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Dne: 18. 11. 2019 Naše značka: NA-  2954-4/12-2019 Vyřizuje/tel.: Nimrichtrová / 974 847 345 
Vaše značka:        

Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO:  Velká Británie 

ÚČEL CESTY:  

Návštěva vybraných archivů a special istů, projednání 
kl íčových témat a specif ik dané země s  ohledem na 
typ a zaměření  archivu  
Projekt Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích 

ÚČASTNÍCI CESTY:  
Mgr. Pavlína Nimrichtrová (NA) 
PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D. (SOA Praha) 
PhDr. Karel Koucký (SOA Praha) 

ZPRÁVU PODÁVÁ:  Mgr. Pavlína Nimrichtrová 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE:  
Archiv Parlamentu UK; Archiv města Westminster; Národní archiv; 
Geoffrey Yeo; Královský archiv; Londýnský metropolitní archiv; 
Archivní centrum Churchillovy koleje v Cambridge 

TRVÁNÍ CESTY:  20. až 25. 10. 

DATUM VYHOTOVENÍ:   18. 11. 2019 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Účastníci cesty zahájili cestu jednotlivě, za Národní archiv byla přítomna Pavlína Nimrichtrová, která cestu 
zahájila 20. 10. v 6.35 odletem z pražského letiště Václava Havla na letiště Stansted (přílet 7.35), ubytování 
v Londýně od 15.00. 

Ve dnech 21. – 25. 10. 2019 proběhly osobní konzultace dle programu níže, k přesunům byly využívány vlaky a 
městská hromadná doprava. 

Návrat do České republiky proběhl dne 25. 10. 2019 z letiště Stansted společně, letem ve 20.50 a cesta byla 
ukončena dne 25. 10. 2019 ve 23.45 hod. příletem na letiště Václava Havla v Praze. 

Náklady byly hrazeny z projektu „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ 

Program pobytu a uskutečněné schůzky: 

1. 21. 10. 2019, 10.00, Londýn, Westminster 

Archiv Parlamentu UK (Parliamentary Archives) 

Kontaktní osoba: Dr. Mari Takayanagi, odborná archivářka 

2. 21. 10. 2019, 14.00, Londýn, Westminster 

Archiv města Westminster (City of Westminster Archives) 

Kontaktní osoba: Gillian Staples, odborná archivářka 

3. 22. 10. 2019, 11.00, Kew 

Národní archiv (The National Archives) 

Kontaktní osoby: Linda Stewart, pověřenec Národního archivu 

Malcolm Todd, vedoucí oddělení informační politiky Národního archivu a zároveň prezident expertní 
skupiny pro právní záležitosti Mezinárodní archivní rady 

4. 23. 10. 2019, Exeter 

Konzultace s Geoffrey Yeoem, čestným členem a emeritním vědeckým pracovníkem Ústavu 
Informačních studií University College of London, se zaměřením na archivnictví a spisovou službu 

5. 24. 10. 2019, 11.00, Windsor 

Královský archiv (Royal Archives) 

Kontaktní osoba: Bill Stockting, vedoucí archivu a zároveň člen expertní skupiny pro archivní popis 
Mezinárodní archivní rady 

6. 24. 10. 2019, 14.30, Londýn 

Londýnský metropolitní archiv (London Metropolitan Archives) 

Kontaktní osoba: Elizabeth Scudder, odborná archivářka 

7. 25. 10. 2019, 11.00, Cambridge 

Archivní centrum Churchillovy koleje (Churchill College Archives Centre) 

Kontaktní osoba: Allen Packwood, ředitel 
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ČÁST ODBORNÁ :   

 

Cílem cesty bylo získat co nejpřesnější údaje k vytipovaným tématům, která byla respondentům předem 
zaslána ve formě dotazníků. Skladba oslovených archivů byla vybrána tak, aby bylo reprezentováno co nejširší 
spektrum typů archivů v Británii (veřejné, soukromé, národní, regionální, městské). Vzhledem k časovým a 
finančním limitům byly konzultace omezeny na geografickou oblast Londýna a nejbližšího okolí. Protože 
záměrem průzkumu bylo kontaktovat nejen archivní instituce, ale i významné osobnosti a specialisty v dané 
oblasti, proběhlo také setkání s Geoffrey Yeoem, emeritním vědeckým pracovníkem Ústavu Informačních studií 
University College of London 

Během setkání jsme se zaměřili na legislativní rámec ochrany osobních údajů ve VB a v britských archivech, 
který tvoří kromě evropského obecného nařízení 679/2016 (známé jako GDPR) zejména trojice Public Records 
Act 1956, Data Protection Act 2018 a Freedom of Information Act 2000. Dotazovali jsme se na podrobnosti 
ohledně spolupráce se zahraničím a mezinárodní vazby a používané metodiky evropské, britské či vlastní 
interní. Vyplynulo, že většina archivů využívá pro archivní praxi, minimálně jako best practice, metodiku Guide 
to archiving personal data, kterou vydal Národní archiv UK v srpnu 2018. 

Získali jsme bližší informace o tom, jak se dopady ochrany osobních údajů projevují v administraci archivu jako 
organizace (soukromé i veřejnoprávní), zda vzniká speciální archivní metodika pro tvorbu obecného posouzení 
vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA dle článku 35 GDPR) a jaké byly praktické případy použití.  

Zajímali jsme se o postupy při zpřístupňování archiválií z hlediska typologie nepřístupných fondů či agend nebo 
jednotlivých archiválií; z hlediska metod rozpoznávání nutnosti uplatnění ochrany osobních údajů a jak se toto 
projevuje v archivních pomůckách při vyznačování nepřístupných entit či částí fondů a při zpřístupňování a 
zveřejňování samotných archivních pomůcek. Samostatným tématem byla existence obecných ochranných lhůt 
na archiválie, problematika práva na svobodný přístup k informacím a výjimky z něj. 

V oblasti práce s badateli jsme ověřovali implementaci principu přístupnosti archiválií na základě účelu 
nahlížení či zmocnění badatele ke zpracování; uplatnění principu zodpovědnosti badatele za nakládání 
s informacemi získanými ze zpřístupněných archiválií. Porovnávali jsme také postupy pseudonymizace archiválií 
v archivech (dle sdělení anonymizaci archivy neprovádí) a celkově vztah archivů a jejich původců, vliv archivu na 
spisové služby či správu dokumentů u původců a podobu předávaných archiválií (např. i včetně případného 
použití anonymizace či pseudonymizace dat původcem). 

Získané podklady a poznatky budou dále analyzovány a také transformovány do podoby, v níž bude možné je 
porovnávat s údaji z archivů v ČR a v ostatních zemích. 
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