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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 
Cestu jsme zaháj i ly dne  31. 5.  2016  na let išt i  Praha v  7.00 h,  doprava byla 
zaj ištěna letecky  spojem společnosti  LOT z  Prahy do Varšavy (odlet 09:05 h – 
pří let  10:15 h) .   Po pří letu a vyzvednutí  zavazadel jsme se přemísti ly  na adresu 
zaj ištěného ubytování v  budově,  kde sídl í  Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych (ul ice Rakowiecka 2D, Warszawa).  Na místě jsme se v  odpoledních 
hodinách ubytovaly.   Poté jsme navštívi ly  Deutsches Historisches Inst i tut 
Warschau, kde jsme měly dohodnutou schůzku s  ředitelem Insti tutu prof.  
Mi lošem Řezníkem.  Ve večerních hodinách jsme se pak v  Inst i tutu zúčastni ly 
přednášky prof.  Dr.  Christopha  Augustynowicze  z  vídeňské univerzity  „Grenze(n) 
und Herrschaft(en) in und um Sandomierz – Periphere Perspektiven“ .  
 

Dne 1.  6. 2016  jsme navštívi ly  Archiwum Akt Nowych, kde jsme  konzultovaly 
cí lovou problematiku ochrany osobních a cit l ivých údajů v  archivál i ích při  
zpřístupňování  a  kde se nám věnoval dr.  Adam Grzegorz Dąbrowski .  V Archiwum 
Akt Nowych nám také bylo vyplaceno kapesné (služební cesta na základě dohody 
o výměně).  
 
Dne 2.  6.  2016  jsme navštívi ly Archiwum Instytutu Pamięci  Narodowej  (obdoba 
českého Ústavu pro studium total i tních režimů a Archivu bezpečnostních složek)  
se stejným tématem. Věnovala se nám  dr.  Dorota Lewsza. V  podvečer jsme se 
přemísti ly  na let iště a večerním spojem společnosti  LOT (Warszawa 20:30 h – 
Praha 21:50 h) jsme se vráti ly  do Prahy.  
 

 

ČÁST ODBORNÁ :   

V  Deutsches Historisches Inst i tut Warschau jsme  se  kromě přednášky věnovaly 
konzultaci v  oblasti  stávaj ících studi í  f inancovaných rakouskými a německými 
inst i tucemi v  tematickém okruhu děj in střední a východní Evropy s  akcentem na 
zj ištění  stávaj íc ích preferovaných témat.   

V Archiwum Akt Nowych nás dr.  Dąbrowski  seznámil  s  polskými právními 
předpisy,  které upravuj í  zpřístupňování archivál i í  a ochranu osobních a cit l ivých 
údajů zejména ži j íc ích osob. Upozorni l  nás,  že během 14 dnů nabude platnosti  
novela,  která stávajíc í  předpisy v  této oblasti  konkretizuje a procesy nahl ížení  a 
ochranu osobních údajů zpřesní .  Byly  jsme  seznámeny se vzájemným působením  
a apl ikací  zákona č.  133 z  roku 1997 o ochraně osobních údajů  a  zákona č.  38 
z  roku 1983 o národním archivním fondu a archivech  ( lex special is k  zákonu o 
ochraně osobních údajů) ,  dále s  Nařízením generálního ředitele státních archivů 
č.  4 z  roku 2013, které upravuje zpřístupňování archivál i í  ve státních archivech,  
a dále s  Rozhodnutím generálního ředitele státních archivů č.  24 z  roku 2012 ve 
věci  způsobu vyhotovování ověřených kopií ,  přepisů a výpisů archivních 
materiálů z  archivních fondů státních archivů.  Dále nám dr.  Dąbrowski  představi l  
interní  předpisy Archiwum  Akt Nowych, zejména Řád pro využívání  archivních 
materiálů ve vědecké badatelně a badatelně audiovizuálních materiálů 

http://www.dhi.waw.pl/de/veranstaltungen/event/event/grenzen-und-herrschaften-in-und-um-sandomierz-periphere-perspektiven.html?no_cache=1
http://www.dhi.waw.pl/de/veranstaltungen/event/event/grenzen-und-herrschaften-in-und-um-sandomierz-periphere-perspektiven.html?no_cache=1
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Archiwum  Akt Nowych (Badatelský řád) z  20. září  2013. Archiwum Akt Nowych 
nemá přístup do evidence obyvatelstva,  nemá tudíž žádnou možnost ověřit ,  zda 
je osoba, o jej íž  osobní údaje se jedná, po smrti .  Zároveň jsme byly seznámeny 
s  konkrétní  praxí  anonymizace osobních a cit l ivých údajů.  Stejně jako 
v  berl ínském Bundesarchivu je apl ikována praxe dvoj í  anonymizace,  t j .  s led 
kopie -začernění -kopie,  tedy neefektivní a neekonomický způsob používaný i  
v  Národním archivu. Kromě toho pan Dąbrowski  př ipravi l  demonstrativní  ukázku 
anonymizace,  kde po vystř ižení  chráněných údajů z  pořízené kopie z archivál ie je 
vyhotovena nová kopie,  kde jsou cenzurovaná místa důsledně označena razítkem 
textem  „treść zamaskowana przez archiwum państwowe“,  což je praxe 
odpovídaj íc í  cca rakousko -uherské cenzuře před první  světovou válkou. Tento 
důsledný postup s  vyznačením anonymizovaných částí  archivál ie není v  české 
praxi  realizován. Dr.  Dąbrowskému nebyla známa z  praxe žádná soudní kauza,  
kde by byla řešena ochrana osobních údajů v  archivál i ích, resp.  jej í  prolomení,  
srovnatelná s  českou kauzou pana H. a § 37 odst.  11 před Ústavním soudem ČR.  
Ačkol iv jsou obecně osobní údaje při  nahl ížení  do archivál i í  chráněny a jsou 
apl ikovány až absurdně přesné postupy anonymizace,  na druhou stranu zůstávají  
osobní údaje přístupné prostřednictvím nahledacích pomůcek ke konkrétním 
fondům, zejména pak kartoték.  Teoreticky je upravena možnost odmítnout  
žádost o nahl ížení,  v  první  instanci  rozhoduje ředitel  Archiwum, v  odvolací 
instanci  Generální  ředitelství  státních  archivů,  posléze by bylo možné postoupit 
spor k  soudu. V  praxi k  této situaci  nikdy nedošlo,  dle sdělení  dr.  Dąbrowského 
by bylo zamítnutí  nahl ížení  jen velmi obt ížně zdůvodnitelné.  Z konkrétní  praxe  
dále  dr.  Dąbrowski uvedl,  že například vůbec nepřichází  v  úvahu odesí lání  
výsledků rešerše ve státoobčanské agendě konkrétní  ( třeba i  oprávněné) osobě 
prostřednictvím e -mailu do zahraničí .  Soudní rozsudky jsou důsledně při  
zpřístupňování anonymizovány. Kromě toho se drží  teze,  že odpovědnost za 
zpřístupněné údaje nese badatel ,  původně měli  tuto informaci přímo uvedenu 
v  badatelském l istu, který badatel  podepisoval,  následně z  badatelského l istu 
odstranil i ,  a le odpovědnost badatele nadále dovozuj í  ze souvisej íc ích právních 
předpisů.  V určitých případech je tu stále možnost podepsání badatelem 
dodatku o odpovědnosti  za využit í  archivál i í ,  v  praxi  však od té doby nebylo 
uplatněno.  Samostatným problémem jsou autorská práva k  publikovaným 
archivál i ím. Standardně badatelé kopie archivál i í  publ ikuj í  s  označením „z 
archivu autora“.  Obecně plat í ,  že badatelé mohou v  badatelně používat 
fotoaparáty a vlastní  skenovací  zařízení ,  ve směrnici  je uvedeno omezení,  že 
badatel  by neměl fotografovat archivál ie s  osobními údaji .  Prakticky se však 
nedá kontrolovat,  co badatel  fotografuje,  jedná se tedy o obsolentní  ustanovení 
směrnice. Dotazovaly jsme se také na fondy polské komunist ické strany a 
případnou členskou evidenci .  Dochovaná kartotéka obsahuje fakticky jen řadové 
členy,  režimní ř ídící  kádry v  kartotéce uloženy nejsou,  zejména pak chybí  
jednotl ivé osobní spisy.  

Obecně k  činnosti  Archiwu Akt Nowych bylo zřejmé, že jde o podfinancovanou 
inst i tuci ,  objekt pochází  z  50. let  minulého stolet í  a výhledově se očekává 
stavba nové budovy na sousedních pozemcích,  které jsou ve vlastnictví  Archiwu. 
V Archiwu Akt Nowych je uloženo 30 km archivál i í  z  let 1918 – cca 1970 
(s  dí lčími přesahy).  Obecné pravidlo pro předávání archivál i í  k  trvalému uložení  
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do Archiwum Akt Nowych je 25 let po uzavření  spisu, matriky a chorobopisy 100 
let.  Velká část archivál i í  zůstává uložena ve správních archivech jednotl ivých 
ministerstev.  Archiwum Akt Nowych má na uvedený počet ki lometrů archivál i í  
cca 60 zaměstnanců. Archiwum Akt Nowych spadá organizačně pod polské 
ministerstvo kultury.   

V Archiwum Instytutu Pamięci  Narodowej  se nám věnovala  dr.  Dorota Lewsza.  
Seznámila nás s  právní  úpravou, která upravuje postupy zpřístupňování a 
nahl ížení  do dokumentace z  archivního fondu ve správě Archivu IPN  (zákon č.  
155 z  r .  1998, o Inst i tutu národní paměti  – Komisi  st íhání  z ločinů proti  
polskému národu, a č.  218 z  18.  ř í jna 2006, o zveřejňování informací o 
dokumentech orgánů státní  bezpečnosti  z  let  1944–1990 a obsahu těchto 
dokumentů ) .  IPN je podobně jako Spolkový úřad pro materiály  Stasi 
hierarchizován do bohaté regionální  struktury,  kdy pobočky IPN  (celkem 16)  jsou 
v  každém kraj i  (vojvodství) ,  kde zároveň sídl í  apelační  soud (odvolací ,  srov.  
s  českými krajskými soudy) .  Centrála ve Varšavě  (3 objekty)   a hlavní  pobočky 
ukládají  a spravuj í  archivál ie.  Kromě toho vytvoři l  IPN ještě síť  delegatur,  které 
nespravuj í  archivní  fondy,  ale při j ímaj í  a vyř izuj í  žádosti  a podání občanů.  
Celkem spravuj í  90 km archivál i í .  Jen varšavská centrála  IPN  zaměstnává 
celkem kolem 300 osob.  Archivál ie jsou digital izovány ( formát TIFF,  rozl išení 
600 dpi   v  matrici) ,  pro badatelské využit í  je používán formát JPEG (případně 
PDF),  digital izáty jsou pak zpřístupňovány v  badatelnách IPN.  Jsou digital izovány 
i  dobové mikrofi lmy.  Digital izáty jsou ukládány v  centrále (matrice  v  t i f f ,  600 
dpi,  regionální  pracoviště pro nahl ížení maj í  tytéž dokumenty v  nahl ížecích 
formátech jpeg apod.) .  V detai lech odkazujeme na Instrukci  pro skenování  
archivních materiálů v  IPN – Komisi  st íhání  z ločinů proti  polskému národu.  IPN 
disponuje vlastním pracovištěm konzervace a restaurování,  toto pracoviště 
provádí  také digital izaci  dokumentů velkých  formátů,  knih,  map, unikátů z  druhé  
světové  války.  Zatím spravuj í  dokumentaci  z  let  1939–1990. Ve správě IPN se  
nachází  i  tzv.  „fond Z“,  jedná se o utajené dokumenty,  jej ichž vlastníkem je i  
nadále polská zpravodajská služba.  Přístup do těchto materiálů je v  režimu 
zpravodajské služby,  a tudíž značně omezen.     

Základním pravidlem pro nahl ížení  do dokumentace ve správě IPN je,  že nahl íž í  
osoba, které se materiály týkaj í .  Po jej í  smrti  je oprávněn nahl ížet příbuzný 
v  l ini i  př ímé i  vedlejší  (sourozenci) .  Prakticky se objevoval  problém u dotazů 
příbuzných z  bočních l ini í  (dotaz na strýce,  tety) ,  o tuto skupinu by měla být 
možnost nahl ížet rozšířena  novel izovanou právní  úpravou. V  praxi  byla zavedena 
databáze  souhlasů/nesouhlasů osob, j ichž se dokumentace týká,  a jednotl ivé 
osoby,  na které byly vedeny svazky,  se mohly vyjádřit ,  zda chtěj í  dokumentaci  o 
své osobě nechat volně přístupnou, či  j i  naopak uzavří t  ( jako celek nebo  jen 
část) ,  např.  pro média.  Ne všichni  ovšem této možnosti  využi l i .  Tam, kde se oběť 
nevyjádři la,  anonymizuj í  zejména skupinu odpovídaj íc í  c i t l ivým údajům 
(náboženství ,  etnická příslušnost  atd. ) .  Možnost uzavří t  dokumentaci  před 
nahl ížením je  dána na max. 50 let.  Po smrti  rozhodování přechází  na 
potomka/ky.  Z  dokumentace mohou být perzekvovaným osobám vraceny 
bezpečností  neoprávněně zabavené dokumenty.  Naopak žádné ochrany 
nepožívaj í  osobní údaje přís lušníků  bezpečnosti ,  ale nikol iv u běžných 
kriminálních činů,  jen v  případě poli t ické perzekuce  – t i to pak mají  právo na 
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kopie o své činnosti .  Pokud chce nahl ížet osoba ži j íc í  v  zahraničí  – musí 
podepsat na konzulátu plnou moc a někoho v  Polsku zmocnit ,  aby nahlédl ,  
př ípadně převzal  kopie.  Od médi í  je požadováno potvrzení  redakce,  že daný 
redaktor zpracovává konkrétní téma. Pokud by materiál  nebyl  obětí  uvolněn 
k  nahl ížení,  dostala by média anonymizovanou podobu. Zaměstnanci orgánů 
veřejné správy  a  osoby veřejně činné, kteří  nastoupi l i  do svých funkcí  po 
24.  srpnu 1989  – údaje o nich jsou obecně přístupné, ale nezpřístupňuj í  se 
taxativně vymezené údaje – náboženství ,  etnická přís lušnost,  rodné číslo atp.  a 
samozřejmě údaje osob třet ích. Dokumentace nebyla zpočátku vůbec přístupná, 
poté byla uvolněna pro vědce a média,  následoval  př ístup pro oběti ,  dnes 
přístupné prakticky všem. Odpovědnost za případné zveřejnění  osobních údajů je 
na badatel i .  IPN není ve své činnosti  vázán předpisy Generálního ředitelství  
státních  archivů.  

Pro období 2.  světové války maj í  zř ízeno samostatné centrum pro informace, kde 
je možné získat na otázku přímo odpověď v  podobě rešerše.  Osobní údaje 
z  období 2.  světové války chráněné nejsou,  což vyplývá spíše z  praxe než 
z  právní  úpravy.  Ve správě IPN jsou dokumenty polské  poválečné  Komise pro 
st íhání válečných zločinů,  které měly ve své správě polské zpravodajské služby a 
následně je převzal  do péče IPN.  

Očekává se novela zákona o IPN, zásadní změnu bude představovat rozšíření 
časového rozsahu bádání až k  roku 1917, dále dojde ke změně Rady, kterou 
nahradí  Kolegium.  

K praktickému provádění anonymizace byl  z j ištěn standardní  postup začerňování 
v  kopi ích.  Stejně jako v  Archiwum Akt Nowych nejsou kopie zasí lány e -mailem, 
dokumenty musí  být vyzvednuty osobně na badatelně.  Zásadně neposí laj í  kopie  
do zahraničí .  Elektronické nahl ížení  je real izováno v  badatelnách IPN a na 
počítačích IPN. Na rozdí l  od německé praxe není  prováděna anonymizace ve 
f i lmu.  

Odpovědnost za zpřístupněné informace z  dokumentace nese badatel  a 
podepisuje tuto informaci o odpovědnosti  v  badatelském l istu/žádosti  o 
nahl ížení.   

K otázce konkrétní  kauzy z  oblasti  ochrany osobních údajů,  která by skonči la 
před soudem,  nebyl znám paní  Lewsza žádný konkrétní  př ík lad.   

Celkově lze hodnotit  cestu jako úspěšnou, uzavřela celkový obraz legislat ivní 
úpravy a zpřístupňovací  praxe v  archivních a paměťových inst i tucích 
postsocial ist ických zemí.    
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