Příloha č. 10: Seznam aktivit vybraných politiků
„EVA – sdružení na podporu onkologické gynekologie“ – Založeno v roce 1998 a navazuje na Konto EVA, které vzniklo
v roce 1993. Cílem je získat finanční prostředky na podporu použití vědeckých poznatků v onkologické gynekologii.
„EVA – sdružení na podporu onkologické gynekologie"[online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.sdruzenieva.cz/kdojsme.html
4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. – Byla založena 12. 5. 2009. Podnikání v živnosti volné
a živnostech, kde je potřeb jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky
a.s. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28585330-4medi-centrum-bunecne-terapie-adiagnostiky-a-s-b-4155
ABB Energetické systémy, s.r.o. – Nástupnická společnost ABB První brněnská strojírna, s.r.o., která vznikla 5. 3. 1997
a přejmenována byla 9. 11. 1999. Společnost se zabývala například servisem a opravou vysokozdvižných vozíků,
elektrických a plynových zařízení, knihařstvím a projektové činnosti v investiční výstavbě. ABB Energetické systémy,
s.r.o. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47916044-ge-power-s-r-o
ABB Energo s.r.o. – Vznikla 23. 4. 2001 pod názvem ABB FINANCE, a.s. a 12. 1. 2009 byla přejmenována. Společnost
koupila ABB Power Plant Control s.r.o. v likvidaci. Zabývá se například hostinskou činností, výrobou kovových
konstrukcí, těles, kotlů a kontejnerů a reklamní činností. ABB Power Plant Control s.r.o. - v likvidaci [online]. [cit. 201708-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63488868-abb-power-plant-control-s-r-o-v-likvidaci ABB ENERGO,
a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26246767-abb-energo-a-s
ABB Power Plant Control s.r.o. v likvidaci – Byla založena 19. 12. 1995 a zanikla 8. 1. 2002. Společnost byla koupena
ABB Energo s.r.o. Specializovala se například na montáž a opravu reprodukční a kancelářské techniky a výrobu a servis
elektronických zařízení. ABB Power Plant Control s.r.o. - v likvidaci [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/63488868-abb-power-plant-control-s-r-o-v-likvidaci
ABB První brněnská strojírna, s.r.o. – Vznikla 31. 3. 1993 pod názvem ABB První brněnská strojírna Brno, spol s r.o.
Následně byla 14. 9. 1993 přejmenována na ABB První brněnská strojírna, s.r.o. Od 5. 3. 1997 fungovala pod novým
jménem ABB Energetické systémy s.r.o. Tato společnost byla několikrát přejmenována a to například na ABB ALSTOM
Power Czech, s.r.o., ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM s.r.o. a GE Power s.r.o. Společnost se zabývala například
servisem a opravou vysokozdvižných vozíků, elektrických a plynových zařízení, knihařstvím a projektová činnost
v investiční

výstavbě.

ABB

První

brněnská

strojírna,

s.r.o. [online].

[cit.

2017-08-30].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/47916044-ge-power-s-r-o
AERO Vodochody a.s. – Společnost vznikla 2. 1. 1991. Vyrábí, opravuje a dělá servis letadlům. Dále obchoduje
se

zahraničím

s vojenským

materiálem.

AERO

Vodochody

a.s. [online].

[cit.

2017-07-25].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/00010545-aero-vodochody-a-s
AGB CS spol. s.r.o. v likvidaci – Společnost vznikla 2. 11. 1992 a zanikla 26. 4. 1999. Prováděla výzkum reklamy, trhu
a sledování televizního vysílání. AGB CS spol. s.r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/48026221-agb-cs-spol-s-r-o-v-likvidaci
AGEUS, spol. s.r.o. – Vznikla 2. 10. 1991. Zabývá se pronájmem movitých a nemovitých prostor a provozováním
sportovního areálu. AGEUS, spol. s.r.o. [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-
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firem/DO-41034015-ageus-spol/
AGF - K, a.s. – Vznikl 16. 4. 2003 a zanikl 30. 9. 2006 sloučením se společností AGROFERT HOLDING, a.s.
Společnost se původně jmenovala Bohemia kuře, a.s. ke změně došlo 27. 7. 2004. Podnikal například v oblasti výrobě
potravinářských výrobků, řeznictví, uzenářství a reklamní činnosti. AGF - K, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26776332-agf-k-a-s
AGF Media, a.s. – Společnost vznikla 22. 12. 2011 a zanikla 1. 6. 2014 sloučením s MAFRA, a.s. Podnikala v živnosti
volné a živnostech, kde je potřeb jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. AGF Media, a.s. [online]. [cit. 2017-0913]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/24192376-agf-media-a-s
AGF Wood, a.s. – Vznikl 6. 4. 2011 a zanikl 1. 6. 2012 sloučením s Wotan Forest Service, a.s. Zabýval se pronájmem
nemovitostí,

nebytových

prostor

a

bytů.

AGF

Wood,

a.s. [online].

[cit.

2017-09-13].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/24833461-agf-wood-a-s
AGFTRADING, spol. s r.o. – Vznikl 15. 3. 1994 a zanikl 1. 7. 2000 přeměnou na AGFTRADING a.s. Zabýval
se například řeznictvím, uzenářstvím, pronájem zemědělského zařízení a prodej jedů, pesticidů a žíravin. AGFTRADING,
spol. s r.o. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60698951-agftrading-spol-s-r-o
Agilitas s.r.o. – Společnost vznikla 16. 3. 2009 a byla přejmenována 1. 10. 2015. Předmětem podnikání je provádění
trhacích a ohňostrojových prací a poskytování výuky kaskadérství pro herce. Agilitas s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-22].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28331869-european-stunts-s-r-o
AGRIPLAST, s.r.o. – Vznikl 20. 9. 1993. Předmětem podnikání je zprostředkovávání nákupu a prodeje zboží a koupě
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. AGRIPLAST, s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/49712225-agriplast-s-r-o
AGRO 2000 s.r.o. – Vznikla 5. 1. 2000. Zabývá se distribucí pohonných hmot. AGRO 2000 s.r.o. [online]. [cit. 2017-0906]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25586521-agro-2000-s-r-o
AGROBOHEMIE a.s. – Vznikla 21. 2. 1995 a zanikla 30. 6. 2008. Zabývala se výrobou a prodejem chemických látek,
pronájmem vagónů a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu. AGROBOHEMIE a.s. [online]. [cit. 2017-09-10].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63078121-agrobohemie-a-s
AGROFERT a.s. – Vznikl 1. 7. 1994 a zanikl 30. 6. 2005 sloučením se zanikající AGROPROFIT spol. s r.o.
do nástupnické společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. Ještě před svým zánikem se společnost sloučila s AGROFERT
s.r.o. Podnikal například v oblasti prodeje žíravin, jedů a pesticidů a skladování, nákupu a prodeji paliv a maziv.
AGROFERT a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60197773-agrofert-a-s
AGROFERT a.s. – Vznikl 1. 7. 2000 pod názvem AGFTRADING, a.s. Následně byl 31. 8. 2004 přejmenován
na AGROFERT HOLDING, a.s. Současný název AGROFERT a.s. má společnost od 1. 10. 2013. Dne 3. 2. 2017
byla společnost vložena Andrejem Babišem do svěřeneckých fondů AB private trust I, svěřenecký fond spravován
Ing. Zbyňkem Průšou a AB private trust II, svěřenecký fond spravován JUDr. Alexejem Bílkem. Andrej Babiš
byl v té době jediným akcionářem. Zabývá se výrobou a prodeje nebezpečných chemických látek směsí, vedení daňové
evidence a účetnictví, činností účetních poradců. AGROFERT, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26185610-agrofert-a-s
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AGROFERT HOLDING, a.s. – Vznikl 20. 5. 1997 a zanikl 31. 8. 2004 sloučením AGFTRADING, a.s. Zabýval
se například poskytováním a poradenstvím v oblasti software a hardware, výrobou a dovozem chemických látek
a přípravků a prodejem drogistického zboží. AGROFERT HOLDING, a.s. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25130072-agrofert-holding-a-s
AGROFERT Trading, s.r.o. – Vznikl 13. 8. 1992 a zanikl 30. 6. 2010 sloučením s Agropol Group, a.s. a s AGROFERT
HOLDING, a.s., kde je nástupnickou společností AGROFERT HOLDING, a.s. Podnikal v živnosti volné a živnostech,
kde je potřeb jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. AGROFERT Trading, s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-13].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45806233-agrofert-trading-s-r-o
AGROFERT, spol. s r.o. – Vznikl 25. 1. 193 a zanikl 1. 7. 1994. Zakladatelem je Petrimex, akciová společnost
pro zahraniční obchod a nástupcem je AGROFERT a.s. Zabýval se zprostředkovatelskou činností v chemickém průmyslu
a odkupu pohledávek ve formě faktoringu a forteitingu. AGROFERT, spol. s r.o. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/48117072-agrofert-spol-s-r-o
AGRONOVA CS s.r.o. – Vznikla 28. 8. 1995. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost

pro

výkon

činnosti.

AGRONOVA

CS

s.r.o. [online].

[cit.

2017-09-12].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/64258998-agronova-cs-s-r-o
Agropol Group, a.s. – Vznikl 17. 1. 1997 a zanikl 30. 6. 2010 sloučením se společnostmi AGROFERT Trading, s.r.o.
a AGROFERT HOLDING, a.s., kde je AGROFERT HOLDING, a.s. nástupnickou společností. Podnikal například
v oblasti hostinské činnosti a kosmetických služeb a dále v inženýrské činnosti v investiční výstavbě, vedení daňové
evidence a účetnictví. Agropol Group, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25100025agropol-group-a-s
AGROPROFIT spol. s r.o. – Vznikl 10. 6. 1994 a zanikl 30. 6. 2005. Zanikl sloučením se společností AGROFERT a.s.,
která také zanikla a byla vložena do AGROFERT HOLDING, a.s. Předmětem podnikání je zprostředkovávání nákupu a
prodeje zboží a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. AGROPROFIT spol. s r. o. [online]. [cit. 2017-0912]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/61467294-agroprofit-spol-s-r-o-c-78112
Agroprojekt Opava, státní podnik v likvidaci – Do Obchodního rejstříku byl zapsán 28. 6. 1990 a byl vymazán 6. 8. 1996.
Agroprojekt Opava, státní podnik v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00495239agroprojekt-opava-statni-podnik-v-likvidaci
AGROS s.r.o. Chotěboř – Vznikla 22. 4. 1996. Zaměřuje se na zemědělskou výrobu. AGROS s.r.o. Chotěboř [online].
[cit. 2017-07-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/65228375-agros-s-r-o-chotebor
AGROSERVIS Chomutov a.s. – Vznikl 14. 8. 1995 a zanikl 30. 11. 2003 sloučením se společností Zemědělské
zásobování a nákup Rakovník, a.s. Předmětem podnikání byla například koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. AGROSERVIS Chomutov a.s. [online]. [cit. 2017-09-12].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63146088-agroservis-chomutov-a-s
AGROTER s.r.o. – Vznikl 7. 6. 1994 a zanikl 31. 8. 2004 sloučením s AGROFERT a.s. Zabýval se organizačním
a ekonomický poradenstvím, průzkumem trhu, pronájmu nemovitostí a koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
AGROTER s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/61466867-agroter-s-r-o
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AGROUHLÍ CR, spol. s r.o. – Vzniklo 12. 5. 1994. Tento název měla společnost v období 12. 5. 1994 až 25. 7. 1995.
Poté byla společnost několikrát přejmenována až na současný název PROKURI s.r.o. od 29. 3. 2010. Podniká v živnosti
volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. AGROUHLÍ CR, spol. s r.o. [online]. [cit.
2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60912839-prokuri-s-r-o
AISA - Skupina pro nezávislou sociální analýzu, v.o.s. – Vznikla 13. 8. 1990 a zanikla 25. 6. 1992. Předmětem podnikání
byla konzultační činnost a analýza empirických dat. AISA - Skupina pro nezávislou sociální analýzu, v.o.s.[online]. [cit.
2017-09-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00549363-aisa-skupina-pro-nezavislou-socialni-analyzu-v-o-s
AKSAMITE nábytek s.r.o. – Vznikl 19. 11. 2003. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost pro výkon činnosti. Dále poskytuje a zprostředkovává spotřebitelský úvěr. AKSAMITE nábytek s.r.o. [online].
[cit. 2017-09-19]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26068192-aksamite-nabytek-s-r-o
ALSTOM a.s. – Vznikla 29. 3. 2002. Následně došlo k přejmenování ALSTOM a.s., ALSTOM Group a 29. 6. 2010
zanikla.

Předmětem

podnikání

byl

velkoobchod.

ALSTOM

a.s. [online].

[cit.

2017-08-30].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26689111-alstom-a-s-alstom-group-v-likvidaci
ALSTOM CZECH s.r.o. – Vznikla 14. 2. 1991 pod názvem ATLANTIQUE ENERGIE KVK, spol. s r.o.
K přejmenování na ALSTOM CZECH s.r.o. došlo 4. 11. 1998. Následně proběhla změna jména na ALSTOM
CZECH, s.r.o., ALSTOM Group a 11. 7. 2006 zanikla. Pořádala školení, odborné kurzy, poskytovala software
a projektovala elektrických zařízení. ALSTOM CZECH s.r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/15268071-alstom-czech-s-r-o-alstom-group-v-likvidaci
ALSTOM POWER CZ, s.r.o. – Vznikla 7. 2. 2001 a 18. 2. 2003 byla přejmenována na ALSTOM Power CZ, s.r.o.,
ALSTOM Group a následně na GE Power CZ s.r.o. Společnost se zabývala například servisem a opravou
vysokozdvižných vozíků, elektrických a plynových zařízení, knihařstvím a projektová činnost v investiční výstavbě.
ALSTOM Power CZ, s.r.o. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26239159-ge-power-cz-s-r-o
ALSTOM Power, s.r.o. – Nástupnická společnost ABB ALSTOM POWER Czech s.r.o., která vznikla 30. 6. 2000
a přejmenována byla 31. 3. 2003. Společnost se zabývala například servisem a opravou vysokozdvižných vozíků,
elektrických a plynových zařízení, knihařstvím a projektová činnost v investiční výstavbě. ALSTOM Power,
s.r.o. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47916044-ge-power-s-r-o
ANGELart s.r.o. – Vznikl 29. 5. 2009 pod názvem KRKOUNI s.r.o. a ke změně názvu došlo 18. 3. 2010. Podniká
v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. ANGELart s.r.o. [online]. [cit.
2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28900685-angelart-s-r-o
AQUATEST a.s. – Založena 31. 12. 1991. Podniká například v oblasti s nebezpečnými odpady, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a geologické práce. AQUATEST a.s. [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: http://rejstrikfirem.kurzy.cz/44794843/aquatest-as/
ARTERIA ČTA spol. s r.o. – Vznikla 17. 8. 1993. Prováděla tiskovou agenturní činnost. ARTERIA ČTA spol. s
r.o. [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/49704591-arteria-cta-spol-s-r-o
Asociace pro rovné příležitosti – Spolek vznikl 27. 11. 1998 a do Obchodního rejstříku byl zapsán 1. 1. 2014. Asociace
pro rovné příležitosti [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-70807086-
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asociace-pro-rovne-prilezitosti-obcanske-sdruzeni/
Aspen Institute Prague o.p.s. – Vznikl 11. 7. 2012. Zaměřuje se na poskytnutí neutrální platformy pro diskuze ve střední
Evropě. Podporuje rozvoj demokratických hodnot a talentované jedince. Organizuje semináře, konference a publikuje
odborné

časopisy.

Aspen

Institute

Central

Europe

o.p.s. [online].

[cit.

2017-09-19].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/24247073-aspen-institute-central-europe-o-p-s
Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA) – Vznikla v roce 1984 pod názvem Association of West
European Parliamentarians for Action against Apartheid (AWEPAA). Pracuje na posílení demokracie v Africe
a parlamentního dialogu mezi Afrikou a Evropou. Association of European Parliamentarians for Africa [online]. [cit.
2017-09-19]. Dostupné z: https://www.awepa.org/about-us/history/
Astronomický ústav ČSAV – Vznikl 1. 1. 1954 sloučením Laboratoře měření času a Astrofyzikální observatoře.
Astronomický ústav ČSAV se koncem roku 1992 stal pracovištěm Akademie věd České republiky. Astronomický ústav
ČSAV [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: http://www.asu.cas.cz/cz/asu/predstavujeme-se
ATLANTIS, spol. s r.o. – Nakladatelství vzniklo v únoru 1989 jako družstvo Atlantis a 5. 10. 1993 se transformovalo
na společnost s ručením omezením. Vydávalo texty u nás zakázaných autorů. ATLANTIS, spol. s r.o [online]. [cit. 201708-15]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47912383-atlantis-spol-s-r-o Nakladatelství ATLANTIS [online]. [cit. 201708-15]. Dostupné z: http://www.atlantis-brno.cz/inshop/scripts/show.asp?file=./stranky/o_nakladatelstvi/historie.htm
Aura Group, a.s. – Byla založena 22. 8. 1995 pod názvem TOHO, a.s. jenže následně se společnost přejmenovala
na International Relax Club, a.s. a v současnosti se jmenuje Aura Group, a.s. Společnost podniká v oblasti ubytování,
hostinské činnosti, pronájmu bytových a nebytových prostor a zprostředkovává obchodní kontakty v oblasti obchodu
a služeb. Aura Group, a.s. [online]. [cit. 2017-07-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63080907-aura-group-a-s
Avalcom, a.s. – Vznikla 5. 1. 1998 pod názvem STRNAD PRAHA, a.s. a 14. 12. 1998 došlo k přejmenování
na Avalcom, a.s. Zabývá se pronájmem bytů, nemovitostí a nebytových prostor a činnosti účetních poradců. Avalcom,
a.s. [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25635433-avalcom-a-s
Bezpečnostní informační služba (BIS) – Zřízena zákonem č. 154/1994 Sb., který vstoupil v účinnost 30. 4. 1994.
BIS je zpravodajská instituce České republiky, která působí uvnitř území. Vláda České republiky řídí a kontroluje BIS.
Oblastmi, kterými se zabývá, stanovuje č. 153/1994 Sb. a jsou jimi například hrozby terorismu, činnost cizích
zpravodajských služeb a organizovaný zločin. ČESKO. Zákon č. 154/1994 Sb., o bezpečnostní informační službě. In:
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 11. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994154 ČESKO. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©
AION CS 2010-2017 [cit. 11. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-153
BM Export s.r.o. v likvidaci – Založena 28. 11. 1994 a zanikla 19. 3. 2011. Zabývala se koupí zboží a následným
prodejem

další

straně.

BM

Export

s.r.o.

v

likvidaci [online].

[cit.

2017-07-18].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/62503057-bm-export-s-r-o-v-likvidaci
Bohemians 1905, a.s. – Akciová společnost vznikla 31. 3. 2005. Jedná se o fotbalový klub, který byl založen roku 1905.
Bohemians Praha 1905, a.s. [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27232140-bohemians-praha1905-a-s Bohemians Praha 1905, a.s. [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://www.bohemians.cz/klub/predstaveni
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Bohumínská městská nemocnice, a.s. – Byla zapsána do obchodního rejstříku 26. 5. 2004. Plní veškeré lékařské činnosti.
Bohumínská městská nemocnice, a.s. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26834022bohuminska-mestska-nemocnice-a-s
BONATRANS GROUP a.s. – Byla založena 31. 3. 2006. Zabývá se zpracovávání železa a oceli. BONATRANS
GROUP a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27438678-bonatrans-group-a-s
BPN s.r.o. – Vznikla 18. 1. 2005. Zabývá se překladatelskou a tlumočnickou činností, zprostředkováváním velkoobchodu
a i velkoobchodu v zastoupení a činnosti realitních agentur. BPN s.r.o. [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27211843-bpn-s-r-o
Brain2Win s.r.o. – Vznikl 2. 12. 2010 pod názvem Ledoyen, s.r.o. a ke změně názvu došlo 11. 2. 2011. Podniká
v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. Brain2Win s.r.o. [online]. [cit.
2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/24773794-brain2win-s-r-o
BREAK2WIN s.r.o. – Vznikl 1. 3. 2010. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost
pro výkon činnosti. BREAK2WIN s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/29041767break2win-s-r-o
Brněnské komunikace a.s. – Vznikla 1. 1. 1995. Společnost se například zaměřuje na správu a údržbu komunikací,
stavební činnost v dopravě a geodetické práce. Brněnské komunikace a.s. [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/60733098-brnenske-komunikace-a-s
Brněnské vodárny, kanalizace, a.s. – Vznikla 1. 5. 1992. Zabývá se například výrobou elektřiny, silniční motorovou
dopravou a podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Brněnské vodárny, kanalizace, a.s. [online]. [cit.
2017-07-02]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/46347275-brnenske-vodarny-a-kanalizace-a-s
BSH Holice a.s. – Společnost vznikla 28. 4. 1992 a zanikla 1. 9. 2007. Zabývala se například realitní činností,
ubytovacími službami a výrobou obráběcích strojů. BSH Holice a.s. [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/45534381-bsh-holice-a-s
Business Leaders Forum – Zájmové sdružení právnických osob vzniklo 13. 8. 1998 a zapsáno do obchodního rejstříku
bylo 1. 1. 2014. Cílem je pomáhat firmám naplňovat principy společenské odpovědnosti, propagovat principy
společenské odpovědnosti a pořádat schůzky firemních leaderů. Business Leaders Forum [online]. [cit. 2017-09-04].
Dostupné

z:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-68382936-business-leaders-forum/

Business

Leaders

Forum [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/o-nas/
Centrum Palmovka, a.s. – Vzniklo 19. 1. 2011. Vyrábí a rozvádí tepelnou energii. Centrum Palmovka, a.s. [online]. [cit.
2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/24796590-centrum-palmovka-a-s
Centrum pro ekonomický výzkum a vzdělávání (CERGE) – Vzniklo 22. 3. 1991 jako součást Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy. Dne 1. 10. 1993 se stalo vědeckopedagogickým pracovištěm Univerzity Karlovy a od 1. 1. 1999
je CERGE dle zákona č. 111/1998 Sb. vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy. CERGE začalo spolupracovat
už od roku 1993 s Národohospodářským ústavem (EI) a v roce 1999 vzniklo společné pracoviště CERGE-EI
jako společné pracoviště Akademie věd ČR, EI a Univerzity Karlovy. Nová smlouva o CERGE-EI byla podepsána v roce
2009. ČESKO. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
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školách). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 8. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Centrum pro ekonomický výzkum a vzdělávání [online]. [cit. 2017-08-14].
Dostupné z: http://cz.cerge-ei.cz/o-cerge-ei/historie
Centrum pro současné umění - Praha o.p.s. – Vzniklo 11. 11. 1999. Zajišťuje dokumentaci českého současného umění,
realizaci uměleckých děl a účast umělců na výstavách a konferencích. Centrum pro současné umění - Praha,
o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26128055-centrum-pro-soucasne-umeni-praha-o-ps
Cíl, akciová společnost v Praze – Založena 28. 12. 1939. Zajišťuje vydavatelskou, marketingovou činnost a pořádání
kulturních produkcí. Jediným akcionářem je Česká strana sociálně demokratická. Cíl, akciová společnost
v Praze [online]. [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-26165376-cil-akciovaspolecnost-v-praze/
Corona obecně prospěšná společnost – Vznikla 22. 3. 1999 a v současnosti (20. 7. 2017) je vyhlášena likvidace. Zabývala
se pořádáním kulturních akcí a podporou rozvoje partnerství mezi komerčními organizacemi a kulturou. Corona obecně
prospěšná společnost v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25747304-coronaobecne-prospesna-spolecnost-v-likvidaci
Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe) – CSR Europe je hlavní evropskou obchodní síti pro společenskou
odpovědnost firem. Vznikla v roce 1996 na popud prezidenta Evropské komise Jacquese Delorse. Corporate Social
Responsibility Europe [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: https://www.csreurope.org/history
CS CABOT, spol. s r.o. – Vznikl 29. 3. 1991. Společnost se zaměřuje například na výrobu sazí, gumárenských
a plastikářských přípravků a prodej a výrobu chemických látek a směsí. CS CABOT, spol. s r.o. [online]. [cit. 2017-0912]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/14612411-cs-cabot-spol-s-r-o
CZECH - PACIFIC AGENCY o.p.s. v likvidaci – Vznikla 18. 3. 2004 a zanikla 29. 5. 2008. Jejím cílem je rozvoj
spolupráce České republiky a Austrálie a podpora občanských aktivit na vzájemné poznání života, tradic a kulturního
dědictví. Dále podporovala rozvoj vztahů ve školství, sportu, trhu práce a kultury. CZECH - PACIFIC AGENCY o.p.s. v
likvidaci [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27125190-czech-pacific-agency-o-p-s-vlikvidaci
CzechInvest – Zřízen zákonem č. 47/2002 Sb. s účinností 1. 1. 2003. Samotný CzechInvest vznikl 2. 1. 2004 sloučením
Agentury pro rozvoj průmyslu České republiky (CzechIndustry) a Agentury pro rozvoj podnikání (ARP). CzechInvest
je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Cílem je podpora
konkurenceschopnosti českých podnikatelů, získávání zahraničních investic, vytváření programů pro podporu podniků
a zlepšení podnikatelského prostředí. ČESKO. Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47
Časopis Obzory – Byl vydáván od roku 1945 do roku 1948. Jejími programovými zásadami byla demokracie, pravdivost,
víra a svoboda. Naplňování bylo viděno v kritičnosti vůči domácí politice a v nepředpojatém informování o kulturním
a politickém dění ve světě. Slovník české literatury po roce 1945 - Obzory [online]. [cit. 2017-08-13]. Dostupné z:
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=175
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Časopis Právník – Začal vycházet v roce 1861 na popud Karla Jaromíra Erbena, knížete Rudolfa z Thurn-Taxisu a Jana
Jeřábka. Snažili se obnovit pověst právní vědy českém jazyce a podpořit rozvoj českého právnického bádání. Dnes spadá
pod Ústav státu a práva AV ČR. Historie časopisu Právník [online]. [cit. 2017-07-19]. Dostupné z:
http://www.pravnik.eu/index.php?page=416
Časopis Vývoj – Byl publikován Výkonným výborem Československé strany lidové od roku 1945 do roku 1948. Cílovou
skupinou byli mladší čtenáři. Časopis se zabýval domácími a světovými událostmi. Časopis Vývoj [online]. [cit. 2017-0814]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vyvoj-30-4-1947/
Česká asociace vzdělávacích institucí veřejné správy – Spolek vznikl 1. 1. 2014. Česká asociace vzdělávacích institucí
veřejné správy [online]. [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26987449-ceska-asociace-vzdelavacichinstituci-verejne-spravy
Česká astronomická společnost (ČAS) – Byla založena 8. 12. 1917. ČAS je dobrovolným sdružením odborných
a vědeckých pracovníků v astronomii, zájemců z řad veřejnosti o astronomii a amatérských astronomů.
Společnost je členem Rady vědeckých společností pod Akademií věd ČR a kolektivním členem Evropské astronomické
společnosti. Vydává časopis Kosmické rozhledy a pořádá přednášky, exkurze, expedice, fotografickou soutěž Česká
astrofotografie měsíce a Astronomickou olympiádu pro mládež a další akce k popularizaci astronomie.
Česká astronomická společnost [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://www.astro.cz/spolecnost.html
Česká botanická společnost, z.s. (ČBS) – Byla založena 17. 6. 1912 členy Botanického ústavu UK, později Botanický
ústav AV ČR. ČBS byla první botanickou společností v celé Východní Evropě. Zabývá se propagací všech oborů
botaniky pořádáním konferencí, exkurzí, kurzů a přednášek. Dále vydává časopisy a provozuje knihovnu. Uděluje cenu
Josefa

Holuba.

Česká

botanická

společnost,

z.s.-

Stanovy [online].

[cit.

2017-07-19].

Dostupné

z:

https://botanospol.cz/cs/node/39
Česká exportní banka, a.s. (ČEB) – Vznikla 1. 3. 1995. Specializuje se na státní podporu vývozu.
Cílem ČEB je posilování konkurenceschopnosti České republiky, podpora exportu bez ohledu na velikost kontraktu,
poskytování finančních služeb v souvislosti s exportem a rozšiřovat povědomí o České republice. Česká exportní banka,
a.s. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63078333-ceska-exportni-banka-a-s
Česká konsolidační agentura (ČKA) – Zřízena zákonem č. 239/2001 Sb. s účinností 1. 9. 2001 a ukončila svou činnost
31. 12. 2007. Jejími úkoly bylo například hospodaření s majetkem státu, nákup a prodej cenných papírů, finanční
poradenství a získávání finančních zdrojů z finančního trhu. ČKA nebyla bankou, tedy nepřijímala vklady od veřejnosti
a nevedla jí účty. ČESKO. Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon
o České konsolidační agentuře). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 4. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-239
Česká křesťanská akademie (ČKA) – Vznikla po listopadu 1989. Jedná se o nezávislé sdružení občanů,
které chce v křesťanském duchu rozvíjet svobodnou českou společnost v oblasti politiky, ekonomie a kultury. Česká
křesťanská akademie [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://www.krestanskaakademie.cz/kdo-jsme/
Česká lékařská komora o.s. (ČLK) – Zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady s účinností 1. 6. 1991.
Sdružuje všechny lékaře zapsané na seznamu ČLK, přičemž členem musí být každý lékař, který vykonává lékařské
povolání. ČESKO. Zákon č. 220/1991 Sb., České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 27. 9. 2017]. Dostupné z:
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-220
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP) – Vznikla roku 1949. Posláním ČLS JEP
je například rozvoj a rozšíření vědecky podložených poznatků lékařů a aktivně se podílí na celoživotním vzdělávání
svých členů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.[online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z:
http://www.cls.cz/zakladni-informace
Česká pošta s.p. – Vznikla 1. 1. 1993 jako státní podnik České republiky, ale její historie sahá až do období
První republiky. Jejím úkolem je poskytování poštovních služeb. Česká pošta s.p. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/47114983-ceska-posta-s-p
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – Zřízena zákonem č.58/1991 Sb. České národní rady s účinností
1. 1. 1992. Jejím cílem je poskytovat sociální zabezpečení ve formě poskytování služeb. ČSSZ rozhoduje o dávkách
důchodového pojištění a její povinnosti ji vrátit, pokud ji někdo požívá neprávem. ČESKO. Zákon č. 582/1991 Sb., České
národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017
[cit. 4. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582
Česká televize – Zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. České národní rady a vstoupil v účinnost 1. 1. 1992. Televizní studio
Ostrava zahájilo svou činnost 31. 12. 1955. Bylo to první studio na Moravě a ve Slezsku. ČESKO. Zákon č. 483/1991
Sb., České národní rady o České televizi. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 12. 7. 2017].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483 Televizní studio Ostrava - Počátky vysílání [online]. [cit. 201707-18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ts-ostrava/historie/pocatky-vysilani/
České aerolinie a.s. – Vznikly 1. 8. 1992 jako Československé aerolinie a.s., ale od 18. 11. 1994 existují pod názvem
České aerolinie a.s. Jedná se o leteckou společnost známou pod značkou ČSA či CZECH AIRLINES. České aerolinie
a.s. [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45795908-ceske-aerolinie-a-s
Českomoravská komoditní burza Kladno – Vznikla 13. 4. 1995. Na komoditní burze je možné uzavírat
obchody v oblastech energetických, agrárních a průmyslových komodit v České republice. Je hlavním tržním místem
pro obchod s dodávkami zemního plynu a elektřiny pro konečné zákazníky. Českomoravská komoditní burza
Kladno [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/49546392-ceskomoravska-komoditni-burzakladno
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) – Vznikl v roce 1990. Sdružuje několik odborových svazů.
Českomoravská

konfederace

odborových

svazů [online].

[cit.

2017-09-20].

Dostupné

z:

https://www.cmkos.cz/obsah/310/historie-odboru/13110
Československá vědeckotechnická společnost (ČSVTS) – ČSVTS vznikla v roce 1955 jako rada odborových
vědeckotechnologických společností při ČSAV. V roce 1959 byly usnesením vlády ČSSR dané společnosti vyčleněny
z ČSAV a vytvořila se samostatná, jednotná a celostátní organizace při ROH. Československá vědeckotechnická
společnost [online].

[cit.

2017-08-17].

Dostupné

z:

http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/ceskoslovenska-

vedeckotechnicka-spolecnost
Československý rozhlas – Pravidelně začal vysílat 18. 2. 1923 ve 20:15 ve stanu půjčeného od skautů v Praze-Kbelích.
Mezi průkopníky rozhlasového vysílání patří Eduard Svoboda, Miloš Čtrnáctý a Ladislav Šourek. Historie rozhlasu
v kostce [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-
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kostce--1392938
Český helsinský výbor (ČHV) – ČHV byl založen v listopadu 1988 původně pod názvem Československý helsinský
výbor (Čs.HV) z podnětu Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (IHF). Navazoval na Chartu 77 a zaměřoval
se zejména na neshody mezi zákony.

Český helsinský výbor [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z:

http://www.helcom.cz/cs/o-nas/historie/
Český Institut Aplikované Ekonomie s.r.o. – Vznikl 21. 2. 1994. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba
jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. Český Institut Aplikované Ekonomie s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-05].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60465298-cesky-institut-aplikovane-ekonomie-s-r-o
Český rozhlas – Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. České národní rady s účinností od 1. 1. 1992. Český rozhlas plní úkoly
veřejné služby v oblasti poskytování ověřených, objektivních, vyvážených a všestranných informací. ČESKO. Zákon
č. 484/1991 Sb., České národní rady o Českém rozhlasu. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 7.
9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-484
Český statistický úřad (ČSÚ) – Zřízen zákonem č. 2/1969 Sb. České národní rady a vstoupil v účinnost 8. 1. 1969.
Činnost ČSÚ je upravena zákonem č. 89/1995 Sb. s účinností 15. 6. 1995. ČSÚ zabezpečuje získávání a zpracovávání
údajů pro statistické účely. Informace, které ČSÚ zpracuje, poskytuje státním orgánům, veřejnosti a orgánům územní
samosprávy. ČESKO. Zákon č. 2/1969 Sb., České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 18. 7. 2017]. Dostupné
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2 ČESKO. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. In: Zákony
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 18. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-89
Činoherní klub, o.p.s. – Vznikl roku 1965 jako součást Státního divadla. Na počátku 70. let po vynuceném odchodu
většiny hlavních osobností divadla se ocitlo ve stále více se zvětšující umělecké krizi. Po událostech v roce 1989
se do divadla mohli vrátit osobnosti, které předtím museli odejít. Dne 21. 8. 2002 se Činoherní klub přeměnil
z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost. Činoherní klub [online]. [cit. 2017-07-25]. Dostupné z:
http://www.cinoherniklub.cz/index.php/divadlo Činoherní klub, o.p.s. [online]. [cit. 2017-07-25]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26713187-cinoherni-klub-o-p-s
ČSAD INGSPED Praha a.s. – Vznikla 2. 12. 1996 vydělením ze společnosti INGSPED a.s. v likvidaci. Společnost
se zabývá ostrahou majetku a osob, službami soukromých detektivů a autobusovou dopravou. ČSAD INGSPED
Praha a.s. [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25091786-csad-ingsped-praha-a-s
Čtvrtletník Svědectví – První číslo vyšlo v roce 1956 a poslední v roce 1992. Vycházel v exilu v New Yorku, v Paříži
a po listopadu 1989 v Praze. Podporoval liberalizaci komunistického režimu. Publikoval texty jak exilové tak i domácí
opozice a i překlady textů zahraničních politiků, publicistů, politologů a ekonomů. Někteří domácí autoři vystupovali
pod pseudonymy nebo psali anonymně. Slovník české literatury - čtvrtletník Svědectví [online]. [cit. 2017-08-14].
Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=221
Deloitte Advisory s.r.o. – Vznikla 27. 7. 2006. Poskytuje daňové poradenství a oceňování majetku pro věci nemovité,
movité, finanční majetek, nehmotný majetek a podnik. Deloitte Advisory s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27582167-deloitte-advisory-s-r-o
DEMOS, a.s. v likvidaci – Vznikla 2. 3. 2000 a zanikla 27. 6. 2008. Pořádali kurzy, školení, kulturní a společenské akce.
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DEMOS, a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26160307-demos-a-s-v-likvidaci
Deník Denní Telegraf – Vycházel od roku 1994 do 6. 11. 1997. Byl stranickým tiskem ODS. Stranický tisk včera
a dnes [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/komentare/stranicky-tiskvcera-a-dnes/detail Denní Telegraf skončil [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-930599denni-telegraf-skoncil
Deník Lidová demokracie – První vydání vyšlo 12. 5. 1945 a poslední bylo vydáno 23. 7. 1994. Bylo to periodikum,
které bylo stranické a zároveň hlavním tiskovým orgánem ČSL a sloužil ke komunikaci s členskou základnou. Deník
zanikl, poté co ho ČSL prodala společnosti Pragoprint, spol. s r. o. Následně byl v roce 1994 prodán společnosti Lidové
noviny a tím bylo ukončeno jeho vydávání. Lidová demokracie | Digitální knihovna - Univerzita Karlova v Praze Fakulta

sociálních

věd [online].

[cit.

2017-08-17].

Dostupné

z:

http://www.digitalniknihovna.cz/cuni_fsv/view/uuid:7bee81b7-805d-423e-9d70-8ce92b85bfe3?page=uuid:52232b99025d-11e7-9915-92f789bb8157 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 233, 373
DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE – Vznikla 20. 1. 2000. Jejím cílem je pomoc dětem pozůstalým po obětech dopravních
nehod a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE - Statut [online]. [cit. 2017-06-22].
Dostupné z: http://www.detskadopravninadace.cz/statut
DEX - klub (Divadlo experimentu Olomouc) – Založeno v roce 1965 a ukončení činnosti v roce 1967. Zřizovateli byli
Městský výbor Československé mládeže, Dům armády a Restaurace a jídelny Olomouc. Působilo ve sklepě Domu
armády. Snahou bylo provozovat širší škálu uměleckých aktivit jako je například kabaret, koncerty, divadlo, filmové
produkce a večery poezie. Klub byl zrušen, protože znepokojoval cenzory a pracovníky aparátu KSČ. Dex klub (Divadlo
experimentu

Olomouc) [online].

[cit.

2017-06-22].

Dostupné

z:

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=207
Distribuce tepla Třinec, a.s. – Společnost vznikla 29. 11. 1995. Podniká v oblasti rozvodu tepla, vodoinstalatérství
a výroby a servisu elektronických a tlakových zařízení. Distribuce tepla Třinec, a.s. [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné
z: http://rejstrik.penize.cz/64609812-distribuce-tepla-trinec-a-s
Divadlo E. F. Buriana – Fungovalo od roku 1960 do roku 1991. Vzniklo na místě, kde původně působilo Divadlo D 34,
které založil E. F. Burian. Divadlo se zaměřovalo na hry řešící závažná témata předkládána zábavnou a divadelně
atraktivní formou. Nástupem nového ředitele se divadlo obrátilo k sovětské dramatice. Později bylo divadlo zrušeno kvůli
nízké

návštěvnosti.

Divadlo

E.

F.

Buriana [online].

[cit.

2017-07-27].

Dostupné

z:

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Divadlo_E._F._Buriana
Divadlo Jiřího Wolkera – Bylo zřízeno roku 1949 a ukončilo svou činnost 1998. Produkce Divadla Jiřího Wolkera byla
ovlivněna tehdejším režimem a jeho ideologií. Hrály se především pionýrské hry pro mladší děti a svazácké hry podle
komsomolských her pro starší mládež v Sovětském svazu. Postupně se začaly objevovat hry s humorem a hudebnětaneční

komedie.

Divadlo

Jiřího

Wolkra [online].

[cit.

2017-07-26].

Dostupné

z:

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Divadlo_Ji%C5%99%C3%ADho_Wolkra
Divadlo na Vinohradech – Vzniklo 1907 a působí dodnes. Repertoár se zaměřoval na závažné mravní a společenské
problémy, psychologická dramata a moderní drama. Divadlo na Vinohradech [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z:
http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Divadlo_na_Vinohradech
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Divadlo Palace – Zahájilo svou činnost 4. 4. 2006 premiérou černodivadelního představení Frankenstein. Většinu
repertoáru tvoří komedie. V Divadle Palace jsou pořádány koncertní večery. Divadlo Palace [online]. [cit. 2017-09-04].
Dostupné z: https://www.divadlopalace.cz/cz/informace-o-divadle-palace-praha/156/
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. – Založen 11. 7. 1991. Zajišťuje provoz městské hromadné dopravy, opravu jejího
vybavení a rozšiřování jejího dosahu. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost [online]. [cit. 2017-06-30].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00005886-dopravni-podnik-hl-m-prahy-akciova-spolecnost
Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. – Byla založena 18. 6. 1997 statutárním městem Mladá Boleslav,
které je společníkem se vkladem. Zajišťuje městskou hromadnou dopravu a opravuje vozidla. Dopravní podnik Mladá
Boleslav, s.r.o. [online]. [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25137280-dopravni-podnik-mladaboleslav-s-r-o
Družstvo fanoušků Bohemians – Vzniklo 21. 3. 2005 a zapsáno do Obchodního rejstříku bylo zapsáno 25. 4. 2005. Jedná
se o fanklub fotbalového klubu Bohemians 1905. Družstvo fanoušků Bohemians [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27237435-druzstvo-fanousku-bohemians
Družstvo JISKROVA 512 – Vzniklo 23. 4. 1996. Družstvo spravuje bytový fond, nebytových objektů a hospodaří
se společným majetkem družstva. Družstvo JISKROVA 512 [online]. [cit. 2017-07-04]. Dostupné z: http://rejstrikfirem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-64789811-druzstvo-jiskrova-512/
Družstvo Nárožní dům Plavecká 12 – Vzniklo 30. 6. 1994. Družstvo spravuje bytový fond, nebytových objektů
a hospodaří se společným majetkem družstva. Družstvo Nárožní dům Plavecká 12 [online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné
z: http://rejstrik.penize.cz/61463647-druzstvo-narozni-dum-plavecka-12
ECPA - Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o. – Vzniklo 22. 9. 2003. Poskytuje služby v oblasti administrativní
správy a organizačně hospodářské povahy. Pořádá odborná školení a kurzy. ECPA - Evropské centrum pro veřejnou
správu, s.r.o.[online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27089801-ecpa-evropske-centrum-proverejnou-spravu-s-r-o
Ekonomický ústav ČSAV – Vznikl pod názvem Kabinet pro ekonomii ČSAV v roce 1956 a v roce 1971 byl rozšířen
o Ústav světové ekonomiky ČSAV. Následně byl v roce 1993 zrušen. Zaměřoval se na ekonomické zákonitosti z pohledu
marxistické

politické

ekonomie.

Pracoviště

ČSAV [online].

[cit.

2017-07-30].

Dostupné

z:

https://www.mua.cas.cz/cs/pracoviste-csav-csas-institute-fonds-641
Energetická agentura Trojzemí, o.p.s. – Vznikla 11. 6. 2002. Propaguje přeshraniční spolupráci a radí v oblasti
energetiky.

Energetická

agentura

Trojzemí,

o.p.s. [online].

[cit.

2017-09-24].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/25448030-energeticka-agentura-trojzemi-o-p-s
ESKON s.r.o. – Vznikl 5. 3. 1992 a zanikl 1. 11. 1996. Zabýval se například zřizováním poplašných zařízení,
poskytováním

software

a

poradenskou

činností.

ESKON

s.r.o. [online].

[cit.

2017-09-29].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/45196401-eskon-s-r-o
ESKON, a.s. – Vznikl 1. 11. 1996. Zabývá se poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob, výrobou
a servisem elektrických strojů a přístrojů, telekomunikačních a elektronických zařízení. ESKON, a.s. [online]. [cit. 201709-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25358839-eskon-s-r-o
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ETEL, s.r.o. – Vznikla 9. 12. 1997 a zanikla 27. 9. 2007 sloučením se zanikající společností Czech On Line, a.s.,
kdy se nástupnická společnost jmenuje Telekom Austria Czech Republic, a.s. Společnost se původně jmenovala
GLOBIX s.r.o. a k jejímu přejmenování došlo 20. 11. 2000. Zabývala se výkonem komunikační činnosti na území České
republiky. ETEL, s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25630636-etel-s-r-o
EUROPGAS a.s. – Vznikl 1. 9. 1999 a zanikl 1. 12. 2010 fúzí se společností Moravské naftové doly, a.s. Předmětem
podnikání byl například pronájem a půjčování věcí movitých, koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. EUROPGAS a.s. [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25572709-europgas-a-s
Euroregion Nisa – Vznikl 6. 3. 1992. Jedná se o spolupráci polské, české a německé strany v oblasti Trojzemí. Podporuje
příhraniční spolupráci a rozvoj turistického ruchu. Euroregion Nisa [online]. [cit. 2017-09-24]. Dostupné z:
http://www.ern.cz/index.php?D=245

Euroregion

Nisa [online].

[cit.

2017-09-24].

Dostupné

z:

http://rejstrik-

firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-00832227-euroregion-nisa-regionalni-sdruzeni/
Euroregion Silesia – Vznikl v roce 1998. Cílem je spolupráce v pohraničí České republiky a Polska. Euroregion
se dělí na českou a polskou část. Euroregion Silesia [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.euroregionsilesia.cz/show_text.php?id=spolecny-projekt-euroregionu-silesia&open_menu=141
EUROVISION, spol. s r.o. – Vznikla 11. 1. 2000 a 12. 6. 2006 byla rozdělena na GRANT ADVISOR, spol. s r.o.
a EUROVISION, a.s. Zabývala se ekonomickým a organizačním poradenstvím. EUROVISION, spol. s r.o. [online]. [cit.
2017-07-24]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25587153-eurovision-spol-s-r-o EUROVISION, a.s. [online]. [cit.
2017-07-24]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27691845-eurovision-a-s
Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav – Vznikl 1. 1. 2014. Zaměřuje se na poradenskou, výchovnou,
konzultační, vzdělávací a publikační činnost. Evropská akademie pro demokracii, zapsaný ústav [online]. [cit. 2017-0911]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/41692683-evropska-akademie-pro-demokracii-zapsany-ustav
Evropská astronomická společnost (EAS) – Vznikla v roce 1990. Účelem společnosti je podporovat a přispívat k rozvoji
astronomie v Evropě pomocí poskytnutí prostředků a diskusního fóra k předmětům společných zájmů. Evropská
astronomická společnost [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: http://eas.unige.ch/society.jsp
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) – Vznikla 1. 6. 1992. Úvěrová pojišťovna zaměřující se na tržně
nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s exportem z České republiky. Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a.s. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45279314-exportni-garancni-apojistovaci-spolecnost-a-s
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) – Základy FNKV byly položeny rozhodnutím zastupitelstva
na svém zasedání 15. 7. 1897, kdy rozhodli o vybudování nemocnice a do provozu byla uvedena 11. 5. 1902. Fakultní
nemocnicí se stala až v roce 1952, kdy ji začala používat jako výukovou základnu lékařská fakulta hygienická Univerzity
Karlovy.

Fakultní

nemocnice

Královské

Vinohrady [online].

[cit.

2017-09-27].

Dostupné

z:

http://www.fnkv.cz/historie.php
Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) – Vznikla 26. 3. 1991 a fakultní statut získala 1992. Plní veškeré lékařské
činnosti. Fakultní nemocnice Ostrava [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/ares/00843989fakultni-nemocnice-ostrava

Fakultní

nemocnice

Ostrava [online].

[cit.

2017-09-04].

Dostupné

z:
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http://www.fno.cz/historie
Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) – FN Plzeň byla zřízena 25. 11. 1990. Plní veškeré lékařské činnosti. Fakultní
nemocnice Plzeň [online]. [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: https://www.fnplzen.cz/node/147
FARMCONSULT spol. s r.o. – Vznikla 17. 9. 1990. Jejím předmětem podnikáním je pronájem nemovitostí, bytů
a

nebytových

prostor.

FARMCONSULT

spol.

s

r.o. [online].

[cit.

2017-07-25].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/00507636-farmconsult-spol-s-r-o
Fatra, a.s. – Vznikla 16. 11. 2004. Zabývá se například výrobou výbušnin, plastových výrobků, zámků, nářadí a rozvodů,
výrobě a obchodu s teplem a elektřinou a vydavatelské činnosti. Fatra, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27465021-fatra-a-s
FK DUKLA Praha a.s. – Akciová společnost vznikla 24. 4. 2007. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba
jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. FK DUKLA Praha a.s. [online]. [cit. 2017-09-07]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27796388-fk-dukla-praha-a-s
Fond národního majetku České republiky (Fond) – Zřízen zákonem č. 171/1991 Sb. České národní rady a vstoupil
v účinnost 24. 5. 1991 a byl zrušen zákonem č. 178/2005 Sb. s účinností 1. 1. 2006. Fond národního majetku byl řízen
z Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Řešil privatizaci majetku. Při zrušení
Fondu přešel veškerý majetek na stát. ČESKO. Zákon č. 171/1991 Sb., České národní rady o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. In: Zákony
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 30. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-171
ČESKO. Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku). In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©
AION CS 2010-2017 [cit. 30. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-178
FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia – Vzniklo 20. 2. 2002. Pořádá odborné kurzy
a školení. Vykonává nakladatelskou a vydavatelskou činnost a činnost finančních, ekonomický, podnikatelských
a organizačních poradců. FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia [online]. [cit. 2017-0904]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26509610-fontes-rerum-druzstvo-pro-ekonomicka-politicka-a-socialni-studia
Fórum Karla Schwarzenberga, o.p.s. – Vznikl 10. 9. 2013. Zabývá se organizací seminářů a konferencí k aktuálnímu
společenskému a politickému dění. Fórum Karla Schwarzenberga, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-24]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/02086778-forum-karla-schwarzenberga-o-p-s#sr
Fruitstrue s.r.o. – Společnost vznikla 14. 10. 2011. Zabývá pronájmem bytů, nemovitostí a nebytových prostor a silniční
dopravou. Fruitstrue s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-21]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28824318-fruitstrue-s-r-o
FUTURA, a.s. – Založena 27. 3. 1991. Zaměřuje se na propagační a vydavatelskou činnost. Pořádá společenské,
politické,

kulturní

a

sportovní

akce.

FUTURA,

a.s. [online].

[cit.

2017-07-18].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/16192893-futura-a-s
GAC spol. s.r.o. – Společnost vznikla 25. 9. 2003. Předmětem podnikání je poradenská činnost v oblasti společenských
věd a rozvoje osobnosti. GAC spol. s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27087581-gacspol-s-r-o

14

GASFINAL, a.s. v likvidaci – Vznikla 11. 12. 1991 pod názvem ADEKO - Moravia a.s. Společnost zanikla 22. 11. 2011.
Předmětem podnikání byl obchod s movitými a nemovitými věcmi, leasing spojený s financováním a investorská
a

investiční

činnost.

GASFINAL,

a.s.

v

likvidaci [online].

[cit.

2017-08-30].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/44960476-gasfinal-a-s-v-likvidaci
Gender studies, o.p.s. – Vznikla 15. 2. 1999. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost. Dále organizuje semináře
a

přednášky

a

vydává

publikace.

Gender

studies,

o.p.s. [online].

[cit.

2017-09-05].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/25737058-gender-studies-o-p-s
GOLF AGEUS a.s. – Vznikla 2. 3. 1999 a byla přejmenována 9. 3. 2002 na GOLF AREA a.s. Provozovala hostinskou
činnost a sportovní areál. Pronajímala movité a nemovité věci. GOLF AREA a.s. [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25831577-golf-area-a-s
Hartenberg Holding, s.r.o. – Vznikl 18. 6. 2013. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost

pro

výkon

činnosti.

Hartenberg

Holding,

s.r.o. [online].

[cit.

2017-09-13].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/01801261-hartenberg-holding-s-r-o
HI-Medica, a.s. – Vznikla 5. 10. 2007 a pod tímto názvem působila do 7. 4. 2009. Nyní se jmenuje AFEED, a.s. Zabývá
se například silniční dopravou, vedením účetnictví, daňové evidence a činností účetních poradců. HI-Medica,
a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28167813-afeed-a-s
Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků – Vznikla 15. 12. 1968
a zanikla 2. 2. 2004 kvůli vysokému věku jejích členů. Její cílem bylo shromažďování všech údajů, podkladů,
dokumentů, spisů a vzpomínek na osoby, které se aktivně účastnily protifašistického odboje, ale i těch, kteří byli
za

svou

činnost,

přesvědčení

a

názory

pronásledováni,

mučeni,

vyslýcháni,

vězněni

nebo

popraveni.

Český svaz protifašistických bojovníků - okresní výbor Rokycany [online]. [cit. 2017-07-21]. Dostupné z:
http://www.inventare.cz/pdf/soap-ro/soap-ro_ap0213_00331_cspb-ov-rokycany.pdf
Hlas Ameriky (The Voice of America) – Zahájil vysílání 24. 2. 1942 z newyorského studia. Byl zřízen administrativou
amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Svou pověst stavěl na objektivním zpravodajství a od roku 1948
podával informace o zahraniční politice a o životě v USA. Hlas Ameriky sehrál důležitou úlohu 17. 11. 1989, kdy upravil
své vysílání a živě podával informace o událostech v Praze na rozdíl od Svobodné Evropy, která vysílala předtočené
pořady. Po rozdělení Československa se rozdělila redakce na českou a slovenskou část 28. 3. 1993. Vysílání
ve středoevropských jazycích bylo ukončeno 27. 2. 2004. Od roku

2014 vysílá pro části Afriky a Asie.

„Zde Washington, Hlas Ameriky…“ ozvalo se poprvé před 75 lety [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/plus/archivplus/_zprava/zde-washington-hlas-ameriky-ozvalo-se-poprve-pred-75-lety--1701810
Hnutí Občanské fórum (OF) – OF bylo ustanoveno 19. 11. 1989. Platforma sdružující aktivity odmítající komunismus
a snažící se o obnovení demokracie, politického pluralismu a právního státu. Postupně se rozpadlo na nové strany,
z nichž

některé

existují

dodnes.

Hnutí

Občanské

fórum [online].

[cit.

2017-07-20].

Dostupné

z:

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php
Horská služba ČR o.p.s. – Založena 21. 12. 2004 Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodnutím vlády České republiky
společně s Horskou službou České republiky o. s. Společnost poskytuje první pomoc a transport zraněných, provádí
záchranné a pátrací akce v horském terénu, zajišťuje bezpečné podmínky pro návštěvníky hor, informuje o větrných
a

sněhových

podmínkách.

Horská

služba

ČR,

o.p.s. [online].

[cit.

2017-06-30].

Dostupné

z:
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http://www.horskasluzba.cz/cz/horska-sluzba/horska-sluzba-cr-o-p-s
Hospodářská komora České republiky – Zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. České národní rady s účinností 1. 7. 1992.
Byla založena 17. 6. 1993. Zřizuje a spravuje instituce a zařízení na podporu rozvoje podnikání a vzdělávání, poskytuje
konzultační a poradenské služby, vydává vyjádření a odborná stanoviska. ČESKO. Zákon č. 301/1992 Sb., České národní
rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION
CS 2010-2017 [cit. 30. 8. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-301
Husitské centrum, o.p.s. – Vznikla 28. 12. 2001. Mezi její činnosti patří například realizace divadelních představení,
zajišťování azylového bydlení pro matky s dětmi, ekonomické poradenství, vydavatelská a nakladatelská činnost,
benefiční akce a sportovní aktivity. Husitské centrum, o.p.s. [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: http://rejstrikfirem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-26486971-husitske-centrum/
Charta 77 – Vznikla jako odpověď na represivní postup orgánů proti undergroundové skupině The Plastic People
of the Universe a nedodržování lidských práv, které byly součástí aktu Helsinské konference z roku 1975 podepsané
prezidentem Gustávem Husákem. Jenže režim podmínky aktu nedodržoval. Cílem Charty 77 bylo uskutečňovat
konstruktivní dialog se státní a politickou mocí. Část signatářů Charty 77 začala od roku 1978 vydávat časopis Informace
o Chartě 77, který byl nezávislý na státní moci, ale i na Chartě 77. Publikovali v něm sdělení, informace a dokumenty
o Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), Charty 77 a o samizdatových tiskovinách. Činnost Charty 77 byla
ukončena v roce 1992. Charta 77 [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ch77.php
IMOBA spol. s r.o. – Vznikla 7. 6. 1994 a zanikla 27. 10. 1999 přeměnou na IMOBA, a.s. Podnikala v oblasti pronájmu
nemovitostí, ekonomickém a organizačním poradenství a koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje. IMOBA spol.
s r.o. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/61467286-imoba-spol-s-r-o
IMOBA, a.s. – Vznikla 27. 10. 1999 jako nástupce IMOBA spol. s r.o. Společnost IMOBA, a.s. se stala v roce 2011
nástupnickou obchodní společností pro Nové Průhonice s.r.o. následně v roce 2013 pro RLRE Taurus Property, s.r.o.
a v roce 2014 pro Anděl Media Centrum, s.r.o. Stejná situace nastala k 1. 6. 2014 pro společnost Farma Čapí hnízdo, a.s.
Podniká například v oblasti hostinské činnosti a kosmetických služeb. IMOBA, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné
z: http://rejstrik.penize.cz/26124459-imoba-a-s
IMPULS, nadační fond – Vznikl 6. 4. 2000. Nadace se zaměřuje na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. IMPULS,
nadační fond - Statut [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://www.nfimpuls.cz/index.php/o-nf-impuls/statut-nfimpuls
INGSPED a.s. v likvidaci – Vznikla 22. 9. 1992 a zanikla 27. 10. 2010. Část společnosti byla vložena do ČSAD
INGSPED Praha a.s. Společnost se zabývala autobusovou dopravou, službami soukromých detektivů a ostrahou majetku
a osob. INGSPED a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47115220-ingsped-a-sv-likvidaci
Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost – Vznikl 17. 12. 1998 transformací Nadace Terezínská
iniciativa, která byla založena v roce 1993 sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta. Jejím úkolem je spravovat
a rozvíjet databázi obětí holocaustu v českých zemích, podporovat výzkum dějin Terezína 1940 až 1945 a předkládat
výsledky zkoumání například pořádáním výstav anebo publikační činností. Institut Terezínské iniciativy, obecně
prospěšná společnost[online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25721542-institut-terezinskeiniciativy-obecne-prospesna-spolecnost Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost[online]. [cit. 2017-09-

16

08]. Dostupné z: http://www.terezinstudies.cz/institute/index.html
Institutu celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. – Vznikl 9. 8. 1999. Od 20. 7. 2017 funguje pod názvem Vysoká škola
sociálně správní, z.ú. Předmětem činnosti je poskytování vzdělání a provádění nezávislých průzkumů. Institut
celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25840886vysoka-skola-socialne-spravni-z-u
Interkosmos – Program SSSR na spolupráci ve výzkumu vesmíru pro NDR, Československo, Bulharsko, Polsko,
Rumunsko, Kubu a Mongolsko. Československo díky tomuto programu vysílalo do vesmíru družice, ale i prvního
kosmonauta Vladimíra Remka. České stopy ve vesmíru: Nejen Vladimír Remek a program Interkosmos [online]. [cit.
2017-07-23].

Dostupné

z:

http://vesmir.stoplusjednicka.cz/ceske-stopy-ve-vesmiru-nejen-vladimir-remek-program-

interkosmos
IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. – Společnost vznikla 3. 10. 1991. Podniká v oblasti silniční motorové dopravy
a nakládáním s nebezpečnými odpady. IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/40764877-ipodec-ciste-mesto-a-s
IVAN GABAL - ANALYSIS & CONSULTING – Podnikající fyzická osoba začala podnikat 22. 8. 2001 a ukončila
podnikání 16. 7. 2014. Prováděl poradenskou činnost v oblasti sociologie a politologie. IVAN GABAL - ANALYSIS &
CONSULTING [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/12598224-phdr-ivan-gabal
Jan Becher-Karlovarská Becherovka, a.s. – Společnost vznikla 1. 1. 1994. Podniká ve výrobě a úpravě konzumního lihu,
kvasného lihu a lihovin a jejich prodej. Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné
z: http://rejstrik.penize.cz/49790765-jan-becher-karlovarska-becherovka-a-s
JDR, s.r.o. v likvidaci – Vznikla 1. 1. 2002 a od 17. 3. 2014 je vyhlášena likvidace. Zabývala se pronájmem bytů,
nemovitostí

a

nebytových

prostor.

JDR,

s.r.o.

v

likvidaci [online].

[cit.

2017-09-08].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26496828-jdr-s-r-o-v-likvidaci
Jedličkův ústav, příspěvková organizace – Vznikl 20. 8. 1945 jako pobočka Jedličkova ústavu v Praze. Zapsán
do obchodního rejstříku byl 9. 4. 2002. Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám od 3 let s tělesným
a kombinovaným postiženým. Cílem je pomoci lidem, aby byli obstát a žít v běžném sociálním prostředí.
Jedličkův ústav, příspěvková organizace [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://www.ju-lbc.cz/cs/o-nas/historie/
Jedličkův ústav, příspěvková organizace [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/70932522jedlickuv-ustav-prispevkova-organizace
Jihočeská energetika, a.s. – Založena 1. 1. 1994 a zanikla 17. 8. 2005. Provozovala údržbu a provoz telekomunikačních
služeb a energetiky. Vyráběla elektřinu v malé vodní elektrárně. Jihočeská energetika, a.s. [online]. [cit. 2017-07-20].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60826819-jihoceska-energetika-a-s
Jihočeské pivovary s.p. – Vznikly 30. 8. 1948 přejmenováním z Českobudějovické pivovary, n.p. a sloučením
s Měšťanským pivovarem a dalších pivovarů. Státní podnik byl regionálním podnikem, který spravoval všechny včleněné
pivovary. Postupně byl po částech státní podnik privatizován. Encyklopedie Českých Budějovic - Pivovarnictví [online].
[cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/pivovarnictvi
Jihomoravská plynárenská, a.s. – Vznikla 1. 1. 1994 a zanikla 1. 1. 2014. Zabývala se obchodem s plynem a elektřinou,
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montáží a servisem plynových a elektrických zařízení a kontrolou životního prostředí. Jihomoravská plynárenská,
a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/49970607-jihomoravska-plynarenska-a-s
JZD Dalešice – Družstvo je součástí AGROCHEMA, družstvo., které vzniklo 17. 3. 1993 z Jednotného zemědělského
družstva POJIHLAVÍ, jež bylo založeno 28. 2. 1956. To se později několikrát přejmenovalo na AGROCHEMU. Zabývá
se

zemědělskou

činností.

AGROCHEMA,

družstvo [online].

[cit.

2017-07-21].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/00140368-agrochema-druzstvo
K I T A J společnost s ručením omezením (s.r.o.) v likvidaci – Vznikla 4. 1. 1993 a zanikla 7. 12. 2010. Zabývala
se koupí zboží s jeho následným prodejem. K I T A J společnost s ručením omezením (s.r.o.) v likvidaci [online]. [cit.
2017-07-21]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47535334-k-i-t-a-j-spolecnost-s-rucenim-omezenym-s-r-o-v-likvidaci
Karel Schwarzenberg, Lesní správa Orlík nad Vltavou – Podnikající fyzická osoba byla zapsána do Obchodního rejstříku
25. 2. 1994 a zanikla 9. 3. 2007. Předmětem podnikání bylo zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovaných
zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Karel Schwarzenberg, Lesní správa Orlík
nad Vltavou[online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47017392-karel-schwarzenberg-lesni-spravaorlik-nad-vltavou
Karlovarské bahenní lázně spol. s r.o. – Vznikly 13. 5. 2008. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba
jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. Dále pronajímá byty, nemovitosti a nebytové prostory. Karlovarské bahenní
lázně spol. s r.o. [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28018443-karlovarske-bahenni-laznespol-s-r-o
KIC Odpady, a.s. v likvidaci – Vznikly 30. 10. 2008 a od 25. 7. 2017 je vyhlášena likvidace. Podnikaly v živnosti volné a
živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. KIC Odpady, a.s., v likvidaci [online]. [cit. 201709-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28564111-kic-odpady-a-s-v-likvidaci
KKCG Industry B. V. – Vznikla v roce 2005 a je součástí KKCG SE. Zabývá se strojírenským a hutnickým průmyslem.
Společnost

sídlí

v Nizozemí.

KKCG

Industry

B.V. [online].

[cit.

2017-08-30].

Dostupné

z:

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=24701613
Klub za starou Prahu – Vznikl v roce 1990 za účelem ochrany památek v Praze. Klub za starou Prahu [online]. [cit.
2017-09-25]. Dostupné z: http://www.zastarouprahu.cz/o-klubu
Knihkupectví M. Němcová – Vzniklo 17. 2. 1992 a zaniklo 18. 7. 2008. Miroslava Němcová v rozhovoru uvedla,
že ukončila své podnikání, protože nenašla nikoho vhodného, komu by svěřila knihkupectví. Miroslava Němcová Živnostenský rejstřík [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/42648394/miroslavanemcova/zivnosti/ Miroslava Němcová: Mé knihkupectví už není [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/miroslava-nemcova-me-knihkupectvi-uz-neni/r~i:article:622575/
Knihovna Václava Havla, o.p.s. – Byla založena 26. 7. 2004. Pořádá veřejná setkání, vydává publikace, upozorňuje
na význam boje za svobodu, lidská práva a demokracii v totalitě. Dále působí jako badatelna, archiv a knihovna
děl Václava Havla a další díla či předměty, které měli vliv na jeho život. Knihovna Václava Havla, o.p.s. [online]. [cit.
2017-07-27]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27169413-knihovna-vaclava-havla-o-p-s
Komerční banka, státní peněžní ústav – Vznikla 1. 1. 1990 a zanikla 15. 1. 2003 rozhodnutím guvernéra České národní
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banky. Jejím úkolem bylo vypořádávání restitučních nároků a bankovní činnost. Komerční banka, státní peněžní
ústav [online]. [cit. 2017-08-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00211397-komercni-banka-statni-penezni-ustav
Komise ÚV KSČ a ÚV Národní fronty pro přípravu nové ústavy v letech 1959-1960 – Byla zřízena pro vytvoření nové
ústavy, která byla později jednomyslně přijata na zasedání Národního shromáždění. Stenoprotokol z 2. schůze Národního
shromáždění Národní shromáždění Československé republiky v Praze v pondělí dne 11. července 1960: část 13 [online].
[cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/002schuz/s002013.htm
Komise vlády České republiky pro přípravu Ústavy České republiky – Zřízena usnesením vlády České republiky
ze dne 10. 7. 1992. Jejími členy byl Václav Klaus, Jan Kalvoda, Cyril Svoboda a další. Usnesení vlády České republiky
ze dne 10. července 1992 č. 484 o zřízení Komise vlády České republiky pro přípravu Ústavy České republiky [online].
[cit.

2017-07-02].

Dostupné

z:

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A28B975F5D902D51C12571B6006DCA33
Komunistický svaz mládeže (KSM) – Vznikl rozpadem SSM 13. 4. 1990. Během roku 1993 existovaly tři proudy
v KSM. Prvním byl reformní demokraticko-socialistický a chtěl se přiklonit ke straně Levý blok. Druhý proud
byl marxisticko-leninský, který se přikláněl k dogmatickému a nekomunistickému křídlu v KSČM. Posledním třetím
proudem byl trockistický, který podporoval trockistický proud v KSČM. KSM se následně rozštěpilo a soudilo
se s Ministerstvem vnitra o své rozpuštění, které KSM vyhrálo a nebylo rozpuštěno. Mezi nově vzniklé organizace patří
například Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ). KSM a SMKČ mezi sebou nemají dobré vztahy dodnes
a panuje mezi nimi napětí. BASTL, Martin. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011. Politologie (Grada).
ISBN 978-80-247-3797-3. s. 31-36 Vnitro rozpustilo sdružení mladých komunistů [online]. [cit. 2017-08-15].
Dostupné

z:

http://zpravy.idnes.cz/vnitro-rozpustilo-sdruzeni-mladych-komunistu-frn-

/domaci.aspx?c=A061018_121134_domaci_cen Komunistický svaz mládeže může opět fungovat [online]. [cit. 2017-0815].

Dostupné

z:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ct24/domaci/1359164-komunisticky-svaz-mladeze-muze-opet-

fungovat
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. – Vznikl 1. 4. 1996. Zabývá se například zámečnictvím, malířstvím
a opravou silničních vozidel. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. [online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/61057606-komwag-podnik-cistoty-a-udrzby-mesta-a-s
Kongresové centrum Praha, a.s. – Vzniklo 1. 7. 1995. Zajišťuje pořádání konferencí, veletrhů, koncertů, výstav a dalších
společenských či uměleckých akcí. Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Kongresové centrum Praha, a.s. [online]. [cit. 201706-30]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=577953&typ=UPLNY
Kooperačního sdružení Hrotovice – Vzniklo 8. 12. 1992 a zaniklo 18. 3. 1997. První živnostenské oprávnění vzniklo
8. 2. 1993 a zaniklo 27. 1. 1997. Zabývalo se vyráběním krmných směsí a jeho prodejem. Kooperační sdružení
Hrotovice [online]. [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: https://rejstriky.finance.cz/firma-kooperacni-sdruzeni-hrotovice47443898
Koordinační stávkový výbor studentů – Vznikl 20. 11. 1989 v Praze na katedře DAMU, kde měl sídlo. Později se přidaly
i mimopražské školy. Koordinoval stávky a distribuci textu Prohlášení k dělníkům a rolníkům. Koordinační stávkový
výbor studentů [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/1989/1989_1121.php
Kostelecké maso uzeniny, a.s. – Vznikly 16. 4. 2004 a od 20. 12. 2016 se společnost jmenuje AGABSY, a.s. Předmětem
činnosti společnosti je správa majetku. Kostelecké maso uzeniny, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
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http://rejstrik.penize.cz/26919958-agabsy-a-s
Kostelecké uzeniny a.s. – Vznikly 1. 5. 1995, ale do Obchodního rejstříku byly zapsány 30. 4. 1992. Zabývají
se zemědělskou výrobou, uzenářstvím a řeznictvím. Kostelecké uzeniny a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/46900411-kostelecke-uzeniny-a-s
KOVOSVIT MAS, a.s. – Vznikla 1. 6. 2002. Věnuje se například truhlářství, podkovářství, zámečnictví a slévárenství.
KOVOSVIT MAS, a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26047284-kovosvit-mas-a-s
KOVOSVIT, a.s. – Byla založena 29. 12. 1990 a byla přejmenována 31. 3. 2014 na InStar Technologies a.s. Zabývala
se například modelářstvím, zámečnictvím, truhlářství a slévárenstvím. KOVOSVIT, a.s. [online]. [cit. 2017-08-30].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00009415-instar-technologies-a-s
KR leasing, a.s. – Vznikla 6. 12. 1995 a zanikla 23. 10. 2002. Zprostředkovávala finanční transakce u kapitálových
investic a pronajímala nemovité a movité věci. KR leasing, a.s. [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/63999919-kr-leasing-a-s
Krajská veterinární správa – Zřízena zákonem 166/1999 Sb. jako součást soustavy státní veterinární správy. Vyhotovuje,
kontroluje a aktualizuje pohotovostní plány a organizuje činnost krajského krizového centra tlumení nákaz. Schvaluje
a registruje veškeré soukromé veterinární lékaře, akce atd., které se týkají zvířat. Provádí kontrolu jatečních zvířat a masa
atd. ČESKO. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
In:

Zákony

pro

lidi.cz

[online].

©

AION

CS

2010-2017

[cit.

10.

9.

2017].

Dostupné

z:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166
KRÁLOVEPOLSKÁ, a.s. – Vznikla 1. 5. 1992. Zabývá se montáží a servisem zdvihacích, elektrických, plynových
a tlakových zařízením. Dále podniká v oblasti kovářství, obrábění a zámečnictví. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. [online]. [cit.
2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/46347267-kralovopolska-a-s
Kruh nezávislé inteligence – Vznikl v roce 1989. Dne 6. 9. 1989. se v sedmibodovém prohlášení vyslovil pro neomezený
dialog, rehabilitaci etických principů a maximální informovanost. Zároveň vystupoval na ochranu svých členů a ostatních
vědeckých a tvůrčích pracovníků proti represi a perzekuci. Kruh nezávislé inteligence [online]. [cit. 2017-09-30].
Dostupné z: http://totalita.cz/kalendar/kalend_1989_09.php
L.R.Trade s.r.o. – Společnost vznikla 15. 5. 1995. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost pro výkon činnosti a v hostinské činnosti. L.R.Trade s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/63677784-l-r-trade-s-r-o
La Strada Česká republika, o.p.s. – Vznikla 30. 3. 1998. Je neziskovou nevládní organizací, která pomáhá
vykořisťovaným a obchodovaným osobám a provádí osvětovou činnost. La Strada Česká republika, o.p.s. [online]. [cit.
2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25656317-la-strada-ceska-republika-o-p-s La Strada Česká republika,
o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://www.strada.cz/cz/o-nas
Laboratoř kosmického záření na Lomnickém štítě Fyzikálního ústavu Slovenské akademie věd – Laboratoř spadala
pod Fyzikální ústav ČSAV, ale byla předána Slovenské akademii věd v roce 1960. Sleduje a studuje kosmické záření
hlavně sluneční korónu. Observatórium Lomnický Štít: meteorológia a slnečná astrofyzika – Dr. Jan Rybak [online]. [cit.
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2017-07-24]. Dostupné z: http://stara.suh.sk/obs/slnsem/20css/39w.pdf Fyzikální ústav AV ČR [online]. [cit. 2017-07-24].
Dostupné z: http://www.fzu.cz/historie-fzu
Laterna Magika – Vznikla v roce 1958 kvůli Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Byly využity filmové postupy
v divadle a bylo umožněno divákům rozhodnout, jakým směrem se bude vyvíjet děj. Na výstavě měla Laterna Magika
velký úspěch a následně bylo rozhodnuto, že inscenace bude pokračovat v Praze. Laterna Magika byla připojena
k Národnímu divadlu a od roku 1992 je samostatným subjektem. Laterna Magika [online]. [cit. 2017-07-27]. Dostupné z:
http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Laterna_magika
Lesy České republiky, s.p. – Založen 11. 12. 1991 Ministerstvem zemědělství a zapsán do obchodního rejstřík 1. 1. 1992.
Hospodaří s majetkem státu, ale nemá vlastní majetek. Mezi jeho hlavní činnosti patří zachování lesa, jeho péči a ochranu
a trvale udržitelné hospodaření v něm. Státní podnik Lesy České republiky, s.p. - Statut [online]. [cit. 2017-07-04].
Dostupné z: https://lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/informace-pro-verejnost/
Letiště Ostrava, a.s. – Vzniklo 3. 3. 2004. Provozuje leteckou dopravu. Letiště Ostrava, a.s. [online]. [cit. 2017-09-29].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26827719-letiste-ostrava-a-s
Linka pomoci v krizi – Linka je anonymní a je určena k psychické podpoře zaměstnanců a příslušníků
Armády

České

sborů,

Hasičského

Vězeňské

republiky,

služby

Celní

správy

záchranného
České

sboru

republiky

a

České

republiky,

České
zaměstnanci

Generální

inspekce

republiky,

Policie

Ministerstva

obrany,

bezpečnostních

České

republiky,

Ministerstva

vnitra.

Anonymní linka pomoci v krizi [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/anonymni-linkapomoci-v-krizi.aspx
Litmedia a.s. – Vznikla 13. 5. 2009. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost
pro výkon činnosti. Litmedia a.s. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28889649-litmedia-a-s
Log-I-Con a.s. – Vznikl 20. 12. 1995 pod názvem C & B Partners a.s. Následně byla společnost přejmenována
na Log-I-Con a.s. 30. 4. 1996 a v současnosti se jmenuje CREDIT FINANCE, a.s. od 30. 7. 2004. Zabývá se vedením
účetnictví, činností úředních poradců a vedení daňové evidence. Log-I-Con a.s. [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/64829430-credit-finance-a-s
Lovochemie, a.s. – Vznikla 1. 11. 1993. Předmětem podnikání je například výroba nebezpečných chemických směsí
a chemických látek označených jako vysoce toxických a toxických a jejich prodej, nástrojařství, izolatérství, obchod
s elektřinou

a

výroba

s rozvodem

elektřiny.

Lovochemie,

a.s. [online].

[cit.

2017-09-10].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/49100262-lovochemie-a-s
LUKROM, spol. s r. o. – Vznikla 7. 6. 1991. Předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba včetně prodeje
nezpracovaných zemědělských produktů za účelem jejich prodeje a dalšího zpracování. LUKROM, spol. s r.o. [online].
[cit. 2017-09-06]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/18188281-lukrom-spol-s-r-o
Manažerské družstvo A23 – Družstvo bylo založeno 1. 4. 1993 a zaniklo 20. 12. 2001. Zabývalo se například
zprostředkováváním organizačních a ekonomických poradců, vzdělávání a koupí zboží s jeho následným prodejem.
Manažerské družstvo A 23 [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO48031267-manazerske-druzstvo-23/
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MAS Východní Slovácko, z.s. – Vznikla 15. 12. 2005. MAS znamená Místní akční skupina, která je nezávislá
na politickém rozhodování. Jejím základním cílem je rozvoj venkovských oblastí prostřednictvím získávání a rozdělávání
dotačních

prostředků.

MAS

Východní

Slovácko,

z.s. [online].

[cit.

2017-09-17].

Dostupné

z:

http://databaze.nsmascr.cz/Mas/38/MAS-Vychodni-Slovacko-zs
Masarykova demokratická akademie, z.s. (MDA) – Založena v roce 1896 pod názvem Dělnická akademie
a přejmenována 1. 1. 2014. Dříve byla institucí pro vzdělávání dělníků a organizaci jejich volného času. V současnosti
je sociálnědemokratickou institucí, která vzdělává, pořádá debaty a semináře a popularizuje sociální demokracii.
Masarykova demokratická akademie, z.s. [online]. [cit. 2017-08-22]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/15887928masarykova-demokraticka-akademie-z-s Masarykova demokratická akademie, z.s. [online]. [cit. 2017-08-22]. Dostupné
z: http://www.masarykovaakademie.cz/images/Articles/zakladni_dokumenty/mda_obecne_web_150319.pdf
Masarykova onkologická nadace v Brně – Vznikla 8. 2. 1999. Nadace pomáhá onkologicky nemocným lidem
a osvětovou, vědeckovýzkumnou a preventivní činnost v boji s onkologickými onemocněními. Masarykova onkologická
nadace v Brně [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/44992106-masarykova-onkologickanadace-v-brne
Masarykova univerzita – Dne 28. 1. 1919 byl přijat zákon, který schválil založení univerzity v Brně pod názvem
Masarykova universita se čtyřmi fakultami a to lékařské, právnické, filozofické a přírodovědecké. Po únoru 1948 byla
založena pedagogická fakulta. V roce 1960 byla univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně
a vládním nařízením byla zrušena farmaceutická fakulta. Nový název měla univerzita do roku 1989, kdy se vrátila
ke

svému

původnímu

názvu.

Historie

Masarykovy

univerzity [online].

[cit.

2017-09-23].

Dostupné

z:

https://www.muni.cz/o-univerzite/historie-univerzity
Megaplay s. r. o. – Vznikla 14. 11. 1995. Společnost se zaměřuje na pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor
bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz. Megaplay s. r. o. [online]. [cit. 2017-06-30].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/64825558-megaplay-s-r-o
Měsíčník Host do domu – Byl publikován od roku 1954 do roku 1970. Jméno získal podle sbírky Jiřího Wolkera
a předválečného avantgardního časopisu Host. Zabýval se informováním o kultuře a podpoře začínajících autorů. Slovník
české

literatury

-

měsíčník

Host

do

domu [online].

[cit.

2017-08-14].

Dostupné

z:

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=107
Městská divadla pražská (MDP) – Vznikla v roce 1950 a působí dodnes. Patří mezi ně Komorní divadlo (1950-1976),
Divadlo Komedie (1950-dosud), Divadlo ABC (1962-dosud) a Divadlo Rokoko (1975-dosud). Jednalo se o poúnorovou
přestavbu pražské divadelní scény. Od vzniku MDP je jejich provozovatelem město Praha. Městská divadla
pražská [online].

[cit.

2017-09-04].

Dostupné

z:

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/M%C4%9Bstsk%C3%A1_divadla_pra%C5%BEsk%C3%A1
Městské divadlo Kolín – S profesionálním obsazením začalo fungovat v roce 1948. Do repertoáru patřila česká klasika,
ruská klasika a světová klasika. V roce 1990 správa divadla byla přesunuta na město. Dne 2. 9. 1992 bylo divadlo
zrušeno kvůli ekonomickým problémům. Následně bylo znovu založeno pod názvem Městské divadlo Kolín. Divadlo
Kolín [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Divadlo_Kol%C3%ADn Městské
divadlo Kolín [online]. [cit. 2017-07-26]. Dostupné z: http://www.divadlokolin.cz/cms/o-mestskem-divadle-kolin
Městský celní sklad s.r.o. – Založen 20. 3. 1996. Specializuje na skladovací služby. Městský celní sklad s.r.o. [online].
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[cit. 2017-07-03]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/62967410-mestsky-celni-sklad-s-r-o
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – Vznikl 25. 1. 1996. Zajišťuje provoz městské hromadné dopravy, opravu jejího
vybavení a rozšiřování jejího dosahu. Městský dopravní podnik Opava, a.s. [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/64610250-mestsky-dopravni-podnik-opava-a-s
Mezinárodní astronomická unie (IAU) – Byla zřízena v roce 1919. Jejím hlavním úkolem je s mezinárodní spoluprací
pomoci rozvíjet astronomii a dále například pojmenovává planety, hvězdy a další tělesa ve vesmíru. Mezinárodní
astronomická unie [online]. [cit. 2017-07-23]. Dostupné z: https://www.iau.org/about/
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – Je mezinárodní organizací, která byla založena 27. 12. 1945 jako součást OSN.
Československo bylo jedním ze zakládajících členů, ale bylo zbaveno členství v roce 1954 a získalo ho zpět až v roce
1990. Mezi její cíle patří například pomáhat obnově a rozvoji států, podporovat vyrovnaný mezinárodní obchod
a poskytování půjček na investiční činnost. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-banka-pro-obnovu-a-rozvoj-4037.html
Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (International Helsinki Federation) (IHF) – IHF byla organizace,
která chránila lidská práva a nechala v listopadu 1988 založit Československý helsinský výbor (Čs.HV), který byl později
přejmenován na Český helsinský výbor (ČHV). Dne 27. 11. 2007 byl prezident IHF nucen ukončit činnost IHF kvůli
bankrotu. Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://www.ihfhr.org/ Český helsinský výbor [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/cs/o-nas/historie/
Mezinárodní měnový fond (IMF) – Vznikl na konferenci v Bretton Woods v červenci 1944. Sídlem je Washington D.C.
Mezi hlavní cíle IMF patří například podpora devizové stability a mezinárodní měnové spolupráce, rozšiřování
a růst mezinárodního obchodu a finanční podpora členů, kteří mají potíže s platební bilancí. Mezinárodní měnový
fond [online].

[cit.

2017-09-05].

Dostupné

z:

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-

spoluprace/mezinarodni-instituce/imf-mezinarodni-menovy-fond-11650
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. – Vzniklo 21. 6. 2001. Organizuje
a zajišťuje činnosti Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka v Karlových Varech a i další pěvecké soutěže.
Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26328160-mezinarodni-pevecke-centrum-antonina-dvoraka-v-karlovych-varech-o-p-s
MICROSOFT s.r.o. – Do Obchodního rejstříku byl zapsán 18. 9. 1992. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej, poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu

a

poskytování

software.

MICROSOFT

s.r.o. [online].

[cit.

2017-09-22].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/47123737-microsoft-s-r-o
MILLER - Sü s.r.o. v likvidaci – Vznikla 10. 9. 1998 a zanikla 16. 5. 2012. Podnikala v oblasti řeznictví a uzenářství.
MILLER - Sü s.r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25224891-miller-su-s-r-ov-likvidaci
Místní sociální služby, o.p.s. v likvidaci – Vznikla 21. 3. 2013 a od 11. 12. 2013 je vyhlášena likvidace. Správní rada
rozhodla 25. 10. 2013, že společnost bude zrušena likvidací ke dni 1. 1. 2014 a o jmenování likvidátora. Zabývala
se ambulantní a terénní službou v oblasti sociálních služeb. Místní sociální služby, o.p.s. v likvidaci [online]. [cit. 201709-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/01522281-mistni-socialni-sluzby-o-p-s-v-likvidaci
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MITAS Praha n.p. – Založen v roce 1933 jako dceřiná firma společnosti Michelin. Během války společnost přešla
pod německou firmu Harburger Phönix. V roce 1945 došlo ke znárodnění a přejmenování na MITAS. Od začátku výroby
se

specializuje

na

výrobu

pneumatik.

MITAS

Praha

n.p. [online].

[cit.

2017-09-24].

Dostupné

z:

http://www.cgs.cz/~cgs/index.php?stranka=2&rid=7&cid=4&PHPSESSID=mnxjmhgn
Mladí konzervativci, z.s. (MK) – Spolek vznikl 18. 12. 1991. Podporují ODS, se kterou navázali exkluzivní
a dlouhodobou spolupráci. MK pořádá besedy, konference a několikadenní Letní kemp. Mladí konzervativci, z.s. [online].
[cit. 2017-07-24]. Dostupné z: http://konzervativci.cz/cs/o-nas/ Mladí konzervativci, z.s. [online]. [cit. 2017-07-24].
Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/44964633/mladi-konzervativci-zs/
Mladí křesťanští demokraté, o.s. (MKD) – Vzniklo v roce 1997 a do Obchodního rejstříku bylo sdružení zapsáno
1. 1. 2014 a od 28. 5. 2015 je zapsaným spolkem. Podporují KDU-ČSL a konzervativní a křesťanské hodnoty. Pořádají
vzdělávací akce, besedy, semináře, odborné konference. Mladí křesťanští demokraté, o.s. [online]. [cit. 2017-09-11].
Dostupné z: http://www.mladikd.cz/about.php Mladí křesťanští demokraté, o.s. [online]. [cit. 2017-09-11]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/69781206-mladi-krestansti-demokrate-z-s
Mladí sociální demokraté z.s. (MSD) – Spolek vznikl 19. 7. 1990. MSD je spolkem s vlastním majetkem, který sdružuje
lidi se sociálně demokratickou orientací. Podporují demokracii, zájmy mladých lidí a spolupracují s ČSSD při tvorbě
sociálně

demokratické

politiky.

Mladí

sociální

demokraté

z.s. [online].

[cit.

2017-07-17].

Dostupné

z:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737564&typ=UPLNY
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko – Monitorovací výbor
kontroluje financování operačního programu ze strukturálních fondů Evropské unie. Členové Monitorovacího výboru
jsou zástupci řídícího orgánu, státní správy, územní samosprávy, univerzity působící v regionu, hospodářští a sociální
partneři a nestátní neziskové organizace. Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/monitorovaci-vyborregionalniho-operacniho-programu-regionu
Moravská keramika a.s. – Vznikla 10. 3. 1999 a zanikla 30. 9. 1999. Zabývala se koupí zboží za účelem jeho dalšího
prodeje, zprostředkovatelskou činností a organizačním a ekonomickým poradenstvím. Moravská keramika a.s. [online].
[cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25557157-moravska-keramika-a-s
Most naděje - nadační fond v likvidaci – Vznikl 27. 6. 2002 a zanikl 5. 8. 2008. Podporovala charitativní, školská,
sociální a zdravotnická zařízení. Most naděje - nadační fond v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26699583-most-nadeje-nadacni-fond-v-likvidaci
Mototechna, národní podnik – Byla založena v roce 1946. Od počátku se společnost zabývá prodejem aut, motocyklů
a náhradních dílů. Postupně proběhla modernizace podniku a převedení do soukromých rukou. Mototechna [online]. [cit.
2017-07-19]. Dostupné z: https://www.mototechna.cz/pribeh-mototechny
MPWood s.r.o. – Společnost byla založena 12. 9. 2008. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost

pro

výkon

činnosti.

MPWood

s.r.o. [online].

[cit.

2017-09-17].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/28301331-mpwood-s-r-o
Multimediální park, o. p. s. v likvidaci – Vznikla 26. 2. 2004 a zanikla 30. 8. 2014. Jejím cílem byla podpora lidský
zdrojů a investic v oblasti komunikačních a informačních technologií. Multimediální park, o. p. s. "v likvidaci" [online].
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[cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26825210-multimedialni-park-o-p-s-v-likvidaci
Muzeum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových – Vzniklo 26. 2. 1999. Spravuje sbírku Jana a Medy Mládkových
a rozšiřuje ji. Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/49370499-museum-kampa-nadace-jana-a-medy-mladkovych
Nadace AGROFERT – Vznikla 5. 12. 2011. Podporuje osoby se zdravotním postižením a znevýhodněných osob a pořádá
akce na podporu vědy, kultury, sportu, zvířat a životního prostředí. Nadace AGROFERT [online]. [cit. 2017-09-13].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/24188581-nadace-agrofert
Nadace BESIP v likvidaci – Vznikla 17. 1. 2005 a zanikla 1. 6. 2017. Snažila se působit na zlepšení bezpečnosti
silničního provozu prostřednictvím vzdělávání. Nadace BESIP v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27211428-nadace-besip-v-likvidaci
Nadace Bezpečná Olomouc – Vznikla 29. 12. 1998. Jejím účelem je podpora Městské policie v Olomouci a útvaru
Policie České republiky se sídlem v Olomouci. Jedná se nejen o materiální či technickou podporu, ale i vzdělávání
a propagačních akcí.

Nadace Bezpečná Olomouc [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://rejstrik-

firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-61989711-nadace-bezpecna-olomouc/
Nadace BOHEMIAE, v likvidaci – Vznikla 23. 3. 1999 a v likvidaci je od 20. 12. 2001. Nadace propaguje a podporuje
mezinárodní postavení České republiky. Nadace BOHEMIAE, v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/47608536-nadace-bohemiae-v-likvidaci
Nadace ČEZ – Vznikla 28. 8. 2002. Podporuje širokou škálu oblastí například, sportovce, kulturu, školství
a boj proti drogám. Nadace ČEZ [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26721511-nadace-cez
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – Vznikla 30. 7. 1998. Podporuje osoby sledující obecně prospěšné cíle
nebo ve veřejném zájmu hlavně v oblasti kulturním vzdělávací, zdravotní, sociální, podpory vědeckého myšlení, péče
o lidská práva a o odkaz Václava Havla. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 [online]. [cit. 2017-07-27].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/66002940-nadace-dagmar-a-vaclava-havlovych-vize-97
NADACE FORUM 2000 – Byla zaregistrována 28. 11. 1996, ale do Obchodního rejstříku zapsána 9. 8. 1999. Pořádá
konferenci

Forum

2000.

NADACE

FORUM

2000 [online].

[cit.

2017-09-25].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/65992768-nadace-forum-2000
Nadace Pavla Nováka v likvidaci – Vznikla 21. 4. 1998 a zanikla 16. 12. 2003. Jejím účelem byl rozvoj vzdělávání,
výzkumu, sociálně-tržní ekonomiky a právního řádu České republiky v souladu s integrací do Evropské unie. Nadace
byla založena Českou stranou sociálně demokratickou. Nadace Pavla Nováka v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-03].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25660951-nadace-pavla-novaka-v-likvidaci
Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni – Založena 21. 12. 2002. Nadace sídlí na adrese Ministerstva vnitra.
Jejím cílem je pomoci pozůstalým dětem po policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby anebo byli zraněni
s následnými těžkými tělesnými postiženími. V nadaci jsou zastoupeni zástupci Ministerstva vnitra České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky, Odborového svazu hasičů a Nezávislého
odborového svazu Policie České republiky. Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni – Statut [online]. [cit.
2017-06-22]. Dostupné z: http://www.nadacepah.cz/dokumenty/
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Nadace Pražské děti – Založena v roce 1993 Sdružením pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic,
ale zapsána do rejstříku nadací 15. 4. 1999. Postupně probíhalo rozšíření nadace. Organizuje pro děti sportovní pobyty,
charitativní výstavy a různé programy pro volný čas. Nadace Pražské děti [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/62935691-nadace-prazske-deti
Nadace Žena – Vznikla 14. 8. 2000. Účelem nadace je organizované sdružování žen. Nadace Žen [online]. [cit. 2017-0923]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26193337-nadace-zena
Nadační fond Bělobrádek – Byl založen 4. 9. 2014. Cílem je podpora zdravotně, postižených, znevýhodněných
a nemocných osob v integraci do společnosti. Dále podporuje osoby, které se zabývají pomocí handicapovaným. Nadační
fond Bělobrádek [online]. [cit. 2017-09-11]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/03284620-nadacni-fond-belobradek
NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA – Vznikl 22. 2. 2007. Cílem je pomoci obětem násilných trestních činů
spáchaných na území hlavního města Prahy a i jejich rodinám či pozůstalým. Také pomáhá strážníkům Městské policie
hlavního města Prahy a příslušníků integrovaného záchranného systému v hlavním městě Praze, kteří byli zraněni
či zemřeli a v tom případě pozůstalým. NADAČNÍ FOND BEZPEČNÁ PRAHA [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27653439-nadacni-fond-bezpecna-praha
Nadační fond Cesta ke vzdělání – Vznikl 9. 1. 2009. Prostřednictvím grantového programu finančními příspěvky
podporuje například vzdělávací pobyty žáků a studentů pražských škol a spolupráci mezi pražskými školami. Nadační
fond Cesta ke vzdělání [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28512715-nadacni-fond-cesta-kevzdelani
Nadační fond Českého rozhlasu – Vznikl 15. 12. 2000. Podporuje rozvoj kultury, vzdělávání a v oblasti zdravotní
a sociální. Poskytuje humanitární a charitativní pomoc. Nadační fond Českého rozhlasu [online]. [cit. 2017-09-26].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26419068-nadacni-fond-ceskeho-rozhlasu
Nadační fond Česko-anglického gymnasia – Byl vytvořen 15. 12. 1998. Vznikl na podporu studentů Česko-anglického
gymnasia

s.r.o.

Nadační

fond

Česko-anglického

gymnasia [online].

[cit.

2017-07-20].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/45019517-nadacni-fond-cesko-anglickeho-gymnasia
Nadační fond Evraz – Vznikl 6. 12. 2006 a 3. 8. 2014 byl přejmenován na Nadační fond VÍTKOVICE STEEL.
Byl zřízen za účelem dlouhodobého rozvoje nejen Moravskoslezského kraje, především podpory v sociální oblasti
a sportu, vzdělávání, kultury, tělovýchovy, vědy a zdravotnictví. Nadační fond Evraz [online]. [cit. 2017-09-04].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27784819-nadacni-fond-vitkovice-steel
Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových – Vznikl 24. 3. 1999 a zanikl 14. 5. 2004. Podporoval činnosti podporující
středoevropský region například v oblasti ekologické odpovědnosti, kulturních a uměleckých aktivit a rozvoje
mezinárodní spolupráce a kontaktů. Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/63836131-nadacni-fond-josefa-a-petry-vavrouskovych
Nadační fond klasické hudby – Byl založen 22. 10. 2004 a zanikl 23. 2. 2010. Jejím cílem byla podpora mladých umělců
z oblasti klasické hudby a jejich vzdělávání. Nadační fond klasické hudby [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27188418-nadacni-fond-klasicke-hudby
NADAČNÍ FOND NADĚJE “v likvidaci“ – Vznikl 21. 4. 1999 a zanikl 3. 1. 2006. Účelem nadace byla například
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obhajoba lidských práv, vzdělání a výchovy mladé generace a pomoc sociálně ohroženým občanům. NADAČNÍ FOND
NADĚJE " v likvidaci" [online]. [cit. 2017-09-23]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/48426652-nadacni-fond-nadeje-vlikvidaci
Nadační fond Nemocnice Dačice – Vznikl 24. 5. 2000. Zřízen na podporu zlepšení zdravotní péče v Nemocnici Dačice.
Nadační příspěvky pro Nemocnici Dačice jsou určeny na zdravotnické přístroje a techniku. Nadační fond Nemocnice
Dačice [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26025027-nadacni-fond-nemocnice-dacice
Nadační fond Plzeňského kraje pro vzdělávání zdravotnických pracovníků - “v likvidaci“ – Vznikl 9. 9. 2010 a zanikl
29. 6. 2013. Byl zřízen kvůli zajištění personálu v lůžkových zdravotnických zařízení a zdravotní záchranné službě.
Nadační fond Plzeňského kraje pro vzdělávání zdravotnických pracovníků - "v likvidaci" [online]. [cit. 2017-09-06].
Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/29107067-nadacni-fond-plzenskeho-kraje-pro-vzdelavani-zdravotnickych-

pracovniku-v-likvidaci
Nadační fond Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana – Založen 4. 6. 2013. Zřízen na pět let tedy po dobu funkčního
období Ing. Miloše Zemana jako prezidenta České republiky. Jeho účelem je podpora činnosti nestátních zařízení
poskytující dětem přechodnou rodinnou péči a snaha o snížení dluhu České republiky. Nadační fond Prezidenta republiky
Ing. Miloše Zemana[online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/01753436-nadacni-fond-prezidentarepubliky-ing-milose-zemana#sr
Nadační fond Tomáš v likvidaci – Vznikl 15. 2. 2010 a od 12. 9. 2016 je v likvidaci. Nadační fond pomáhal se vyrovnat
se situací pracovníkům s pracovními úrazy ve stavebnictví. Snažil se šířit osvětu a prevenci, která by snížila úmrtnost
a zranění pracovníků ve stavebnictví. Zřizovatelem příspěvkové organizace byla Skanska a.s. Nadační fond Tomáš
v likvidaci [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/29038715-nadacni-fond-tomas-v-likvidaci
Nadační fond Zdraví pro studenty, v likvidaci – Vznikla 5. 11. 1999 a zanikla 2. 4. 2014. Jejími zřizovateli
byli JUDr. Stanislav Gross a MUDr. Karel Kobes. Cíli nadace byly podpora dietní menzy pro studenty v Praze,
handicapovaných studentů vysokých škol, Studentského zdravotního ústavu a prevence drogových a jiných závislostí
u studentů vysokých škol. Nadační fond Zdraví pro studenty, v likvidaci [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26124483-nadacni-fond-zdravi-pro-studenty-v-likvidaci
Nakladatelství Artia – Vzniklo v roce 1953 a zaniklo 1990. Zaměřovalo se na cizojazyčnou populárně-naučnou literaturu,
knihy o umění a literaturu pro mládež. Byl to podnik pro zahraniční obchod na základě opatření ministra zahraničního
obchodu. Vyváželo například gramofonové desky, poštovní známky, časopisy, šperky a filmy. Nakladatelství
Artia [online]. [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1821
Nakladatelství C.H. BECK, organizační složka – Bylo založeno 19. 5. 1993 a zaniklo 6. 6. 2012. Zabývalo se například
pořádáním školení, odborných kurzů a lektorskou činností. Dále zpracovávalo data a spravovalo sítě. Také provádělo
nakladatelskou a vydavatelskou činnost. Nakladatelství C.H. BECK, organizační složka [online]. [cit. 2017-08-24].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/49366661-nakladatelstvi-c-h-beck-organizacni-slozka
NATUR HB, s.r.o. – Vznikla 21. 5. 2004. Zaměřuje se například na chov hospodářských zvířat, ustájení koní, výroba
kvasného lihu a konzumního lihu a lihovin. NATUR HB, s.r.o. [online]. [cit. 2017-07-04]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26011450-natur-hb-s-r-o
Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně - příspěvková organizace – Vznikla 29. 4. 2004 a zanikla 19. 5. 2006. Jejím
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úkolem bylo zajišťování provozních nákladů nemocnice. Jejím představitelem byl ředitel Bohumínské nemocnice.
Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně - příspěvková organizace [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/00844918-nemocnice-s-poliklinikou-v-bohumine-prispevkova-organizace
Nerudova spol. s r. o. – Vznikla 31. 8. 1992 a zanikla 9. 11. 1995. Společnost prováděla občanské a bytové stavby.
Nerudova spol. s r.o. [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45809615-nerudova-spol-s-r-o
New York Academy of Sciences – Organizace založena v roce 1817 v USA, kde je jednou z nejstarších vědeckých
společností. Je neziskovou profesní společností. Cílem je pokročit v oblasti vědeckého výzkumu a znalostí, podporovat
vědeckou gramotnost a řešení globálních problémů společnosti prostřednictvím řešení založených na vědě. New York
Academy of Sciences [online]. [cit. 2017-06-22]. Dostupné z: https://www.nyas.org/about/our-mission/
Nezávislé tiskové středisko – Vzniklo 18. 11. 1989 v bytě Alexandra Vondry. Oficiálně bylo zapsáno do obchodního
rejstříku 27. 7. 1990. Nezávislé tiskové středisko se snažilo o nezávislou demokratickou žurnalistiku. Nezávislé tiskové
středisko v likvidaci [online]. [cit. 2017-08-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00550604-nezavisle-tiskovestredisko-v-likvidaci Mgr. Jan Ruml (1953) - Witness story - Memory of Nations [online]. [cit. 2017-08-13]. Dostupné z:
http://www.pametnaroda.cz/story/ruml-jan-1953-2212
Nové Průhonice s.r.o. – Společnost vznikla 1. 9. 2010 a zanikla 1. 10. 2011 sloučením s IMOBA, a.s. Zabývala
se pronájmem bytů, nemovitostí a nebytových prostor. Nové Průhonice s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/24724998-nove-pruhonice-s-r-o
Noviny Právo – Vznikly v roce 1991. Noviny vychází denně dodnes se speciálními přílohami. Jsou vydávány
nakladatelstvím Borgis, a.s. Noviny Právo [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: https://pravo.magaziny.cz/
Občané Prahy 8 o.s. – Spolek vznikl 10. 1. 2013, ale do Obchodního rejstříku byl zapsán 1. 1. 2014. Občané
Prahy 8 o.s. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-01334361-obcaneprahy-8-o-s/
Občanské sdružení ARCHA – Bylo založeno v roce 1998. Pořádalo veřejná slyšení a semináře k tématům,
která jsou důležitá pro dlouhodobou udržitelnost civilizované společnosti. Občanské sdružení ARCHA [online]. [cit.
2017-07-20]. Dostupné z: http://archa.webnode.cz/stanovy/
Občanské sdružení Matice staroboleslavské – Vzniklo 14. 12. 2009. Cílem sdružení je podpora rozvoje života v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi pořádání pravidelných akcí jako je například Národní svatováclavská pouť. Občanské
sdružení

Matice

staroboleslavské [online].

[cit.

2017-09-25].

Dostupné

z:

http://www.maticestaroboleslavska.cz/page4/page4.html
Občanský nadační fond v likvidaci – Vznikl 26. 8. 1999 a zanikl 23. 2. 2013. Nadační fond měl sídlo v Brně. Občanský
nadační fond v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: https://rejstriky.finance.cz/firma-obcansky-nadacnifond-v-likvidaci-25573616
Obecní dům, a.s. – Společnost vznikla 3. 6. 2005. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost pro výkon činnosti a v hostinské činnosti. Obecní dům, a.s. [online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27251918-obecni-dum-a-s
Oblastní nemocnice Jičín a.s. – Nemocnice byla v Jičíně již od druhé poloviny 15. století. Společnost vznikla 4. 12. 2003.
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Plní

veškeré

lékařské

činnosti.

Oblastní

nemocnice

Jičín

a.s. [online].

[cit.

2017-09-21].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26001551-oblastni-nemocnice-jicin-a-s Historie Oblastní nemocnice Jičín a.s. [online]. [cit.
2017-09-21].

Dostupné

z:

http://www.nemjc.cz/files/files/HISTORIE/2016/HISTORIE%20NEMOCNICE%20JI%C4%8C%C3%8DN.pdf
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje – Zřízena 21. 6. 2005 Středočeským krajem, ale začala
fungovat už v roce 1898. Plní veškeré lékařské činnosti. Historie Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice
Středočeského kraje [online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z: http://www.nemocnicekolin.cz/historie-nemocnice/d1011/p1=1016 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje[online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27256391-oblastni-nemocnice-kolin-a-s-nemocnice-stredoceskeho-kraje
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Vznikla 1. 9. 2003. Plní veškeré lékařské činnosti. Oblastní nemocnice Příbram,
a.s. [online]. [cit. 2017-09-07]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27085031-oblastni-nemocnice-pribram-a-s
Od A do Z, spol. s r.o. v likvidaci – Vznikla 15. 8. 1991 a zanikla 13. 8. 1997. Zabývala se například prodejem
stavebních hmot a prvků, prováděním zemních prací a inženýrská činnost v oboru stavebnictví a strojnictví. Od A do Z,
spol. s r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-15770761od-do-z-spol-v-likvidaci/
Odborový svaz KOVO (OS KOVO) – Vznikl v roce 1990. Zastupuje pracovníky kovoprůmyslu. Odborový
svaz KOVO [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://www.oskovo.cz/os-kovo/historie-os-kovo
Okresní národní výbor (ONV) – Původně měl být ONV a celá soustava, do které patřil, pouze dočasný a nahrazen
samosprávnými orgány. Jenže nakonec prozatímními nebyly a fungovaly do doby, než byly zrušeny zákonem
č. 367/1990 Sb. s účinností 24. 11. 1990 ke dni prvních voleb do obecních zastupitelstev a byly nahrazeny obecní
samosprávou. V roce 1945 bylo zrušeno oddělení kompetencí samosprávy a státní správy a vše řešila státní správa a byla
ovlivňována usneseními orgánů KSČ. Mezi cíle národních výborů patřila například v poválečné době konfiskace majetku
kolaborantů a Maďarů a Němců, upevňování socialistických prvků a vytlačování kapitalistických prvků. Dále spravovali
knihovny, základní a mateřské školy, dopravní infrastrukturu, pečovali o bytové hospodářství, a další. ČESKO. Zákon
č. 367/1990 Sb., České národní rady o obcích (obecní zřízení). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017
[cit. 18. 8. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-367 ČMEJREK, Jaroslav, Václav BUBENÍČEK a
Jan ČOPÍK. Demokracie v lokálním politickém prostoru: [specifika politického života v obcích ČR]. Praha: Grada, 2010.
Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-3061-5. s. 33-36 BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní
politiky. Praha: Grada, 2009. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-2908-4. s. 55-57
Organizačně správní institut, o.p.s. – Vznikl 27. 5. 2013. Předmětem podnikání je například propagace a poradenství
v oblasti farmacie, bankovnictví a managementu, organizace konferencí a seminářů a poskytování služeb podporujících
rozvoj neziskového sektoru. Organizačně správní institut, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/01707060-organizacne-spravni-institut-o-p-s
Originální videojournal – První díl vznikl v roce 1987 a poslední v roce 1989. Celkem vyšlo sedm pravidelných dílů,
dvě monotematická a devět zvláštních vydání z revolučních dní. Jednalo se o vysílání ve formách reportáží, rozhovorů,
informací z kultury a aktuálních událostech. Originální videojournal se rozšiřoval pomocí kopírování videokazet.
Originální

videojournal

–

co

mi

uvízlo

v

paměti [online].

[cit.

2017-08-13].

Dostupné

z:

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1501/092-094.pdf
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ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o. – Společnost vznikla 26. 3. 1992. Zabývá se hostinskou činností, zemědělstvím
a lesnictvím včetně prodeje nezpracovaných výrobků. ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-25].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45023930-orlik-nad-vltavou-s-r-o
OSM

s.r.o.

výrobou

–

a

Vznikl

17.

servisem

2.

1993.

Zabývá

telekomunikačních

se

a

například

správou

elektronických

a

zařízení

údržbou
a

nemovitostí,

velkoobchodem.

OSM s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47903180-osm-s-r-o
Patria Finance a.s. – Společnost vznikla 23. 5. 1994 a zanikla 31. 10. 2014. Vykonávala činnost obchodníka s cennými
papíry. Patria Finance, a.s. [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60197226-patria-finance-a-s
Plzeňský nábytek s.r.o. – Vznikla 22. 8. 2001. Společnost se zabývá velkoobchodem a specializovaným maloobchodem.
Plzeňský nábytek s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26334372-plzensky-nabytek-s-r-o
Plzeňský Prazdroj, a.s. – Společnost byla založena 1. 5. 1992 pod názvem Plzeňské pivovary a.s. Podniká v oblasti
pivovarnictví

a

sladovnictví.

Plzeňský

Prazdroj,

a.

s. [online].

[cit.

2017-07-25].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/45357366-plzensky-prazdroj-a-s
Podnik zahraničního obchodu Omnipol (PZO OMNIPOL) – Vznikl v roce 1934 jako společnost s ručením omezením
a čtyři roky poté se přeměnil na akciovou společnost. V roce 1959 proběhla transformace na podnik zahraničního
obchodu i změna názvu na PZO OMNIPOL, podnik zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých
zbraní a střeliva, sportovních a civilních letadel. Dalším vývojem byla v roce 1991 transformace na akciovou společnost
s většinovým státním podílem. Zabývá se leteckou technikou a speciální obranou technikou. Omnipol, a. s. [online]. [cit.
2017-08-17]. Dostupné z: http://omnipol.com/cz/o-firme/ Omnipol, a. s. [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25063138-omnipol-a-s
Podpůrný a garanční rolnický a lesní fond, a.s. – Vznikl 16. 9. 1993. Provádí operace na finančních trzích ke znemožnění
disponibilních prostředků prostřednictvím zprostředkovatelských společností. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a.s. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/49241494-podpurny-a-garancni-rolnicky-alesnicky-fond-a-s
Podzvičinsko, z.s. – Spolek vznikl 7. 9. 2000, ale do Obchodního rejstříku byl zapsán 1. 1. 2014. Členy spolku jsou obce,
podnikatelé a neziskový sektor v oblasti Podzvičinska/Podkrkonoší. Cílem spolku je rozvoj oblasti prostřednictvím
cestovního

ruchu.

Podzvičinsko,

z.

s.

-

Stanovy [online].

[cit.

2017-09-22].

Dostupné

z:

http://www.podzvicinsko.cz/cs/podzvicinsko-z-s.html Podzvičinsko, z. s. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-70860726-podzvicinsko/
Pomocné technické prapory (PTP) – Vznikly v září 1950 reorganizací silničních praporů, které byly založeny v říjnu
1948. PTP působily hlavně v dolech a na stavbách. V PTP působili vojáci, kteří byli označeni za politicky nespolehlivé.
Jejich základní vojenská služba trvala déle než běžná doba dvou let. Oficiálně byly PTP zrušeny na jaře 1954,
ale ve skutečnosti byly přejmenovány na vojenské technické prapory (VTJ). Pomocné technické prapory [online]. [cit.
2017-08-17]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/ptp.php
Pozemkový fond České republiky (Fond) – Zřízen zákonem č. 569/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992 a zrušen
byl zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností 1. 1. 2013. Spravoval privatizované společnosti vložené do Fondu, převáděl
majetek státu na obce a veřejné vysoké školy. ČESKO. Zákon č. 569/1991 Sb., České národní rady o Pozemkovém fondu
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České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 4. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-569 ČESKO. Zákon č 503/2002 Sb., Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o
změněn některých souvisejících zákonů. In: Zákony pro lidi.cz[online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 30. 6. 2017].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-503/zneni-20130101
PPP Centrum a.s. – Vznikla 18. 3. 1991 a zanikla 21. 1. 2016. Společnost byla několikrát přejmenována například na
CENTRUM – F, a.s. Zabývala se pronájmem bytů, movitostí a nebytových prostor. CENTRUM - F, a.s.
v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00013455-centrum-f-a-s-v-likvidaci
PRACUJME CHYTŘEJI, o.p.s. – Společnost vznikla 31. 8. 2005. Poskytuje například manažerské vzdělávání
a i v oblasti lidských zdrojů a personalistiky a výsledky výzkumů a vývoje v oblasti společenských, přírodních
va technických věd. PRACUJME CHYTŘEJI, o.p.s. [online]. [cit. 2017-10-04]. Dostupné z: http://rejstrikfirem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-27374599-pracujme-chytreji/
Prague Twenty, o.p.s. v likvidaci – Vznikla 11. 8. 2009 a zanikla 25. 1. 2017. Zabývala se pořádáním odborných
přednášek, konferencí v oblasti politiky, kultury a společenských věd. Prague Twenty, o.p.s. v likvidaci [online]. [cit.
2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28937503-prague-twenty-o-p-s-v-likvidaci
PRaK, a.s. v likvidaci – Vznikla 16. 8. 1994 a zanikla 13. 12. 2012. Předmětem podnikání bylo zprostředkovávání
v oblasti obchodu a služeb, reklamní činnost a inženýrská činnost ve stavebnictví. PRaK, a.s. v likvidaci [online]. [cit.
2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/61858111-prak-a-s-v-likvidaci
Praktická gynekologie – Časopis byl poprvé vydán v roce 1997. Přináší informace v oboru gynekologie. Praktická
gynekologie [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.praktickagynekologie.cz/prakticka-gynekologieinformace
Právo, solidarita a informace o.s. – Spolek vznikl 26. 9. 2008 a byl zapsán do obchodního rejstříku 1. 1. 2014. Právo,
solidarita a informace o.s. [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO22722556-pravo-solidarita-informace-o-s/
Pražská plynárenská Holding a.s. – Vznikla 26. 3. 2001. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba
jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. Pražská plynárenská Holding a.s. [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26442272-prazska-plynarenska-holding-a-s
Pražské jaro o.p.s. – Vznikla 17. 6. 1999. Pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro a Mezinárodní hudební
soutěž Pražské jaro. Pražské jaro, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25773194prazske-jaro-o-p-s
PRECOLOR, a.s. – Vznikl 15. 3. 1995 a zanikl 30. 9. 2002 sloučením s AGROFERT HOLDING, a.s. Podnikal v prodeji,
výrobě a dovozu chemických látek a přípravků a koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje. PRECOLOR, a.s. [online].
[cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60792558-precolor-a-s
PRECHEZA a.s. – Vznikla 25. 3. 1991 a zanikla 31. 12. 2005 rozdělením na nástupnické společnosti PRECHEZA a.s.
a CECHEM – Správa kapitálových účastí, a.s. Společnost podnikala například s distribucí elektřiny a tepelné energie
a prodejem, výrobou a dovozem chemických látek a přípravků. PRECHEZA a.s. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/14617064-precheza-a-s
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PRECHEZA

a.s.

na

PRECHEZA

a

prodejem

a.s.

–
a

Vznikla
CECHEM

nebezpečných

31.
–

12.

Správa

chemických

2005

rozdělením

kapitálových

látek

a

směsí

účastí,
a

společnosti
a.s.

Zabývá

podnikáním

PRECHEZA
se

například

v oblasti

a.s.

výrobou

s nakládáním

s nebezpečnými odpady. PRECHEZA a.s. [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26872307precheza-a-s
proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. – Vzniklo 2. 6. 1999. Vykonává školící, vzdělávací
a vydavatelskou činnost. ProFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.[online]. [cit. 2017-09-05].
Dostupné z: http://rejstriky.e15.cz/firma-profem_konzultacni_stredisko_pro_zenske_projekty_o_p_s-25768255
PROFERTA, a.s. v likvidaci – Vznikla 19. 2. 1997 a zanikla 30. 5. 2006. Předmětem podnikání bylo zemědělství,
zprostředkovávání obchodní činnosti a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. PROFERTA, a.s.
v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-25103121-proferta-asv-likvidaci/
Profiles International a.s. – Vznikl 9. 3. 1998. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost

pro

výkon

činnosti.

Profiles

International

a.s. [online].

[cit.

2017-09-24].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/25651315-profiles-international-a-s
PROFROST a.s. – Vznikl 15. 6. 2006. Podniká v pekařství a cukrářství. PROFROST a.s. [online]. [cit. 2017-09-13].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27771245-profrost-a-s
Prognostický ústav ČSAV – Vznikl pod názvem Kabinet prognóz ČSAV v roce 1984, ale v roce 1986 byl přejmenován
na Prognostický ústav ČSAV. Byl zrušen kvůli transformaci Akademie věd v roce 1993. Studoval ekonomiku
a společnost v oblasti objektivních procesů a tendencí. Pracoviště ČSAV [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné z:
https://www.mua.cas.cz/cs/pracoviste-csav-csas-institute-fonds-641
První brněnská strojírna, a.s. – Vznikla 1. 12. 1990. Zabývá se výrobou, servisem a dalšími činnostmi spojenými
s plynovými kotli či jinými tlakovými zařízení. První brněnská strojírna, a.s. [online]. [cit. 2017-08-28]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/00211281-prvni-brnenska-strojirna-a-s
První městská banka, a.s. – Vznikla 31. 12. 1992. Společnost se postupně přejmenovávala z ROYAL BANKA CS, a.s.
na První městská banka, a.s. až do dnešní podoby PPF banka a.s. V době, kdy se jmenovala První městská banka, a.s.
bylo majoritním akcionářem hlavní město Praha. Stále plní svůj původní účel tedy funkci banky. O PPF bance - dříve
První městská banka, a.s. [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: https://www.ppfbanka.cz/cz/o-nas/o-ppf-bance.html
PPF banka a.s. [online]. [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47116129-ppf-banka-a-s
První olomoucká zdravotní, a.s. – Vznikla 21. 12. 1993 a byla přejmenována na FINANCIAL CONTROL, a.s.
6. 10. 2006, která 19. 2. 2016 také změnila název na Horácký pivovar, a.s. První olomoucká zdravotní, a.s. byla nestátním
zdravotnickým zařízením s ambulantní a ústavní péčí. První olomoucká zdravotní, a.s. [online]. [cit. 2017-07-18].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47674989-horacky-pivovar-a-s
Rada České televize (Rada ČT) – Zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. České národní rady a vstoupil v účinnost 1. 1. 1992.
Rada ČT je orgánem s 15 členy, kterým veřejnost kontroluje činnost České televize. Členové jsou voleni a odvolávání
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Rada ČT jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize,
dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a schvaluje rozpočet České televize. ČESKO. Zákon
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č. 483/1991 Sb., České národní rady o České televizi. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 12. 7.
2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-483
Rádio Svobodná Evropa – Vznikla v roce 1948 a je financována USA. V Československu začala pravidelně vysílat
z Mnichova od 1. 5. 1951. Postupně se její vysílání rozšířilo na další komunistické země. V Maďarsku roku 1953 vzniklo
sesterské Rádio Osvobození, které bylo později přejmenováno na Rádio Svoboda, jež bylo určeno pro obyvatele
Sovětského svazu. V roce 1976 byly sloučeny pod název Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (Radio Free Europe /
Radio Liberty, RFE/RL). Pod tímto názvem funguje dodnes. Rádio vysílá v mnoha jazykových mutacích. Rádio
Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (Radio Free Europe / Radio Liberty, RFE/RL) [online]. [cit. 2017-08-14]. Dostupné z:
http://www.stopytotality.org/ke-stazeni/svobodna-evropa
Rádio Vatikán – Papež Pius XI. ho nechal zřídit v roce 1929 Guglielmem Marconim. První vysílání proběhlo 12. 2. 1931.
Zpočátku vysílalo jen latinsky, ale později vznikly další jazykové sekce. První vysílání pro Československo proběhlo
22. 4. 1947 na žádost arcibiskupa Josefa Berana. Postupně se začalo vysílat denně a v listopadu 1949 byly založeny
dvě jazykové sekce, které fungují nezávisle na sobě dodnes. Rádio Vaticana [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné z:
http://cs.radiovaticana.va/
RC Vanov, a.s. v likvidaci – Byla založena 17. 6. 1999 a zanikla 19. 10. 2007. Zabývala se provozováním golfu a tenisu,
hostinské činnosti a pronájmu movitých věcí. RC Vanov,a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25567381-rc-vanova-s-v-likvidaci
Region Český ráj, o.p.s. – Vznikl 10. 10. 2007. Koordinuje přípravu a realizaci projektů zaměřených hlavně na rozvoj
cestovního ruchu v regionu Český ráj. Region Český ráj, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-24]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27523331-region-cesky-raj-o-p-s
Regionální letiště Přerov a.s. “v likvidaci“ – Vzniklo 21. 1. 2009 a zaniklo 26. 9. 2015. Předmětem podnikání byl provoz
letiště

Přerov.

Regionální

letiště

Přerov

a.s.

"v

likvidaci" [online].

[cit.

2017-09-06].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/28572971-regionalni-letiste-prerov-a-s-v-likvidaci
Regionální operační program Střední Čechy (ROP Střední Čechy) - ROP NUTS II Střední Čechy je programový
dokument, který stanovoval priority pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie. Regionální operační program
Střední Čechy [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: http://www.ropstrednicechy.cz/index.php
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – Hlavním úkolem je realizace ROP Střední Morava. Rozhoduje
o využívání finančních prostředků a zodpovídá za kontrolu hospodaření s prostředky při realizaci ROP Střední Morava.
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava [online]. [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: http://www.rrstrednimorava.cz/rr
Respekt institut o.p.s. v likvidaci – Vznikl 25. 8. 2001 a zanikl 29. 2. 2016. Vykonával informační činnost a pomáhal
mladým

novinářům.

Respekt

institut,

o.p.s.

v

likvidaci [online].

[cit.

2017-09-25].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26465302-respekt-institut-o-p-s-v-likvidaci
Revitalizace KUKS o.p.s. – Společnost vznikla 8. 7. 2009. Pomáhá zajišťovat informace k zisku dotačních titulů. Pořádá
semináře, kulturně vzdělávací a kulturní akce. Publikuje a vytváří publikace, brožury a letáky. Revitalizace
KUKS o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-21]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28771168-revitalizace-kuks-o-p-s
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Revitalizační agentura, a.s. v likvidaci – Vznikla 5. 5. 1999 a zanikla 15. 12. 2004. Poskytovala administrativnětechnické služby, které sloužily k podpoře podnikání bank a poskytování úvěrů z vlastních zdrojů. Revitalizační
agentura, a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25761056-revitalizacniagentura-a-s-v-likvidaci
Revue Most atd. – Vyšly dvě čísla revue v letech 1989 a 1990. Snažili se propojit na jednom místě tvorbu samizdatu,
exilu a domácího oficiálního oběhu. Obsah byl tvořen studiemi a úvahami o literatuře, prózy, kulturněhistorické
a filozofické eseje, verše, politické stati a poznámky, glosy a recenze exilových a domácích knih. Slovník české literatury
-

revue

Most

atd. [online].

[cit.

2017-08-14].

Dostupné

z:

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=162
RPK, a.s. – Vznikl 24. 2. 1993. Předmětem podnikání je reklamní agentura a nakladatelská, redakční a vydavatelská
činnost. RPK, a.s. [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/47116722-rpk-a-s
R-PRESSE, spol. s r.o. – Vznikl 30. 3. 1994 a zanikl 30. 6. 2004 sloučením s Centrum Holdings s.r.o. Podnikal v živnosti
volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. R-PRESSE, spol. s r.o. [online]. [cit.
2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/61457345-respekt-publishing-a-s
RYBÁRNA, spol. s r.o. – Vznikla 7. 6. 1991. Zabývá se hostinskou činností. RYBÁRNA, spol.s r.o. [online]. [cit. 201709-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/15270939-rybarna-spol-s-r-o
SAKO Brno, a.s. – Společnost vznikla 1. 7. 1994. Podniká v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady a vyrábí
elektřinu a tepelnou energii. SAKO Brno, a.s. [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60713470sako-brno-a-s
SALB, s.r.o. – Vznikl 14. 4. 1997 a zanikl 1. 1. 2012 sloučením se společností Jan Becher-Karlovarská Becherovka, a.s.
Zabývala se správou movitého a nemovitého majetku a pronájmu bytů, nemovitostí a nebytových prostor. SALB,
s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25120859-salb-s-r-o
Samizdat Lidové noviny – První číslo vyšlo v lednu 1988. Ještě předtím vyšlo nulté číslo 11. 9. 1987, ve kterém přispěl
mezi jinými i Václav Havel. Redakce vyráběla přibližně 350 kusů měsíčně, ale čtenáři množství navýšili
asi až na 10000 kusů kopírováním a přepisováním. Samizdat Lidové noviny [online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/historie-obrazem.aspx
Samizdat Sport – Vycházel od června 1989 do listopadu 1989. Jeho název je sarkastický, protože vycházela oficiální
tiskovina s velkým nákladem Československý sport. Byl prvním pokusem opozice o aktuální žurnalistiku s plnými jmény
osob, o kterých psal. Jeho náklad byl 1500 až 2000 kusů. Samizdat Sport [online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z:
https://www.ustrcr.cz/uvod/cesta-k-listopadu-1989/opozice/
Sdružení Český ráj, z.s. – Vzniklo 19. 8. 1992. Podporuje cestovní ruch v oblasti. Sdružení Český ráj, z.s. [online]. [cit.
2017-09-24]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/15045838/sdruzeni-cesky-raj-zs/
Sdružení Lípa – Vzniklo v roce 1996. Cílem sdružení je otevřít debatu o citlivých tématech života. Sdružení
Lípa [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://www.lipa.cz/poslani.htm
SEGAS Uni a.s. “v likvidaci“ – Vznikl 22. 10. 1996 a zanikl 22. 3. 2001. Předmětem podnikání byla inženýrská činnost
ve výstavbě, koupě zboží za účelem prodeje a činnost ekonomických a organizačních poradců. SEGAS Uni a.s.
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"v likvidaci" [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25258486-segas-uni-a-s-v-likvidaci
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – Vznikly 30. 4. 1992. Provozují kanalizaci a vodovody
pro veřejnou potřebu a vyrábí elektřinu. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. [online]. [cit. 2017-09-23].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45193665-severomoravske-vodovody-a-kanalizace-ostrava-a-s
Skanska a.s. – Byla založena 10. 12. 2001. Zabývá se specializovanou stavební činností, inženýrskou činností v investiční
výstavbě, provádění staveb a jejich odstraňování. Skanska a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26271303-skanska-a-s
Skanska CS a.s. – Vznikla 13. 9. 2007 a zanikla 1. 1. 2010. Podnikala například pronájmem bytů, nemovitých a movitých
prostor a pořádáním školení a odborných kurzů. Skanska CS a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/27958132-skanska-cs-a-s
Skanska CZ a.s. – Vznikla 1. 11. 2000 pod názvem ENT Telecommunications a.s. Zanikla 1. 1. 2010. Zabývala
se například montáží a opravou tepelných čerpadel, tlakových a chladících zařízení, výkon zeměměřičských činností
a klempířství. Skanska CZ a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26209535-skanska-cz-a-s
Skanska Reality a.s. – Byla založena 24. 8. 1995 pod názvem Skanska CZ, spol. s r.o. a následně byla několikrát
přejmenována až na Skanska Reality a.s. 1. 12. 2007. Předmětem podnikání byla realitní činnost, provádění staveb
a odstraňování staveb. Skanska Reality a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63995590skanska-reality-a-s
Skanska Servis a.s. – Vznikla 19. 11. 2007 a zanikla 1. 1. 2010. Zaměřovala se například na přípravné práce pro stavby,
technické činnosti v dopravě a opravy pracovních strojů. Skanska Servis a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/28190491-skanska-servis-a-s
Skautské středisko Suchá Loz – Založeno v dubnu 2000. Postupně bylo založeno několik družin. Kvůli přibývání družin
a dětí se vedoucí družin shodli na založení samostatného skautského střediska Suchá Loz, který byl schválen 3. 4. 2001.
Skautské

středisko

Suchá

Loz [online].

[cit.

2017-09-17].

Dostupné

z:

http://www.skaut.suchaloz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=237
SLÁDEK GROUP, a.s. – Vznikl 28. 12. 1993. Předmětem podnikání je zámečnictví, vedení účetnictví, nástrojařství
a montáž, revizi a zkoušky elektrických a plynových zařízení. SLÁDEK GROUP, a.s. [online]. [cit. 2017-09-25].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/46356886-sladek-group-a-s
Slezská diakonie – Vznikla v roce 1990, ale navázala na charitativní působení Slezské církve evangelické augsburského
vyznání. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která provozuje střediska se sociálními službami. Slezská
diakonie [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://www.slezskadiakonie.cz/o-nas
Slezská univerzita v Opavě – Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Českou národní radou s účinností 28. 9. 1991.
Byla sloučena Filozofická fakulta v Opavě Masarykovy univerzity v Brně a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Masarykovy univerzity v Brně. Postupem času přibily další fakulty. Slezská univerzita v Opavě [online]. [cit. 2017-0929]. Dostupné z: http://www.slu.cz/slu/cz/pr/historie ČESKO. Zákon č. 314/1991 Sb., České národní rady o zřízení
Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské
univerzity. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 26. 9. 2017]. Dostupné z:
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-314
Slezský fotbalový club Opava a.s. – Akciová společnost vznikla 29. 4. 1999. Jedná se o fotbalový klub, který vznikl
v roce 1905. Majoritním vlastníkem je Statutární město Opava. Slezský fotbalový club Opava a.s. [online]. [cit. 2017-0929]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25835912-slezsky-fotbalovy-club-opava-a-s Slezský fotbalový club Opava
a.s. [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.sfc.cz/zobraz.asp?t=klub-profil-klubu
Smetanova Litomyšl, o.p.s. – Vznikla 12. 3. 1999 a vzešla z Nadace festivalu Smetanova Litomyšl. Zakladatelem
je město Litomyšl. Byla založena za účelem podpory festivalu Smetanova Litomyšl. Smetanova Litomyšl o.p.s. [online].
[cit. 2017-06-22]. Dostupné z: http://www.smetanovalitomysl.cz/cs/smetanova-litomysl-o-p-s
Sociální inkluze, z.ú. – Vznikl 8. 10. 2014. Cílem pomáhat s integrací znevýhodněných a postižených osob a medializace
této problematiky. Dále spolupracovat na úpravě obecně závažných předpisů systémových změn v ČR a EU. Sociální
Inkluze, z.ú. [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/03471179-socialni-inkluze-z-u
SOLARIUS International a.s. – Vznikla 20. 8. 2004. Společnost se zabývá ambulantní péčí v oblasti gynekologie
a porodnictví. SOLARIUS International a.s. [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27175537solarius-international-a-s
Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. – Vznikla 2. 7. 1996. Provozuje soukromou hotelovou školu a prodává
konzumní líh, kvasný líh a lihoviny. Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25005928-soukroma-hotelova-skola-bukaschool-s-r-o
Spalovna průmyslových odpadů, a.s. – Byla založena 15. 1. 1997 a zanikla 17. 5. 2011. Zabývala se výrobou a rozvodem
tepla, výrobou elektřiny a praní prádla. Spalovna průmyslových odpadů, a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25323385-spalovna-prumyslovych-odpadu-a-s
Spojená akreditační komise, o.p.s. – Vznikla 4. 12. 2008. Posuzuje a prosazuje bezpečí a kvalitu poskytované zdravotní
péče a provozuje akreditační činnost. Spojená akreditační komise, o.p.s. [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/28488946-spojena-akreditacni-komise-o-p-s
SPOLANA a.s. – Vznikla 1. 5. 1992. Zabývá se například obchodem s plynem a elektřinou, rozvodem tepelné energie
a provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy. SPOLANA a.s. [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/45147787-spolana-a-s
Společenství vlastníků Balbínova 233/3 v Ústí nad Labem – Vzniklo 26. 3. 2003. Společenství vlastníků jednotek se stará
o správu domu. Společenství vlastníků Balbínova 233/3 v Ústí nad Labem[online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25463063-spolecenstvi-vlastniku-balbinova-2333-v-usti-nad-labem
Společenství vlastníků čp. 1516, T.G. Masaryka, Rakovník 269 01 – Vzniklo 1. 7. 2000 a do Obchodního rejstříku
bylo zapsáno 23. 8. 2001. Družstvo spravuje bytový fond, nebytových objektů a hospodaří se společným majetkem
družstva. Společenství vlastníků čp. 1516, T.G. Masaryka, Rakovník 269 01 [online]. [cit. 2017-09-07]. Dostupné z:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-26461188-spolecenstvi-vlastniku-cp-1516-t-g-masaryka-rakovn/
Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536 – Vzniklo 22. 8. 2002, ale bylo zapsáno
do Obchodního rejstříku 2. 11. 2002. Družstvo spravuje bytový fond, nebytových objektů a hospodaří se společným
majetkem družstva. Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536 [online]. [cit. 2017-
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09-08]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26727315-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-budovy-rezidencniho-centrazvonarka-cp-2536
Společenství vlastníků jednotek domu čp.71 – Vzniklo 5. 9. 2003. Družstvo spravuje dům a zabezpečuje další činnosti
s jeho

provozem.

Společenství

vlastníků

jednotek

domu

čp.71 [online].

[cit.

2017-09-19].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/27079295-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-domu-cp-71
Společenství vlastníků jednotek JESENIOVA 500 – Vzniklo 25. 7. 2007. Má na starosti správu, opravu a provoz
společných prostor domu a pozemku, na kterém je postaven. Společenství vlastníků jednotek JESENIOVA 500 [online].
[cit. 2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27909506-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-jeseniova-500
Společenství vlastníků jednotek pro dům Lesní čp. 65 – Vzniklo 15. 4. 2008. Družstvo spravuje bytový fond, nebytových
objektů a hospodaří se společným majetkem družstva. Společenství vlastníků jednotek pro dům Lesní čp. 65[online]. [cit.
2017-09-04]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/28369335-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-pro-dum-lesni-cp-65
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2122, Na Folimance 13, Praha 2 - Vinohrady – Vzniklo 15. 12. 2000
a zaniklo 31. 12. 2001. Společenství vlastníků jednotek se stará o správu domu. Společenství vlastníků jednotek v domě
čp.

2122,

Na

Folimance

13,

Praha

2

-

Vinohrady [online].

[cit.

2017-09-26].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26419050-spolecenstvi-vlastniku-jednotek-v-dome-cp-2122-na-folimance-13-praha-2-vinohrady
Společenství vlastníků Ostrčilova 433/2 v Ústí nad Labem – Vzniklo 16. 3. 2002. Společenství vlastníků jednotek se stará
o správu domu. Společenství vlastníků Ostrčilova 433/2 v Ústí nad Labem[online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/25443569-spolecenstvi-vlastniku-ostrcilova-4332-v-usti-nad-labem
Společnost Hedviky Mukdenové – Vznikla 31. 10. 2001. Jedná se o spolek, který slouží domácnostem. Společnost
Hedviky Mukdenové [online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/ares/26547961-spolecnost-hedvikymukdenove
Společnost Willyho Brandta a Bruno Kreiskyho – Založena 14. 6. 1993. Její právní formou je sdružení. Vznikla
za účelem prosazování společných zájmů jejích členů. Od roku 1994 do roku 2010 vydávala politickou revue Trend
a v říjnu 2010 založila server Vaše věc. Společnost Willyho Brandta a Bruno Kreiskyho [online]. [cit. 2017-07-17].
Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/ares/61381837-spolecnost-willyho-brandta-a-bruno-kreiskyho

Ing.

Jiří

Paroubek [online]. [cit. 2017-07-13]. Dostupné z: http://www.paroubek.cz/profil-jp/
Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje – Zabývá se obnovou venkova. Spolek pro obnovu venkova
Královéhradeckého kraje - Statut [online]. [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: http://www.obnovavenkova.cz/statut-krajskeorganizace.html
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. – Vzniklo 28. 11. 1997. Předmětem podnikání je například hostinská
činnost, provozování solárií a poskytování fyzioterapeutických služeb. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25385691-sportovni-a-rekreacni-zarizeni-mestaostravy-s-r-o
Státní banka československá (SBČS) – Byla zřízena zákonem č. 31/1950 Sb. s účinností 1. 4. 1950 a byla zrušena
zákonem č. 117/1965 Sb. s účinností 10. 11. 1965. Banka vznikla sloučením čtyř samostatných finančních ústavů
a to Slovenské Tatrabanky, Poštovní spořitelny, Národní banky Československé a Živnostenské banky. SBČS neměla
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nezávislé postavení centrální banky a byla součástí Ministerstva financí, které jmenovalo a odvolávalo generálního
ředitele SBČS. Získala samostatnost v roce 1965, kdy se generální ředitel účastnil jednání vlády a získal postavení
na úrovni ministra. ČESKO. Zákon č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©
AION CS 2010-2017 [cit. 13. 8. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-31 ČESKO. Zákon č.
117/1965 Sb., o Státní bance československé. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 13. 8. 2017].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-117 Státní banka československá [online]. [cit. 2017-08-13].
Dostupné z: http://www.historie.cnb.cz/cs/dejiny_instituce/statni_banka_ceskoslovenska/
Státní bezpečnost (StB) – StB byla tajnou politickou policií. Vznikla v roce 1945 jakožto součást nového policejního
aparátu Sboru národní bezpečnosti (SNB). Činnost StB byla ukončena rozkazem ministra vnitra 31. 1. 1990. Po převratu
v roce 1948 pomáhala upevňovat moc KSČ. Řídila se jen rozkazy a nařízením ministra vnitra. Státní bezpečnost
(StB) [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/stb/stb.php
Státní fond dopravní infrastruktury České republiky (Fond) – Zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. a vstoupil v účinnost
1. 7. 2000. Fond je v působnosti Ministerstva dopravy. Majetek, s kterým hospodaří je ve vlastnictví státu. Účelem Fondu
je financování modernizace, výstavby, údržby, a oprav silnic a dálnic, výstavby a oprav cyklostezek, dopravně
významných vnitrozemských vodních cest a regionálních a celostátních drah. ČESKO. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním
fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 30. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-104
Státní fond kultury České republiky (Fond) – Zřízen zákonem 239/1992 Sb. České národní rady s účinností 1. 7. 1992.
Poskytuje finanční prostředky formou dotací, návratných výpomocí a půjček například na obnovu, získání sbírkových
předmětů kulturních památek, pořádání kulturních festivalů, propagaci české kultury v zahraničí, uchování a rozvíjení
kultury národnostních menšin a údržbu, ochranu a doplňování knihovnického fondu. ČESKO. Zákon č. 239/1992 Sb.,
České národní rady o Státním fondu kultury České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit.
8. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-239
Státní fond životního prostředí České republiky (Fond) – Zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. České národní rady a vstoupil
v účinnost 4. 10. 1991. Příjmy Fondu tvoří poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší a odpadních
vod do vod povrchových, poplatky dle zákona o odpadech, úhrady odváděné do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,
podíly na výnosu daní, dotace ze státního rozpočtu atd. Prostředky lze používat na podporu výzkum, vývoj, výrobu
a zavádění technologií v oblasti životního prostředí, podpora akcí související s ochranou životního prostředí atd.
ČESKO. Zákon č. 388/1991 Sb., České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky. In: Zákony
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 22. 6. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-388
Státní zemědělský intervenční fond (Fond) – Zřízen zákonem 256/2000 Sb. s účinností 11. 8. 2000. Zprostředkovává
finanční podporu z národních zdrojů a z Evropské unie. Státní zemědělský intervenční fond [online]. [cit. 2017-09-22].
Dostupné z: https://www.szif.cz/cs/o-nas ČESKO. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu). In: Zákony pro lidi.cz [online].
© AION CS 2010-2017 [cit. 22. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-256
STAVOPROJEKT, České Budějovice, státní podnik – Vznikl 30. 12. 1988 a zanikl 19. 10. 1999. Zabýval se například
přípravou a prováděním staveb, plnění úkolů pro obranu státu a chránit životní prostředí. STAVOPROJEKT, České
Budějovice, státní podnik [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00073563-stavoprojekt-ceske-
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budejovice-statni-podnik
STAVOSTROJ, a.s. – Vznikl 29. 12. 1990 a 6. 12. 2005 byl přejmenován Ammann Czech Republic a.s. Zabývá
se obráběním a opravou ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. STAVOSTROJ, a.s. [online]. [cit. 2017-0920]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00008753-ammann-czech-republic-a-s
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. (DROP IN) – Byla založena 16. 12. 1998. DROP IN
provádí prevenci a léčbu drogově závislých AIDS. Pomáhá s osvětovou činností a poskytuje poradenstvím. Středisko
prevence

a

léčby

drogových

závislostí

-

DROP

IN,

o.p.s. [online].

[cit.

2017-09-01].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/25721259-stredisko-prevence-a-lecby-drogovych-zavislosti-drop-in-o-p-s
STŘEDOČESKÁ ROZVOJOVÁ - MLADÁ, a.s. v likvidaci – Vznikla 7. 3. 2007 a zanikla 23. 5. 2017. Předmětem
podnikání realitní činnost a správa a údržba nemovitostí. STŘEDOČESKÁ ROZVOJOVÁ - MLADÁ, a.s.
v

likvidaci [online].

[cit.

2017-09-07].

Dostupné

z:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-27657957-

stredoceska-rozvojova-mlada/
Středočeské turistické a informační službě, a.s., v likvidaci – Vznikla 1. 2. 2008 a do likvidace vstoupila 9. 6. 2014.
Zabývala se realitní činností, pořádáním odborných kurzů a vydavatelskou činností. Středočeská turistická a informační
služba, a.s., v likvidaci[online]. [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-28241231stredoceska-turisticka-informacni-sluzba/
Studentské hnutí STUHA – Působilo v roce 1989 a jejím cílem byla příprava organizace podle vzoru
polského nezávislého svazu studentů. Hlavně odstranění strachu z prvního kroku a východiska z krize,
ve které jsou nejen vysoké školy, ale i celá společnost. Dlouhodobým úkolem bylo podílení se na vytvoření koncepce
vysokého školství analýzou současného stavu a zjištění příčin krize a porovnání se situací v zahraničí. PETRÁŇ, Josef
a Lydia PETRÁŇOVÁ. Filozofové dělají revoluci: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického
experimentu (1948-1968-1989). Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-2462994-0. s. 668-669
STUDIO 8 spol. s r.o. v likvidaci – Vzniklo 16. 7. 1991 a od 9. 5. 2012 je v likvidaci. Zabývá se například realitní
činností, marketingem a vydavatelskou činností. STUDIO 8 spol. s r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/18224491-studio-8-spol-s-r-o-v-likvidaci
Studio Bouře – Vzniklo v roce 1981 a zaniklo 1989. Studio vzniklo, protože se jeho představitelé chtěli vyjádřit mimo
oficiální scény. Tvorba se měla opírat o díla Shakespeara kvůli jeho pojetí archetypů charakterů, jejich vztahů a situací.
Později se přidaly hry s politickou satirou, ironií a groteskní nadsázkou. Repertoár Studia Bouře postupně přešel
na

Náhradní

divadlo

a

to

i

personálně.

Studio

Bouře [online].

[cit.

2017-10-04].

Dostupné

z:

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Studio_Bou%C5%99e
Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) – Vznikl 22. 2. 1948 na I. Manifestačním sjezdu sloučením Svazu
přátel SSSR a Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR. Úkolem SČSP bylo šíření kladného vztahu
k proletářskému internacionalismu a Sovětského svazu. SČSP pořádal přednášky, besedy se sovětskými umělci, hrdiny
2. světové války a dalšími osobami, plesy, soutěže pro děti a mírové slavnosti. Členství v SČSP bylo dobrovolné,
ale bylo stranickými orgány sledováno. Pokud někdo nebyl členem, tak na něj bylo pohlíženo jako na osobu,
která nemá dostatečně pozitivní postoj k SSSR. V únoru 1990 se nástupnickou organizací stala Společnost přátel národů
východu, která se v roce 2006 v přeměnila na Česko-ruská společnost, z. s. Svaz československo-sovětského přátelství
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[online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/scsp.php Česko - ruská společnost,
z.s. [online]. [cit. 2017-08-17]. Dostupné z: http://www.spnv.cz/index.php?nid=9560&lid=cs&oid=1989113
Svaz invalidů – Ustavující sjezd Svazu československých invalidů (SČSI) se uskutečnil 7. června 1952. A sice s de facto
jednotnou celostátní organizací. V roce 1969 se Svaz transformoval na asociaci menších svazů specializovaných podle
druhů zdravotních postižení (tělesná, zraková, sluchová, vnitřní postižení), které měly vlastní stanovy. V roce 1974 byly
tyto specializované svazy zrušeny a došlo k organizační centralizaci do jednotné organizace Svaz invalidů.
Svaz provozoval výrobní podniky META, kde byli zaměstnáváni zdravotně postižené osoby. Počátkem 90. let byl Svaz
historicky znovu transformován na 4 svazy dle druhu postižení. Tyto svazy společně se Sdružením pro pomoc mentálně
postiženým vytvořily Sdružení zdravotně postižených v ČR. Naše historie. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v České republice [online]. [cit. 2017-08-23]. Dostupné z: http://www.snncr.cz/Historie-SNN Informace pro členy vlády
ČR: Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba vyřešit [online]. [cit. 2017-08-23].
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/zp1992.pdf
Svaz měst a obcí České republiky (SMO) - Jedná se o zájmovou, otevřenou, nestranickou a nevládní organizaci v právní
formě spolku. Předkládá návrhy s požadavky obcí Parlamentu České republiky, vládě České republiky a orgánům krajů.
Dále spolupracuje se zahraničními organizacemi stejného či podobného zaměření. Podílí se na vzdělávání zastupitelů
a na posílení meziobecní spolupráce. Svaz měst a obcí České republiky - stanovy [online]. [cit. 2017-09-19]. Dostupné z:
http://www.smocr.cz/cz/svaz-mest-a-obci-cr/zakladni-dokumenty/default.aspx
Svaz socialistické mládeže (SSM) – Vznikl v roce 1949 pod názvem Československý svaz mládeže (ČSM) sloučením
národních organizací československé mládeže, které vznikly roku 1945 také jako záloha KSČ. V roce 1968
se ČSM rozpadla a načas se obnovili komunisty zakázané organizace, což byly Junák a Skaut. Po upevnění moci KSČ
9. 11. 1970 byla obnovena ČSM jako SSM. Jejím cílem byla celistvá výchova mládeže v mysli marxismu-leninismu.
SSM byla zrušena v roce 1989 jakožto následek pádu komunistického režimu. Její tehdejší část pionýrské organizace
(PO) ve své činnosti pokračuje dodnes pod názvem Pionýr. Československý svaz mládeže (ČSM), Socialistický
svaz mládeže (SSM) [online]. [cit. 2017-07-18]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php
Svazek obcí Mikroregion Podchlumí – Založen byl 16. 12. 1999. Mezi předměty činnosti svazku patří například
propagace svazku, koordinace investic a územního plánování. Mikroregion Podchlumí - Stanovy [online]. [cit. 2017-0922].

Dostupné

z:

http://www.podchlumi.cz/e_download.php?file=data/editor/13cs_1.pdf&original=STANOVY+MP+po+zm%C4%9Bn%
C4%9B+9.pdf
Svazek obcí Týnecko – Vznikl 3. 7. 2000. Předmětem činnosti je například hospodářský rozvoj, dopravní obslužnost,
cestovní

ruch

a

vzdělávání.

Svazek

obcí

Týnecko [online].

[cit.

2017-09-19].

Dostupné

z:

https://kr-

stredocesky.cz/web/urad/rejstrik-dobrovolnych-svazku-obci/-/asset_publisher/lq2KRfPWJpfc/content/tynecko-svazekobci;jsessionid=224931643FEF2AF7CEF956D1E70F642A.liferay_s1?redirect=https%3A%2F%2Fkrstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Frejstrik-dobrovolnych-svazkuobci%3Bjsessionid%3D224931643FEF2AF7CEF956D1E70F642A.liferay_s1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lq2KRf
PWJpfc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_lq2KRfPWJpfc
Světová zdravotnická organizace (WHO) – Založena 7. 4. 1945 Spojenými národy. Toto datum je také známé
jako Světový den zdraví. WHO podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnictví a snaží se svými programy
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k úplnému odstranění některých nemocí a k celkovému zlepšení kvality lidského života. Světová zdravotnická
organizace [online]. [cit. 2017-07-20]. Dostupné z: http://www.who.cz/index.php/zaklinfo
SynBiol, a.s. – Vznikl 30. 7. 2004. Předmětem činnosti je správa majetku. Na společnost přešla část jmění rozdělované
společnosti

AGROFERT,

a.s.

k 1.

1.

2014.

SynBiol,

a.s. [online].

[cit.

2017-09-13].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/26014343-synbiol-a-s
Synthesia, a.s. – Vznikla 1. 1. 1994. Mezi předměty podnikání patří například výroba a distribuce plynu, elektřiny
a tepelné energie, práce s výbušninami, zámečnictví, úprava a výroba kvasného lihu, lihovin, konzumního lihu a výroba
léčivých látek. Synthesia, a.s. [online]. [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60108916-synthesia-a-s
ŠKODA AUTO a.s. – Společnost vznikla roku 1895 jako společný podnik Václava Laurina a Václava Klementa,
který sídlil v části budovy dnešního muzea do roku 1928. Akciová společnost vznikla 20. 11. 1990 pod názvem
Automobilový koncern ŠKODA a.s. následně byla přejmenována na ŠKODA, automobilová a.s. a nyní vystupuje
pod názvem ŠKODA a.s. Vyrábí a prodává osobní automobily a provádí technologický výzkum. Dále provozuje ŠKODA
AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod a ŠKODA AUTO Vysoká škola. Akcionářem
je VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. ŠKODA AUTO a.s. [online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/00177041-skoda-auto-a-s ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný
závod [online]. [cit. 2017-08-12]. Dostupné z: http://www.sou-skoda.cz/ ŠKODA AUTO Vysoká škola [online]. [cit.
2017-08-12]. Dostupné z: http://www.savs.cz/ ŠKODA AUTO a.s. [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z:
http://museum.skoda-auto.cz/documents/cs/sk-skoda-muzeum-guide.pdf?forcenotrewrite=1
Tazatelská síť skupiny pro nezávislou sociální analýzu, veřejná obchodní společnost – Vznikla 13. 8. 1990 a zanikla
23. 7. 1992. Tazatelská síť skupiny pro nezávislou sociální analýzu, veřejná obchodní společnost [online]. [cit. 2017-0930].

Dostupné

z:

https://rejstriky.finance.cz/firma-tazatelska-sit-skupiny-pro-nezavislou-socialni-analyzu-verejna-

obchodni-spolecnost-00549371
Technologický Park Brno, a.s. – Vznikl 4. 5. 1993. Zabývali se rozvoji a provozu zařízení využívaných pro technické,
vědecké, výzkumné, rekreační a obytné účely. Technologický Park Brno, a.s. [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/rejstrik-firem/DO-48532215-technologicky-park-brno/
Telefónica Czech Republic, a.s. – Vznikla 1. 1. 1994 a několikrát změnila název. Podniká například v oblasti
provozování rozhlasového a televizního vysílání, spravuje telekomunikační sítě a poskytuje nebo zprostředkovává
spotřební

úvěr.

Telefónica

Czech

Republic,

a.s. [online].

[cit.

2017-09-19].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/60193336-o2-czech-republic-a-s
Terapeutická

komunita

Podcestný

Mlýn

(Dačice)

–

Od

1.

7.

2015

se

změnil

název

na Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně. Pomáhá lidem starším 18 let, kteří jsou diagnostikováni
se závislostí na nealkoholových drogách i se smíšenými závislostmi. Terapeutická komunita v Podcestném Mlýně
(Dačice) [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/terapeutick-komunitapodcestn-mln/
T-Mobile Czech Republic a.s. – Vznikl 15. 2. 1996. Zabývá se výkonem komunikační činnosti na území České
republiky. T-Mobile Czech Republic a.s. [online]. [cit. 2017-09-24]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/64949681-tmobile-czech-republic-a-s
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TNS AISA s.r.o. – Vznikla 25. 6. 1992 a několikrát změnila název. Provádí průzkum trhů a výzkumy veřejného mínění.
TNS AISA s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/45801851-kantar-tns-cz-s-r-o
TOROL a.s. v likvidaci – Vznikl 23. 1. 1995 a zanikl 15. 8. 2000. Předmětem podnikání je například provozování
čerpacích stanic s palivy a mazivy, opravy a montáž měřidel a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
TOROL a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/62244353-torol-a-s-v-likvidaci
TREND 2000, o.p.s. v likvidaci – Obecně prospěšná společnost vznikla 17. 9. 2001 a zanikla 18. 11. 2008. TREND 2000,
o.p.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: https://firmy.euro.cz/subjekt-trend-2000-o-p-s-v-likvidaci26465001
TsjecHo Invest s.r.o. – Společnost vznikla 7. 9. 2002 a 18. 1. 2012 byla přejmenována na Fleuriada PLZ s.r.o. Zabývá
se realitní činností. TsjecHo Invest s.r.o. [online]. [cit. 2017-09-24]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25973517fleuriada-plz-s-r-o
TUESDAY Business Network – Založena roku 2003. Poskytuje školení k práci se softwary. TUESDAY Business
Network [online]. [cit. 2017-11-02]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26651092-tuesday-business-network-z-s
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Společnost vznikla 1. 1. 2006. Zabývá se údržbou silnic Kraje. Údržba silnic
Karlovarského kraje, a.s. [online]. [cit. 2017-09-20]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26402068-udrzba-silnickarlovarskeho-kraje-a-s
Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Vznikla 22. 9. 2005. Plní veškeré lékařské činnosti. Uherskohradišťská nemocnice
a.s. [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/27660915-uherskohradistska-nemocnice-a-s
UNIPETROL TRADE a.s. v likvidaci – Vznikl 7. 6. 1996 a zanikl 27. 9. 2011. Předmětem podnikání byla reklamní
činnost a marketing, pořádání veletrhů a výstav a činnost finančních, podnikatelských a ekonomických poradců.
UNIPETROL TRADE a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25056433unipetrol-trade-a-s-v-likvidaci
UNIPETROL, a.s. – Vznikl 17. 2. 1995. Zabývá se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytuje
služby v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Dále podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba
jen odborná způsobilost pro výkon činnosti. UNIPETROL, a.s. [online]. [cit. 2017-09-10]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/61672190-unipetrol-a-s
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně – Dne 28. 1. 1919 byl přijat zákon, který schválil založení univerzity v Brně
pod názvem Masarykova universita se čtyřmi fakultami a to lékařské, právnické, filozofické a přírodovědecké. Po únoru
1948 byla založena pedagogická fakulta. V roce 1960 byla univerzita přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty
Purkyně v Brně a vládním nařízením byla zrušena farmaceutická fakulta. Nový název měla univerzita do roku 1989,
kdy se vrátila ke svému původnímu názvu. Historie Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2017-09-23]. Dostupné z:
https://www.muni.cz/o-univerzite/historie-univerzity
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Českou národní
radou s účinností 28. 9. 1991. V době vzniku měla tři fakulty a jeden ústav a to Fakulta sociálně ekonomická,
Pedagogická fakulta, Fakulta životního prostředí a Ústav slovansko-germánských studií. Postupem času přibyli další
fakulty. ČESKO. Zákon č. 314/1991 Sb., České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity,
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Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©
AION CS 2010-2017 [cit. 26. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-314 Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem[online]. [cit. 2017-09-26]. Dostupné z: https://www.ujep.cz/cs/historie
Univerzita Karlova (UK) – Založena českým a římským králem Karlem IV. Dne 7. 4. 1348 se čtyřmi fakultami
a to lékařskou, svobodných umění, teologickou a právnickou fakultu. Pokud postoupím až do 17. 11. 1939 tak UK byla
uzavřena společně s ostatními českými vysokými školami. Obnovena byla roku 1945 a postupně během let byly
obnovovány

nebo

vznikaly

nové

fakulty.

Univerzita

Karlova [online].

[cit.

2017-09-27].

Dostupné

z:

http://www.cuni.cz/UK-103.html
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) – Zřízena zákonem č. 404/2000 Sb. s účinností 1. 1. 2001. Má veškeré orgány,
které mají i ostatní vysoké školy. ČESKO. Zákon č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. In: Zákony
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 20. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-404
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) – Zřízen zákonem č. 273/1996 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 11. 1996.
Úřad vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a podporuje a chrání hospodářskou soutěž. ČESKO. Zákon
č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS
2010-2017 [cit. 30. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-273
Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – Zřízena zákonem č. 153/1994 Sb., který vstoupil v účinnost 30. 4. 1994.
ÚZSI obstarává informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro ochranu zahraničně politických
a ekonomických zájmů a bezpečnost České republiky. ČESKO. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 11. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-153
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – Zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. s účinností 1. 7. 2002.
ÚZSVM zastupuje stát před soudy, správními úřady, stálými rozhodčími soudy nebo rozhodci ve věci týkající se majetku
státu. Odborný dohled nad ÚZSVM má Ministerstvo financí. ČESKO. Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 20. 9. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-201
Ústav krajinné ekologie ČSAV – Vznikl v roce 1971 sloučením Kabinetu teorie architektury a tvorby životního prostředí
ČSAV a Ústavu pro tvorbu a ochrany krajiny ČSAV a byl zrušen v roce 1993. Zkoumal, jak rekultivovat devastovanou
krajinu, tvořit a chránit životní prostředí a průběh ekologických procesů v krajině. Pracoviště ČSAV [online]. [cit. 201707-30]. Dostupné z: https://www.mua.cas.cz/cs/pracoviste-csav-csas-institute-fonds-641
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (ÚEP) – Založen v roce 1992 jako nadace, od roku 1998 přeměněn na obecně prospěšnou
společnost. ÚEP je nestátní nezisková organizace s hlavním cílem rozvoje a uplatňování principů udržitelného rozvoje
využívání přírody při uspokojení kulturních a sociálních potřeb člověka a společnosti. Pořádá semináře, konference
a pořádá prezentace k popularizaci projektů. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. - Výroční zpráva 2001 [online]. [cit. 2017-0622]. Dostupné z: http://www.ekopolitika.cz/cs/publikace/vyrocni-zpravy-uep/29.html
Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV – Působil v letech 1970 až 1990. Vznikl sloučením Sociologického ústavu ČSAV,
Filosofického ústavu ČSAV a Kabinetu teorie a metodologie vědy ČSAV. Prováděl výzkum v oblasti sociologie,
problematiky vědeckotechnické revoluce, marxistické filosofie, teorie vědy a výzkumu. Volně bylo přičleněno
i Evropské středisko pro volný čas a výchovu. V roce 1990 znovu rozdělen na Sociologický ústav a Filozofický ústav.
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Pracoviště ČSAV [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: https://www.mua.cas.cz/cs/pracoviste-csav-csas-institutefonds-641
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) – Zřízen zákonem 181/2007 Sb. s účinností 1. 8. 2007 společně s Archivem
bezpečnostních složek. ÚSTR zkoumá období nacistické okupace 1939 - 1945 a komunistické vlády 1948 - 1989.
Zaměřuje se na činnost bezpečnostních složek státu, a jak mohl vzniknout autoritativní režim v daných dobách. Pořádá
semináře, výstavy a přednášky a publikuje knihy. Ústav pro studium totalitních režimů [online]. [cit. 2017-09-08].
Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/o-nas/ ČESKO. Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů
a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017
[cit. 8. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-181
Ústav státu a práva ČSAV – Vznikl sloučením Kabinetu pro stát a právo SSSR a lidových demokracií ČSAV, Kabinetu
dějin státu a práva ČSR ČSAV a Kabinetu mezinárodního práva ČSAV v roce 1961. Zabýval se základními teoretickými
otázkami práva, právní problematiky a státu. Pracoviště ČSAV [online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z:
https://www.mua.cas.cz/cs/pracoviste-csav-csas-institute-fonds-641
Veletrhy Brno, a.s. – Založena 26. 11. 1999. Poskytují obchodních služby v oblasti pořádání veletrhů a výstav
ve vlastním výstavním areálu včetně poskytování technických služeb spojených s touto činností. Veletrhy Brno,
a.s. [online]. [cit. 2017-07-02]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25582518-veletrhy-brno-a-s
VIA PETROV BRNO, spol. s r.o. - v likvidaci – Společnost vznikla 18. 5. 1992 a zanikla 12. 12. 2012. Jednalo
se o cestovní kancelář. VIA PETROV BRNO, spol. s r.o. - v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/46902171-via-petrov-brno-spol-s-r-o-v-likvidaci
Vinařský fond (Fond) – Zřízen zákonem č. 115/1995 Sb. s účinností 1. 9. 1995 a zákonem č. 50/2002 Sb. s účinností
10. 3. 2002. Oba zákony byly zrušeny 28. 5. 2004 a nahrazeny zákonem č. 321/2004 Sb. s účinností 28. 5. 2004.
Podporuje výsadby a obnovy vinic, propagaci vína a podporu jeho výroby. ČESKO. Zákon č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. ©
AION CS 2010-2017 [cit. 21. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-115 ČESKO. Zákon č.
50/2002 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 21. 7. 2017]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-50 ČESKO. Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 20102017 [cit. 21. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-321/zneni-20040528
Viola – Vznikla v roce 1963 na základě potřeby Poetického kabaretu najít působiště. Majitel vinárny Viola vyšel
Poetickému kabaretu vstříc. V repertoáru se dala najít například česká poezie, jazz, světová poezie, ruská poezie,
beatničtí básníci a francouzská meziválečná avantgarda. Dále byly pořádány soutěže v recitaci. Na konci sezony
19991/1992

byla

Viola

privatizována.

Viola [online].

[cit.

2017-07-27].

Dostupné

z:

http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Viola
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost – Byla zapsána
do Obchodního rejstříku 5. 6. 1995. Plní veškeré lékařské činnosti. VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ
MARIE ANTONÍNY, akciová společnost [online]. [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/60793201vitkovicka-nemocnice-a-s
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VOMAT s.r.o. – Vznikla 1. 8. 1994 a následně se 8. 9. 2008 přejmenovala na GR8C s.r.o. Společnost zabývala
se

autojeřáby

a

opravou

výrobků

z plastů.

VOMAT

s.r.o. [online].

[cit.

2017-07-03].

Dostupné

z:

http://rejstrik.penize.cz/60917091-gr8c-s-r-o
Vsetínská nemocnice a.s. – Akciová společnost byla založena 20. 9. 2005. Plní veškeré lékařské činnosti. Jejím
zakladatelem a zároveň jediným akcionářem je Zlínský kraj. Vsetínská nemocnice a.s. [online]. [cit. 2017-08-16].
Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26871068-vsetinska-nemocnice-a-s
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP) – Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností 1. 1. 1992.
Hlavním úkolem je vybírat pojistné na zdravotní pojištění a zároveň hradit zdravotní služby svým pojištěncům. ČESKO.
Zákon č. 551/1991 Sb., České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. In: Zákony pro lidi.cz
[online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 21. 7. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-551
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) – Ustaven 27. 4. 1978. VONS obhajoval osoby vězněné nebo trestně
stíhané za projevy vlastního přesvědčení nebo oběti justiční a policejní moci. Působil v duchu Charty 77. Svou činnost
de facto ukončil po listopadu 1989 po neúspěšné snaze očistit justici od soudců, kteří měli prokazatelnou vinu na stavu
soudnictví.

Výbor

na

obranu

nespravedlivě

stíhaných

(VONS) [online].

[cit.

2017-08-12].

Dostupné

z:

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vons.php
Výbor Regionální rady Regionálního operačnímu programu Jihozápad – Vyhlašuje výzvy pro ROP NUTS II Jihozápad,
ve kterých žadatelé žádají o dotace pro své projekty. Následně schvaluje finální seznam projektů, které získají dotace,
ale do jejich výběru nezasahuje. Dále schvaluje důležité změny v realizaci dílčích projektů a dokumentů související
s realizací programů. Jedním z úkolů je také dohled na hospodaření Regionální rady. Výbor Regionální rady
Regionálního

operačnímu

programu

Jihozápad [online].

[cit.

2017-09-06].

Dostupné

z:

http://www.rr-

jihozapad.cz/?menu=rop-jihozapad&art=vybor-regionalni-rady
Východní Slovácko – Svazek obcí ve Zlínském kraji byl založen 16. 4. 2005. Spolupracuje například v oblasti veřejné
dopravy, zdravotnictví, kultury a nezaměstnanosti. Východní Slovácko [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z:
https://www.kr-zlinsky.cz/en/vychodni-slovacko-cl-2835.html
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. – Založena 22. 12. 1999 společnostmi Bankovní akademie a.s. a Synergo
Group, a.s. Soukromá ekonomicky zaměřená vysoká škola poskytující studium. Institut VŠFS, z.ú. [online]. [cit. 2017-0630]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26138077-institut-vsfs-z-u
Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy – Fungoval v rámci Ministerstva financí během totality. Jeho úkolem bylo
vypracovávat odborných zpráv, podle kterých se měla zlepšit práce Ministerstva financí. Ve skutečnosti, ale tento úkol
neplnil. Překládal do češtiny texty v rámci RVHP a shromažďoval informace a rozbory z odborů Ministerstva financí
především v oblasti daní a státního rozpočtu. Po roce 1989 byl zrušen. ČESKO. Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 30. 7. 2017].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-273
Výzkumný ústav kriminologický – Byl založen v roce 1960 jako ústav tří resortů a to Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a Generální prokuratury. Díku tomu získal relativně nezávislé postavení, které pomohlo k novým studiím
například o trestu smrti a recidivě. Ke změně názvu na Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře došlo
po roce 1966, ale i k úplné orientaci na kriminologický výzkum. V současnosti je Institut pro kriminologii a sociální
prevenci druhým nejstarším kriminologickým výzkumným ústavem v Evropě po Cambridge Institute of Criminology.
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Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. (VIS Bílé Karpaty) – Vzniklo v roce 1997 jako ekologická
nevládní organizace. Jedním z cílů je poučit lidi o ohleduplném a odpovědnému přístupu lidí k přírodě a k péči o životní
prostředí. VIS Bílé Karpaty se zabývá ekologickými výukovými programy od zaměření na mateřské školy až po střední
odborná učiliště a střední školy. Dále pořádá vzdělávací semináře, terénní exkurze a akce pro děti a veřejnost a publikuje
časopis a regionální noviny. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. - Výroční zpráva 2004 [online]. [cit.
2017-07-11]. Dostupné z: http://vis.bilekarpaty.cz/doc/vyrocni-zpravy
WODA, SPOL. S R.O. – Vznikla 20. 11. 1992 a zanikla 11. 8. 1998. Pořádala například společenské, vzdělávací,
sportovní a politické akce na podporu ODA. Vyráběla upomínkové předměty a provozovala další propagační činnost.
Woda, spol. s r.o. v likvidaci [online]. [cit. 2017-07-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/48033839-woda-spol-s-r-ov-likvidaci
Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost – Vznikla 24. 5. 1999. Základní škola poskytuje základní
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Zdravotnické noviny – Týdeník vychází od roku 1952. Jedná se o odborný týdeník se zaměřením na oblast zdravotnictví
a sociální péči. Zdravotnické noviny [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.a11.cz/zdravotnicke-noviny/
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. – Vznikl 16. 9. 2003. Podniká v živnosti volné a živnostech,
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Zdroj pitné vody Káraný, a.s. – Vznikla 1. 1. 2002. Podniká v živnosti volné a živnostech, kde je potřeba jen odborná
způsobilost pro výkon činnosti. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z:
http://rejstrik.penize.cz/26496402-zdroj-pitne-vody-karany-a-s
ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s. v likvidaci – Vznikla 20. 10. 1995 a zanikla 20. 10. 2004. Zabývala
se zastupováním v podnikání a kolektivním investováním. ZEMAP - INVEST, První investiční společnost a.s.
v likvidaci[online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/63146479-zemap-invest-prvni-investicnispolecnost-a-s-v-likvidaci
Zemědělská společnost Luže, a.s. – Vznikla 25. 2. 2000 a zanikla 1. 1. 2016. Předmětem podnikání bylo například
obrábění, nástrojařství, tesařství, řeznictví a hostinská činnost. Zemědělská společnost Luže, a.s. [online]. [cit. 2017-0913]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/25938606-zemedelska-spolecnost-luze-a-s
Zemědělské zásobování a nákup, a.s., Česká Skalice – Vzniklo 22. 11. 1993 a zaniklo 31. 10. 2004 sloučením
se společností PROAGRO Liberec, a.s. Podnikalo například v oblasti výroby krmiv a krmných směsí, výroby strojů
a zařízení pro hospodářská odvětví, výroba a rozvod tepla, elektřiny a plynu, zámečnictví a provozování vlečky.
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pronajímání zemědělských strojů, mechanizační služby v zemědělství, průzkum trhu, zprostředkovávání v oblasti
obchodu a koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje. ZEMPOS, a.s. v likvidaci [online]. [cit. 2017-09-12]. Dostupné z:
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ŽDB GROUP a.s. – Vznikla 14. 12. 2005 a byla přejmenována 1. 8. 2012 na BYTTEK BOHUMÍN a.s. Následně
ŽDB GROUP a.s. byla 18. 6. 2012 rozdělena na 3 nástupnické společnosti a to na ŽDB DRÁTOVNA, a.s.,
VIADRUS a.s. a MS UTILITIES & SERVICES a.s. Zabývala se výrobou a servisem elektrických, plynových
a zdvihacích zařízení. ŽDB GROUP a.s. [online]. [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/26877091byttek-bohumin-a-s
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