Výroční zpráva Post Bellum a realizace projektu Příběhy 20. století“ v roce
2007
(Pozn.: Tato výroční zpráva shrnuje činnost o.s. Post Bellum, které realizuje projekt Příběhy 20. století. Zpráva
popisuje faktický stav projektu a účetnictví Post Bellum – finanční zpráva. V Příloze č.1 je výrok Auditora.)

Základní hodnotící kritéria projektu:
Svým partnerům a veřejnosti předkládá o.s. Post Bellum „Výroční zprávu za rok 2007“, která
obsahuje přesné výsledky hospodaření a činnosti sdružení. Hlavním a jediným projektem
sdružení jsou Příběhy 20. století. Rozhlasový dokumentační projekt, který navazuje na
původní projekt z let 2001 – 2006 Hlasy hrdinů. Post Bellum se svými externími
spolupracovníky natáčí, zpracovává a archivuje sbírku vzpomínek pamětníků na 20. století.
Používá k tomuto ve světě hojně rozšířenou metodu oral history, tedy autorské natáčení
s dosud žijícími pamětníky – svědky událostí 20. století, výstupy pak dále specificky
dopracováváme – texty, protkoly, dotazníky, fotografická dokumentace, archivní materiály,
archivace. Zaměřujeme se na takové pamětníky, kteří se stali přímými účastníky aktéry nebo
oběťmi totalitních režimů a okolností doby nesvobody. Z této sbírky Post Bellum
spolurealizuje ve spolupráci s redaktory Rádia Česko cyklus rozhlasových dokumentů
Příběhy 20. století, který je vysílán pravidelně jednou týdně na vlnách Českého rozhlasu
Rádia Česko a Radiožurnálu. Tato zpráva popisuje faktický stav projektu ze strany sdružení
Post Bellum. Nutno podotknout, že nejbližší partner projektu Český rozhas vstupuje do
realizace projektu jako smluvní partner, který poskytuje reportážní techniku a částečně
financuje projekt skrze svůj běžný honorářový systém externistům a autorům uměleckých
rozhlasových děl a redaktory, kteří se přímo na dokumentech podílí. Vedle toho poskytuje
Post Bellum prostředky na natáčení pamětníků prostřednictvím plateb na základě faktur, které
jsou zaneseny do účetnictví Post Bellum. Tato zpráva postihuje stav projektu a hospodaření
Post Bellum, tedy zaměřujeme se na podobu projektu, která vyplývá z účetnictví a
průběžných hodnotících zpráv sdružení. Reálně má projet zhruba o třetinu obsáhlejší podobu,
míněno co do počtu natočených a zpracovaných pamětníků než v roce 2006.
Projekt lze hodnotit základními měřitelnými kritérii – počtem natočených a zpracovaných
pamětníků a počtem odvysílaných dokumentů v konfrontaci s finančními náklady.
Další výsledky projektu lze opřít o měřitelná kritéria týkající vedlejších projektových výstupu,
například korespondence s pamětníky, příznivci projektu a posluchači.
.

Počet natočených pamětníků a odvysíláno dokumentů:
1. Natočeno, textově a fotograficky zpracováno, archivováno 84 pamětníků. Jsou to
pamětníci z kategorií válečných veteránů z 2. sv. války a politických vězňů 50. let,
obětí holocaustu – koncentráčníků, bývalých vojáků francouzské cizinecké legie z let
1946 – 1990, a různé (charty 77, studentské demonstrace 1948, 1968, a pod.)
2. Připraveno a odvysíláno 48 dokumentů z rozhlasového cyklu Příběhy 20. století.
3. Realizováno 51 metodických školeních pro partnery projektu – sběračské skupiny,
Ústav pro soudobé dějiny AV, Židovské muzeum v Praze, Collegium Bohemicum,

Ústí nad Labem, Vojenský historický ústav AČR, Ministerstvo obrany projekt
Bojovníci proti totalitě pohledem dětí a další

Hodnocení projektu dle „měřitelných“ kritérií:
- ohlasy: 355 emailových ohlasů, „poděkování za pořad“ a „kontaktů na pamětníky“
(post.bellum@seznam.cz, a pribehy@rozhlas.cz), 36 písemných dopisů (děkovné a
s kontakty na pamětníky)
- mediální prezentace projektu Příběhy 20. st.: 2x ČT 1 – Dobré ráno, 3 x Události
komentáře, 1x Reportáž v hlavním zpravodajském pořadu ČT – zprávy, ČT24 – Studio
24, každých 14 dní Hospodářské noviny, 1x za měsíc Polygon, a další, pravidelné výstupy
z projektu Příběhy 20. století s anoncí – 4x celostránkový příběh v Lidových novinách
v rámci Příběhy bezpráví.
Výhled na rok 2008:
Výhled na rok 2007 z Post Bellum: 15 odeslaných žádostí o grant, na částku 835.000,Kč. (MO ČR, MV ČR, NFOH, Česko něm. f. budoucnosti a další), chceme natočit a
zpracovat více než 200 pamětníků, a odvysílat více než 50 dokumentů. Připravit projekt
českého pamětnického portálu na internetu – www.pametnaroda.cz ento propjekt je dnes
ve stádiu příprav, tvorby týmu specialistů a hledání partnerů. Tento digitální pamětnický
archiv – badatelna je předním projektem roku 2008. Naším cílem je pro veřejnost zvláště
pak pro školy, základní a střední připravit jednoduchou aplikaci, která by umožňoval
orientovat se v oral history sbírkách v ČR a pokusíme se i projet rozšířit na region EU.
Dále se chceme hlouběji navázat spolupráci s médii.

Finanční zpráva:
1. Za natočeného pamětníka, zpracování, archivace vyplácelo PB honorář 5.000,- Kč
2. Scénář, produkce, moderace, studio, střih, masteing jednoho hodinového dokumentu
vplácelo PB honorář 20.000,- Kč

Rozvahový den : 31.12.2007
Údaje jsou uváděny v korunách

O.s. Post Bellum
Registrace: VS/1-1/48 684/01-R
Sídlo: Matoušova 16/1354, 150 00 Praha 5
IČ: 26548526
právní forma : občanské sdružení Post Bellum je nezávislé dobrovolné společenské sdružení, sdružení novinářů a
historiků usilující o společenskou satisfakci lidí, kteří se postavili proti bezpráví a totalitám 20. století.

Vznik právní subjektivity : 29.11.2001
Hlavní předmět činnosti: Naplňování poslání a cílů - o.s. POST BELLUM je dobrovolné nezávislé sdružení občanů orientujících se na vzpomínky historicky
významných skupin obyvatel jako jsou veteráni z 2. světové války, oběti holocaustu, novodobí veteráni, političtí
vězni komunistického režimu v tehdejším Československu, představitelé disentu a další skupiny pro zachování
paměti národa. Občanské sdružení POST BELLUM vyhledává dostupné materiály k problematice jednotlivých
skupin. Informuje veřejnost prostřednictvím internetových stránek. Usiluje o vytvoření reprezentativního
zvukového archivu vzpomínek pamětníků a vydávání publikací. K zajištění účelu pro který bylo POST

BELLUM zřízeno sdružení vyvíjí činnosti zejména: pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a akcí, nakladatelská
a vydavatelská činnost, reklamní a propagační činnost, tvorba internetových stránek, tvorba audio dokumentů,
tvorba zvukových, textových a fotografických snímků zachycující příběhy pamětníků.
Poslání: posláním je: projekt Příběhy 20. století, natáčení vyprávění pamětníků, rozhlasové dokumenty
Ostatní činnosti: souvisejí s naplňováním cílů: budování internetových stránek www.hrdinove.cz,
www.postbellum.cz, rozhlasové dokumenty z cyklu Příběhy 20. století.
Statutární orgán:
Organizačními složkami jsou: Nejvyšší : Sněm, volená tříčlenná Rada Post Bellum, z ní pak zvolený statutární
zástupce a jednatel - předseda Post Bellum
b)
Zakladatelé: Vít Makarius, Michal Šimůnek, Mikuláš Kroupa. Rada Post Bellum: Martin Kroupa, Martin
Křížek, Mikuláš Kroupa - předseda
Vklady do vlastního jmění : nejsou
c)
Účetní období : kalendářní rok 2007
Použité účetní metody : dle zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví a prováděcí vyhláškou č.504/2002 Sb.
Způsob zpracování účetních záznamů : pomocí software Info Office Blatná
Způsob a místo úschovy : na CD a sestavách v příručním archivu účetní jednotky
Aplikace obecných účetních zásad : Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od metod daných
výše uvedených postupů účtování a neúčtuje v cizí měně.
d)
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.
e)
Způsoby oceňování: nebyly použity
f)
Účasti v obchodních společnostech: nejsou
g)
Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech: nejsou
h)
Akcie a podíly: nejsou
i)
Majetkové cenné papíry : nejsou
j)
Dlužené částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let : nejsou
k)
Celková výše závazků neobsažených v rozvaze : není
l)
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností : viz výkaz zisku a ztráty
m)
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců : 0
Z toho řídící pracovníci : 0
Osobní náklady : viz výkaz zisku a ztráty
n)
Odměny a funkční požitky : nebyly stanoveny
o)
Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků, s nimiž účetní jednotka uzavřela
obchodní smlouvy : nebyla
p)
Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.
q)

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování : účetní
jednotka nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod
r)
Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období
Rok 2005
Rok 2006
Ztráta/zisk
5357
38819
Nezdanitelný výnos
233612
543703
Nedaňové náklady
233612
543703

Rok 2007
79906
497938
497938

Úleva pro neziskové subjekty
Výsledná daň
Daňový základ

5357
0
0

38819
0
0

s)
Rozdíly mezi daňovou povinností : nejsou
t)
Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty : nejsou takové položky
Dlouhodobé bankovní úvěry : nejsou
u)
Přijaté dary:
Dárce
Podm. Zakázka
Kč
Eurooffice Praha - Brusel a.s.
Eurooffice Praha Brusel a.s.
Židovské muzeum

ne
ne
ne
ne
-

Drobní dárci
DARY v roce 2007 CELKEM
Provozní dotace

0
0
0
0
-

30000,00
25000,00
15000,00
79500,00
149500,00

Zakázka
Praha 6

Ministerstvo obrany ČR
PROVOZNÍ DOTACE v roce 2007 CELKEM
Poskytnuté dary : nebyly
v)
Veřejné sbírky : nebyly
w)
Způsob vypořádání výsledku hospodaření:

6
2

Kč
55000,00
200000,00
255000,00

79906
0
0

Užito v roce
Převod do
2007
roku 2008
30000,00
0,00
25000,00
0,00
15000,00
0,00
79500,00
0,00
149500,00
0,00
Užito v roce
Převod do
2007
roku 2008
55000,00
0,00
200000,00
0,00
255000,00
0,00

HV za rok 2007 nebude rozdělen.

Závěr:
Post Bellum v roce 2007 realizovalo projekt Příběhy 20. století v objemu, který kapacitně
odpovídá zhruba 50% stávajícímu personálnímu a technickému zajištění sdružení.
Nepodařilo se realizovat řadu podprojektů jako je například pamětnický portál, který se
v roce 2008 stane jednou z hlavních priorit sdružení. Dále se chceme věnovat kromě
dalšího natáčení i vzdělávacím projektům v oblasti oral history a to ve spolupráci se
sdružením Antikomplex.

Dne 1.2.2008

Originál signoval - předseda sdružení Mikuláš Kroupa, Sněm Post Bellum - Martin
Kroupa a Martin Křížek.

Příloha č. 1 Zpráva auditora:

