
Smlouva o založení 
Platformy evropské paměti a svědomí 

  
 
Účastníci této Smlouvy (dále označováni jako „Členové“),  
 
 
u vědomí toho, že totalitní diktatury Evropy 20. století - národní socialismus, komunismus 
a fašismus - si vyžádaly desítky miliónů životů a způsobily neskonalé utrpení, zničily strukturu 
společností, evropskou kulturu a ducha lidskosti a rozdělily kontinent na „východ“ a „západ“, 
 
u vědomí mimořádnosti a neporovnatelnosti holocaustu, 
 
u vědomí toho, že dvacetiletí od pádu komunismu v Evropě je svědkem rostoucí potřeby 
dosáhnout pravdy, vědění a spravedlnosti s ohledem na diktatury komunistické, 
 
u vědomí toho, že jak národněsocialistická, tak komunistická diktatura páchaly zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny, včetně zločinů proti národnostním menšinám a genocidy, 
 
u vědomí toho, že mnoho pachatelů těchto zločinů dosud nedošlo spravedlnosti,  
 
a dále u vědomí toho, že občané zemí, jež nebyly svědky komunismu, a mladší generace 
v zemích, které komunismus přežily, s ním musejí být konfrontováni a musejí být o něm 
informováni a vzděláváni obdobným způsobem, jakým jsou vzděláváni o národním socialismu, 
 
u vědomí toho, že je potřeba podporovat v Evropě kulturu připomínání, která bude uctívat oběti 
a ty, kteří vzdorovali totalitarismu, 
 
a konečně u vědomí toho, že mnohé problémy, se kterými se setkávají země nacházející se 
v přechodu k demokracii, včetně eroze hodnot, plošně rozšířené korupce a nedostatku důvěry 
občanů ve stát, jsou přímým dědictvím totalitní nadvlády, 
 
potvrzujíce svou identifikaci s Všeobecnou deklarací lidských práv, Chartou základních práv 
Evropské unie a Evropskou úmluvou o lidských právech, 
 
uznávajíce a vyzdvihujíce práci ústavů, archivů, muzeí a organizací zabývajících se dědictvím 
totalitních diktatur v různých evropských zemích a její důležitost pro lepší a hlubší evropskou 
reintegraci, 
 
v reakci na potřebu koordinovat a zintenzivnit práci těchto institucí, archivů, muzeí a 
organizací, jak veřejných, tak soukromoprávních, na celoevropské úrovni, 
 
v reakci na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o nutnosti mezinárodního 
odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů ze dne 25. ledna 2006, na Pražskou 
deklaraci o svědomí Evropy a komunismu ze dne 3. června 2008, na rezoluci Evropského 
parlamentu Svědomí Evropy a totalita ze dne 2. dubna 2009, na závěry Rady EU o svědomí 
Evropy a totalitě ze dne 15. června 2009 a o povědomí o zločinech spáchaných totalitními 
režimy v Evropě ze dne 9-10. června 2011 a na Varšavskou deklaraci u příležitosti Evropského 
dne památky obětí totalitních režimů ze dne 23. srpna 2011,     
 
 
se dohodli následovně: 
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Část první - Smlouva 

 
Článek 1 

Založení Platformy 
Tímto se zakládá Platforma evropské paměti a svědomí (dále označovaná jako „Platforma“) 
jako mezinárodní neziskové sdružení ve formě zájmového sdružení právnických osob podle 
práva České republiky, konkrétně formou zakladatelské smlouvy podle § 20f a násl. zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Článek 2 
Účel Platformy  

Účelem Platformy je poskytovat podporu pro rozvoj kontaktů a spolupráci mezi národními 
výzkumnými institucemi, archivy, muzei a dalšími organizacemi, veřejnými i 
soukromoprávními, se specializací v oboru historie totalitních režimů, se zvláštním důrazem na 
národní socialismus, komunismus a další totalitní ideologie; podporovat spolupráci mezi 
archivy a dalšími institucemi uchovávajícími dokumenty o totalitních režimech a jejich 
porušování lidských práv, a dále provádět výzkum a vyvíjet vědecké a vzdělávací projekty 
týkající se totalitních režimů na evropské půdě.  
 
      

Článek 3 
Cíle Platformy 

Cíli Platformy je 
 
1) zvyšovat veřejné povědomí o evropských dějinách 20. století a  zločinech spáchaných 

totalitními režimy a podpořit širokou celoevropskou diskusi o příčinách a následcích 
totalitní nadvlády a o společných evropských hodnotách, s cílem prosazovat lidskou 
důstojnost a lidská práva, 

 
2) napomoci zabránit intoleranci, extremismu, protidemokratickým hnutím a návratu jakékoliv 

formy totalitní nadvlády v budoucnu, 
 
3) pracovat na vytvoření celoevropského dokumentačního střediska/památníku pro oběti všech 

totalitních režimů, s cílem připomínání obětí a zvyšování povědomí o zločinech spáchaných 
těmito režimy, 

 
4) podpořit iniciativy na evropské úrovni směřující k nediskriminačnímu zacházení se všemi 

zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny a jejich oběťmi, 
 
5) přispět ke vzdělávání mladých Evropanů o totalitních režimech prostřednictvím vývoje 

školicích kurzů, učebních osnov, programů a pomůcek,  
 
6) usilovat o to, stát se partnerem Rady Evropské unie, Evropské komise, Evropského 

parlamentu, Rady Evropy a jiných mezinárodních organizací při hledání cest k poctivému a 
otevřenému vyrovnání se se společným evropským dědictvím totality, 

 
7) přispět k prohloubení integrace všech občanů Evropy, posilovat respekt a chápání klíčového 

významu demokracie, lidských práv, evropských hodnot a právního státu v celé Evropě 
s cílem zamezit budoucím hrozbám pro demokracii, 
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8) sdílet a vyměňovat si vědomosti, know-how a zkušenosti s institucemi a organizacemi 

sledujícími analogické cíle v jiných částech světa. 
 
 

Článek 4 
Stanovy 

Členové se dohodli na Stanovách Platformy. Stanovy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  
 

 
Článek 5 

Orgány Platformy  
Orgány Platformy jsou Členská rada, Předsednictvo, Prezident, Výkonný ředitel, Dozorčí rada 
a Poradní sbor. Statutárním orgánem zmocněným jednat jménem Platformy je Předsednictvo. 
Za Předsednictvo jedná a podepisuje Prezident nebo jím pověřený člen Předsednictva. Na 
základě pověření Předsednictva může při zajišťování organizačního chodu Platformy jednat a 
podepisovat jménem Platformy Výkonný ředitel. Výkonný ředitel může být rovněž zmocněn 
Prezidentem jednat v určité věci jménem Platformy. 

Prezidentem zvoleným dnešního dne je pan Göran Lindblad, narozen                       , bytem                           
                                                   , Švédsko. 

Výkonným ředitelem zvoleným dnešního dne je paní Neela Winkelmannová, narozena             , 
bytem                                        , Česká republika.  

Osobou pověřenou podáním žádosti o registraci Platformy podle § 20i odst. 3 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je paní Neela Winkelmannová, 
narozena                   , bytem                                         , Česká republika.  

 
 

Článek 6 
Jazyk 

1) Tato Smlouva a Stanovy Platformy budou podepsány v anglickém a českém jazyce. 
Pro případ nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí je směrodatná verze česká. 

  
2) Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou stejnopisů, 1 v jazyce anglickém a 1 v jazyce českém. 

Každý Člen obdrží ověřenou kopii stejnopisu v obou jazycích. 
  
3) Depozitářem je pro všechny úkony plynoucí z této smlouvy Předsednictvo. 
 
 

Článek 7 
Účinnost a právní postavení Platformy  

Platforma je založena připojením podpisu alespoň tří Členů. Platforma má právní způsobilost 
podle českého práva. Bude zejména oprávněna uzavírat smlouvy, zcizovat nemovitý i movitý 
majetek, účastnit se dalších právních vztahů a řízení podle příslušných předpisů. Platforma 
bude zapsána do registru zájmových sdružení právnických osob vedeného u Magistrátu 
hlavního města Prahy.  
 
 
Podpisy Členů následují pod Stanovami. 
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Část druhá - Stanovy 

 
 

Stanovy  
Platformy evropské paměti a svědomí  

 
 

Článek 1 
Název 

Název zájmového sdružení právnických osob je: Platforma evropské paměti a svědomí.  
 
  

Článek 2 
Sídlo Platformy  

Sídlem Platformy je Praha, Česká republika. 
 

 
Článek 3 

Činnosti Platformy 
 
Platforma může 
 
1) shromažďovat a vyměňovat informace od Členů a mezi Členy, 
 
2) organizovat koordinační setkání a semináře pro všechny Členy, 
 
3) poskytovat asistenci a služby Členům, 
 
4) vydávat periodika, studie a knihy prezentující práci všech Členů širokému evropskému 

publiku, 
 
5) organizovat konference, vzdělávací a jiné akce prezentující práci všech Členů širokému 

evropskému publiku, 
 
6) vytvářet vlastní projekty zahrnující tři nebo více Členů z různých zemí, 
 
7) vydávat periodika, studie a knihy prezentující vlastní projekty širokému evropskému 

publiku, 
 
8) organizovat konference, vzdělávací a jiné akce prezentující vlastní projekty širokému 

evropskému publiku, 
 
9) vykonávat jiné úkoly, které jí byly svěřeny Členskou radou, směřující k prosazování cílů 

definovaných ve Smlouvě, 
 
10) spolupracovat s jinými organizacemi a institucemi, které sledují stejné cíle, a podporovat 

jejich aktivity.   
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Článek 4 
Členství v Platformě 

1) Členství v Platformě je otevřeno ústavům národní paměti a jiným obdobným institucím 
zabývajícím se zkoumáním historie totalitních režimů, archivům a dalším institucím 
pečujícím o dokumenty vzniklé z činnosti represivních složek totalitních režimů, 
soukromým a veřejnoprávním neziskovým organizacím, jejichž hlavním těžištěm zájmu je 
dědictví totality, akreditovaným institucím vyššího vzdělávání a muzeím totalitní nadvlády. 
Podmínkou pro členství v Platformě je souhlas s Kodexem Platformy uvedeným 
v Příloze 1, která je nedílnou součástí těchto Stanov, jakož i se Zakladatelskou smlouvou, 
Stanovami a s cíli Platformy. Členství v Platformě vzniká rozhodnutím Členské rady o 
přijetí kandidáta za Člena.  
 

2) Kandidáti na členství se po předložení souhlasu s Kodexem Platformy podepsaného 
statutárním orgánem do schválení svého členství Členskou radou mohou na základě 
pozvání Předsednictva účastnit práce Platformy. Před schválením svého členství nemají 
kandidáti na členství žádná práva ani povinnosti plynoucí z těchto Stanov. 
 

3) Členství v Platformě zaniká rozhodnutím Členské rady o zrušení členství Člena dle 
ustanovení odst. 4) a 5) anebo dobrovolným vystoupením Člena z Platformy. Oznámení 
o vystoupení z Platformy musí Člen zaslat písemně Předsednictvu; není-li oznámeno datum 
pozdější, jeho členství zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém bylo oznámení o 
vystoupení doručeno Předsednictvu. 
 

4) Členům, kteří poruší zakládací smlouvu, Stanovy, nebo Kodex Platformy, může být 
členství zrušeno rozhodnutím Členské rady. 

 
 

Článek 5 
Vztah Platformy a jejích Členů 

Vztah mezi Platformou a Členy a mezi Členy navzájem je vztahem spolupráce a vzájemné 
podpory. Platforma chce podporovat volné sdílení informací mezi Členy a nebude usilovat 
o převzetí nebo získání exkluzivního přístupu ke zdrojům dostupným nebo spravovaným 
kterýmkoliv Členem. Členové budou spolupracovat s Platformou výlučně na dobrovolném 
základě v rozsahu jejich právního postavení. Členové mají právo se účastnit jakékoliv aktivity 
Platformy.  
 
 

Článek 6 
Vztah Platformy a jiných organizací 

Platforma bude spolupracovat s jinými obdobně smýšlejícími organizacemi a institucemi 
obdobného zaměření, jako jsou Evropská síť Paměť a Solidarita a Evropská síť oficiálních 
institucí spravujících dokumenty tajné policie, v zájmu prosazování cílů Platformy.  
 
 

Článek 7 
Orgány Platformy  

Orgány Platformy jsou Členská rada, Předsednictvo, Prezident, Výkonný ředitel, Dozorčí rada 
a Poradní sbor.  
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Článek 8 
Členská rada 

1) Členská rada je nejvyšším orgánem Platformy. V Členské radě je každý Člen zastoupen 
jednou zplnomocněnou osobu. Členská rada se schází nejméně jednou za rok.  
 

2) Členské radě přísluší rozhodovat o vzniku a zániku členství, schvaluje rozpočet Platformy a 
výroční zprávu Platformy. Členská rada volí Prezidenta a další členy Předsednictva, 
Výkonného ředitele a Dozorčí radu a jmenuje Poradní sbor. Členská rada rozhoduje o 
změnách těchto Stanov a o zrušení Platformy bez likvidace i s likvidací. Členská rada 
rozhoduje dále o otázkách, které zákon nebo Stanovy zahrnují do působnosti valné 
hromady. 
 

3) Pravidelná jednání Členské rady jsou s dostatečným předstihem svolávána písemně 
Prezidentem.  
 

4) Ostatní jednání svolává prezident dle aktuální potřeby. Navrhne-li to alespoň jedna třetina 
členů, svolá prezident Členskou radu do jednoho měsíce od podání návrhu. Členská rada 
může být svolána též Dozorčí radou (čl. 12). 
 

5) Přestane-li být zplnomocněná osoba Člena zplnomocněnou osobou, oznámí to Člen 
předsednictvu. Doručením oznámení zanikají všechny funkce zplnomocněné osoby. 

 
 

Článek 9 
Způsob jednání Členské rady 

1) Jednání Členské rady předsedá Prezident. Není-li tato funkce obsazena a v nepřítomnosti 
Prezidenta, předsedá jednání Členské rady nejstarší přítomná zplnomocněná osoba (čl. 8 
odst. 1). 
 

2) Členská rada rozhoduje hlasováním. Členská rada je usnášeníschopná, pokud se jednání 
účastní alespoň polovina všech Členů. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou 
přítomných. Při nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. 
 

3) Souhlas dvou třetin Členů je požadován pro volbu a odvolání Výkonného ředitele a pro 
rozhodnutí o změnách a doplňcích těchto Stanov.  
 

4) Souhlas tří čtvrtin Členů je požadován u hlasování o vzniku nebo zániku členství a 
Jednomyslný souhlas Členů je požadován u rozhodnutí o ukončení činnosti Platformy.  
 

5) Při hlasování o zrušení členství se Členové ze země, z níž pochází Člen, o němž se hlasuje, 
hlasování neúčastní a nezapočítávají se do kvora pro hlasování.  
 

6) Na podnět Prezidenta může být rozhodnutí Členské rady v období mimo jednání přijato per 
rollam.   
 
 

Článek 10 
Předsednictvo a Prezident 

1) Výkonným orgánem Platformy je Předsednictvo, které řídí činnost Platformy v době mezi 
zasedáními Členské rady. Předsednictvo se skládá z Prezidenta a dalších čtyř členů, kteří 
nemusí být zmocněncem Člena. Prezident a další členové Předsednictva jsou voleni 
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Členskou radou na období dvou let. Předsednictvo v období mezi zasedáními Členské rady 
rozhoduje o všech záležitostech Platformy, pokud nejsou vyhrazeny Členské radě. 

 
2) Prezident předsedá Předsednictvu a Členské radě a reprezentuje Platformu navenek.  
 
3) Prezidenta zastupuje jím určený člen Předsednictva s výjimkou situace dle čl. 9 odst. 1). 

Předsednictvo a jeho členové jsou z výkonu své činnosti odpovědni Členské radě, která 
může Předsednictvo nebo jeho jednotlivého člena odvolat.  Je-li odvolán jednotlivý člen 
Předsednictva nebo jinak zanikne jeho funkce před uplynutím funkčního období 
Předsednictva, zvolí Členská rada nového člena Předsednictva na zbytek funkčního období 
Předsednictva. 

 
 

 Článek 11 
Výkonný ředitel 

1) Výkonný ředitel nemusí být zmocněncem Člena a je volen Členskou radou na období čtyř 
let. Výkonný ředitel organizačně zabezpečuje chod Platformy, řídí kancelář Platformy 
v jejím sídle a plní úkoly, které mu jsou svěřeny Stanovami, Členskou radou a 
Předsednictvem. Výkonný ředitel odpovídá za hospodaření Platformy,  přípravu návrhu 
rozpočtu Platformy, za plnění rozpočtu Platformy, za účetní závěrku a za přípravu výroční 
zprávy Platformy. 
 

2) Výkonný ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Předsednictvu, které jej řídí, a Členské 
radě. Výkonný ředitel může být ze své funkce Členskou radou odvolán, navrhne-li to 
Předsednictvo nebo alespoň jedna třetina Členů. 
 

 
Článek 12 

Dozorčí rada 
1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Platformy. Dozorčí rada Platformy sestává ze tří 

zástupců Členů, kteří jsou voleni Členskou radou na období tří let. Při první volbě je jeden 
člen volen na tři roky, druhý na dva roky a třetí na jeden rok.  
 

2) Dozorčí rada provádí finanční kontrolu hospodaření Platformy. Členové Dozorčí rady jsou 
zejména oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Platformy a 
účastnit se všech jednání jejích orgánů. 
 

3) Dozorčí rada navrhuje potřebná opatření Předsednictvu a Členské radě. 
 

4) Jestliže to vyžadují zájmy Platformy, Dozorčí rada písemně svolá Členskou radu.  
 
 
 

Článek 13 
Poradní sbor 

Zřizuje se Poradní sbor Platformy. Poradní sbor tvoří minimálně pět osobností veřejného života 
z minimálně tří různých zemí; tyto osoby nejsou zástupci ani zaměstnanci Členů. Poradní sbor 
vykonává poradní funkci pro ostatní orgány Platformy; dává doporučení směřující k naplňování 
cílů Platformy. Poradní sbor je volen Členskou radou.  
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Článek 14 

Financování Platformy 
Platforma bude financovat své aktivity prostřednictvím příjmů z vlastní činnosti, darů a grantů. 
Platforma bude zejména usilovat o zajištění financování pro své aktivity z rozpočtu Evropské 
unie. Platforma může také vybírat členské příspěvky od Členů na dobrovolné bázi.  
 
 
 

Článek 15 
Zrušení a ukončení činnosti 

Platforma může ukončit svou činnost jednomyslným rozhodnutím Členské rady. Platforma 
ukončí svou činnost má-li méně než tři Členy. Platformu je možné zrušit po převodu majetku. 
Nepřejde-li majetek Platformy na právního nástupce, provede se její likvidace. V případě 
zrušení Platformy s likvidací bude likvidační zůstatek Platformy převeden na činnost 
minimálně tří neziskových organizací, každé v jiné zemi, se stejným nebo obdobným 
zaměřením činnosti. Výběr takových organizací je plně v pravomoci Členské rady Platformy.  
Platforma zaniká výmazem registrace. 
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Příloha 1: Kodex Platformy 

 
Níže podepsaný Člen plně souhlasí se Smlouvou a Stanovami a podporuje jejich účel a cíle. 
Člen vědomě nezaměstnává, ať již v placených nebo neplacených funkcích, bývalé členy nebo 
spolupracovníky represivních složek totalitních režimů nebo bývalé placené funkcionáře 
totalitních politických struktur (jako výjimka je v tomto specifickém bodě poskytnuta tolerance 
Úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR, 
s přihlédnutím k tomu, že se na právním vyřešení personálního problému pracuje). Žádný 
z členů nesmí být v Platformě zastoupen osobou, která spadá do výše uvedené kategorie.  
Podle jeho nejlepšího vědomí nepocházejí žádné zdroje financování níže podepsaného Člena 
od nedemokratických politických struktur nebo od osob s takovýmito strukturami spřízněných 
nebo od organizací, které propagují, podporují nebo tolerují rasovou, národnostní či 
náboženskou a sociální nenávist či totalitní nadvládu nebo nedemokratické hnutí.  
Člen není spojen s, nepodporuje a nebude podporovat v jakékoliv podobě, ať finanční, 
personální nebo materiální, nedemokratické politické nebo mocenské struktury nebo osoby 
s takovýmito strukturami spřízněné nebo organizace propagující, podporující nebo tolerantní 
k rasové, národnostní či náboženské a sociální nenávisti či totalitní nadvládě nebo 
nedemokratickému hnutí.  
 
Porušení Kodexu Platformy může vést ke zrušení členství v Platformě.   
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Podepsáno v Praze dne 14. října 2011 
 

Bulharsko: 

Centr Hana Arend-Sofija 
Název v češtině: Centrum Hannah Arendtové - Sofie 
Sídlo: Kiril Hristov Str. 2, Plovdiv, 4000, Bulharsko 
Zastupující osoba: Vasil Kadrinov, ředitel 

 
Česká republika: 

Ústav pro studium totalitních režimů  
Sídlo: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, Česká republika  
Zastupující osoba: Daniel Herman, ředitel 

 
Archiv bezpečnostních složek 
Sídlo: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, Česká republika 
Zastupující osoba: Jana Poddaná, ředitelka 

 
Estonsko: 

Sihtasutus Eesti Mälu Instituut 
Název v češtině: Estonský ústav historické paměti  
Sídlo: Tallinn, Tõnismägi 16, 10119 Estonsko 
Zastupující osoba: Toomas Hiio, člen předsednictva 

 
Sihtasutus Unitas 
Název v češtině: Nadace Unitas 
Sídlo: Roseni 7, Tallinn, 10111 Estonsko 
Zastupující osoba: Uve Poom, člen předsednictva 
 

Německo: 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
Název v češtině: Spolkový zmocněnec pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR  
Sídlo: Karl-Liebknecht-Str. 31-33, Berlin, 10178, Německo 
Zastupující osoba: Roland Jahn, spolkový zmocněnec 

 
Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen 
Název v češtině: Památník Berlín-Hohenschönhausen 
Sídlo: Genslerstraße 66, 13055 Berlín, Německo 
Zastupující osoba Hubertus Knabe, ředitel 
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Hannah Arendt Gesellschaft zur Förderung der Geisteswissenschaft und Kultur e.V. 
Název v češtině: Společnost Hannah Arendtové  
Sídlo: Neusser-Str. 557, Köln, 50737 Německo 
Zastupující osoba: Simone Matthaei, předsedkyně 

 
Maďarsko: 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
Název v češtině: Veřejná nadace Dějiny a průzkum společnosti Střední a Východní Evropy 
Sídlo: Határőr u. 35, Budapest, 1122 Maďarsko 
Zastupující osoba: Mária Schmidt, ředitelka 

 
Lotyšsko: 

Latvijas Okupacijas muzeja biedriba 
Název v češtině: Asociace pro Muzeum okupací Lotyšska  
Sídlo: Strēlnieku laukums 1, Rīga, 1050 Lotyšsko  
Zastupující osoba: Gundega Michele, ředitelka 

 
Latvijas okupācijas izpētes biedrība 
Název v češtině: Společnost pro výzkum okupace Lotyšska 
Sídlo: Akadēmijas laukums 1, Rīga, 1050 Lotyšsko 
Zastupující osoba: Inese Vaidere, v plné moci 

 
Litva: 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
sekretoriatas 
Název v češtině: Sekretariát Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů nacistického a 
sovětského okupačního režimu v Litvě  
Sídlo: Gedimino av. 11, Vilnius, LT-01103 Litva 
Zastupující osoba: Ronaldas Račinskas, vedoucí sekretariátu 

 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 
Název v češtině: Litevské centrum pro výzkum genocidy a odporu  
Sídlo: Didžioji g. 17/1, Vilnius, LT-01128 Litva 
Zastupující osoba: Terese Birutė Burauskaitė, výkonná ředitelka 

 
Nizozemí: 

Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers 
Název v češtině: Nadace dějiny totalitních režimů a jejich oběti 
Sídlo: Dr Mees Ten Oeverlaan 29, Wilnis, 3648XA, Nizozemí 
Zastupující osoba: Johann Grünbauer, člen předsednictva 
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Polsko: 

Instytut Pamięci Narodowej  
Název v češtině: Ústav národní paměti  
Sídlo: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polsko 
Zastupující osoba: Łukasz Kamiński, prezident 

 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
Název v češtině: Muzeum Varšavského povstání 
Sídlo: ul. Grzybowska 79, 00-844 Varšava, Polsko 
Zastupující osoba: Paweł Ukielski, zástupce ředitele 

 
Rumunsko: 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc 
Název v češtině: Ústav pro vyšetřování zločinů komunismu a paměť rumunského exilu 
Sídlo: Alecu Russo nr. 13 – 19, sector 2, Bucharest, Rumunsko 
Zastupující osoba: Bogdan Iacob – tajemník vědecké rady 

 
Slovensko: 

Nadácia Jána Langoša 
Název v češtině: Nadace Jána Langoše  
Sídlo: Topolova 9, Bratislava, 81104 Slovensko 
Zastupující osoba: Filip Vagač, správce nadace  

 
Slovinsko: 

Študijski center za narodno spravo 
Název v češtině: Studijní centrum pro národní usmíření 
Sídlo: Tivolska cesta 42, Ljubljana, 1000 Slovinsko 
Zastupující osoba: Andreja Valič Zver, ředitelka 

 
Švédsko: 

Föreningen för upplysning om kommunismen 
Název v češtině: Ústav pro informování o zločinech komunismu 
Sídlo: Box 11158, Stockholm, 100 61 Švédsko 
Zastupující osoba: Camilla Andersson, zakladatelka a výkonná ředitelka 

 

 


