
 

 

 

 

 

O.S. POST BELLUM (dále jen PB), registrováno podle zákona č.83/1990 Sb., o 
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 29.11.2001  

pod čj. VS/1-1/48 684/01-R 
 

předkládá svým partnerům osvědčení o činnosti v letech 2002-2005. 
s účetní závěrkou k roku 2005 a auditem k roku 2005. 

 
 
Základní přehled projektu PB v letech 2002-2005: 
 

- Rok 2002: realizace projektu Hlasy hrdinů – 1. fáze. Jednalo se o natočení a 
archivování vzpomínek 60-ti pamětníků – veteránů z 2. světové války. Projekt 
finančně podpořil Nadační fond obětem holocaustu. (Viz finanční zpráva z roku 2002 
v příloze) 

- Rok 2003: realizace projektu Hlasy hrdinů – 2. fáze. Jednalo se o natočení a 
archivování vzpomínek 120-ti pamětníků – veteránů z 2. světové války. Projekt 
podpořil Nadační fond obětem holocaustu, Open Society Fund, a město Litoměřice a 
drobní dárci. (Viz finanční zpráva z roku 2003 v příloze) 

- Rok 2004: realizace projektu Hlasy hrdinů – 3. fáze. Jednalo se o natočení a 
archivování vzpomínek 100 pamětníků – veteránů z 2. světové války. Projekt finančně 
podpořil Česko-německý fond budoucnosti, město Litoměřice, Český rozhlas 1 – 
Radiožurnál, a drobní dárci.  (Viz finanční zpráva z roku 2004 v příloze) 

- Rok 2005: realizace projektu Hlasy hrdinů – 4. Fáze (Paměť války). Jednalo se o 
natočení a archivování vzpomínek 70-ti pamětníků – veteránů z 2. světové války. 
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo obrany ČR, Česko-německý fond 
budoucnosti, Nadační fond holocaustu, město Litoměřice, Český rozhlas 1 – 
Radiožurnál, a drobní dárci.  (Viz finanční zpráva z roku 2005 v příloze) 

 
 
PB se během uplynulých pěti let etablovalo v české společnosti jako jedna z předních a 
nejzkušenějších organizací v mediálním i akademickém světě v oboru zpracování, 
archivace vzpomínek pamětníků metodou „oral history“. Vzhledem k tomu, že PB založili 
a členy se stali novináři z rozhlasových médií – Český rozhlas a BBC, dokáže PB účinně 
své projekty mediálně prezentovat – ČRo 1 a Česká rozhlas – Rádio Česko (pravidelný 
čtyřikrát do týdne vysílaný hodinový dokument Příběhy 20. století), Lidové noviny 
(víkendová příloha v rubrice „Můj život“, čtvrteční LN – rubrika Horizont), Česká 
televize – Události Komentáře (13.9.2006), Dobré ráno s Českou televizí (4.8.2004 a 
14.9.2006), televize Prima Zprávy (říjen 2006), Litoměřické listy (v letech 2003 – 2005), 
Hospodářské noviny, deník Metro, časopis Týden, Respekt a jiná média. PB oslovilo šest 
organizací (Vojenský historický ústav AČR, Český rozhlas, o.p.s. Živá paměť, Muzeum 
Ústí nad Labem, Židovské muzeum v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR -  Centrum 
orální historie) a založilo s těmito partnery Společenství paměti národa. Koordinátorem 
tohoto Společenství se stalo PB.  
 



Hlavním a dlouhodobým partnerem PB je Český rozhlas, který v kopii archivuje a dál 
zpracovává dle interních archivních pravidel rozhlasu celou vznikající sbírku – archiv 
vzpomínek pamětníků. ČRo naopak poskytuje projektu od roku 2002 technické vybavení 
a přetáčecí studia (pozn. technické vybavení není majetkem PB a není tedy uvedeno ve 
finančních zprávách v příloze). Od roku 2006 vznikla na půdě Českého rozhlasu – Rádia 
Česko redakce Post Bellum, která realizuje úspěšný dokumentární cyklus „Příběhy 20. 
století“ a s tím i stejnojmenný projekt, který dosavadní projekt Hlasy hrdinů rozšířil i na 
další významné skupiny pamětníků 20. století. K tomuto Sněm PB pozměnil předmět 
Stanov PB, které znovu registrovalo u MV ČR v listopadu 2006. Sněm zvolil i novou 
statutární  Radu PB ve složení: Mikuláš Kroupa, Martin Křížek a Martin Kroupa, 
předsedou se znovu stal Mikuláš Kroupa. Viz zápis ze sněmu z 9.11.2006 v originále 
v sídle Post Bellum a na Ministerstvu vnitra ČR.  
 
Zástupci PB jsou zváni na přední historické konference a semináře. Komentuje v médiích 
historické události a výročí. Cyklus Příběhy 20. století je inzerován v ČTK a pravidelně 
vychází na internetových stránkách Českého rozhlasu. Internetové stránky PB tedy 
www.hrdinove.cz a www.postbellum.cz mají průměrnou návštěvnost 250 originálních 
přístupů denně.  
 
Nikdy nedošlo ke zpoždění či nepřesnému vyúčtování grantů, dotací a darů svým 
finančním partnerům, plní bez prodlení veškeré závazky ke svému Finančnímu úřadu 
Praha 5 (ohlašovací povinnosti a vyúčtování sponzorských darů) a partnerům. Nemá 
žádné nesplněné finanční a jiné závazky. 
 
V následujících letech plánujeme dokončit projekt Hlasy hrdinů, tedy vyzpovídat všechny 
dosud žijící veterány z 2. sv. války a zaměřit se na další pamětnické skupiny v projetu 
Příběhy 20. století.  
         
 

 

Nyní předkládáme finanční přehledy z roku 2002, 2003, 2004. Rok 2005 je již veden 
v podvojném účetnictví, za které zodpovídá účetní PB pí Věra Převrátilová. Rok 2005 je 
tedy zde překládán s účetní závěrkou a dále pak s výrokem Auditora.   

 

FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2002 

 

Přehled programů a projektů podle zdroje financování 

 

Projekty: 
Čerpání 
(v Kč)  

v roce 2002: 
Zdroj: : Poznámka: 

HLASY HRDIN Ů    

    

Hlasy hrdinů –1.Fáze 150.000,- NFOH 13.7. – 31.12.2002 

 
 

Výnosy a náklady 

 

Výnosy v Kč 
granty 150.000 

dary 2. 000 

členské příspěvky 0 

tržby za prodej výrobků 0 



tržby za prodej služeb 0 

přijaté úroky 20 

ostatní příjmy 0 

Výnosy celkem* 152.020 
 

Náklady v Kč 
materiál  3.247 

zboží 0 

nájemné a služby spojené 0 

cestovné 0 

telefon, poštovné, internet 23.758 

opravy a údržba 0 

tisk, DTP 20.000 

odborné služby pro výzkum 2.000 

ostatní služby 0 

mzdy, honoráře 100.995 

  

poplatky 1.960 

ostatní náklady 0 

Náklady celkem* 151.952 
 
* Rozdíl mezi výnosy a náklady (68,-) byl uložen do rezerv bankovních poplatků na budoucí období v r. 2003. 

 

 

4.1.3  Externí pracovníci Post Bellum v roce 2002:  

Mikuláš Kroupa, vedoucí Redakce (člen Rady) 
Vít Makarius, vedoucí Administrace (člen Rady) 
Michal Šimůnek, vedoucí Dokumentace (člen Rady) 
 
Stanislav Kokoška, odborná konzultace 
David Weber, odborná konzultace 
Jiří Holan, internetová prezentace 
Petr Fašiánok, grafik 
Martin Křížek, analytik 
Peter Šremer, analytik 
Lukáš Smola, analytik 
Jan Vrbata, tlumočení 
Martin Čuchna, tlumočení 
 
Mgr. Ladislav Kylar, koordinátor 
Alexandra Dekanová, redaktor - sběrač 
Eva Hejzlarová, redaktor - sběrač 
Dominik Mačas, redaktor - sběrač 
Jaromír Marek, redaktor - sběrač 
Petr Podzimek, redaktor - sběrač 
Miroslav Prášil, redaktor – sběrač 
Kateřina Van Wagenen, redaktor - sběrač  

 
 
 
 

FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2003 

 

Přehled programů a projektů podle zdroje financování 

 

Projekty: 
Čerpání 
(v Kč)  

v roce 2003: 
Zdroj: : Poznámka: 

HLASY HRDIN Ů    

    

Hlasy hrdinů – 2. Fáze  204.800,- 
NFOH, Open Society 
Fund,  

8.4. – 1.10.2003 

Hlasy Hrdinů – Litoměřice a okolí 20.000,- 
Městské zastupitelstvo 
Litoměřice  

bude dokončen v r. 2004 



Technické vybavení a propagace HH 39.400,- drobné dárcovství  bude dokončen v r. 2004 

 
 

Výnosy a náklady 

 

Výnosy v Kč 
granty 224.800 

dary 39.400 

členské příspěvky 0 

tržby za prodej výrobků 0 

tržby za prodej služeb 0 

přijaté úroky 28 

ostatní příjmy 68 

Výnosy celkem* 264.296 
 

Náklady v Kč 
materiál  1.061 

zboží 0 

nájemné a služby spojené 0 

cestovné 0 

telefon, poštovné, internet 20.391 

opravy a údržba 0 

tisk, DTP 30.500 

odborné služby pro výzkum 0 

ostatní služby 2.000 

mzdy, honoráře 184.820 

  

poplatky 2.048 

ostatní náklady 0 

Náklady celkem* 240.820 
 
* Rozdíl mezi výnosy a náklady v r. 2003 (23.476) je určen na dokončení programů v r. 2004  (Technické vybavení a propagace Hlasy 
hrdinů ). 
 
 

Externí pracovníci Post Bellum v roce 2003:  

Mikuláš Kroupa, vedoucí Redakce (člen Rady) 
Vít Makarius, vedoucí Administrace (člen Rady) 
Michal Šimůnek, vedoucí Dokumentace (člen Rady) 
 
Martin Křížek, koordinátor Redakce PB, analytik 
Stanislav Kokoška, odborná konzultace 
David Weber, odborná konzultace 
Jiří Holan, internetová prezentace 
Petr Bilík, regionální koordinátor  
 
Bednařík Pavel, redaktor - sběrač 
Dekanová Alexandra, redaktor - sběrač 
Fogl Jiří, redaktor - sběrač 
Hrodek Dominik, redaktor - sběrač 
Hroza Michal, redaktor - sběrač 
Klusáková Veronika, redaktor - sběrač 
Krákora Lukáš, redaktor - sběrač 
Kroupa Mikuláš, redaktor - sběrač 
Kučera Rudolf, redaktor - sběrač 
Mačas Dominik, redaktor - sběrač 
Moravec Hynek, redaktor - sběrač 
Procházková Věra, redaktor - sběrač 
Sommer Vítězslav, redaktor - sběrač 
Straková Štěpánka, redaktor - sběrač 
Šmíd Jan, redaktor - sběrač 
 
 



Rada Post Bellum v roce 2002 a 2003: 

Mikuláš Kroupa, člen rady 
Vít Makarius, člen rady  
Michal Šimůnek, člen rady  

 
 
   Institucionální zabezpečení 
 

19. 12. 2001 – uzavřena dohoda o spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, zastoupené ředitelem PhDr. 
O. Tůmou. Kooperaci zajišťuje Centrum pro orální historii  ÚSD Akademie věd ČR v čele s odborníky na danou problematiku a 
použitou metodu (PhDr. J. Vaněk, PhD., PhDr. D. Weber). Odborným garantem projektu je PhDr. S. Kokoška. Spolupráce se 
orientuje na odborné školení pracovníků projektu, informační toky, odborné konzultace. Archivní jednotky vzešlé z projektu budou 
předány v rámci fáze identifikace a sekundárního zpracovaní dat k dispozici ÚSD AV ČR. 

16. 1. 2002 – podepsána dohoda o spolupráci s Českým rozhlasem, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Václavem 
Kasíkem. Český rozhlas jím získává práva na užití výstupů z projektu, právo je archivovat. Poskytuje nahrávací a studiovou 
techniku techniku k zpracování výpovědí. 

13. 2. 2002 – dokončena jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR o podpoře projektu. Záštitu nad 
projektem převzal náčelník generálního štábu (21. 1. 2002) a náměstkyně ministra obrany pro personalistiku, do jejíž působnosti 
spadá jako organizační složka i Vojenský historický ústav. Post Bellum se zavázalo předat archivní jednotky vzešlé z projektu 
Vojenskému historickému ústavu pro jeho potřeby k dalšímu odbornému zpracování. Významným přínosem je spolupráce 
v problematice zpracování tématu československých letců (PhDr. J. Rajlich). 

23. 5. 2002 uzavřena dohoda s Židovským muzeem, zastoupeným PhDr. Anitou Frankovou, vedoucí oddělení Holocaustu ŽM, 
o spolupráci na projektu. Předmětem kooperace je výměna informací v oblasti heuristiky (databáze, rešerše již zpracovaných 
primárních pramenů, logistická podpora). Post Bellum se zavázalo a předává všechny archivní jednotky vzešlé z projektu, o které 
má Židovské muzeum zájem pro muzejní a vědecké záměry. 

14. 1. 2001 uzavřena dohoda s Československou obcí legionářskou, zastoupenou předsedou genmjr. A. Špačkem, o spolupráci 
na projektu. Znamenala zásadní posun v iniciační fázi heuristické roviny projektu. Na základě širokého penza poskytnutých 
informací vybudovala sekce dokumentace a analýz Post Bellum (SDA PB) v průběhu projektu  databázi, jejíž úplnost nemá 
v současnosti na území ČR obdoby. Databáze je průběžně aktualizována. SDA rovněž spolupracuje s jednotlivými odbočkami Obce, 
a to i v zahraničí. Významná pro zachycení cílové skupiny respondentů žijící v zahraničí je především kooperace s odbočkou ČSOL 
v Torontě, vedené plk. B. Moravcem. 

14. 1. 2001 uzavřena dohoda se Svazem bojovníků za svobodu, zastoupeným předsedkyní Andělou Dvořákovou, o spolupráci 
v oblasti výměny informací a pomoci v heuristické fázi projektu. Post Bellum deklarovalo připravenost k poskytnutí archivních 
jednotek či jiných materiálů pro potřeby Svazu, kdykoliv o to projeví zájem. 

9. 5. 2002 uzavřena jednání o spolupráci se Sdružením židovských vojáků a odbojářů, zastoupeným předsedkyní I. 
Kalmárovou. Sdružení poskytlo podporu v oblasti heuristiky a logistiky. Post Bellum předává zpracované archivní jednotky, o které 
Sdružení projeví zájem  Židovskému muzeu. 

 
 
 

   FINANČNÍ PŘEHLED ZA ROK 2004 

a) Přehled programů a projektů podle zdroje financování 

 

Projekty: 
Čerpání 
(v Kč)  

v roce 2003: 
Zdroj: : Poznámka: 

HLASY HRDIN Ů    

    

Hlasy hrdinů – 3. Fáze (Paměť války) 251.000,- 
Česko-němec. f. 
bvudoucnosti, 
sponz.dar – p. Chabr 

20.1. – 1.11.2004 

Hlasy Hrdinů – Litoměřice a okolí 10.000,- 
Městské zastupitelstvo 
Litoměřice  

1.1. – 28.5.2004 

Technické vybavení a propagace HH 23.380,- drobné dárcovství  26.2. – 1.12.2004 

www.rozhlas.cz/valka 10.000,- Radiožurnál, ČRO 1  26.2. – 1.12.2004 

 
 

b) Výnosy a náklady 

 

Výnosy v Kč 
granty 270.000 

dary 24.380 

členské příspěvky 0 



tržby za prodej výrobků 0 

tržby za prodej služeb 10.000,- 

přijaté úroky 36 

ostatní příjmy 0 

Výnosy celkem* 294.416 
 

Náklady v Kč 
materiál  6.063 

zboží 0 

nájemné a služby spojené 0 

cestovné 0 

telefon, poštovné, internet 3.776 

opravy a údržba 1.450 

tisk, DTP, copy 202 

odborné služby pro výzkum 0 

ostatní služby 0 

mzdy, honoráře 281.000 

  

poplatky - účet 1.179 

ostatní náklady 0 

Náklady celkem* 293.670 
 
* Rozdíl mezi výnosy a náklady v r. 2004 (746,-) je určen pro bankovní poplatky a udržení účtu na r. 2005  (přechodné období bez dalších 
fin. přijmů na počátku roku 2005)  
 

Externí pracovníci Post Bellum v roce 2004:  

Mikuláš Kroupa, vedoucí Redakce (člen Rady) 
Vít Makarius, vedoucí Administrace (člen Rady) 
Martin Křížek, vedoucí Dokumentace (člen Rady) 

 
Stanislav Kokoška, odborná konzultace 
David Weber, odborná konzultace 
Jiří Holan, internetová prezentace 
Petr Bilík, regionální koordinátor  
Adam Sporka, internetová prezentace 
Bratinka Ondřej, redaktor Dokumentace 

 
Dekanová Alexandra, redaktor - sběrač 
Petr Tryščuk (Králová), redaktor - sběrač 
Hroza Michal, redaktor – sběrač 
Šůra Adam, redaktor – sběrač 
Krákora Lukáš, redaktor - sběrač 
Kučera Rudolf, redaktor - sběrač 
Moravec Hynek, redaktor - sběrač 
Procházková Věra, redaktor – sběrač 
Mikuláš Kroupa, redaktor – sběrač 
Ondřej Bratinka, redaktor – sběrač 
 
 

Rada Post Bellum v roce 2004: 

Mikuláš Kroupa, člen rady 
Vít Makarius, člen rady  
Martin Křížek, člen rady  

 

 
 

Příloha k účetní závěrce 
Rozvahový den : 31.12.2005 

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 veteránů z 2. světové války   
 
 
Vznik právní subjektivity  : 29.11.2001 
Hlavní předmět činnosti: Naplňování poslání a cílů -  
- POST BELLUM je dobrovolné nezávislé sdružení občanů orientujících se na vzpomínky veteránů z 2. světové 
války. Občanské sdružení POST BELLUM vyhledává dostupné materiály k problematice 2. světové války. 
Informuje veřejnost prostřednictvím internetových stránek. Usiluje o vytvoření reprezentativního zvukového 
archivu vzpomínek dosud žijících veteránů z 2. světové války. 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 veteránů z 2. sv. války 
 
Poslání: posláním je: projekt Hlasy hrdinů, natáčení vyprávění pamětníků, rozhlasové dokumenty  
Ostatní činnosti: souvisejí s naplňováním cílů: budování internetových stránek www.hrdinove.cz, 
www.postbellum.cz  
 

Statutární orgán:  
Organizačními složkami jsou: Nejvyšší je Sněm, z něho volená tříčlenná Rada Post Bellum, z ní pak statutární 

zástupce a jednatel předseda Post Bellum  
b) 
Zakladatelé: Vít Makarius, Michal Šimůnek, Mikuláš Kroupa  
členové Rady Post Bellum: Vít Makarius, Michal Šimůnek, Mikuláš Kroupa - předseda 
Vklady do vlastního jmění : nejsou 
c) 
Účetní období : kalendářní rok 2005 
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 
Ztráta/zisk 5357 
Nezdanitelný výnos 233612 
Nedaňové náklady 233612 
Úleva pro neziskové subjekty 5357 
Výsledná daň 0 
Daňový základ 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 Užito v roce 
2005 

Převod do 
roku 2006 

Z.P. Mont ne 0 1945,00 1945,00  
Kroupa Mikuláš ne 0 12000,00 6666,50 5333,50 

DARY v roce 2005 CELKEM - - 13945,00 8611,50 5333,50 
Provozní dotace 

 Zakázka Kč  Užito v roce 
2005 

Převod do 
roku 2006 

Ministerstvo obrany ČR 2 150000,00 150000,00  
Nadační fond obětem Holocaustu 3 25000,00 25000,00  
Česko-německý fond budoucnosti 3 50000,00 50000,00  

PROVOZNÍ DOTACE v roce 2005 CELKEM 225000,00 225000,00 0,00 
 
Poskytnuté dary : nebyly 
v)  
Veřejné sbírky : nebyly 
w) 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření:    HV za rok 2005 nebude rozdělen.  
 
 
 
Originál signovali zástupci PB Sněm v 2.2 2006: 
 
........................................................ ............................................................ ................................................... 
předseda PB Mikuláš Kroupa               radní Martin Křížek                           Martin Kroupa 
  

 
 

 
PŘÍLOHA  Výrok Auditora k roku 2005: 
 
 



 
 
 
 

 


