Založení společnosti
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války,
o.p.s. (dále jen Centrum pro dokumentaci) založilo Ministerstvo kultury České republiky dne
15. 12. 2011 jako obecně prospěšnou společnost. Zakladatel svým rozhodnutím ze dne
25. 1. 2012 upravil Zakládací listinu dodatkem, a to dle výzvy rejstříkového soudu.

Poslání společnosti
V souladu s mezinárodně přijatými doporučeními Mezinárodní rady muzeí, UNESCO a
UNIDROIT a se závazky České republiky vyplývajícími z Washingtonské a Pražské deklarace je posláním Centra pro dokumentaci výzkum problematiky zcizování kulturních statků
obětem druhé světové války a sdílení výsledků této práce se státními orgány a organizacemi
České republiky, krajskými, městskými, případně soukromými muzei, galeriemi a knihovnami a s individuálními žadateli o restituce uloupených kulturních předmětů. Centrum pro
dokumentaci spolupracuje se zahraničními institucemi obdobného zaměření, včetně těch,
které zastupují žadatele o restituce, pokud splňují podmínky zákona č. 212/2000 Sb.

Hlavní cíle
Centrum pro dokumentaci poskytuje restituční poradenství fyzickým i právnickým osobám
v České republice a také v zahraničí. Toto odborné poradenství je založeno na archivním výzkumu v domácích a zahraničních archivech, průzkumu inventárních a přírůstkových knih ve
státních muzeích a galeriích, na výměně informací mezi státními orgány, státními muzei a galeriemi a na spolupráci a výměně informací se zahraničními institucemi podobného zaměření
a s jednotlivými badateli z České republiky i ze zahraničí. Kompletní poradenství včetně případné mediace při řešení restitučního případu je žadatelům poskytováno zdarma.

Zakládací dokumenty
Centrum pro dokumentaci zahájilo svoji činnost 15. února 2012. V prvních měsících se jeho
pracovníci soustředili především na zpracování základních dokumentů nezbytných k zabezpečení chodu instituce. Postupně tedy byly připraveny a Správní radou Centra pro dokumentaci i schváleny tyto listiny: Statut organizace, Organizační struktura, Organizační řád,
Pracovní řád, Mzdový řád a další doklady související se zajištěním činnosti obecně prospěšné
společnosti. Zároveň byly připraveny také dokumenty související s restituční agendou, jako je
Žádost o rešerši k uplatnění restitučního nároku, Pokyny pro žadatele o rešerši a Oznámení o
zpracovávání osobních údajů.
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Organizační správa Centra
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Správní rada
Předseda:
Členové:

JUDr. Tomáš Kraus, FŽO
PhDr. Eva Drašarová, CSc., NA ČR
JUDr. Jiří Kalašnikov, MZV ČR
PhDr. Helena Koenigsmarková, UPM
JUDr. Petra Smolíková, MK ČR

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

Mgr. František Bányai
Mgr. Pavel Hlubuček, MK ČR
Eva Lorencová, ŽOP
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Činnost Centra
Podle čl. 3, předmět činnosti, Statutu obecně prospěšné společnosti Centrum zajišťuje
zejména tyto obecně prospěšné služby:
a) archivní průzkum v domácích a zahraničních archivech se zaměřením na dosud
nezpracované fondy;
b) průzkum inventárních a přírůstkových knih ve státních muzeích a galeriích;
c) ukládání získaných údajů do dvou interních databází (archiválie a umělecké předměty);
d) předávání informací pro ministerstvo kultury a ministerstvo zahraničních věcí o
zavlečených uměleckých předmětech a knihách, které by měly být repatriovány;
e) zpracování expertíz pro státní orgány, spolupráce a pomoc při řešení mezinárodních
restitučních kauz;
f) poradenství v oblasti individuálních restitučních žádostí (včetně mediace);
g) vypracovávání rešerší pro žadatele o restituce na základě vyplněné „Žádosti o rešerši
k uplatnění restitučního nároku“ v souladu se zákonem č. 212/2000 Sb. a zákonem č.
531/2006 Sb.;
h) spolupráce s vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi v ČR;
i) předávání podkladů a zasílání získaných informací ministerstvu kultury a státním muzeím a
galeriím o vyhledaných uměleckých předmětech v jejich sbírkách pro zveřejnění v příslušných
databázích;
j) spolupráce se zahraničními partnery a účast na mezinárodních konferencích, konaných
k příbuzné problematice;
k) účast v mezinárodní síti spolupracujících odborných organizací v souladu s postupem
budování informační společnosti;
l) publikační, přednášková a pedagogická činnost.
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Archivní průzkum
Výzkum v domácích archivech
Zjišťování majetkových a restitučních souvislostí ve vztahu k majetku bývalých
židovských a dalších vlastníků probíhalo v roce 2015 ve fondech těchto archivů a institucí:

Národní archiv v Praze
Pracovníci Centra pokračovali v průzkumu ucelených řad nebo jednotlivých
evidenčních položek z archivních fondů Národního archivu. Jednalo se většinou o
nezpracované fondy, především Národní správa majetkových podstat, Státní ústav památkové
péče a ochrany přírody, Správa pro věci majetkové a devizové, Ministerstvo zemědělství (IX.
odbor), Arizační spisy. Celkem bylo prohlédnuto cca 332 kartonů, z nichž byly pořízeny
relevantní kopie pro dokumentaci Centra a jejich následný soupis.
Zároveň průběžně probíhalo kopírování dokumentů z fondu Policejní ředitelství
v Praze – přihlášky k pobytu a Evidence obyvatel pro získání životopisných údajů o
původních majitelích Centrem identifikovaných předmětů. Získaná data jsou pro potřeby
Centra vytištěna a uložena v datovém uložišti. Celkem bylo zpracováno přes 3 000 stran
dokumentů.

Archiv hl. města Prahy
Centrum průběžně zadávalo požadavky na vyhledávání dokumentů v Evidenci
pražských domovských příslušníků na základě údajů z policejní evidence.

Zemský archiv v Opavě a jeho pobočky – okresní archivy v Opavě, Bruntále, Jeseníku,
Karviné, Novém Jičíně a Frýdku-Místku
Nadále probíhaly rešerše archivních fondů k židovské problematice. Výzkum byl
orientován na Fond vrchní finanční prezident Opava (1938-1945), finanční záležitosti
vládního obvodu Opava v říšské župě Sudety, korespondence finančního prezidia, a dále na
Fond Oberlandrát v Moravské Ostravě 1938–1945, se zaměřením na přesuny židovského
majetku.

Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR
V roce 2015 pokračoval výzkum archivního fondu 50 Restituce Německo (Cizí
majetek v Československu – soupisy spisového, archivního, starožitného a kulturního majetku
uloupeného Němci ve Francii a odvezeného na české území; pátrání a restituce majetku
Vojenského historického ústavu v Praze, soupisy kulturního majetku, činnost restitučních misí
podle jednotlivých okupačních zón).
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Archiv bezpečnostních složek ČR
Podle aktuální potřeby byly prováděny lustrace v evidencích archivu.

Výzkum v zahraničních archivech
V roce 2015 Centrum výzkum v zahraničí neprovádělo.

V návaznosti na průběžně probíhající archivní výzkum pokračovalo také v roce 2015
excerpování údajů o zcizeném a zavlečeném kulturním majetku a snahách o jeho
bezprostředně poválečnou i pozdější restituci (v důsledku legislativních opatření dvou
německých států po jejich vzniku, s odvoláním na čl. 25 Státní smlouvy s Rakouskem, na
základě tzv. náhradových dohod, a posléze také nároků uznaných po roce 1989) z rozsáhlé
dokumentace, kterou pracovníci Centra pořídili v kopiích během dosavadního, i nadále
pokračujícího průzkumu materiálů archivovaných ministerstvy zahraničních věcí a financí,
Národní správou majetkových podstat, Osidlovacím úřadem – Fondem národní obnovy i
dalšími zainteresovanými institucemi. Jedná se o snahu dobírat se prostřednictvím výběru,
shromažďování, porovnávání a vzájemné konfrontace jednotlivých dílčích údajů konkrétnější
představy o dosavadním průběhu, výsledcích i nevyjasněných problémech restitučního
procesu v oblasti movitého kulturního majetku.
Z kopií dokumentů uložených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí,
archivovaných Ministerstvem financí, z materiálů Národní správy majetkových podstat,
Osidlovacího úřadu – Fondu národní obnovy ad. jsou v rámci těchto prací vyčleňovány spisy,
které se přímo dotýkají rozpracovávaných kauz, a excerpovány relevantní údaje,
zaznamenávané do interních databází Centra
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Průzkum inventárních a přírůstkových knih ve státních muzeích a galeriích
Národní galerie v Praze
Pokračoval průzkum Sbírky grafiky a kresby NG, především inventáře DR
(deponovaná grafika) a R (grafika). Při průzkumu těchto inventářů je sledován jak způsob
nabytí jednotlivých grafik či celých konvolutů, tak také možnost, že původním vlastníkem byl
židovský sběratel. Ve zkoumaných inventářích DR 5 000 – 8 000, se nachází několik set
deponovaných grafik s nejasným způsobem získání, většina byla převedena do inventáře R.
Vzhledem k tomu, že se jedná o několik tisíc grafik, bude průzkum pokračovat i v roce 2016.
Podobně by tomu mělo být také ve Sbírce orientálního umění, kde v r. 2015 byla
pořízena dokumentace z inventárních knih a vědeckých karet orientálních předmětů
z depozitů 1239 a 1248 obsahujících židovský majetek, převedených v šedesátých letech do
NG z UPM.
Pro připravovaný katalog o sbírce obrazů Richarda Poppera v NG byly
zdokumentovány a vyfotografovány identifikační znaky, které se nacházejí u 34 z nich (253
záběrů).

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ve snaze komplexně zmapovat depozit 1245, předaný muzeu v roce 1944 říšským
správcem uměleckého majetku K. M. Swobodou, byla nafotografována a zpracována
kartotéka hodin, které pro potřeby muzea vybral mimo jiné předměty ze skladu židovského
uměleckého majetku osobně zástupce tehdejšího ředitele E. Poche. Právě v případě hodin
došlo u tohoto depotu k takovým manipulacím, že není dosud jisté, zda se podaří původní stav
skutečně zrekonstruovat. Se započatým výzkumem z předchozích let bude Centrum
pokračovat až po ukončení rekonstrukce muzea.

Slezské zemské muzeum v Opavě
Prověřování nákupů ředitele Říšského župního muzea v Opavě Dr. Kudlicha z doby
okupace ve sbírkových a přírůstkových knihách s cílem identifikace předmětů, o nichž jsou
zmínky v úřední korespondenci.

Sychrov – svozový zámek Národní kulturní komise
Pracovníci Centra prováděli průzkum zde dochovaných písemných materiálů
zaznamenávajících původní uložení a další osudy po válce nalezených a na zámku Sychrov
shromažďovaných předmětů kulturního charakteru, které byly za protektorátu různým
způsobem zcizeny původním majitelům, vesměs obětem rasového pronásledování. Materiály
s výpovědní hodnotou byly vytříděny, ofotografovány a dále v Centru zpracovávány. Výzkum
mohl proběhnout díky dohodě s Národním památkovým ústavem, dosažené na základě
vstřícného přístupu OMG MK ČR k Centru a jeho pomoci.
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Poznatky získané již na základě takto orientačně započatých prací jednoznačně
dokazují potřebu a nutnost zevrubného a dlouhodobého výzkumu týkajícího se uložení a
dalšího nakládání s kulturními artefakty, deponovanými v rámci tzv. svozů (na tzv. svozových
zámcích). Bude tak možné nejen ozřejmit, jaký kulturní majetek byl tímto způsobem uložen,
jak se s ním v průběhu následných desetiletí nakládalo a jakým způsobem se vztah k němu
v různých etapách proměňoval, ale v mnoha případech bude dokonce velmi pravděpodobně
možné identifikovat jeho původní vlastníky.
Na Sychrově bylo nafotografováno 652 stran vytypovaných dokumentů, seznamů
obsahujících okolo dvou tisíc předmětů. Vzhledem k velkému objemu zjištěných informací
budeme v zahájené práci pokračovat a v plánu je rozšíření výzkumu i na další zámky.

Ostatní výzkum provenience
Knihy
V Národním archivu zároveň probíhal průzkum dokumentů, které se týkají osudů
knižních sbírek po II. světové válce. Jedná se o zkoumání dokumentů Ministerstva školství a
kultury, které se týkají tehdejší Národní a univerzitní knihovny v Praze a dokumentů Státní
památkové správy o pohybu zámeckých knižních sbírek a knižních sbírek soukromých osob.
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Interní databáze Centra
Pokračovalo průběžné ukládání získaných údajů z archivních materiálů do dvou
interních databází Archiválie a Umělecké předměty a bylo zajišťováno jejich pravidelné
zálohování. Zároveň se provádí průběžná kontrola, upřesňování a doplňování záznamů,
především v programu Umělecké předměty.
Byla provedena kontrola všech obrazových materiálů získaných za existence Centra a
jejich následná nová archivace. Data jsou uložena systémem umožňujícím rychlé
vyhledávání.
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Evidence restitučních žádostí probíhajících v roce 2015

Siegfried Blumenthal
V roce 2015 byla Centru doručena žádost o rešerši k uplatnění restitučního nároku od
Commission for Looted Art in Europe týkající se restituce stříbrných předmětů patřících
Siegfriedu Blumenthalovi. Centrum tyto stříbrné předměty identifikovalo ve sbírkách
Moravské galerie v Brně. Toto bylo následně publikováno v knize KREJČOVÁ, Helena –
VLČEK, Mario: Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni, Praha 2010. Zástupkyně
dědiců z Commission for Looted Art in Europe – Xxxx Xxxxx – se na Centrum obrátila právě
na základě informací získaných v této knize.
Centrum informovalo Moravskou galerii v Brně ohledně žádosti dědiců pana S.
Blumenthala a nadále fungovalo jako prostředník při jednání mezi zástupkyní dědiců a
zástupkyní Moravské galerie Xxxxx Xxxxxxxxx.
V konečné fázi jednání, která se týkala dojednání organizačních a technických
záležitostí vydání, zkontaktovalo Centrum zástupkyni dědiců Xxxx Xxxxxx se zástupkyní
Moravské galerie Xxxxxx Xxxxxxxxx, které již jednaly přímo. Restituční řízení nebylo
dosud ukončeno.

Elly Grabová
Na Centrum se obrátil Xxxxx xx Xxxx, který zaslal žádost o rešerši k uplatnění
restitučního nároku týkajícího se majetku Elly Grabové. Podle jeho informací byl tento
majetek nalezen v českých muzeích.
Podle informací, které Centrum shromáždilo, nemá Elly Grabová žijící potomky
v přímé linii. Je ale možné, že její syn Leo adoptoval syna své manželky z jejího prvního
manželství. Z tohoto důvodu Centrum požádalo pana Xxxxxx xx Xxxxx o doplnění materiálů
o této adopci.

Artur Feldmann
Dokončená restituce kreseb ze sbírky JUDr. Artura Feldmanna v roce 2014 byla
završena výstavou jeho kreseb, kterou uspořádala NG ve Schwarzenberském paláci (říjenprosinec 2015). Vernisáž výstavy, na níž Centrum spolupracovalo, proběhla 20. 10. 2015 ve
formě společenského setkání na zahájení mezinárodní konference pořádané Centrem.

Rodina Fuchs-Robětín
Centrum také řešilo žádost rodiny Fxxx-Rxxxxxx ohledně jejího movitého majetku
nacházejícího se jejich bývalé vile v Praze Bubenči.
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Restituce knih ze Židovské náboženské obce ve Vídni
Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR byla zahájena restituce hebrejských tisků
patřících židovské obci ve Vídni (toto restituční řízení stále probíhá).

Restituce knih ze Židovské náboženské obce v Mnichově
Na konci roku 2015 Centrum upozornilo také židovskou obec v Mnichově na sbírku
hebraik uložených rovněž v Národní knihovně ČR, která byla původně majetkem knihovny
židovské obce v Mnichově pojmenované podle vrchního mnichovského rabína dr. Cosmana
Wernera. Během roku 2016 se Centrum pokusí projednat možnost navrácení této sbírky
s Ministerstvem kultury.
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Spolupráce s vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi v ČR a v
zahraničí

V České
republice
Centrum
dlouhodobě
spolupracuje
především
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, s Národní galerií v Praze, s Moravským zemským
muzeem a řadou dalších institucí.
V roce 2015 Centrum navázalo spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu
zastoupeným Martou Malou, Th.D. Centrum darovalo Nadačnímu fondu výtisky jím
vydaných publikací, které budou dále distribuovány do jednotlivých židovských obcí.
Předpokládá se vzájemná spolupráce i v dalších letech a spoluúčast Centra na seminářích a
akcích pořádaných NFOH.
Dále Centrum pro dokumentaci navázalo spolupráci s Českými centry a v únoru roku
2016 této instituci bezplatně darovalo publikace, které za dobu své existence vydalo.
Z nově publikovaných knih bylo Českým centrům darováno 10 výtisků publikace
Osudy válečných deponátů, svazek 1 a 2 výtisky publikace Osudy válečných deponátů,
svazek 2. O darování anglického překladu druhého svazku se s Českými centry jedná.
Tyto knihy budou následně Českými centry distribuovány do jejich zahraničních
poboček v rámci propagace Centra pro dokumentaci a zároveň i České republiky v zahraničí.

Centrum pro dokumentaci je členem AHICE (Art Historian Information from Central
Europe), informačního portálu, který zajišťuje přístup k informacím o institucích se
sbírkotvornou, výzkumnou, vzdělávací a publikační aktivitou v České republice, Maďarsku,
Polsku a Slovensku.
Centrum je také členem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

V zahraničí Centrum spolupracuje s institucemi, které mají obdobné zaměření, jako
např.:
Francie, Ministère de la Culture et de la Communication (Xx. Xxxxxxx Xxxxx)
Maďarsko, Commission for Art Recovery in Europe (Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Německo, Zentralen Stelle für Provenienzforschung in Hessen (Xx. Xxxxxx xxxxxx-Xxxxxx)
Německo, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
Německo, German Center for Lost Cultural Property (Xxxx. Xx. Xxx Xxxxxxx)
Nizozemí, The Restitutions Committee
Rakousko, Austrian Science Fund (Xx. Xxxx Xxxxxxxxxxx)
USA, Holocaust Claims Processing Office, Dpt. of Financial Services
Velká Británie, Commission for Looted Art Europe (Xxxx Xxxxxx)
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Dále spolupracuje se zahraničními muzei, knihovnami a univerzitami, které se
zabývají výzkumem provenience, např.:
Francie, University Denis Diderot (Xx. Xxxxxx Xxxxxx)
Chorvatsko, University of Zagreb (Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Itálie, University of Udine (Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Izrael, The Israel museum (Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Německo, Freie Universität (Xx. Xxxxx Xxxxxxx)
Německo, Zentral und Landesbibliothek in Berlin (Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Nizozemí, Muzeum Stedelijk (Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X.)
Polsko, University of Gdańsk (Xxxx. Xx. Xxxxx Xxxxxxx)
USA, Smithsonian Institution (Xxxx Xxxxxx)
Velká Británie, University of Cambridge (Xx Xxxxxx Xxxxxxxx)
Spoluprací s těmito institucemi se Centrum snaží mj. přispět k lepší informovanosti o
přesunech a osudu uměleckých děl ve válečném a poválečném období.
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Předávání podkladů a zasílání získaných informací ministerstvu kultury a
státním muzeím a galeriím o vyhledaných uměleckých předmětech v jejich
sbírkách pro zveřejnění v příslušných databázích
Zveřejnění seznamu předmětů identifikovaných Centrem na www.cdmp.cz
Centrum se dlouhodobě zabývalo tím, že zainteresované instituce, tj. příspěvkové
sbírkotvorné organizace Ministerstva kultury ČR, nezveřejňovaly údaje o Centrem nově
identifikovaných uměleckých předmětech, které se nacházejí v jejich sbírkách. Z tohoto
důvodu se Centrum rozhodlo, že relevantní informace o všech předmětech, které jeho
pracovníci identifikovali, zpřístupní na svých webových stránkách v češtině a angličtině.
V databázi jsou průběžně zveřejňované informace o knihách, kresbách, obrazech,
sochách a užitném umění a je určena především potenciálním žadatelům o restituci podle
zákona 212/2000 Sb.

V roce 2015 byly vytvořeny nové webové stránky Centra a prováděla se aktualizace
zveřejněných údajů.

Během roku byly na internetu pravidelně sledovány aukce uměleckých předmětů
především v českých a moravských aukčních síních a v případě potřeby se dražené předměty
identifikovaly a konfrontovaly s databází, kterou disponuje Centrum.
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Mezinárodní konference Centra v roce 2015
Řadu měsíců probíhaly práce spojené s přípravou a zajištěním šesté mezinárodní
konference Centra, zaměřené na širokou výměnu poznatků o stavu a perspektivách úsilí o
navracení, jakkoli opožděné, kulturních statků, které byly zcizeny v průběhu druhé světové
války, původním majitelům nebo jejich oprávněným dědicům.
Mezinárodní konference Centra s názvem Vydrancováno, ale kým? Protektorát Čechy
a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží proběhla 21. a 22. 10. 2015
v reprezentativních prostorách Anežského kláštera v Praze. Hlavním tématem konference
byly konfiskace, krádeže a majetkové převody uměleckých děl za II. světové války a
v poválečném období. Konference byla tematicky rozdělena do šesti panelů: Protektorát
Čechy a Morava a poválečný vývoj státu – historicky přehled, Protektorát Čechy a Morava a
poválečný vývoj státu – právní přehled, Okupovaná Evropa – historický a právní přehled,
Vládní úřady a jejich úloha při dohledávání uloupeného umění, Identifikace zcizených
kulturních statků v českých a moravských muzeích a knihovnách a Identifikace zcizených
kulturních statků v evropských muzeích.
Konala se pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana, předsedy vlády
České republiky Bohumila Sobotky, ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra
Zaorálka a ministra kultury České republiky Daniela Hermana.
Příspěvky předneslo celkem 25 přednášejících z různých zemí světa (Česká republika,
Polsko, Itálie, Chorvatsko, Francie, Německo, USA, Rakousko, Nizozemí). Konference se
zúčastnilo přibližně 90 zástupců českých a zahraničních galerií, muzeí, akademických
pracovišť a státních institucí.
Konference probíhala v pracovní atmosféře a setkala se s intenzivním zájmem a
pozitivním ohlasem účastníků. Přípravu informačních a programových tiskovin, včetně
překladů anotací a profesně biografických materiálů, zajistili pracovníci Centra. V průběhu
konference se několik zahraničních účastníků zmiňovalo o potřebě vypracovat a kodifikovat
postupy, umožňující spolehlivou identifikaci za války zcizených uměleckých předmětů; v této
souvislosti bylo přínosné, že Centrum mohlo prezentovat již ověřenou vlastní metodiku této
identifikace, na jejímž základě začalo v knižní podobě zveřejňovat dosažené výsledky.
Za Centrum se konference aktivně účastnili tito pracovníci:
M. Borák – referát Hlavní rysy okupační politiky v Protektorátu Čechy a Morava a ve zbytku
českých zemí;
V. Erben – referát Osudy některých významných židovských sbírek za protektorátu a po válce,
jejich uložení v NG a problémy s restitucemi
J. Gebhart – referát Okupační a protektorátní správa ve vztahu k uměleckým předmětům
M. Nosek – referát Výzkum hebrejských tisků uložených v Národní knihovně v Praze
J. Prouzová – K výzkumu válečných depozit v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
Informace o této konferenci byly zveřejněny formou článku v bulletinu Evropské
společnosti pro právní dějiny a na webových stránkách:
www.lootedart.com
www.commartrecovery.org
www.cz-muzeums.cz
www.facebook.com/IsraelinCzechRepublic
15

Konference byla pro pozvané hosty zahájena již 20. 10. 2016 v odpoledních hodinách
vernisáží výstavy Láska ke kresbám ve Schwarzenberském paláci v Praze. Tato výstava byla
zorganizována Centrem pro dokumentaci a Národní galerií v Praze a jejím předmětem byly
kresby z majetku Dr. Arthura Feldmanna identifikované Centrem ve sbírkách Národní galerie.
Účastníci si mohli kresby prohlédnout za komentáře kurátorky výstavy PhDr. Aleny
Volrábové. Čestným hostem vernisáže byla i vnučka Dr. Arthura Feldmanna – Xxxx Xxxxxx.

Konference (M. Borák)
Vědecký diskusní seminář „Retribuce – spravedlnost, či odplata?“. Pořádaly
Historický ústav AV ČR a Právnická fakulta UK 16. a 17. 4. 2015 na Malé Skále. M. Borák:
úvodní referát „Materiály retribučních soudů jako pramen k dějinám okupace a odboje, a
zhodnocení výsledků výzkumu k dějinám retribuce v ČSR (ČR) v posledních dvaceti letech“.
Vydáno pořadateli v elektronické podobě.
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Publikační, přednášková a pedagogická činnost
V roce 2015 Centrum vydalo další publikaci nově založené řady, tentokrát věnovanou
depozitu 1239, který předal K. M. Swoboda do Uměleckoprůmyslového muzea ze skladů
židovského majetku uloženého v Treuhandstelle:
Drbohlav, Vladimír - Drbohlavová, Vanda - Krejčová, Helena Prouzová, Johana – Vlček, Mario: Osudy válečných deponátů.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 2. Praha, Centrum pro
dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové
války, o.p.s., 2015. 281 s. ISBN 978-80-905703-2-0

Dle zákona č. 37/1995 o neperiodických publikacích poskytlo Centrum bezplatně povinný
výtisk publikace těmto institucím:
Povinné výtisky
Národní knihovna ČR (Klementinum) – 2 povinné výtisky
Moravská zemská knihovna v Brně – 1 povinný výtisk
Vědecká knihovna v Olomouci – 1 povinný výtisk
Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí) – 1 povinný výtisk
Nabídková povinnost
Knihovna Akademie věd ČR
Poslanecká sněmovna, parlamentní knihovna
Národní technická knihovna
Knihovna Národního muzea
Knihovna Památníku národního písemnictví v Praze
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Krajská vědecká knihovna Liberec
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Krajská knihovna Karlovy Vary
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská knihovna Vysočiny
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
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Národní galerie
Věnovány 3 výtisky publikace Osudy, svazek 2 (oddělení Sbírky umění Asie a Afriky,
Knihovna Národní galerie – Šternberský palác, Generální ředitel NG v Praze).
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Věnováno 15 kusů publikace Osudy, svazek 2.
Ministerstvo kultury ČR (Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií)
Darováno 10 výtisků publikace Osudy, svazek 2.

Pedagogická činnost spojená s problematikou dějin židů (M. Borák)
Přednášení předmětů Osudy židů ve střední Evropě a Odškodňování obětí represí na
Slezské univerzitě v Opavě
Zpracování posudků na výzkumné projekty a studie:
Xxx Xxxxxx, Židé v Českém Slezsku v době okupace 1938–1945. Pro Slezskou
univerzitu, Opava 2015. 240 s.
Xxxxxx Xxxxxx, Ohlas Dreyfusovy aféry v českém tisku 1898–1899. Rigorózní práce.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2015. 150 s.

Přednášky a publikační činnost (M. Borák)
Deportace židů na Mauricius. Prezentace nového svazku sborníku Ostrava (29),
konáno 15. 10. 2015 v Knihovně města Ostravy.
(ohlas: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-33763v-ostrave-vysel-dalsi-sbornik-mapujici-dejiny-mesta-a-regionu.html)
BORÁK, M. Deportace židů na Mauricius (1940–1945). Ostrava. Příspěvky k dějinám a
současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 29, 2015, s. 125-160. ISSN 0232-0967, ISBN 978-8086904-47-4.
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Další odborná činnost Centra

Knihovna Centra pro dokumentaci
Do knihovny Centra pro dokumentaci přibylo v roce 2015 celkem 17 knih. Z toho
bylo 10 kusů zakoupeno a 7 kusů bylo získáno jako dar od spolupracujících institucí.
Knihovna Centra pro dokumentaci nyní obsahuje celkem 1198 titulů.
Centrum pro dokumentaci odebírá periodika Roš Chodeš, Art + Antique, Umění/Art.

Konzultační a poradenská činnost při zjišťování a ověřování informací k historii
židovských rodů v českých zemích a jejich nemovitého majetku (M. Borák)
Prameny k arizaci židovského majetku na území Těšínska připojeném k Říši (Orlová,
Fryštát) v českých a polských archivech, pro výzkum Xxxxxxxx Xxxx z FF UP v Olomouci,
Archivní prameny k vypovídání polských židů z Ostravy do Polska po Mnichovu od
listopadu 1938, pro výzkum Xx. Xxxx Xxxxxxx, Postdoctoral Fellow in Jewish history,
School of Humanities and Languages, The University of New South Wales, Sydney, Australia
Osud deportovaného do Niska Maxe Bachracha z Ostravy (nalezení spisu v archivu
SBU v Kyjevě), pro jeho dceru Xxxxxxx Xxx z Xxxxxx a synovce Xxxxx Xxxxxxx z Xxxxx
Osud deportovaného do Niska Leona Rotha z Ostravy (nalezení spisu v archivu SBU
v Kyjevě), pro jeho vnuka Xxxxxx Xxxxxxx z Xxxxxxx.
Osud deportovaného do Niska Bedřicha Hikla z Místku, pro příbuzného Xxxxxx
Xxxxxxxxx z Xxxxxxxx.
Prameny k transportům do Niska (jmenné deportační seznamy vězňů) pro výzkum
xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Upřesnění činnosti Oskara Schindlera v Ostravě v letech 1939–1945, pro badatelku
Xxxxx Xxxxxxxxx ze Xxxxxx.
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Personální zajištění v roce 2015
počet pracovníků na základě pracovní smlouvy
přepočtený počet
pracovníci na dohody

15/fyzický počet
13,1/průměrný
5/fyzický počet

Personální struktura:
/přepočtený /
ředitel
zástupce ředitele
odborní pracovníci:

1
0,7
8,9 (identifikace uměleckých předmětů v muzeích a galeriích,
dohledávání zavlečeného majetku, archivní výzkum, spolupráce
se zahraničními institucemi)
Dokumentaristé /DPP/
5 (zpravování archivních materiálů a ukládání dat do databází)
správce počítačové sítě
0,5
ekonomika a administrativa 2
Členění zaměstnanců podle vzdělání:
Vysokoškolské
8,6
Úplné střední
4,5
V současné době v Centru pracuje 7 žen a 8 mužů.
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Hospodaření Centra pro dokumentaci za rok 2015
Dotace od Ministerstva kultury ve výši 12 109 000,-Kč, poskytnutá na činnost Centra
pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války podle
Usnesení vlády č. 683 ze dne 14. září 2011 na základě rozhodnutí č. MK-S 173/2015 OMG.
Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací listiny a obecně závaznými právními
předpisy.
Výroční zprávu o hospodaření Centra pro dokumentaci za rok 2015 schválila jeho
Správní rada a Dozorčí rada.
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Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Centra pro dokumentaci
majetkových převodů kulturní statků obětí II. světové války, o.p.s. v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
V době od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 přijalo Centrum pro dokumentaci majetkových
převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. (dále jen „Centrum“) celkem tři
žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
3 žádosti byly podány prostřednictvím elektronické pošty.
Centrum v roce 2015 nepřijalo žádné úhrady za náklady na poskytnuté informace.
Centrum v souladu s § 18 zákona zveřejňuje následující údaje o své činnosti v oblasti
poskytování informací v roce 2015:
a) Počet podaných žádostí o informace: 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 1
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Centra: 1
c) Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Centra: 0
Náklady vynaložené Centrem v soudních řízeních ve věci zákona: 0
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0
f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
Ustanovení o licenční a podlicenční smlouvě při poskytování informací nebylo Centrem
v roce 2015 využito.
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