
Prameny zneužité vs. prameny využité

Dokumenty sčítání lidu ve 20. a 21. století, jejich uchování, anonymizace a příklady nelegálního zneužití v zahraniční 
komparaci

Mikuláš Čtvrtník

Státní oblastní archiv v Praze



Francie: 2009 - otevření archiválií (sčítacích operátů) obecných sčítání obyvatel do sčítání lidu z roku 1975 včetně

Ukázka sčítání lidu z roku 1936, obec Aubin, Archives départementales de l'Aveyron

• posunutí 75leté lhůty na 35 let
• otevřena sčítání z let 1946, 1954,

1962, 1968, 1975
• neanonymizovaná data

Ochrana sčítaných osob realizována na 
dvou rovinách:
1. omezení účelem nahlížení:
- otevření archiválií pouze pro účely 

veřejné statistiky a vědeckého nebo 
historického výzkumu

- nikoliv za účelem nového využití dat, 
zejména pro komerční účely

2. omezení způsobem nahlížení: 
- pouze pro individuální nahlížení

výlučně v badatelnách archivů, nikoliv
vzdáleně prostřednictvím webu



Shermanovy mapy

- zneužití údajů ze sčítání obyvatel generálem Williamem T.
Shermanem během americké občanské války (1861–1865)
při „pochodu k oceánu“ („March to the Sea“) 1864



Shermanovy mapy



March to the Sea, 1864



Sčítání obyvatel USA v roce 1940



Seznam Japonců v oblasti Washington D.C. dle sčítání obyvatel 1940

- Americký úřad pro sčítání lidu
(United States Census Bureau)
předal osobní údaje ze sčítání
obyvatel tajným službám

(anonymizované osobní údaje v
ukázce v originálu nebyly začerněny)

Publikováno in: Margo Anderson – William Seltzer, Census Confidentiality under the Second War Powers Act (1942-1947). Paper prepared
for presentation at the session on „Confidentiality, Privacy, and Ethical Issues in Demographic Data“. Population Association of America 
Annual Meeting, 29.–31. března 2007, New York, NY.



Zneužití sčítání obyvatel nacistickým režimem v Německu

- zneužity osobní údaje ze sčítání obyvatel v roce 1933 a 1939

- využity pro holocaust osob židovského původu

- tzv. Ergänzungskarten (Ergänzungskarte für Angaben über
Abstammung und Vorbildung)

(Doplňkové karty o původu a vzdělání)



Zadní strana „Ergänzungskarte“

- otázka, zda byl některý z
prarodičů příslušného člena
domácnosti podle rasy („der
Rasse nach“) židé („Volljude“)



Sčítání lidu ve Spolkové republice Německo, 1987

Sčítací formulář sestával ze dvou
částí:

1. individuální údaje (tzv.
„Einzelangaben“):
- podléhaly statistickému
vyhodnocování a nebyly
vztaženy ke konkrétní osobě a
domácnosti

2. pomocné atributy (tzv.
„Hilfsmerkmale“):
- obsahující údaje o domácnosti
nebo osobě, která dotazník
vyplňovala.
- musely být odděleny od části s
„Einzelangaben“ a v co možná
nejkratším termínu zničeny



„Rozsudek o sčítání lidu“ („Volkszählungsurteil“): Spolkový ústavní soud (Spolková republika Německo)

(Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 auf die mündliche Verhandlung vom 18. und 19. Oktober 1983. BVerfGE 65)

• Spolkový ústavní soud varoval před riziky zneužití dat ze sčítání obyvatel

• stanovení povinnosti již během sběru dat i jejich následného ukládání zajištění dostatečných pravidel výmazu těch materiálů 
s osobními údaji, které umožňují „deanonymizaci“ (zejména jména osob, adresy, čísla sčítacích operátů), tedy zpětné 
přiřazení údajů ke konkrétním fyzickým osobám

• definice nového základního práva na informační sebeurčení jednotlivce (Recht auf informationelle Selbstbestimmung des 
Einzelnen):

- právo na informační sebeurčení jednotlivce Spolkový ústavní soud odvodil z německé ústavy a jí zaručovaného práva na 
svobodný rozvoj osobnosti člověka

• předznamenal budoucí praxi při realizaci statistických šetření, která musela naplňovat kromě jiného princip včasné 
anonymizace osobních údajů („Gebot der frühzeitigen Anonymisierung“):

- účelem dle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu není pouze ochrana práva na informační sebeurčení, nýbrž je 
konstitutivní pro statistiku samotnou

• Od tohoto rozsudku se v Německu také odvozují následné interpretace poukazující na přednost povinností výmazu dat před 
povinností nabízet dokumenty k archivaci ve veřejných archivech

• Ani po vydání rozsudku o sčítání lidu v roce 1983 nebyla praxe zpracování osobních dat ze sčítání obyvatel ustavena v 
Německu trvale a neměnně



Archivace dokumentů sčítání lidu v Německu

• 2008 – Spolkový ústavní soud formuloval nové základní právo na zaručení důvěrnosti a integrity informačně-technických systémů
- odvodil je z obecného práva ochrany osobnosti garantovaného německou ústavou

• Pro sčítání obyvatel v Německu v roce 2011 zákonem nově stanovena maximální lhůta 4 let (po vytvoření zprávy o sčítání obyvatel), během 
níž mohly být pomocné atributy umožňující zpětnou identifikaci osob a tedy opětnou personalizaci údajů ve sčítacích formulářích uchovány 
statistickým úřadem (Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 vom 8. Juli 2009. BGBl. I S. 1781.)

• od 90. let 20. století počátek tlaku německého Spolkového archivu na německý Spolkový statistický úřad, aby začal předávat statistické 
materiály do archivu k archivaci

• spolkový i některé zemské statistické úřady nejprve odmítaly předávat do archivů statistické materiály 

• vyhláška Spolkového ministerstva vnitra z roku 1994: 
(Bundesministerium des Innern, Erlaß vom 3. August 1994 ‒ O II 3 – 142 002/16)

- stanovení povinnosti nabízet statistické materiály archivům k trvalé archivaci

• na faktu, že se do archivů nebudou předávat předtím již na statistickém úřadu tak jako tak již obvykle vymazané pomocné atributy umožňující 
identifikaci osob zahrnutých do statistických šetření (včetně sčítání obyvatel), se nic nezměnilo

• sčítání lidu v Německu v roce 2022 (původní termín v roce 2021 z důvodu pandemie Covid-19 přesunut o rok později): kombinace získání 
dat z registrů veřejné správy, jejich pročišťováním a nakonec doplněním již jen reprezentativním vzorkem vybrané části obyvatelstva tradiční 
formou přímého dotazování domácností.



Časová kapsle a archivace: Uchování sčítání lidu v časových kapslích v Austrálii a Irsku

Austrálie:
- sčítání lidu po pěti letech
- 1911 – 2001: ničení veškerých údajů o identifikovatelné osobě (počínaje hned prvním sčítáním lidu v roce 1911)
- od 2001 dodnes nová právní úprava: 

- dobrovolnost: občan získal možnost volby, zda chce uchovat své osobní údaje ze sčítání obyvatel či nikoli
- pouze v případě výslovného občanova souhlasu budou jeho personalizované osobní údaje ze sčítání lidu předány do australského 

Národního archivu k archivaci
- uchování v  časové kapsli (time capsule)
- zapečetění v časové kapsli po dobu 99 let – absolutní nepřístupnost (přístup nepovolen ani pro úřední účely a potřeby soudů)
- sčítání lidu z roku 2001 bude tedy otevřeno v roce 2100
- sčítání lidu z roku 2001: bez mála 10 milionů obyvatel, tedy 52,6 % obyvatel zahrnutých do sčítání obyvatel v Austrálii souhlasilo s 

uchováním osobních údajů ze sčítání lidu v časové kapsli
- sčítání lidu z roku 2006: více než 56 % obyvatel souhlasilo s uchováním osobních údajů ze sčítání lidu v časové kapsli
- archivace sčítacích operátů ve formě mikrofilmů

Irsko:
- archivace neanonymizovaných dokumentů sčítání lidu včetně osobních údajů
- přístupnost po 100 letech; během této periody nepřístupné i pro zaměstnance irského Národního archivu a pro jakékoli úřední účely 

nahlížení
- sčítací operáty do roku 1946 a zčásti z roku 1951 archivovány v irském Národním archivu, mladší sčítací formuláře uchovány v Centrálním 

statistickém úřadu Irska
- počínaje sčítáním lidu v roce 2021 (posunuto na 2022) možnost využití časové kapsle: každý občan do sčítacího formuláře na jeho zadní 

stranu může vtělit rukou psaný jakýkoli vlastní vzkaz budoucím generacím (= možnost sebevyjádření formou vlastního textového projevu a 
otisku vlastní osobnosti). Časová kapsle bude otevřena společně s celým sčítacím operátem po 100 letech.



Časová kapsle a archivace

Rostoucí napětí mezi potřebou získávat a uchovávat osobní údaje o občanech a během doby stále více se zvyšujícím rizikem rizikem zneužití 
těchto dat

Archivace ve veřejném zájmu:
- trvalé uchování dat a současně jejich průběžné zpřístupňování veřejnosti
- až na výjimky (osobní fondy apod.) nedobrovolnost – nemožnost vlastního rozhodování o archivaci údajů o sobě (výjimka z práva být 

zapomenut pro účely archivace ve veřejném zájmu dle GDPR)

Časová kapsle:
- maximální až absolutní zamezení přístupu po určitou časovou periodu
- zejména od 20. století stále častěji stanovování přesné časové periody, po níž je obsah zpřístupněn
- dobrovolnost – svobodné rozhodnutí občana o uchování/archivaci dat o sobě

Implementace časových kapslí do archivace ve veřejném zájmu:

- archivace ve veřejném zájmu: politika přístupnosti archiválií postavena na principu ustavení bazálního rozdílu v přístupnosti archiválií pro 
úřední a soukromé účely

- pro soukromé účely obvykle zaváděny ochranné lhůty pro přístupnost archiválií, pro úřední účely tyto lhůty standardně neplatí 
- institut časových kapslí může vycházet z odlišné politiky přístupnosti archiválií: nemusí být činěn rozdíl mezi úředními a soukromými účely 

nahlížení → možnost absolutního znepřístupnění archiválií po určitou periodu

→ časové kapsle jako nástroj pro zvýšenou ochranu osobních údajů v archiváliích uchovaných v časovém pouzdru

RIZIKA ??? KRIZOVÝ PLÁN PRO KRITICKÉ SITUACE A MOŽNOST ZNIČENÍ ČASOVÝCH KAPSLÍ ???
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