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Zasíláme Vám stanovisko k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, týkajících se seznamu všech vojáků vyloučených po roce 
1948 a po roce 1989 z ČSLA, a pošty odsouzených vojáků a výše jejich trestů. V případě 
zmíněného požadavku jsme přesvědčeni, že předmětné informace obsahují archivní 
dokumenty, které jsou veřejně přístupné nikoliv na základě zákona č. 106/1999 Sb., ale podle 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. 
Komplexní seznamy propuštěných vojáků po roce 1948 a 1989 včetně seznamů vojáků 
odsouzených vojenskými soudy však neexistují a podle evidenčních záznamů v pomocné 
evidenci archivované dokumentace nebyly ani nikdy zpracovány. Ve Vojenském historickém 
archivu v Praze jsou uloženy archiválie, které obsahují dílčí informace o předmětné 
problematice. Jejich vyhledání je však velice obtížné a časově náročné. Kromě toho se některé 
písemnosti nacházejí i mimo VÚA, například ve vojenských archivech Slovenské republiky, 
nebo v Archivu bezpečnostních složek. Vyhledávání informací soukromým badatelům je 
zpoplatněno podle sazeb stanovených vládní vyhláškou č. 645/2004 Sb. (viz ceník 
poskytovaných úkonů a služeb www.vuapraha.cz – badatelský řád – ceník služeb). Část 
spisového materiálu, respektive zákonem vymezených archiválií, si žadatel může prostudovat 
s využitím vlastních reprodukčních prostředků na badatelně našeho archivu podle zásad 
stanovených zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých 
zákonů, a zároveň v souladu s právními předpisy upravující zpracování osobních údajů.  
 
Dále uvádíme, že v rámci písemností uložených ve správních archivech MO ČR podle § 68 
odstavec 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, 
platí pro nahlížení správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), podle kterého se zpřístupňují 
požadované písemnosti pouze tehdy, pokud obsahují informace, jež se týkají přímo žadatele 
(v daném případě Vaší osoby). Protože tomu tak není, nevzniká Vám právní nárok na studium 
těchto písemností. Předpokládáme, že obdobně tomu bude i v rámci Vojenského archivu 
v Trnavě na Slovensku. Ve Správním archivu MO Praha a Správním archivu AČR Olomouc 
lze příslušnou dokumentaci předkládat ke studiu pouze se svolením původce, pokud ten 
neexistuje, se svolením ředitele VÚA.  
 
Podmínky studia i množství předložených archiválií na jednu návštěvu ve VHA Praha jsou 
uvedeny v Badatelském řádu, který je taktéž umístěn na webových stránkách Vojenského 
ústředního archivu-Vojenského historického archivu v Praze. Termín Vaší návštěvy a vybraný 
studijní materiál si můžete objednat u vedoucího badatelny Mgr. Martina Flosmana, PhD., 

http://www.vuapraha.cz/


případně u pracovníka badatelny Mgr. Jana Chlebouna na tel. čísle: 973 213 381, 973 213 380 
nebo požadavky ke studiu zašlete na emailovou adresu podatelna-vua@army.cz.  

Na závěr bychom Vám doporučili publikace a studie odborných pracovníků-vojenských 
historiků, které vycházejí z dlouhodobého a systematického studia archiválií u vzpomínaných 
archivních institucí a danou problematiku popisují: 

   - František HANZLÍK: Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945-
1953; Pawerprint s r.o. Praha 2015. 
   - František HANZLÍK: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-
1950; vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2003. 
   - Ivo PEJČOCH: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu 
v letech 1948-1955; vydal Vojenský historický ústav Praha 2009. 
   - Jindřich MADRY: Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-
1970 a role ozbrojených sil, vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. 
   - Václav VONDRÁČEK, František HANZLÍK: Armáda v zápase o politickou moc v letech 
1945-1948, vydalo Ministerstvo obrany ČR-AVIS 2006. 
   - Jan a Sabina KRATOCHVÍL a kolektiv: III. odboj v Československu z pohledu hodnot 
EPP-ED, vydal Arch s r.o. Praha 2007. 
   - Jiří NOVOTNÝ, Sylvestr CHRASTIL: Vojáci, kteří neztratili svou čest, vydalo 
Ministerstvo obrany ČR-AVIS 2002. 
  - Jaroslav VOREL, Alena ŠIMÁNKOVÁ, Lukáš BABKA: Československá justice v letech 
1948-1953 v dokumentech III. díl, vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
2004. 
   - Jan ŠTAIGL, Michal ŠTEFANSKÝ: Vojenské dějiny Slovenska–VI. svazek (1945-1968), 
Magnet Press Slovakia 2007. 
   -  Igor BAKA, Alex MASKALÍK, Matej MEDVECKÝ, Pavel MINAŘÍK: Vojenské dějiny 
Slovenska-VII. svazek (1968-1992), Magnet Press Slovakia 2016. 
  - Jiří BÍLEK, Jaroslav LÁNIK, Jan ŠACH: Československá armáda v prvním poválečném 
desetiletí (květen 1945 - květen 1955), vydalo Ministerstvo obrany ČR-AVIS 2006. 
   - Alex MASKALÍK: Normalizační očista velitelského sboru ČSLA v letech1968-1971, 
Vojenská historia, roč. 18, Bratislava 2014. 
   - Prokop TOMEK, Ivo PEJČOCH: Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda 
v Československu a její oběti 1968-1991 /druhé doplněné vydání/. Svět křídel, Cheb 2018. 
 

Všechny uvedené publikace jsou k dispozici ke studiu v knihovně Vojenského historického 
ústavu Praha, která sídlí v Rooseweltově ulici 680/23,  Praha 6-Bubeneč. 

 

Kontaktní osoby: Dr. Vladimír Šlosar – tel. 973 213 370                                    

                                                                                       
                        Mgr. Josef ŽIKEŠ 
    ředitel 
                                                                                                                  v zastoupení      
                                                                                                               Ing. Jan KOLÁŘ  
 podepsáno elektronicky 
 

mailto:podatelna-vua@army.cz

		2019-07-11T06:54:24+0000
	Not specified




