Základní pokyny pro vyhledávání údajů v personálních dokumentech VHA
Vzhledem k Vašemu enormnímu zájmu o personální dokumenty a pro
nejúplnější vyřízení žádostí věnujte prosím pozornost této informaci.
I. Potřebujeme od Vás znát:
1. jméno, příjmení, rok narození (velmi důležité), místo narození (pokud je Vám
známo), příp. vše podstatné, co víte k vojenské službě hledaného
2. Vaši korespondenční adresu, telefonický kontakt a Váš souhlas
s vyúčtováním služeb pro žadatele (viz ceník - www.vuapraha.cz, badatelský
řád, příloha č. 3)
II. Nabízíme:
1. již zpracované databáze (viz webové stránky VÚA):
a) legionářů
b) padlých ve 2. sv. válce
c) příslušníků čs. voj. jednotek v zahraničí za
2. sv. války
d) padlých v 1. sv. válce - zatím za rok 1914
2. vojenské osobní spisy:

a) vojenské kmenové listy (záznamy o vojenské
službě) - pouze do roku narození 1910
b/ kvalifikační listiny (záznamy důstojníků)
c/ legionářské spisy + legionářské karty
d) vojenské matriky
e) kartotéky padlých z 1. sv. války
f) evidenční osobní spisy domácího a zahranič.
odboje za 2. sv. války (sbírka 255, dotazníky
domácího odboje ad.)
Upozorňujeme, že řada ročníků kmenových listů je dochována neúplně:
a) 1750-1864 torzovitě
b) 1887-1900 vyskartované ročníky
Zvláště u skartovaných ročníků je téměř bezpředmětné žádat o vyhledávání
informací ke konkrétní osobě.
U naprosté většiny personálních spisů nejsou přiloženy fotografie (s výjimkou např.
letců v RAF, příslušníků vládního vojska-důstojníků aj.)
Odkazujeme Vás dále na doplňující webové stránky: www.100.army.cz
hledání ve Verlustlisten – seznamy ztrát za 1. sv. války

Vážená (ý) paní (e),
žádáme Vás o dodání poštovní adresy, na kterou Vám budou zaslány kopie archiválií
v případě úspěšné rešerše. Zároveň Vás žádáme také o souhlas s vyúčtováním služby
provedenou archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 213/2012 Sb., příloha č. 4). Z důvodu
možnosti vyúčtovat obdrženou částku za rešerši je nutné, abyste dodal (a) i datum narození.
K naplnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (a jeho prováděcí vyhlášky č.
416/2004 Sb.), je totiž nutné při zadávání každé faktury do informačního systému
(provozování kterého má Ministerstvo obrany ČR registrováno na Úřadě pro ochranu
osobních údajů) mít tři osobní údaje: jméno, příjmení a datum narození. O výše uvedených
skutečnostech Vás informujeme na základě ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, § 5, odst. 1 až 4, a § 11, odst. 1 až 2, a také evropské směrnice na ochranu
osobních údajů tzv. GDPR. Proto Vás žádáme, abyste ve své žádosti o rešerži uvedli i Váš
souhlas s manipulací Vámi zaslanými osobními údaji. Poskytnutí výše požadovaných
osobních údajů a souhlas s jejich manipulaci je dobrovolné, jsme však nuceni Vás upozornit
na to, že bez nich Vám nemůže být požadovaná rešerše z archivních fondů vypracována.
Archiv zároveň garantuje, že poskytnuté osobní údaje budou následně po zpracování
odpovědí pro fyzické osoby (a to za poplatek nebo bez poplatku) v jeho spisech zničené.
Na závěr. Žádáme žadatele o rešerše, aby požadované údaje poskytli do 7 dní od obdržení
této výzvy. Jinak jsme nuceni brát jejich žádosti jako nerealizovatelné.
Děkujeme za pochopení.

