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Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu
Úvod
Seznam původců vychází ze znění zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004
Sb. v platném znění (dále jen AZ) a bere do úvahy zkušenosti získané v procesu přípravy a
uplatňování příkazu ředitele archivní správy MV č.j. AS/2-1753/01 ze dne 17. 5. 2001,
dodatek č.j. AS/2-3251/2001 ze dne 29. 1. 2002 o delimitaci předarchivní péče mezi státními
archivy i strukturu fondů nestátní provenience v jednotlivých archivech. Zásady diferenciace
předarchivní péče a seznamy původců byly projednány na poradách odboru archivní správy
MV v Brně dne 14. 12. 2005 (č. j. AS-20/2-2005) a v Červené dne 25. 10. 2011 za účasti
zástupců Národního archivu a státních oblastních archivů.
Soukromoprávní původci určení Národnímu archivu (dále jen NA) jsou
charakterizováni v § 46, odst. 1, písm. c zákona o archivnictví a spisové službě (dále jen AZ)
následovně:
„vrcholné a obdobné orgány politických stran, politických hnutí, občanských
sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a
náboženských společností, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností a
vybrané fyzické osoby“.
Znamená to, že NA bude kromě archivů osobních a rodinných pečovat o vrcholné a
obdobné orgány vyjmenovaných právnických osob - soukromoprávních subjektů, t.j. o
subjekty, které mají vícestupňovou (nejméně třístupňovou) strukturu volených orgánů (mezi
ústředím a výbory základních organizací mají minimálně jeden stupeň orgánů, např.
okresních, župních, krajských či zemských) a dále o orgány svazů (unií, konfederací,
federací) subjektů v případě, že tyto svazy samy budují vrcholné a obdobné orgány nebo je
budují v nich sdružené subjekty. Péče o regionální orgány politických stran a hnutí,
občanských sdružení a dalších v zákoně vyjmenovaných subjektů a o subjekty, které nebudují
vrcholné a obdobné orgány a hierarchickou, tří- či vícestupňovou strukturu orgánů, náleží
příslušnému státnímu oblastnímu (zemskému) archivu (dále jen SOA) - podle místa sídla.
V seznamech původců v péči NA se objevují některé subjekty, které nesplňují
podmínku budování vrcholných a obdobných orgánů. Jedná se většinou o subjekty, jejichž
archiválie (resp. archiválie jejich předchůdců) jsou uloženy v NA nebo s nimiž se odvíjí
dlouhodobá, často i smluvně zakotvená spolupráce. V některých případech (zejména v
případě nadací a obecně prospěšných společností) se jedná o nástupce bývalých státních
organizací.
Naopak se předpokládá, že některé subjekty, které budují vrcholné a obdobné orgány,
ale mají těžiště činnosti mimo Prahu (a působnost fakticky omezenu či koncentrovánu
regionálně), budou svěřeny péči SOA - např. „moravské“ či moravskoslezské politické strany
a hnutí: Moravská demokratická strana (Brno), Moravská národní strana (Brno);
Coexistencia - Souţití (Český Těšín), Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (Brno) apod.
podle místa sídla. Zásada svěření předarchivní péče jednotlivým archivům v závislosti na
sídle byla uplatněna také např. u řeholních institucí a dalších subjektů.
Seznamy původců v péči NA nejsou a nemohou být zcela přesné (mohou se v nich
objevit subjekty, které již zanikly, což např. v případě občanských sdružení nelze ověřit ani v
evidenci MV, nemusí zachycovat aktuální změny názvů apod.) a úplné (zejména to platí
vzhledem k počtu registrovaných subjektů u občanských sdružení). Počítá se s tím, že budou
průběžně aktualizovány za přísného dodržení podmínek stanovených AZ.
V rámci NA jsou garanty předarchivní péče o nestátní původce následující oddělení:

1. oddělení - pro církve a náboženské společnosti a určená občanská sdružení a
organizace s mezinárodním prvkem;
6. oddělení - pro politické strany, politická hnutí, občanská sdružení (včetně
odborových organizací a dalších sdružení stejného právního charakteru), nadace a nadační
fondy, obecně prospěšné společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, krajanské
organizace a spolky, sdružení příslušníků národnostních menšin a vybrané fyzické osoby;
8. oddělení - pro určená občanská sdružení.
Svěření jednotlivých skupin a jednotlivých původců v rámci těchto skupin do péče
jednotlivých oddělení NA je vyznačeno v přiloženém seznamu soukromoprávních původců.
Je nutno zdůraznit, že svěření soukromoprávních původců do gesce Národního
archivu resp. jednotlivých státních oblastních archivů má pouze charakter doporučení,
resp. představuje nabídku služeb, jež jsou jednotlivé archivy povinny ze zákona poskytovat
těmto původcům. Ti se ovšem mohou rozhodnout využívat služeb jiného archivu (veřejného i
soukromého), soukromé komerční spisovny apod. Kooperace mezi archivy a původci bude se
tedy dít na dobrovolném základě, který vytváří společný zájem o uchování Národního
archivního dědictví. AZ a podzákonné normy stanoví formy a způsoby součinnosti mezi
státními archivy a soukromoprávními subjekty při některých činnostech, souvisejících s
výběrem archiválií, jejich evidencí v rámci Národního archivního dědictví i komplexní
odbornou správou a využíváním, kde je zpravidla úloha NA a SOA nezastupitelná.
U jednotlivých skupin soukromoprávních původců se stanovuje působnost
Národního archivu výčtem vyjmenovaných subjektů, péče o ostatní subjekty a o
regionální orgány subjektů ze sféry působnosti NA náleží příslušnému státnímu
oblastnímu (zemskému) archivu podle místa sídla (adresář státních oblastních archivů viz
http://www.cesarch.cz/adresar.aspx ). Úplným výčtem subjektů se stanovuje působnost
jednotlivých archivů pouze u církví a náboženských společností a dále u profesní komor,
zřízených zákonem, na něž se do roku 2010 pohlíželo jako na veřejnoprávní původce (podle §
2, písm. m zákona o archivnictví a spisové službě – „právnické osoby zřízené zákonem“) a
které jsou od roku 2010 podle nového výkladu zákona ministerstvem vnitra považovány za
soukromoprávní původce.
Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu
1) Politické strany a politická hnutí
Ustaveny:
podle zákona č. 424/1991 Sb. v platném znění
Registrace:
ministerstvo vnitra
Celkový počet subjektů:
85 politických stran (zrušených:16 politických stran,
pozastavená činnost: 10 politických stran)
59 politických hnutí (zrušená: 3, pozastavená činnost: 6)
Stav ke dni:
17. 10. 2010
Zdroj:
rejstřík ministerstva vnitra
Adresa webové stránky:
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
Gesce v rámci NA:
6. oddělení
a) Politické strany
Agrární strana
Balbínova poetická strana

Cesta změny
Česká pirátská strana
Česká pravice
Česká realistická strana
Česká strana národně socialistická
Česká strana národně sociální
Česká strana sociálně demokratická (akreditovaný archiv: Archiv České strany
sociálně demokratické)
Československá strana Humanistické Internacionály
Československá strana socialistická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Demokratická strana Československa
Demokratická Strana Zelených
Evropská demokratická strana
Evropská strana důstojného stáří
Evropský střed
Humanistická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Komunistická strana Československa
Konzervativní strana
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Liberálně demokratická strana
Liberálové.CZ
Masarykova demokratická strana
Naděje
Národně demokratická strana
Národní prosperita
Národní strana
Nezávislá iniciativa (NEI)
Nezávislá volba
Nezávislí demokraté (předseda Vladimír Ţelezný)
Občané.cz
Občanská demokratická aliance
Občanská demokratická strana
Podnikatelsko ţivnostenská strana
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
Republikánská unie
Romská občanská iniciativa ČR
Sdruţení pro republiku - Republikánská strana Československa
SNK Evropští demokraté
Strana demokratické levice
Strana demokratického socialismu
SDŢ- Strana důstojného ţivota
Strana podnikatelů a ţivnostníků
Strana Práv Občanů Zemanovci
Strana svobodných demokratů
Strana svobodných občanů
Strana za ţivotní jistoty
Strana zelených

Suverenita - Strana zdravého rozumu
TOP 09
Unie svobody - Demokratická unie
Věci veřejné
Volte Pravý Blok
b) Politická hnutí
Demokraté 92
Celostátní aktiv občanů
Humanistická aliance
Klíčové hnutí
Klub angaţovaných nestraníků
Nezávislí
Sdruţení důchodců České republiky
SNK sdruţení nezávislých
2) Občanská sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, profesní
komory
Ustaveny:
podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění zákona č. 300/1990 Sb.
Registrace:
ministerstvo vnitra
Celkový počet subjektů:
81 575
Stav ke dni:
17. 10. 2010
Zdroj:
rejstřík ministerstva vnitra
Adresa webové stránky:
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/
Gesce v rámci NA:
6. oddělení
a) Odborové organizace
Delimitace předarchivní péče u odborových organizací mezi NA a SOA není zatím
definitivně stanovena. Předběžně se počítá s tím, že do péče NA budou náležet střechové
odborové organizace (delimitace předarchivní péče u jejích členů a ostatních odborových
organizací bude určena později). Odborové centrály představují v současnosti:
Asociace samostatných odborů (sdružuje 12 členských svazů a organizací k 17. 10.
2010)
Českomoravská konfederace odborových svazů (sdružuje 32 členských svazů k 17. 10.
2010; akreditovaný archiv: Všeodborový archiv)
b) Organizace zaměstnavatelů a podnikatelů
Druţstevní asociace a její členové:
Svaz českých a moravských bytových druţstev
Svaz českých a moravských spotřebních druţstev
Svaz českých a moravských výrobních druţstev
Zemědělský svaz
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Sdruţení podnikatelů ČR
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
c) Profesní komory
Předarchivní péči u profesních komor, jež jsou občanskými sdruženími, vykonávají SOA
podle místa sídla.
Podle nového výkladu zákona ministerstvem vnitra z roku 2010 se jako na soukromoprávní
původce pohlíží také na profesní komory, zřízené zákonem. Předarchivní péče o tyto subjekty
se stanoví následovně:
Agrární komora ČR – NA
Exekutorská komora ČR - MZA Brno
Česká advokátní komora – SOA Praha
Česká komora architektů – SOA Praha
Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě – NA
Česká lékárnická komora – SOA Praha
Česká lékařská komora – SOA Praha
Česká stomatologická komora – NA
Hospodářská komora ČR – NA
Komora auditorů ČR – NA
Komora daňových poradců ČR - MZA Brno
Komora patentových zástupců ČR - MZA Brno
Komora veterinárních lékařů ČR – MZA Brno
Notářská komora ČR – SOA Praha
d) Sdružení příslušníků národnostních menšin
Česko-vietnamská společnost
Polský klub v Praze
Sdruţení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR
Sdruţení Němců
Sdruţení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Společnost přátel Podkarpatské Rusi
Srbské sdruţení sv. Sáva
Svaz Maďarů ţijících v českých zemích
e) Ostatní občanská sdružení
Agentura Gaia
Akademie Jana Amose Komenského
Armáda spásy v České republice
Asociace fotografů České republiky
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR
Autoklub ČR
Česká archivní společnost
Česká informační společnost
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká obec sokolská

(garant: 1. oddělení)
(garant: 8. oddělení)

Česká tábornická unie
Česko-ruská společnost, česká rada (dříve Společnost přátel národů východu, Česká
koordinační rada)
Českomoravská myslivecká jednota
Československá obec legionářská
Československý ústav zahraniční
Český červený kříţ
Český filmový a televizní svaz (FITES)
Český helsinský výbor
Český horolezecký svaz
Český klub fotografů amatérů Nekázanka
(garant: 8. oddělení)
Český olympijský výbor
Český paralympijský výbor
Český rybářský svaz - rada
Český svaz bojovníků za svobodu, ústřední výbor
Český svaz chovatelů
Český svaz ochránců přírody, ústřední výkonná rada
Český svaz tělesné výchovy (sdružuje 87 národních sportovních svazů a unií – 72
sdružených a 15 přidružených k 30. 11. 2005)
Český svaz včelařů
Český svaz vědeckotechnických společností (sdružuje 68 společností)
Český svaz ţen
Český volejbalový svaz
Český zahrádkářský svaz
Duha - sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas, přírodu a recesi
Greenpeace
Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika
Hnutí občanské solidarity a tolerance
Jednota katolických tovaryšů
(garant: 1. oddělení)
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Klub českých turistů
Klub Milady Horákové
Komunistický svaz mládeţe
Konfederace politických vězňů
Mezinárodní společnost pro lidská práva
Mladí konzervativci
Mladí křesťanští demokraté
Mladí sociální demokraté
Naděje
Nezávislá knihovna a čítárna Libri prohibiti
Pionýr
Rotary klub Praha
Rytířský řád sv. Václava, Praha (zánik 1998; nástupce viz stejnojmenná organizace s
mezinárodním prvkem)
(garant: 1. oddělení)
Řád sv. Huberta, Kuks
(garant: 1. oddělení)
Sdruţení Čechů z Volyně a jejich přátel
Sdruţení Děti Země
Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ústředí (akreditovaný archiv: Archiv Centra
hasičského hnutí v Přibyslavi)
(garant: MZA Brno)
Sdruţení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody

Sdruţení nájemníků ČR
Sdruţení obrany spotřebitelů ČR
Sdruţení sportovních svazů ČR (býv. Sdružení technických sportů a činností, nást.
SVAZARM, sdružuje 7 sportovních svazů)
Sdruţení zdravotně postiţených v České republice
Společnost Antonína Švehly
Společnost Jana Masaryka
Společnost Ludvíka Svobody
Společnost pro soudobou dokumentaci
Společnost Vlastimila Kybala
Svaz českých filatelistů
Svaz českých fotografů
(garant: 8. oddělení)
Svaz českých skladatelů a koncertních mistrů
Svaz měst a obcí
Svaz mladých - republikové koordinační centrum
Svaz nuceně nasazených
Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Svaz pacientů ČR
Syndikát novinářů ČR
Veliká lóţe České republiky
Výbor „Oni byli první“
YMCA v ČR
YWCA
Zelený Kruh
3) Církve a náboženské společnosti
Gesce v rámci NA: 1. oddělení
Stav ke dni: 9. 11. 20101
Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice
Církev Křesťanská společenství
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická:
Arcibiskupství praţské
Kolegiátní kapitula Všech svatých Na Hradě pražském
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Mužské řeholní instituce:
Konference vyšších představených muţských řeholí v ČR
Suverénní řády:
České velkopřevorství řádu maltézských rytířů
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Kanonie premonstrátů v Ţelivě (gesce SOA Třeboň)
1

Škrtnuty jsou názvy subjektů, které nejsou uvedeny v katalogu řádů z roku 2011.

Kanonie premonstrátů v Teplé (gesce SOA Plzeň)
Kanonie premonstrátů v Nové Říši (gesce MZA Brno)
Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě – Česká provincie (gesce ZA Opava)
Rytířský řád křiţovníků s červenou hvězdou v Praze
Mnišské řády
Řád sv. Benedikta – Slovanská kongregace sv. Vojtěcha:
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Benediktinské opatství v Rajhradě
(gesce MZA Brno)
Benediktinské opatství v Broumově
Řád cisterciáků:
Opatství v Oseku
(SOA Litoměřice)
Opatství ve Vyšším Brodě
(SOA Třeboň)
Řád cisterciáků přísnější observance (trapisté) Dobrá Voda, Toužim (SOA Plzeň)
Řád sv. Bazila Velikého:
Delegatura sv. Prokopa řádu sv. Bazila Velikého v ČR
Mendikantské řády:
Řád bratří kazatelů (dominikáni) – Česká dominikánská provincie Praha
Province bratří františkánů Praha
Provincie Řádu minoritů v ČR Brno
Provincie kapucínů v ČR Praha
Česká provincie řádu sv. Augustina Praha
Řád bosých augustiniánů (provincie) - konvent Lnáře
Řád bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské - Českomoravská generální
delegatura řádu karmelitánů Praha
Řád bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - Provinční delegatura
řádu bosých karmelitánů v ČR Slaný
Řád servitů – řád sluţebníků Mariiných, Konvent sv. apoštolů Petra a Pavla v Nových
Hradech
(gesce SOA Třeboň)
Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly (Pauláni) - konvent řádu paulánů Vranov
u Brna
(gesce MZA Brno)
Hospitálský řád svatého Jana z Boha (milosrdní bratři) - Provincie českomoravská
Brno (gesce NA)
Řády řeholních kleriků:
Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Praha
Řád zboţných škol – piaristů, Českomoravská provincie Strážnice
Klerické kongregace papežského práva:
Praţská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) Příbram
Vikariát Kongregace kněţí Mariánů Praha
Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné - provincie středoevropská
(gesce MZA Brno)
Praţský dům misionářů klaretiánských Praha
Kongregace Salesiáni Dona Boska - Salesiánská provincie Praha 15.12.1994, DS
vypovězena ze strany salesiánů, předávací protokol z 1.2.1995
Řeholní dům misionářů Matky Boţí z La Saletty v Bozkově
Společnost Boţského Spasitele (salvatoriánů) - česká provincie (gesce MZA Brno)
Společnost katolického apoštolátu – pallotini Jámy
Laické kongregace papežského práva:

Kongregace bratří křesťanských škol (školští bratři) - provincie Střední Evropa
Klerické kongregace diecézního práva:
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů)
Kongregace bratří těšitelů z Gethseman

(gesce MZA Brno)

Ženské řeholní instituce:
Konference vyšších představených ţenských řeholí v ČR
Řeholní domy sui iuris:
Cisterciácké opatství Porta coeli Předklášteří
(gesce MZA Brno)
Klášter klarisek – kapucínek Šternberk
(gesce ZA Opava)
Mnišky Kazatelského řádu, Klášter sv. Kříţe Znojmo
(gesce MZA Brno)
Mnišky Kazatelského řádu Praha
Řád bosých sester blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, Karmel sv. Josefa
(karmelitky) Praha
Řád bosých sester blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, Karmel Matky Boží
Dačice
(gesce SOA Třeboň)
Konvent Řádu sv. Voršily v Doksech
(gesce SOA Litoměřice)
Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie Kroměříž
(gesce SOA Litoměřice)
Konvent sester alţbětinek v Praze
Konvent sester Alţbětinek v Jablunkově
(gesce ZA Opava)
Konvent sester Alţbětinek v Brně
(gesce MZA Brno)
Klášter sester premonstrátek Doksany
(gesce SOA Plzeň)
Komunita Venio OSB (benediktinky) Praha
Řád cisterciáků přísnější observance (trapistky) Poličany – Křečovice, Neveklov
Řád chudých sester sv. Kláry Brno
(gesce MZA Brno)
Instituty s ústředím na území ČR a jim podřízené provincie:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Praha
Školské sestry de Notre Dame Hradec Králové
Česká kongregace sester dominikánek Brno
(gesce MZA Brno)
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi Opava
(gesce ZA Opava)
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v
Brně
(gesce MZA Brno)
Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka
z Assisi Olomouc
(gesce MZA Opava)
Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka Vodňany (gesce SOA Třeboň)
Kongregace sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla
Moravec
(gesce MZA Brno)
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Velehrad
(gesce MZA Brno)
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice
(gesce SOA Třeboň)
Kongregace Sester Těšitelek Boţského Srdce Jeţíšova Rajhrad (gesce MZA Brno)
Sestry Apoštolátu sv. Františka Praha
Dílo blaţené Zdislavy Moravec
(gesce SOA Litoměřice)
Společnost sester Jeţíšových Olomouc
(gesce ZA Opava)
Provincie na území ČR a jim podřízené řeholní domy:
Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily Praha

Česká provincie Congregatio Jesu Štěkeň
(gesce SOA Třeboň)
Kongregace Dcer Boţské Lásky – česká provincie Opava
(gesce ZA Opava)
Česká provincie kongregace Milosrdných sester sv. Kříţe Kroměříž(gesce MZA Brno)
Školské sestry sv. Františka – Česká provincie Praha
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul Kroměříž
(gesce MZA Brno)
Chudé školské sestry naší Paní - Československá provincie Slavkov u Brna
(gesce MZA Brno)
Kongregace Sester Sluţebnic Nejsvětější Panny Marie Bez poskvrny počaté – slezské,
Československá provincie Starý Bohumín
(gesce ZA Opava)
Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky Břežany
Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice Praha
Česká provincie sekulárního institutu Schönstattské sestry Mariiny Nové Město n.
Metují
(gesce SOA Zámrsk)
Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul - československá provincie
Slovensko, sídlo v ČR Litomyšl
(gesce SOA Zámrsk)
Řád sester sv. Bazila Velikého
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek Svatý Kopeček
(gesce MZA Brno)
Institut zboţné společnosti Dcer sv. Pavla Praha
Sestry karmelitky od sv. Terezie, z Florencie Praha
Společenství, která na území ČR nemají vyšší představenou:
Kongregace sester sv. Alţběty Krnov
(gesce ZA Opava)
Kongregace sester sv. Františka od blah. Panny Marie ustavičné pomoci
Hať u Hlučína
(gesce ZA Opava)
Kongregace Školských sester sv. Františka, Komunita Slovenské provincie
Misijní kongregace Sluţebnic Ducha Svatého, Kelč
Sluţebnice Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova Kravaře
(gesce MZA Brno)
Misionářky lásky Praha
Kongregace sester Matky Boţího milosrdenství Dvůr Králové n. Labem
(gesce SOA Zámrsk)
Kongregace sester karmelitek Dítěte Jeţíše Praha
Kongregace Sester Karmelitánek „Institut Naší Paní z Karmelu“ Zlín
(gesce MZA Brno)
Kongregace Nejsvětější Svátosti otce Agut
Kongregace Naší Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře Ostrava (gesce ZA Opava)
Misijní rodina Donum Dei Brno
(gesce MZA Brno)
Řeholní dům misijních sester františkánek Nejsvětějšího Srdce Praha
Kongregace Sester sv. Josefa z Chambéry Plzeň
(gesce SOA Plzeň)
Kongregace Sester Učednic Boţského Mistra Brno
(gesce MZA Brno)
Společenství svaté Kláry
(gesce SOA Litoměřice)
Fundace kontemplativního kláštera, dosud veřejné sdruţení věřících zaloţené
litoměřickým diecézním biskupem
Opatství sester benediktinek sv. Václava v Broumově
Centrum sekulárního institutu Servitium Christi Brno
Komunita Sester Dítěte Jeţíše od Mikuláše Barrého Brno
Fraternita Malých sester Jeţíšových Praha
Rozjímavé sestry sv. Dominika Praha

Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské Opava
Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele Znojmo

(gesce ZA Opava)
(gesce MZA Brno)

Společenství zasvěceného života působící na území ČR, která nejsou evidována
jako právnické osoby na MK-ČR:
Sekulární institut Caritas Christi Olomouc
(gesce MZA Brno)
Sekulární institut Volontárií Dona Bosca Praha
Sekulární institut – Společensltví „Panny Marie na cestě“Praha
Kongregace zdravotních misionářek Mariiných Praha
Misijní benediktinský sekulární institut sv. Bonifáce Jiříkov (gesce SOA Litoměřice)
Kongregace Sester Sluţebnic Panny Marie galeacké Dobrá Voda u Č.B.
(gesce SOA Třeboň)
Kongregace sester ošetřovatelek III. řádu sv. Františka Opočno
(gesce SOA Zámrsk)
Kongregace Sester od Andělů Praha
Česká hinduistická náboženská společnost
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v České republice
Jednota bratrská
Křesťanské sbory
Luterská evangelická církev a. v. v České republice
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
Náboženská společnost českých unitářů
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Novoapoštolská církev v ČR
Obec křesťanů v České republice
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v České republice
Ústředí muslimských obcí
4) Nadace a nadační fondy
Ustaveny:
na základě zákona č. 227/1997 Sb.
Registrace:
územně příslušný krajský soud
Celkový počet subjektů:
476 nadací
1262 nadačních fondů
Stav ke dni:
30. 9. 2010
Zdroj:
evidence Českého statistického úřadu (kódy 117 a 118)
Adresa webové stránky:
www.czso.cz
Gesce v rámci NA:
6. oddělení
Nadace a nadační fondy nebudují vrcholné a obdobné orgány. V pokynu ředitele AS z
roku 2001 byla svěřena péče o nadace a nadační fondy příslušným SOA (podle místa sídla,

resp. sídla krajského soudu, který je registruje) a tato skutečnost zůstane nezměněna. NA
pečuje o níže vyjmenované nadace z důvodu zachování kontinuity v péči o subjekty, jež
vznikly transformací z bývalých státních organizací (NČFU a NČHU) a o dvě nadace, jejichž
zřizovatelem je Česká republika spolu se zahraničními partnery:
Česká rada pro oběti nacismu
Kancelář pro oběti nacismu Česko - německého fondu budoucnosti
Nadace Českého fondu umění
Nadace Český hudební fond
5) Obecně prospěšné společnosti
Ustaveny:
na základě zákona č. 248/1995 Sb.
Registrace:
územně příslušný krajský soud
Celkový počet subjektů:
1991
Stav ke dni:
30. 9. 2010
Zdroj:
evidence Českého statistického úřadu (kód 141)
Adresa webové stránky:
www.czso.cz
Gesce v rámci NA:
6. oddělení
Obecně prospěšné společnosti nebudují vrcholné a obdobné orgány. V pokynu ředitele
AS z roku 2001 byla svěřena péče o obecně prospěšné společnosti příslušným SOA (podle
místa sídla, resp. podle sídla krajského soudu, který je registruje) a tato skutečnost zůstane
nezměněna. NA bude pečovat o obecně prospěšné společnosti v případech, kdy jde o
zachování kontinuity v péči o subjekty, jež vznikly transformací z bývalých státních
organizací:
Český hudební fond
Český institut pro akreditaci
Hudební informační středisko
Muzeum dělnického hnutí
6) Organizace s mezinárodním prvkem
Ustaveny:
na základě zákona č. 116/1985 Sb.
Registrace:
ministerstvo vnitra
Celkový počet subjektů:
359
Stav ke dni:
1. 11. 2010
Zdroj:
MV, oddělení volební a sdružování
Adresa webové stránky:
informace nejsou k dispozici v elektronické podobě
Gesce v rámci NA:
6. oddělení
Asociace zahraničních novinářů
Defence for Children International
Greenpeace Česká republika
Křesťanská mírová konference
Mezinárodní helsinská federace - Český helsinský výbor
Mezinárodní organizace novinářů
Mezinárodní společnost pro lidská práva - československá sekce
Mezinárodní svaz studentstva

Mezinárodní vydavatelství „Mír a socialismus“
Praţské centrum při Institutu studií Východ - Západ
Rotary International District 2240 - Česká republika a Slovenská republika
Rytířský řád sv. Václava, Svijany
(garant 1. odd.)
Společnost pro vědy a umění
Svaz světového Sokolstva
Světová odborová federace
United for Intercultural Action
7) Krajanské organizace a spolky
Beseda Brusel
Beseda Slovan Ţeneva
Česká beseda v Sarajevu
Československý spolek Masaryk Solothurn
Konfederace politických vězňů - západoevropská pobočka
Masarykův fond Švýcarsko
Občanské fórum Švýcarsko
Sokol Paříţ
Svaz Čechů v Chorvatsku
Svaz občanské sebeobrany, Německo
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Školský spolek Komenský Vídeň
Tělocvičná jednota Sokol Baden
Tělocvičná jednota Sokol Basel
Tělocvičná jednota Sokol Zürich
Zahraniční obec sokolská
Ţupa sokolská ve Švýcarsku
8) Vybrané fyzické osoby
NA se specializuje na shromažďování archiválií vrcholných politiků a vysokých státních
úředníků (je archivem prezidentů, předsedů vlád, ministrů, vedoucích představitelů
politických stran a hnutí), činovníků významných sdružení občanů a organizací, publicistů,
historiků a archivářů, jejichž činnost je spjatá s fondy NA. Výběr archiválií a jejich
zpřístupnění se provádí výlučně na dobrovolném základě, zpravidla za podmínek stanovených
smluvně.
Kontaktní osoby:
1. oddělení NA
PhDr. Alena Pazderová
Mgr. Jitka Křečková

e-mail: na1@nacr.cz
vedoucí 1. oddělení NA
archivářka 1. oddělení NA

6. oddělení NA
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Lenka Caltová
Mgr. Jan Kahuda

e-mail: na6@nacr.cz
vedoucí 6. oddělení NA
archivářka 6. oddělení
archivář 6. oddělení NA

PhDr. Lenka Kločková
Mgr. Zora Machková
Mgr. Filip Paulus

archivářka 6. oddělení NA
archivářka 6. oddělení NA
archivář 6. oddělení NA

8. oddělení NA
PhDr. Emilie Benešová

e-mail: naffkd@nacr.cz
vedoucí 8. oddělení NA

