103,47 Kč, z toho 41 880,00 Kč ve formě záloh 
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na služby, 5 223, 47 Kč za  neuhrazené faktury za odebrané knihy. K 31.12. 2010 neměl Institut 
Terezínské iniciativy žádné závazky ve formě neuhrazených faktur. Celková výše aktiv Institutu 
Terezínské iniciativy k 31.12. 2010 činila  3 813 633,67Kč (z toho dlouhodobý majetek 1 326 397,26 
Kč, pohledávky 47 103,47 Kč, zboží na skladě a v prodejnách 266 394, 92 Kč, peněžní prostředky 2 
173 738,02 K), pasiva (vlastní zdroje) k témuž datu pak  ve výši 3 650 227,46 Kč.

5. Stav a pohyb majetku Institutu v roce 2010

Podle účetní uzávěrky byly k 31.12.2010 na účtech a v korunové pokladně Institutu Terezínské 
iniciativy finanční prostředky ve výši 2 173 738, 02 Kč. K 31.12.2010 disponoval Institutu Terezínské 
iniciativy  finanční rezervou (vlastními prostředky) ve výši 1 468 588,67 Kč, zbývajících 705 149,35 
Kč jsou v roce 2009 poskytnuté do roku 2011 převedené finanční zálohy na projekty a správní režii 
(310 930,02 Kč dotace od ČRON k čerpání v letech 2009-2012; 394 219,33 Kč dotace od Jad vašem 
pro průběžné kofinancování projektu Terezínské album). Oproti roku 2009 vzrostly vlastní prostředky 
Institutu Terezínské iniciativy o 9 393,46 Kč, počet bankovních účtů se v roce 2010 nezměnil. 

Další majetek Institutu Terezínské iniciativy představuje účetní hodnota knih na skladech a 
v prodejnách. Ta k 31.12.2009 činila  321 036,12 Kč,  průběhu roku 2010 došlo k jejímu účetnímu 
snížení o 54 641,20 Kč (odpočet za prodej), takže k 31.12.2010 byla účetní hodnota knih na skladě a v 
prodejnách  266 394,92 Kč. V průběhu roku 2010 došlo k pohybu na účtu dlouhodobého hmotného 
majetku. K 31.12.2009 byl ve výši 2 086 838,46 Kč, koncový stav k 31.12.2010 je  2 096 821,29 Kč. 
Náklady na dlouhodobý hmotný majetek zakoupený Institutem Terezínské iniciativy v roce 2010 
dosáhly částky 9 982,83 Kč. Jednalo se výhradně o nákup publikací pro knihovnu, náklady na jejich 
pořízení byly hrazeny z finančních prostředků na projekty č. 2, 4, 6.

6.  Úplný objem nákladů vynaložených na správu (režii) Institutu Terezínské iniciativy
v roce 2010

1.

 
Přehled režijních nákladů  v Kč :

Cestovné   7 626,93
celkem    7 626,93
Opravy a udržba 13 560,00
celkem   13 560,00
Náklady na reprezentaci       517,00
celkem        517,00
Služby
telekomunikace, internet  20 390,00
telefon  15 226,62
poštovné    6 175,00
mzdové účetnictví 14 000,00
finační účetnictví 40 000,00
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administrativní práce   8 685,00
propagace/Mediatel/TS   3 588,00
služby/MATANA 53 404,00
dodavatelské služby/licence   2 563,00
celkem 164 031,62
Mzdové náklady
mzdy 201 401,00
zákonné zdravotní pojištění 18 126,00
zákonné sociální pojištění 50 353,51
celkem 269 880,51
Ostatní daně a poplatky
poplatky/notář/penále        94,00
kursové ztráty    1 014,42
zákonné pojištění zaměstnavatele     2 189,00
bankovní poplatky  19 811,00
zákonné pojištění platební karty       588,00
nájemné 321 960,00
celkem 345 656,42
Odpisy majetku       470,00

       470,00
Prodané zboží (náklady minulých období) 54 641,20
Dary právnickým a fyzickým osobám – knihy 
náklady minulých období)

26 350,00

    80 991,20

NÁKLADY  celkem 882 733,68
Odpisy na majetku     - 470,00
Náklady minulých období - 80 991,20
celkem - 81 461,20

Čisté náklady (bez odpisů a nákladů 
minulých let)

 801 272,68

Čisté režijní náklady bez odpisů a nákladů minulých let v roce 2010 dosáhly výše  801 272,68 Kč. 
Plánovaný rozpočet na správní režii pro rok 2010 předpokládal výdaje ve výši 740 000,- Kč, vlastní 
příjmy ve výši 617 000,- Kč, deficit ve výši 123 000,- Kč. Oproti plánu byly sice náklady  na správní 
režii o  61 272, 68 Kč, avšak tento schodek byl plně pokryt  příjmy Institutu Terezínské iniciativy v 
roce 2010, takže nebylo nutné správní režii  dotovat z rezervního fondu. Na krytí čistých režijních 
nákladů byl  použit účelový  dar Židovské obce v Praze ve výši 320 000,- Kč a dotace na správní režii 
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ve výši 175 000,- Kč poskytnutá ČRON pro rok 2010.  Dále byly na úhradu nákladů správní režie 
využity výnosy z kapitálu, kurzové zisky, tržby za vlastní výkony a prodané zboží, celkem 261 089,37 
Kč. Zbývající část režijních nákladů, tj. 45 183,31 Kč, byla pokryta z prostředků refundovaných 
Institutu Terezínské iniciativy v roce 2010. 

Zprávu vypracovala  PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. 
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