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Smluvní strana Země Trojstranná
Datum 

uzavření
Platnost Obsah Obsah Název smlouvy 

Dodatky ke 

smlouvě

Centrum pro studium studené války, Univerzita 

jižního Dánska 
Dánsko 20.11.2012 neurčitá Konzultace poskytování materiálů

Memorandum o 

porozumění

Hoover Archives and Library USA 21.2.2012 21.2.2015
Poskytování kopie dokumentu/ 

oboustranně

ÚSTR připraví archivní pomůcky dle 

standardu Hooveru

Memorandum o 

porozumění

Centrum pro mezinárodní vztahy, Bostonská 

univerzita, Boston
USA 13.2.2012 13.2.2015 Konzultace poskytovaní materiálů

Memorandum o 

porozumění

Platforma evropské paměti a svědomí (EU) ABS 14.10.2011 neurčitá Členství v platformě
Smlouva o založení 

platformy

Studijní centrum pro národní usmíření Slovinsko ABS 3.6.2011
3.6.2016

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů

stáže, školení, společné publikace, 

výměna archivních pomůcek
Dohoda o spolupráci

Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-

Forschung Graz-Wien-Klagenfurt
Rakousko ABS 9.12.2010

9.12.2015

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
společné publikace, výměna publikací Dohoda o spolupráci

Bezpečnostní služba Ukrajiny Ukrajina ABS 14.12.2009
14.12.2019 

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci protokoly 1-4

Ústav pro vyšetřování komunistických zločinů Rumunsko ABS 16.4.2009
16.4.2014

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady 

státní bezpečnosti bývalé NDR "BStU"
Německo ABS 7.9.2009

7.9.2014

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů

výměna archivních pomůcek, výměna 

publikací
Dohoda o spolupráci

Woodrow Wilson International Center for 

Scholars
USA ABS 21.8.2009 21.8.2015 Organizování konferencí a seminářů poskytování materiálů

Memorandum o 

porozumění

Ukrajinský institut národní paměti Ukrajina ABS 9.6.2009
9.6.2014 

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

The National Council for the Study of Securitate 

Archives "CNSA"
Rumunsko ABS 26.11.2009 neurčitá

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

Historický archiv bezpečnostních složek, 

Budapešť
Maďarsko ABS 7.11.2009

7.11.2014

+ 5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

Ústav pamäti národa "UPN" Slovensko ABS 6.11.2008
6.11.2013 + 

5 let

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

United States Holocaust Memorial Museum USA ABS 25.10.2008 25.10.2018 Výměna dokumentů
výměna archivních pomůcek a 

dokumentů
Smlouva o spolupráci

Institut Pamieci Narodowej Polsko ABS 5.9.2008 5.9.2013*
Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Smlouva o spolupráci

Historický  Ústav Slovenské akademie věd, 

Bratislava
Slovensko 14.8.2008 14.8.2018

Společné výzkumné programy, 

organizování konferencí a seminářů
výměna publikací, výměna dokumentů Dohoda o spolupráci

* automatické prodlužování platnosti smlouvy, tzn. sml. je de facto uzavřena na dobu neurčitou


