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Úvod 
 
Archivy obvykle považujeme za místa, která slouží uchovávání a zpřístupňování historických 
pramenů.1 Archivy jsou však také místy, která přístup k pramenům regulují, omezují a 
v některých případech mu přímo i zamezují. V mnoha případech je restrikce přístupu dána 
nezpracovaností archivních fondů či jejich špatným fyzickým stavem. Nejčastěji však přichází 
ke slovu – pomineme-li specifický režim ochrany osobních údajů ‒ institut ochranných lhůt pro 
přístupnost k veřejným dokumentům a archiváliím – téma této studie. 

Ochranné lhůty pro přístupnost k veřejným dokumentům a archiváliím představují 
obvykle zákonem nastavené lhůty, během nichž určitá skupina dokumentů obvykle 
z provenience veřejné správy, nemůže být zpřístupněna veřejnosti, vyjma oprávněných 
úředních požadavků. Tyto lhůty se liší dle jednotlivých národních legislativ. Standardně jsou 
stanoveny zvláštní lhůty pro určité skupiny materiálů, jako jsou například matriky, zdravotnická 
dokumentace a podobně. Materiály zařazené v režimu utajení bývají „chráněny“ ještě docela 
jinak a přístup k nim bývá i ve vyspělých demokraciích v mnoha případech znemožněn 
prakticky zcela a trvale.  

Ochranné archivní lhůty na zpřístupňování dokumentů, respektive archiválií přitom plní 
několik funkcí zároveň. Chrání některé příliš čerstvé, citlivé i cenné informace, jež by mohly 
být zneužity, ať již ke komerčním, obchodním i obecně mocenským účelům. Současně 
znamenají refugium pro administrativu i archivy před hrozbou nutnosti reagovat okamžitě a 
v masivní míře na žádosti o zpřístupňování materiálů.  Soudobé dějiny představují velmi 
významné pole vědeckého výzkumu i populárně naučných prací, a tudíž „mladé“ dokumenty 
představují velmi žádané materiály ze strany badatelů. Pokud by se tedy uvolnila stavidla 
přístupnosti pramenů a informací, velmi pravděpodobně by se ocitla administrativa společně 
s archivy v lavině ohrožující efektivnost výkonu veřejné správy. Zejména však představují 
důležitý nástroj pro ochranu soukromí a privátní sféry člověka, byť zde by měly plnit hlavní 
roli zákony, které upravují celou rozlehlou oblast ochrany osobních údajů. 

Na druhou stranu se však mohou ochranné lhůty pro přístupnost k dokumentům a 
archiváliím stát svébytným nástrojem, jakým lze znepřístupnit veřejné dokumenty i „hotové“ 
historické prameny. Přitom ale platí, že váha informace ve 21. století, stále častěji označovaném 
jako věk postfaktický, se ‒ více než kdy dříve ‒ měří jejím načasováním a rychlostí. Ostatně 
s tímto velmi umně pracuje i fenomén dezinformací, fake news a celý repertoár nástrojů, 
s nimiž pracuje dnešní propaganda a manipulace. Informace byla ale vždy extrémně důležitým 
nástrojem moci a tuto svoji funkci si zachovala dodnes. 

Podívejme se v následujícím, jak tedy vypadá institut ochranných lhůt pro přístupnost k 
veřejným dokumentům a archiváliím a jeho historický vývoj v některých zemích a jaké dopady 
má do vztahu veřejnosti a státu a možností občanů nahlédnout do veřejných dokumentů. Jednu 
rovinu studie představuje komparativní analýza aktuálních legislativních úprav ve vybraných 

                                                 
1 Text je výstupem výzkumného projektu „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“ 
(kód: VI20192022125) realizovaného v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 
v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra. 
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státech (Spojené království, Spojené státy americké, Francie, Německo, Švédsko, Švýcarsko, 
Česká republika) i v Evropské unii jako celku. Výběr zemí pro analýzu byl záměrně zvolen tak, 
aby byly reprezentovány různé právní řády a byla zastoupena jak tradice angloamerického 
práva/common law, tak kontinentální právo a současně aby se perspektiva pohledu neuzavřela 
pouze samotnou Evropou a byl alespoň stručně zahrnut mimoevropský prostor. Nejdetailnější 
rozbor z okruhu angloamerického práva/common law bude proveden na příkladu Spojeného 
království jako země, která prošla pozoruhodným vývojem ve vztahu společnosti k veřejným 
dokumentům včetně otázky lhůt, během nichž mají zůstat určité skupiny veřejných dokumentů 
a archiválií veřejnosti uzavřené. Dále bude pohled zaměřen na USA reprezentující 
mimoevropské právo, přičemž zvláštní zřetel bude položen na analýzu ochranných lhůt 
uplatňovaných zde na dokumenty z působnosti federálních vrcholných exekutivních a 
zákonodárných orgánů, tedy prezidenta a kongresu USA. Spojené státy americké představují 
rovněž zemi, kde na rovině snah prosazovat otevřenou vládu a transparentní veřejnou moc 
včetně úsilí o otevírání veřejných dokumentů a archiválií hrají důležitou roli nevládní neziskové 
organizace. V textu stručně poukáži na některé z konkrétních aktivit na tomto poli. 

Z rámce kontinentálního práva je zastoupena vedle stručného pohledu do Německa 
Francie jako kolébka či jedna z kolébek moderního archivnictví, představitelka centralistického 
systému a současně země, která razí jednu z nejliberálnějších tendencí v oblasti přístupnosti 
veřejných dokumentů na světě. Švédsko je zmíněno s ohledem na jeho historicky pionýrský 
počin v oblasti otevírání přístupu úředních dokumentů. Švýcarsko reprezentuje evropské země, 
které nejsou členy Evropské unie, a současně stát, který v určitých periodách svých dějin 
nechvalně proslul snahou zamezovat přístup k informacím a dokumentům se vztahem 
k některým z problematických momentů švýcarské historie, zejména se vztahujících k období 
druhé světové války a vztahu k nacistickému Německu, ale i k dalším fenoménům, jako 
například vztahu Švýcarska k jihoafrickému státu v období apartheidu. A nakonec Česká 
republika zastupuje okruh postkomunistických zemí, které již před více lety vstoupily do 
Evropské unie a už absolvovaly hlavní fázi přechodu ve směru k moderní demokracii. Současně 
reprezentuje ony země, které si ve 20. století prošly obdobími diktaturních nadvlád, ať již šlo o 
německou nacistickou nebo sovětskou okupaci doprovázenou vytvořením loutkových 
komunistických vlád věrných Sovětskému svazu. Tato období útlaku a nesvobody se 
specifickým způsobem promítla také do celkové politiky přístupnosti dokumentů, archiválií a 
historických pramenů. 

Druhá rovina textu zamýšlí postihnout některé kontury historického vývoje institutu 
ochranných lhůt od konce druhé světové války, a to primárně na příkladu vývoje ve Spojeném 
království, které v mnoha zemích sloužilo jako vzor a předznamenání v této doméně. Studie se 
přitom bude snažit prokázat, že během času dochází k postupnému uvolňování původně velmi 
restriktivního režimu přístupu k veřejným dokumentům a historickým pramenům a jakým 
způsobem se tak děje a může dít. Specifický zřetel bude nakonec položen na vztah ochranných 
lhůt pro přístupnost k veřejným dokumentům a archiváliím a práva na přístup k informacím. V 
v tomto kontextu také pohlédnu na právo vědět v obecnější rovině i jako na právo ústavní a 
jakým způsobem se může projevit v legislativě upravující přístup k veřejným dokumentům a 
archiváliím. 
 
 
1. Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné lhůty ve Spojeném království 
 
Ve Spojeném království nejprve platila od roku 1958 ‒ poté, co byl poprvé uzákoněn předpis 
reglementující nakládání s materiály veřejnoprávní provenience, Public Records Act ‒ velmi 
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dlouhá lhůta znepřístupňující materiály veřejné provenience, a to celých 50 let.2 Ještě předtím 
zůstávaly veřejné písemnosti u svých původců dokonce ještě mnohem déle, přičemž jejich 
přístupnost přitom dosti variovala. 

Tento neutěšený stav razantní restrikce přístupu k dokumentům veřejné provenience 
kritizoval ve Spojeném království již vzápětí po skončení druhé světové války proslulý i 
kontroverzní britský historik A. J. P. Taylor. V roce 1947, tedy dlouho před schválením Public 
Records Act, kriticky poukazoval na fakt, že britská vláda zpřístupňuje pouze dokumenty 
mladší roku 1885, tedy pouze více než 60 let staré materiály.3 Vyzýval přitom, aby se otevřela 
dokumentace s počátkem vzniku až do roku 1914, případně až do 1919. Uvažoval tedy 30letou 
periodu, tedy takový ochranný polštář, který se později ze Spojeného království šířil nejen do 
některých zemí Commonwealthu, ale ujal se i v mnoha evropských zemích. Jenže v poválečné 
Evropě v době začínající studené války nepanovala vhodná atmosféra pro uplatnění liberálně 
akcentovaných záměrů otevírat vládní dokumenty včetně rizika možného zneužití 
nepřátelskými mocnostmi. Taylorovy výzvy tedy zůstaly tehdy ještě nevyslyšeny. Přišly ke 
slovu až o 20 let později. 

Mezitím ale Taylor nepřestal vytrvale upozorňovat na frapantní uzavřenost veřejných 
dokumentů. Když komentoval – pro něj příznačně vtipným a poutavým způsobem – průvodce 
po západoevropských archivech vydaný na konci 50. let ve Spojených státech, vedle štiplavých 
poznámek o autory upomínaných velmi nezvyklých otevíracích dobách archivů, nezřídka 
nutnosti asistence velvyslance při vystavení badatelského listu a podobně, vyzdvihl na závěr 
hlavní osten své kritiky: po mnoho desetiletí znepřístupněné historické prameny uchovávané 
v archivech.4 Jako historik moderních a soudobých dějin se roku 1959 ptá, koho dnes ještě 
zajímá tři roky „stará“ Suezská krize? Pokud by chtěl student či badatel ve Spojeném království 
na konci 50. let studovat či psát soudobé dějiny na základě primárních pramenů uložených v 
archivech, bude se muset dostat časově ještě před Balkánské války 1912‒1913. Ironicky 
dodává, že je to skutečně zvláštní svět, v němž panuje obava, že můžou tyto téměř 50 let staré 
válečné děje disponovat ještě nějakými natolik příliš žhavými novinkami, že by je společnost 
neměla znát. 

Byl to mezi jinými nejspíše právě tento Taylorův článek, který rozhýbal tuhé ledy 
přesvědčení britské vlády zamezit přístupu k veřejným dokumentům mladším 50 let. Možná 
ještě silněji ovšem zapůsobil apel, který adresoval J. F. Kennedy jako tehdejší americký 
prezident valné části své vládní administrativy. Spíše než fakt, že se objevil v oficiálním 
souhrnu prezidentových projevů, adres a prohlášení, mělo rozhodující dopad, že klíčovou partii 
citoval H. G. Nicholas v britských Timesech v roce 1962.5 

Kennedy již v prvním roce svého prezidentského úřadu adresoval americkým ministrům 
zahraničí, obrany a financí a vedoucímu úřadu General Services Administration dopis, jejž 
uvádí slovy: „The effectiveness of democracy as a form of government depends on an informed 
and intelligent citizenry.“6 V dopise Kennedy vyzývá k maximální možné přístupnosti a 
otevřenosti primárně dokumentů ve vztahu k zahraničním záležitostem, ale potažmo se 

                                                 
2 Původní znění Public Records Act z roku 1958, Section 5 (1): „Public records in the Public Record Office, other 
than those to which members of the public had access before their transfer to the Public Record Office, shall not 
be available for public inspection until they have been in existence for fifty years…“ 
3 Alan J. P. Taylor, The Secrets of Diplomacy. In: The Times Literary Supplement, 12. dubna 1947. 
4 Alan J. P. Taylor, Keeping It Dark. Half-Century Secrets. In: Encounter, August 1959, s. 40–45. Odkazuje na 
průvodce: Daniel H. Thomas – Lynn M. Case, Guide to the diplomatic archives of Western Europe. Philadelphia 
1959. 
5 H. G. Nicholas, Foreign Historians Get First Say. In: The Times, 19. června 1962. 
6 John F. Kennedy, Letter to the Secretary of State and to the Heads of Other Agencies Concerning the Publication 
of U.S. Diplomatic Papers. 7. září 1961. In: Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy: 
Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the President, vol. 1 (Jan. 20 to Dec. 31, 1961). 
Washington 1962, s. 591–592, zde s. 591. 
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vyjadřuje k veřejným dokumentům obecně. Americká veřejná správa by měla – jak znělo 
Kennedyho přání ‒ zveřejňovat maximum možných faktů. Přitom je třeba sledovat potřeby 
bezpečnosti, takže nelze dokumenty zveřejňovat hned. „However, delay in such disclosure must 
be kept to a minimum.“7 A dále dodává: „It has long been a pride of our government that we 
have  made the historical record of our diplomacy available more promptly than any other nation 
in the world.“8 Kritizuje přitom, že došlo ke zpoždění 20 let nazpět ve vydávání 
zpřístupnitelných materiálů mezinárodních vztahů. A uzavírá: „In my view, any official should 
have a clear and precise case involving the national interest before seeking to withhold from 
publication documents or papers fifteen or more years old.“9 

Vedle dlouhotrvajících hlasů britských historiků velmi pravděpodobně zapůsobil právě 
také vliv J. F. Kennedyho a jeho liberálního poselství, když se nakonec premiér britské 
labouristické vlády Harold Wilson odhodlal chopit se zde zákonodárné iniciativy.10 

Vypracováním odborného stanoviska byl pověřen Advisory Council on Public Records, 
ustavený zákonem již v roce 1958.11 Orgán, mimo jiné posuzující žádosti úřadů o prodloužení 
zákonem stanovené zpřístupňovací lhůty u archiválií uchovávaných v britském National 
Archives, dal v polovině 60. let dvojí doporučení: zaprvé zkrácení 50leté lhůty na 40 let obecně, 
zadruhé liberálnější přístup k dokumentům spadajícím do rámce této ochranné lhůty ve smyslu 
umožnění přístupu k nim, a to etablovaným historikům.12 Wilsonovo vypořádání se s tímto 
stanoviskem je pozoruhodné a stojí za bližší zmínku. 

Na jedné straně tehdejší britský premiér uznal, že zkrácení 50letých lhůt na 40 let je na 
místě.13 Na druhé straně však vyjádřil obavu ve druhém bodě, podle nějž by měl být umožněn 
přístup i k dokumentům mladším pro renomované historiky. Když vážil argumenty pro a proti, 
zaujme již první argument pro otevření těchto „mladých“ historických pramenů: „Almost the 
whole of the advance of our Colonies, and much of that of India, towards independence has 
taken place within the last 40 years. If we do not write the history of this process, the newly 
independent Governments of those countries will; and, unless we permit access to our records, 
our side of the story will be liable to go by default.“14 Vedle ‒ pro nejvyšší patra politické 
reprezentace pozoruhodného ‒ uvědomění si možnosti výrazně rozmanitých „paralelních“ dějin 
a verzí vyprávěných příběhů – odkazuje Wilson právě na Spojené státy americké a jejich velmi 
liberální přístup k veřejným dokumentům. Nakonec akceptuje jako plausibilní argument, že 
studium soudobých dějin je nyní již uznávanou vědeckou disciplínou a navíc dodává podle 
mého soudu nejdůležitější argument, a totiž že „an objective  and dispassionate analysis of the 
recent past can, on occasion, promote a more informed public understanding of contemporary 
issues and contribute to the greater efficiency of current policy-making and administration“.15 
 Neméně pozoruhodné a dodnes aktuální jsou i Wilsonem uváděné argumenty proti 
otevření přístupu k veřejným dokumentům v režimu ochranné lhůty pro některé historiky. 
Odmyslíme-li odkazy na tehdejší tradiční a striktní praxi nepřístupnosti těchto materiálů Wilson 
poukazuje na skutečnost, že by nebylo vůbec snadné nastavit procedury výběru „uznávaných“ 
                                                 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž, s. 591–592. 
9 Tamtéž, s. 592. 
10 Srv. Keith Wilson (ed.), Forging the Collective Memory: Government and International Historians Through 
Two World Wars. Providence 1996, s. 289–290. 
11 „There shall be an Advisory Council on Public Records to advise the Lord Chancellor on matters concerning 
public records in general and, in particular, on those aspects of the work of the Public Record Office which affect 
members of the public who make use of the facilities provided by the Public Record Office.“ Public Records Act 
1958, chapter 51, Section 1 (2). 
12 Viz Memorandum by Harold Wilson, 27 July 1965 (CAB 129/122, C.(65) 114): ‚The Fifty-Year Rule‘, otištěno 
in: K. Wilson (ed.), Forging the Collective Memory, s. 290–293, zde s. 290. 
13 Memorandum by Harold Wilson, 27 July 1965, bod 4, v citovaném vydání s. 291. 
14 Tamtéž, bod 5a, s. 291. 
15 Tamtéž, bod 5c, s. 291. 
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historiků, které by velmi pravděpodobně vedly k mnoha záštím a nelibostem mezi nimi.16 
Stejně tak by bylo obtížné nastavit procesy volby historických period, které by mohly být 
„established“ historiky zpracovávány. Hrozilo by totiž, že by tento výběr mohl být neblaze 
ovlivňován politickými třenicemi a zájmy. Přitom navíc platí, že největší zájem mezi historiky 
budí právě taková období, která jsou politicky nejkontroverznější.17 
 Wilson nakonec upřednostňuje posledně jmenované důvody proti uvolnění přístupu 
vybraným historikům k mladším pramenům, které lze krátce shrnout: Zamezit diskriminaci 
mezi historiky nebo historickými periodami /historical periods/. Aby však přesto určitým 
způsobem dostál cíli více otevřít přístup k historickým pramenům, navrhuje jiné řešení: zkrátit 
ochranné lhůty z 50 nikoliv na 40, nýbrž na 30 let.18 A toto řešení Wilson také na vládě a 
v parlamentu prosadil. 

Společenská kritika znepřístupnění veřejných dokumentů po celé půlstoletí po jejich 
vzniku tak tedy nakonec sklidila plody svého úsilí a s účinností od roku 1968 byla ochranná 
lhůta zkrácena téměř o polovinu z 50 na 30 let.19 Nebylo přitom náhodou, že to byl právě Harold 
Wilson – v době před vypuknutím druhé světové války jako mladík učitel hospodářských dějin 
na univerzitě v Oxfordu a vůbec jeden z nejmladších pedagogů na této univerzitě ‒, kdo tímto 
způsobem podstatně přispěl k otevírání veřejných dokumentů a historických pramenů široké 
veřejnosti. 

Razantní přelom v režimu přístupnosti dokumentů pak znamenalo vydání zákona o 
svobodném přístupu k informacím v roce 2000, který převzal kompetenci normovat obecně 
oblast přístupu k informacím. Tento zákon nejprve stanovil lhůtu pro zpřístupňování informací 
z tzv. historických dokumentů ‒ bez ohledu na místo jejich uložení v archivu nebo ještě v živé 
administrativě ‒ na 30 let, kterou posléze o deset let později v roce 2010 snížil na 20 let. Tato 
je platná ve Spojeném království dodnes.20 Převzetí úlohy nastavení pravidel přístupu 
k veřejným dokumentům speciálním zákonem určujícím pravidla svobodného přístupu k nim 
má ještě další důležitý související dopad. V čem spočívá? 

Do doby vydání zákona o svobodném přístupu k informacím počítal příslušný úřad 
s tím, že do okamžiku, než předá své materiály historickému archivu k uložení, nejenže má své 
dokumenty „pod vlastní střechou“ a nevidí mu do kuchyně jiný orgán či osoba, ale také že je 
více méně chráněn před případnými požadavky na jejich zpřístupňování. Proč? Důvodem bylo, 
že to byl v období před platností zákona o svobodném přístupu k informacím teprve a pouze 
centrální historický archiv, případně jiné místo uložení určené Lordem kancléřem, který byl 
zákonem nucen zpřístupňovat v něm uchované materiály veřejnosti ‒ nejprve po velmi 
dlouhých 50 letech (od roku 1958), později po 30 letech (s platností od roku 1968). Úřad 
samotný dokumenty před jejich předáním do archivu zpřístupňovat nemusel. Přitom až do roku 
2010 Public Records Act stanovoval explicitní lhůtu maximálně 30 let, po níž je úřad povinen 
předat své dokumenty do veřejného archivu (v roce 2010 byla zkrácena na 20 let).21 

                                                 
16 „It would not be easy to devise a procedure for selecting ‚established‘ historians which would not cause 
resentment and perhaps, in the long run, undo the goodwill generated by a decision in principle to allow freer 
access.“ Tamtéž, bod 6b, s. 291. 
17 Tamtéž, bod 6c, s. 291. 
18 Tamtéž, bod 7, s. 292. 
19 Public Records Act 1967, 1967 Chapter 44, článek 2. Jediným účelem této novely původního znění Public 
Records Act z roku 1958 bylo právě zkrácení 50leté lhůty na 30 let.  
20 Constitutional Reform and Governance Act 2010, Chapter 25, kterým se změnily lhůty v článku 62-1 britského 
zákona o svobodném přístupu k informacím, tzv. Freedom of Information Act 2000, chapter 36, section 62 (1) 
definujícím tzv. „historické dokumenty“ („historical records“). Aktuální text zní následovně: „For the purposes of 
this Part, a record becomes a ‚historical record‘ at the end of the period of twenty years beginning with the year 
following that in which it was created.“ Přitom je třeba zohlednit následující sekci 63 ukládající obecnou povinnost 
poskytovat informace z „historických dokumentů“. 
21 Public Records Act (1958), Section 3 (4). 30letá lhůta byla zkrácena na 20 let v rámci Constitutional Reform 
and Governance Act 2010, Chapter 25, Sec. 45 (1a). 
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Existují navíc určité výjimky z této povinnosti. V případě specifických utajovaných 
dokumentů snímaly povinnost předávání dokumentů do archivu ze zpravodajských služeb 
„instrumenty lorda kancléře“, tzv. „blanket retensions“, vydávané průběžně již od roku 1967 a 
postupně novelizované. Tyto opravňovaly zpravodajské služby ponechat si své dokumenty ve 
lhůtě delší.22 Aktuální instrument je platný do roku 2021, bude však nesporně opět včas 
novelizován. Navíc neodkazují ke konkrétním věcným skupinám materiálů, takže se do této 
výjimky vejde prakticky vše, co produkují tajné služby.23 Pro ostatní skupiny dokumentů mohly 
úřady využít únikové cesty, kterou jim připravil již Public Records Act v původním znění 
z roku 1958: Zákonem stanovenou lhůtu lze překročit z úředních či jiných zvláštních důvodů 
za podmínky souhlasu lorda kancléře.24 

Toho britské úřady také často využívaly. Reakcí na tento stav bylo založení speciální 
Committee on Modern Public Records, tzv. Wilson Committee (působící od roku 1978). Její 
působení se setkalo s nemálo kritickými hlasy, zejména z toho důvodu, že problematiku 
konzultovala s příliš málo archiváři a historiky a že jejím členem nebyl žádný představitel 
britského centrálního archivu.25 Přesto její činnost nebyla zcela neúspěšná, když se jí podařilo 
ve vládě prosadit mnohé ze svých závěrů (vláda tehdy akceptovala 42 ze 70 doporučení 
komise).26 V bílé knize vycházející z doporučení komise a pojmenované jako Modern Public 
Records27 pak vláda roku 1982 vyhlásila, že je třeba kromě jiného přesněji specifikovat 
dokumenty, které nejsou předávány do archivu ve stanovené lhůtě tehdy 30 let. Komise rovněž 
konstatovala, že některé skupiny písemností nebyly předány do centrálního archivu (tehdejší 
Public Record Office) „nikdy“ a že takové „nikdy“ – jak se tu projevil britský smysl pro humor 
– se však nesmí „nikdy“ objevovat v souvislosti se zpřístupňováním veřejných dokumentů.28  
 Dalším významným posunem v tlaku na včasné předávání veřejných dokumentů do 
archivu byla snaha lorda Williama Waldegravea, která vešla do dějin jako tzv. Waldegravova 
iniciativa /Waldegrave Initiative/. Jejím výsledkem bylo vydání bílé knihy Open Government 
v roce 1993. Její obecný záměr otevřenější vlády se projevil i zde. Materiál usiluje alespoň 
nějakým způsobem určovat rámcové důvody pro prodlužování maximální tehdy 30leté lhůty, 
po jejímž uplynutí měly být veřejné dokumenty předávány do archivu. Zůstalo však bohužel u 
příliš široce definovaných skupin materiálů na úrovni „národní bezpečnost“, „mezinárodní 
vztahy/obrana/hospodářství“ a podobně.29 Ovšem na druhé straně přeci jen usiluje 
Waldegravova bílá kniha vyvíjet reálný a konkrétnější tlak na původce a správce dokumentů, a 
to včetně utajovaných dokumentů, v jejichž případě ve Spojeném království do té doby 
neexistoval prakticky žádný dohled a možnost přístupu k nim. 

Waldegravova iniciativa požaduje, aby při ospravedlňování delších předávacích lhůt, 
respektive neodtajňování, pokud to materiál dovolí, příslušný úřad přeci jen podal doplňující 

                                                 
22 The Lord Chancellor's Security and Intelligence Instrument: Retention of Public Records under Section 3(4) of 
the Public Records Act 1958. Dále viz také Lord Chancellor’s Code of Practice on the management of records 
issued under section 46 of the Freedom of Information Act 2000, článek 17.1. 
23 K tomu srv. též Gill Bennett, Declassification and release policies of the UK's intelligence agencies. In: 
Intelligence and National Security 17, 2002, Issue 1, s. 21–32, zde s. 22. 
24 „Provided that any records may be retained after the said period if, in the opinion of the person who is responsible 
for them, they are required for administrative purposes or ought to be retained for any other special reason and, 
where that person is not the Lord Chancellor, the Lord Chancellor has been informed of the facts and given his 
approval.“ Public Records Act (1958), Section 3 (4). 
25 Srv. Elisabeth J. Shepherd, Archives and Archivists in 20th Century England. London 2016, s. 50. 
26 Tamtéž, s. 51. 
27 Modern Public Records. Selection and Access. Report of a Committee Appointed by the Lord Chancellor. 
Chairman Sir Duncan Wilson. London 1981. 
28 Modern Public Records. Cit. dle G. Bennett, Declassification and release policies of the UK's intelligence 
agencies, s. 23. 
29 Open Government, Cm 2290, Presented to Parliament by the Chancellor of the Duchy of Lancaster by Command 
of Her Majesty, July 1993. London 1993, bod 9.26, s. 69. 
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informaci k jinak velmi obecně stanoveným zdůvodněním.30 Dále vyzývá, aby veškeré 
materiály, které přesáhly magickou hranici 30 let pro nabízení archivu k trvalému uchování, 
byly ‒ dovolí-li to finanční situace ‒ všemi příslušnými úřady opět prověřeny a pokud již 
pozbyly citlivosti, aby byly předány do archivu.31 Kromě toho požaduje, aby se pokud možno 
využíval nástroj anonymizace (dnešní terminologií „pseudonymisation“) citlivých údajů na 
kopiích originálů a tyto kopie se zpřístupnily v anonymizované podobě. Nakonec také apeluje 
na uvolnění některých konkrétních skupin materiálů, které vytipovala skupina historiků 
zaangažovaných Waldegravem, jež do té doby disponovaly výjimkou lorda kancléře. 
V neposlední řadě bílá kniha posiluje pravomoci Lord Chancellor‘s Advisory Council on Public 
Records,32 později přiřazené k Secretary of State for Culture, Media and Sport a dnes nesoucí 
název Advisory Council on National Records and Archives. Zdánlivě nenápadná formulace 
odkazující pouze na čísla paragrafů představovala nikoli nepodstatnou změnu. Do té doby měl 
jmenovaný poradní sbor pravomoc posuzovat pouze žádosti úřadů o prodloužení lhůty pro 
zpřístupnění dokumentů, než jakou ukládal zákon (tehdy 30 let), u archiválií již předaných 
do Národního archivu. Napříště tento orgán získal oprávnění nahlížet do soupisů dokumentů, 
které ještě nebyly předány do archivu a u nichž žádaly úřady lorda kancléře o získání výjimky 
z povinnosti vůbec předat „své“ materiály po 30 letech do archivu. Navíc měl poskytovat 
odborné posudky v situacích, kdy původce dokumentů odmítl po lhůtě 30 let předat materiály, 
jejichž uvolnění požadovali historikové či veřejnost. Přestože bylo zdůrazněno, že tento poradní 
orgán je skutečně jen „poradní“ a nikoliv rozhodující instancí,33 byl to významný posun 
v navyšování tlaku na vládu, veřejnou správu i bezpečnostní složky zavést alespoň nějakou 
kontrolu, dohled a mantinely režimu nakládání s „jejich“ dokumenty. 

Potenciální záměr nezpřístupňovat vlastní „papíry“ cestou jejich nepředání do archivu 
však vzal za své v klíčovém okamžiku, kdy byl nakonec v roce 2000 schválen výše již stručně 
zmíněný Freedom of Information Act, který ukládal ‒ jistěže s určitými výjimkami ‒ obecné 
zpřístupňování informací a potažmo tedy i dokumentů, a to bez ohledu na to, zda jsou v archivu 
či ještě u samotné administrativy. Navíc, jak bylo již uvedeno, tento Freedom of Information 
Act 2000 v roce 2010 snížil novelizací prostřednictvím Constitutional Reform and Governance 
Act zpřístupňovací 30letou lhůtu na 20 let. 

Tento vývoj zásadním způsobem akcentující právo veřejnosti na přístup k veřejným 
dokumentům a tudíž také na kontrolu veřejných institucí poukázal na jednu z důležitých 
motivací veřejné správy pro poválečnou formalizaci zvykového práva uplatňování velmi 
dlouhých lhůt pro předávání dokumentů do archivu, jíž byla velmi prozaická prostá snaha 
znemožnit přístup k vlastním materiálům úřadu. Jakmile byla zavedena povinnost zpřístupnit 
materiály bez ohledu na místo jejich uložení, marginalizovala se obratem váha lhůt pro předání 
dokumentů do archivu a spolu s tím i váha stávajícího institutu možného prodlužování těchto 
lhůt. Projevilo se to zaprvé již v téže Constitutional Reform and Governance Act 2010, která 
snížila samotné lhůty pro předání dokumentů do archivu z 30 na 20 let. Zadruhé se to odrazilo 
na faktu, že roku 2015 byla po téměř 60 letech podmíněnost prodloužení předávacích lhůt 
souhlasem přímo lorda kancléře přenesena na jednotlivé ministry příslušných resortů.34 
 

                                                 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž, bod 9.28, s. 69–70. 
32 Tamtéž, body 9.29 a 9.30, s. 70. 
33 „The role of the Advisory Council, as it name implies, will however remain advisory; the final responsibility for 
the release or otherwise of departmental records rests with Ministers.“ Open Government, bod 9.30, s. 70. 
34 „Provided that any records may be retained after the said period if, in the opinion of the person who is responsible 
for them, they are required for administrative purposes or ought to be retained for any other special reason and, 
where that person is not the Secretary of State, the Secretary of State has been informed of the facts and given his 
approval.“ Public Records Act, Section 3 (4) dle novely The Transfer of Functions (Information and Public 
Records) Order 2015 účinného k 9. 12. 2015. 
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2. Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné lhůty v některých dalších zemích 
 
Ve Spojených státech amerických určuje na obecné rovině otevřený přístup k dokumentům, 
archiváliím a informacím z veřejné správy – podobně jako dnes ve Spojeném království – zákon 
o svobodném přístupu k informacím,35 respektive zákony regulující tuto oblast na úrovni 
federální a poté separátně v jednotlivých státech federace pro každý stát zvlášť. Jako obvykle, 
i v jejich případě jsou stanovovány určité výjimky z práva na svobodný přístup k veřejným 
dokumentům (v reálné praxi ale žadatel v mnoha případech nemusí využívat ani institut těchto 
zákonů s ohledem na stáří požadovaných materiálů obvykle přesahujících lhůty, s nimiž tyto 
zákony pracují36). Tyto obecné normy o svobodném přístupu k informacím však nejsou jediné, 
které normují přístup k archivním pramenům. V USA existuje specifický stav, kdy je přístup 
k archiváliím některých institucí a subjektů regulován v rámci jiných zvláštních zákonů, 
případně podzákonných norem, nařízení a podobně.  

Specifická omezení přístupnosti dokumentů platí například pro materiály Kongresu 
USA. Sněmovna reprezentantů si stanovila pro většinu svých jinak nepublikovaných záznamů 
30letou ochrannou lhůtu, v některých výjimečných případech dokonce 50 let.37 Je však třeba 
dodat, že se jedná o lhůty počítané od vzniku dokumentů, nikoliv od jejich předání do archivu. 
Senát zpřístupňuje většinu materiálů, opět až na jisté 50leté výjimky, po 20 letech.38 Přitom je 
dosti pozoruhodné, že v některých případech nastává ve věci odlišných režimů zpřístupňování 
u různých kategorií dokumentů nejen napětí, ale přímo otevřený střet projevující se posléze 
mnohdy velmi třeskutě i v reálné praxi faktického z(ne)přístupňování některých z velmi 
žádaných materiálů. 
 Nejvýrazněji se tato kolize – včetně nemalého ohlasu i mezi širokou veřejností – ukazuje 
u dokumentů prezidentů USA. Jejich přístupnost reguluje od roku 1978 tzv. Presidential 
Records Act.39 Tento poprvé40 uložil povinnost zpřístupnění (až na určité výjimky) 
prezidentových dokumentů nejpozději do dvanácti let po skončení mandátu příslušného 
prezidenta.41 Razance tohoto ustanovení se ukázala o téměř čtvrt století později, kdy mělo dojít 
poprvé k otevření první prezidentské pozůstalosti dle tohoto zákona. V roce 2001 mělo 
uběhnout právě dvanáct let od doby skončení mandátu prezidenta Ronalda Reagana. National 
Archives and Records Administration (dále jen NARA) se chystal zpřístupnit Reaganovy 
prezidentské dokumenty, avšak těsně předtím byl tzv. Archivist of the United States, tedy šéf 
NARA, již na jaře 2001 upozorněn administrativou nově nastoupivšího prezidenta George W. 
Bushe, aby posečkal s jejich zpřístupněním. Tak se i stalo a vzápětí 1. listopadu 2001, nedlouho 
po útocích z 11. září s odkazem na ochranu národní bezpečnosti, vojenských a dalších tajemství 
vydal Bush Executive Order 13233, kterým omezil široce definovaný přístup k prezidentským 
dokumentům v dikci Presidential Records Act, když v principu přenášel rozhodovací pravomoc 
ve věci zpřístupňování prezidentské pozůstalosti na příslušného exprezidenta, z jehož 

                                                 
35 Freedom of Information Act (FOIA), 5 United States Code, chapter 5, subch. II, § 552. 
36 Pro federální úroveň srv. FOIA Reference Guide (2018). The U.S. National Archives and Records 
Administration. Dostupné na webu: https://www.archives.gov/foia/foia-guide (ověřeno 5. 6. 2018). 
37 Rules of the House of Representatives, 114th Congress, Rule VII: Records of the House. January 6, 2015. 
38 Senate Resolution 474, 96th Congress. 1 December 1980. 
39 The Presidential Records Act (PRA), kodifikovaný v rámci United States Code, Title 44 (Public printing and 
documents), §§ 2201–2209. 
40 Nevezmeme-li v potaz zákon nesoucí titul Presidential Recordings and Materials Preservation Act (PRMPA), 
jenž byl směřován – v souvislosti s aférou Watergate – adresně k období administrativy Richarda Nixona a 
stanovil, aby veškeré Nixonovy prezidentské dokumenty včetně nahrávek byly předány do federální správy. Viz 
Presidential Recordings and Materials Preservation Act (PRMPA) z 19. 12. 1974, Pubic Law 93–526, title I, §§ 
101–106. 
41 The Presidential Records Act, § 2204, odst. a). 
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administrativy dotčené dokumenty pocházely, a úřadujícího prezidenta. Přitom ustanovoval, že 
rozhodovat o znepřístupnění můžou i exprezidentovi potomci či další osoby jím určené, a to i 
po jeho smrti, bez časového limitu.42 

Bushovo prezidentské nařízení vyvolalo bleskovou a alarmující reakci ze strany 
amerických historiků i archivářů, která může být vzorem pohotové akce v rámci fungující a 
otevřené občanské společnosti. Prezident Společnosti amerických archivářů Steve Hensen 
zaprvé oficiálně oslovil Kongres USA, jejž upozornil nejen na to, že prezidentův příkaz jde 
proti duchu a smyslu Presidential Records Act, ale zejména podtrhl, že tento Executive Order 
„potentially threatens to undermine one of the very foundations of our nation. Free and open 
access to information is the cornerstone to modern democratic societies around the world. For 
such access to be curtailed or abrogated by an executive process not subject to public or 
legislative review or scrutiny would violate the principles upon which our nation was 
founded—all the more troubling at a time when we should be holding the beacon of freedom 
higher than ever.“43 Zadruhé vyzval všechny archiváře, aby se obrátili na své zastupitele 
v Kongresu a vyjádřili jim své obavy z Bushova nařízení.  

Jinou cestu zvolili američtí historikové a jejich reprezentativní orgány. The American 
Historical Association, the Organization of American Historians, nevládní nezisková instituce 
the National Security Archive a spolu s nimi i několik dalších občanských sdružení podaly 
žalobu na NARA a Archiváře USA jako na jeho šéfa a statutárního zástupce (nikoliv na 
úřadujícího prezidenta Bushe), v níž Bushovo nařízení napadli využitím argumentace, že 
NARA není schopen dodržet stanovenou 12letou lhůtu na zpřístupňování prezidentských 
dokumentů, jelikož ustanovení v Bushově nařízení operuje s kontrolou předkládaných 
dokumentů ze strany příslušného exprezidenta a úřadujícího prezidenta a stanovuje lhůty pro 
tyto přezkumy potenciálně porušující hranici stanovených 12 let.44 V mezičase nastalo několik 
pokusů o odvolání nařízení č. 13233. Celou kauzu nakonec, alespoň prozatím, uzavřelo 
prezidentské nařízení prezidenta Baracka Obamy, který odvolal Bushovu direktivu a nahradil 
ji vlastním nařízením vydaným hned první den po svém nástupu do prezidentského úřadu, v 
němž korigoval a zmírnil nejkritizovanější ustanovení nařízení Bushova.45 Zaprvé se můžou ve 
věci zpřístupňování prezidentských dokumentů vyjadřovat vedle úřadujících prezidentů pouze 
žijící exprezidenti, zadruhé poskytl archivářovi USA pravomoc rozhodovat a být nezávislým 
arbitrem ve chvíli, kdy exprezident požaduje zakázat zpřístupnění požadovaných dokumentů 
z bezpečnostních a podobných důvodů (v případě iniciace ze strany úřadujícího prezidenta o 
tom rozhoduje ministr spravedlnosti a právní poradce prezidenta).  

Tato kauza nebyla jediná, kde se angažoval National Security Archive. Na příkladu 
aktivit této nevládní neziskové organizace v USA se ukazuje, jakou roli můžou sehrát nevládní 
neziskové organizace ve formě tlaku na veřejnou správu na otevírání přístupu k veřejným 
dokumentům i na samotné jejich uchování. Významně se National Security Archive angažoval 
v kauze používání soukromého emailového účtu pro pracovní záležitosti Georgem W. Bushem 
a některými členy jeho administrativy během Bushova prezidentského mandátu a následného 

                                                 
42 Executive Order 13233 z 1. 11. 2001, Further Implementation of the Presidential Records Act. Analýzu tohoto 
nařízení a historický vývoj sledující implementaci a dopad vydání nařízení sleduje studie N. K. Smith – G. M. 
Stern, A Historical Review of Access to Records in Presidential Libraries. In: The Public Historian 28, 2006, č. 3, 
s. 79–116, zde s. 104–107. Interpretaci nařízení č. 13233 a jeho možných dopadů na přístupnost amerických 
prezidentských dokumentů předkládá také Anne N. Barker, Executive order no. 13,233. A threat to government 
accountability. In: Government Information Quarterly 22, 2005, s. 4–19. 
43 Dopis Steve Hensena Stephenu Hornovi (člen Sněmovny reprezentantů Kongresu USA, tehdejší předseda 
Podvýboru pro vládní efektivitu) ze dne 6. 11. 2001 zveřejněný na webu 
http://www.archivists.org/statements/stephenhorn.asp (ověřeno 9. 8. 2018). 
44 American Historical Association, et al. v. National Archives and Records Administration, et al., Memorandum 
Opinion, 24 September 2005. United States District Court, District of Columbia, Civil Action No. 01-2447 (CKK). 
45 Executive Order 13489 z 21. 1. 2009, Presidential Records. 
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nelegálního neuchování této pracovní elektronické komunikace patrně v řádech milionů 
dokumentů.46 Využívání soukromého emailového serveru  se stalo nástrojem, jak obejít 
Presidential Records Act a jím uloženou povinnost nabídnout veškeré úřední dokumenty 
NARA k trvalému uchování. V roce 2007 tak National Security Archive a spolu s ním další 
nezisková organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) podaly 
žalobu mířící proti Bushově výkonnému úřadu a navíc také proti NARA. Tato akce vedla 
k zásadnímu vývoji vzápětí poté, co se změnila prezidentská administrativa. Nově nastoupivší 
prezident Barack Obama v souladu se záměrem posilovat transparentnost prezidentského úřadu 
inicioval obnovení z dochovaných záloh veliké části emailové korespondence Bushovy 
administrativy a její předání do NARA včetně veškerých záložních pásek (Agreement between 
the US National Archives and President Barack Obama’s Administration 2009).47 V roce 2008 
se podařilo obnovit přibližně 23 milionů emailů z období Bushovy administrativy 
(Memorandum to Members of the Committee on Oversight and Government Reform 2008).48  

Snahy Bílého domu neuchovat (a tudíž v důsledku také znepřístupnit) elektronickou 
komunikaci však sahají dále do minulosti a byl to právě National Security Archive, který 
aktivně vystupoval proti těmto snahám. 19. ledna 1989 v poslední den prezidentského úřadu 
Ronalda Reagana podal National Security Archive řadu žádostí dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím/Freedom of Information Act (FOIA) requests a navíc žalobu/lawsuit 
proti prezidentu Reaganovi s cílem zabránit hrozícímu ničení elektronické komunikace Bílého 
domu.49 Ještě ten den, v předvečer inaugurace George H.W. Bushe americkým prezidentem 
oblastní soudce Barrington D. Parker/U.S. District Judge Barrington D. Parker vydal prozatimní 
nařízení zakazující zničení záložních pásek systému PROFs/Temporary Restraining Order, 
prohibiting the destruction of the backup tapes to the PROFs system, který využíval Bílý dům 
od roku 1982 jako systém pro elektronickou komunikaci. Následně National Security Archive 
aktivně včetně právních kroků a žalob vystupoval proti snahám následující prezidentské 
administrativy George H.W. Bushe zničit elektronickou komunikaci Bílého domu, což vedlo 
k řadě soudních příkazů směrem k prezidentské administrativě a k zachování alespoň podstatné 
části z její elektronické komunikace. National Security Archive posléze vystupoval proti 
záměru administrativy Billa Clintona vymanit elektronickou komunikaci prezidentské 
administrativy z dosahu Freedom of Information Act (FOIA). 

Nejnověji pak v období končící administrativy Donalda Trumpa vystoupila nezisková 
organizace Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) aktivně s tlakem na 

                                                 
46 Srv. Myron Groover, The White House E-Mail Destruction Scandal of 2007. A Case Study for Digital Heritage, 
In: Memory of the World in the Digital Age ‒ Digitization and Preservation: Proceedings of the UNESCO 
Conference in Vancouver, British Columbia, 26.–28. September, 2012, s. 713–723. Srv. také shrnutí kauzy ze 
strany National Security Archive: Ruling on Preservation of White House E-Mails Awaited; New Law Proposed 
to Address Destruction of Electronic Records. 17. dubna 2008, dostupné online: 
https://nsarchive2.gwu.edu//news/20080417/index.htm. 
47 Srov. Dohodu mezi Národním archivem USA a administrativou prezidenta Baracka Obamy z 16. 1. 2009: 
Memorandum of Understanding Regarding the Work to Complete Transfer of George W. Bush Electronic 
Records/ Cf. Agreement between the US National Archives and President Barack Obama’s Administration of 16 
January 2009: Memorandum of understanding regarding the work to complete transfer of George W. Bush 
electronic 
records. 
48 Srv. oficiální zprávu předloženou Komisi pro kontrolu a vládní reformu Kongresu USA ze dne 26. 2. 2008/Cf. 
the official report to the US Committee on Oversight and Government Reform dated 26 February 2008: 
Memorandum to Members of the Committee on Oversight and Government Reform. 110th Congress of the United 
States. House of Representatives. Committee on Oversight and Government Reform. 26 February 2008. 
49 Srv. k tomu Tom Blanton (ed.), White House E-Mail: the top secret computer messages the Reagan/Bush White 
House tried to destroy. New Press. New York 1995. Viz také informace na webu National Security Archive: White 
House E-Mail. https://nsarchive2.gwu.edu/white_house_email/index.html. 



11 
 

Trumpovu administrativu, aby uchovala veškeré dokumenty dle požadavků Presidential 
Records Act.50 

Podívejme se v následujícím již jen stručněji na nastavení ochranných lhůt pro 
přístupnost dokumentů v některých evropských zemích. V Německu od roku 1988, kdy byl 
vydán Spolkový archivní zákon, dodnes platí, zůstaneme-li na spolkové úrovni, obecné 30leté 
ochranné lhůty, přičemž existuje celá řada kategorií materiálů, pro něž jsou nastaveny jiné 
režimy přístupu.51 Typicky se jedná o dokumenty s osobními údaji, jak je ostatně běžné i 
v dalších zemích, ale také o část archivních pramenů z doby existence bývalého východního 
Německa (DDR). Jednotlivé spolkové země si však mohou určovat odlišné periody, a to pro 
takové části dokumentace, pro něž nejsou stanoveny lhůty jiné na základě dalších právních 
předpisů na spolkové či zemské úrovni. V některých případech se tak setkáme i s lhůtami 
kratšími.52  

Ve Francii je již od 70. let, zejména počínaje prezidentským mandátem Valéry Giscard 
d’Estaigna (prezidentem v letech 1974–1981), patrná silná liberální tendence otevírat přístup 
k dokumentům. Nejprve zde bylo v roce 1978 zákonem o různých opatřeních pro zlepšení 
vztahů mezi veřejnou správou a veřejností deklarováno právo veřejnosti na přístup k úředním 
dokumentům (documents administratifs), respektive k jejich ‒ zákonem přesně definované --‒ 
významné části.53 Jisté právní vakuum ohledně přístupnosti materiálů nepostihovaných 
jmenovaným zákonem bylo zaplněno v následujícím roce 1979 vydáním archivního zákona, 
jenž zavedl 30leté ochranné zpřístupňovací lhůty.54 

Francie se však na rozdíl od většiny ostatních zemí s vyspělými demokraciemi 
nezastavila u tohoto fakticky protekcionářského principu ve vztahu k archivním pramenům. 
Stala se zde revolučním průkopníkem, když se onen pomyslný val ochranných lhůt pro 
přístupnost k dokumentům a archiváliím odhodlala v roce 2008 odstranit.55 Francie navíc 
stanovuje velmi přesná pravidla a postupy zpřístupňování nikoliv pouze archiválií, nýbrž 
veškerých dokumentů z produkce celé veřejné správy již v období jejich „aktivního života“ u 
veřejnoprávního subjektu. Tato pravidla francouzský právní řád zakotvil nedávno nově v rámci 
Kodexu o vztazích mezi veřejností a veřejnou správou z roku 2015.56 Veřejné správě je mimo 
jiné ukládáno, aby – je-li to technicky možné a dovoluje-li to fyzický stav materiálů ‒ 
zpřístupňovala dokumenty žadatelům zdarma na místě. Dále pak stanovuje přesné postupy při 
zasílání kopií požadovaných materiálů. 

                                                 
50 Noah Bookbinder (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), Letter to Pat Cipollone (White House 
Counsel), 12 November 2020. Dostupný online: https://www.citizensforethics.org/wp-
content/uploads/2020/11/2020-11-12-Cipollone-PRA.pdf. 
51 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes 
(Bundesarchivgesetz), z 10. března 2017. BGBl. I S. 410, § 11. V původní verzi zákona z 6. ledna 1988, tehdy pod 
názvem Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes, šlo o § 5, odst. 1. 
52 Například v Berlíně je to 10 let. Viz Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin 
(Archivgesetz des Landes Berlin), 14 March 2016. GVBl. 2016, 96, § 9. 
53 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Soubor zpřístupnitelných písemností je 
definován hned zkraje v článku 1.  
54 Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, článek 6. 
55 Ochranné lhůty byly odstraněny novelou zákona o kulturním dědictví, který dnes právně rámuje také prostor 
archivnictví. Srv. Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, který novelizoval článek č. 213-1 v 
původním textu Code du patrimoine z 20. února 2004. 
56 Nejprve tyto postupy procesně upravoval výše již citovaný zákon o zlepšení vztahů mezi veřejnou správou a 
veřejností, viz Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, článek 4. Tento předpis 
byl nahrazen Kodexem o vztazích mezi veřejností a veřejnou správou (Code des relations entre le public et les 
administrations) publikovaný nařízením z 23. října 2015 (Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015). Zde 
zejména viz článek L311-9. 
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Toto maximalistické otevření dokumentace veřejné správy směrem k veřejnosti má ale 
určitá omezení. Specifické ochranné zpřístupňovací lhůty jsou uplatňovány u takových 
materiálů, jakými jsou dokumenty v režimu utajení, obsahující lékařské tajemství, týkající se 
bezpečnosti země a podobně.57 Od roku 2008 byla doplněna 25letá ochrana informací, 
respektive materiálů ve vztahu k zahraniční politice, měně, jednání vlády a dalších exekutivních 
úřadů. Zvláštní režim přístupnosti se pak vztahuje na materiály dotýkající se soukromého života 
člověka. Zde je stanovena obecná lhůta 50 let, po níž nesmí být materiál zpřístupněn jiné 
osobě.58 Vedle ní jsou ale pro některé skupiny písemností vztahující se k privátní sféře člověka 
stanoveny lhůty ještě delší.59 Tak například nejdříve 65 let od vzniku dokumentu, případně 25 
let po smrti dotčené osoby mohou být zpřístupněny policejní vyšetřovací spisy, valná část 
soudních spisů, matriky narozených a sňatků. V případě nezletilých osob je lhůta prodloužena 
na celých 100 let. Extrémně dlouhých 100 let se uplatňuje také u části z dokumentů zařazených 
do režimu utajení z důvodu ochrany národní bezpečnosti a některých soudních spisů (například 
takových, které se vztahují na intimní sexuální život).60 
 Francie se ale nezastavuje ani u 100letých informačních blokací. Zavádí ve velmi 
zvláštních a ojedinělých případech nekonečnou ochrannou lhůtu, tedy určité informace 
znepřístupňuje trvale. To se ovšem týká pouze informací, které by mohly vést k výrobě a 
využívání nukleárních, biologických či chemických zbraní či jiných nástrojů hromadného 
ničení.61 

Švýcarsko se vydalo obdobnou cestou důrazu na transparentnost a otevřenost veřejné 
správy, jako to pozorujeme ve Francii. Dodnes zde sice archivní zákon určuje platnost obecných 
ochranných lhůt na zpřístupňování archiválií v délce 30 let,62 ovšem tento stav se výrazně 
posunul směrem k otevřenosti veřejných dokumentů v roce 2006. O dvě léta dříve v roce 2004 
(s odloženou dvouletou účinností) schválila tato alpská konfederace pro spolkovou úroveň 
zákon o principu veřejnosti v administrativě, který dává každému občanovi právo na přístup 
k úředním dokumentům.63 Oba tyto zákony se v případě materiálů vzniklých po roce 2006 
uplatňují ve věci zpřístupňování dokumentů paralelně, přičemž platí, že by archiv měl vždy 
upřednostňovat variantu výhodnější pro žadatele.64 

Že dochází ve Švýcarsku v posledních letech k proměnám ve vztahu k přístupnosti 
veřejných dokumentů a archiválií, se ukazuje i na některých konkrétních kauzách. Historicky 
nejožehavější je nesporně fenomén nakládání s majetky přesouvanými do Švýcarska v období 
nacistické diktatury na valné části území tehdejší Evropy, ve 30. a 40. letech 20. století. 
Významným milníkem bylo Spolkové usnesení Spolkového shromáždění Švýcarské 
konfederace z roku 1996 týkající se historického a právního prozkoumání osudů majetků, které 
se dostaly do Švýcarska v důsledku nacionálněsocialistické nadvlády.65 Švýcarské instituce 

                                                 
57 Code des relations entre le public et les administrations, článek L311-5 a Code du patrimoine, článek L213-2. 
58 Code du patrimoine, článek L213-2, písm. I, 3°. 
59 Code du patrimoine, článek L213-2, písm. I, 4 a 5°. 
60 Code du patrimoine, článek L213-2, písm. I, 5°. 
61 Code du patrimoine, článek L213-2, písm. II. 
62 Bundesgesetz über die Archivierung vom 26. Juni 1998 (Archivierungsgesetz, BGA), SR 152.1, AS 1999 2243, 
článek 9. 
63 Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (Öffentlichkeitsgesetz, 
BGÖ), SR 152.3, AS 2006 2319, článek 6. 
64 K tomu srv. informace švýcarského Spolkového archivu v dokumentu „Einsichtsgesuche: Informationen für 
Ämter“ (2016), dostupné na webu: 
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/kundeninformation/einsichtsgesuche_info_aemter.pdf.downlo
ad.pdf/Einsichtsgesuche%20Informationen%20f%C3%BCr%20Aemter.pdf (ověřeno 21. dubna 2020). 
65 Federal Decree Concerning the Historical and Legal Investigation of the Fate of Assets Which Reached 
Switzerland as a Result of National Socialist Rule of 13 December 1996. SR 984, AS 1996 3487/Bundesbeschluss 
vom 13. Dezember 1996 betreffend die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der 
nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte. SR 984, AS 1996 3487. 
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tímto otevřely či měly otevřít přístup k dokumentům i archiváliím vztahujícím se k těmto 
majetkům, ať již šlo o majetky obětí nebo pachatelů. Významné bylo, že toto usnesení 
rozepínalo svůj dosah nejen na veřejné, nýbrž i soukromé dokumenty a archiválie, a to 
dokumenty takových subjektů, které získaly či měly v držení jmenované majetky, výslovně 
byly jmenovány například banky, pojišťovny, advokáti, notáři, správci majetku. Nutno ovšem 
dodat, že toto usnesení ukládající rovněž povinnost uchovat příslušné dokumenty vztahující se 
k těmto majetkům nařídilo jejich zpřístupnění nikoliv obecně celé veřejnosti, nýbrž pouze 
expertní komisi pověřené prozkoumáním osudů dotčených majetků.66 Tato sice měla být 
nezávislá, ovšem jednalo se tak jako tak o úzký okruh osob, jimž byly příslušné materiály 
otevřeny. Opačný přístup, jak ukáži v následující kapitole, byl zvolen v České republice, která 
v 90. letech 20. století souhrnně otevřela valnou část dokumentace z období nacistické i 
komunistické totality na svém území všem občanům a nikoliv pouze jejich vybrané skupině či 
vyšetřovacím komisím. 

Jiným příkladem je vývoj postoje Švýcarů k přístupnosti dokumentů vypovídajících o 
vztahu Švýcarska k Jihoafrické republice v období apartheidu. V roce 2000 rozhodla švýcarská 
federální vláda o spuštění výzkumného programu majícího za cíl prozkoumat hospodářské a 
politické vztahy Švýcarska k apartheidnímu režimu v Jihoafrické republice a zejména otázku, 
do jaké míry Švýcarsko, které se nepřipojilo k mezinárodním sankcím proti tehdejší vládní 
apartheidní moci, napomohlo prodloužení existence tohoto režimu. Součástí zmocnění pro 
realizaci tohoto výzkumu realizovaného jako Národní výzkumný program „Vztahy Švýcarsko-
Jižní Afrika“ (NFP 42+) byl rovněž pokyn federální vlády celé spolkové správě, aby 
zpřístupnila výzkumnému týmu veškeré dokumenty (vyjma dokumentů Ministerstva obrany), 
a to včetně těch, které podléhaly 30leté ochranné lhůtě pro přístupnost.67 

Záhy na to však u soudů v USA podaly proti mezinárodním bankám a koncernům 
sídlícím ve Švýcarsku (mezi nimi například UBS, UC, Nestlé, Novartis, Ems, Holcim, Unaxis 
a další) hromadné žaloby jihoafrické oběti režimu apartheidu. Tyto žaloby vedly obratem 
k tomu, že švýcarská vláda v dubnu 2003 zavedla částečné zamezení přístupu k archiváliím 
uloženým ve švýcarském Spolkovém archivu se vztahem k Jižní Africe.68 V tiskovém 
prohlášení tehdy spolkové Ministerstvo financí v rámci zdůvodnění zamezení přístupu dokonce 
již odkázalo na zákon o principu veřejnosti v administrativě, který byl tehdy teprve ve fázi 
legislativního schvalovacího procesu, s tím, že i návrh tohoto zákona (totéž zůstalo ve 
výsledném schváleném textu zákona z 2004) počítá s výjimkami z přístupnosti úředních 
dokumentů včetně výjimky zachování obchodního tajemství.  

Výzkumný program přes toto zásadní pramenné omezení došel k určitým závěrům. Část 
z nich sumarizoval Peter Hug ve své knize, v níž na jedné straně potvrdil podporu Švýcarska 
jihoafrickému apartheidnímu režimu včetně vojenské spolupráce a podpory jeho nukleárnímu 
programu. Na druhé straně vysvětlil tuto švýcarskou pozici tak, že Švýcarsko spatřovalo 
v Jihoafrické republice protikomunistickou hráz.69 Pro naše analýzy je však důležitější vyústění 

                                                 
66 Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1996 betreffend die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals 
der infolge der nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, čl. 2 a 5. 
67 Srv.  Nationales Forschungsprogramm «Beziehungen Schweiz – Südafrika» abgeschlossen. Dostupné online: 
https://cordis.europa.eu/article/id/97886-nationales-forschungsprogramm-beziehungen-schweiz-sdafrika-
abgeschlossen. Srv. k tomu také Andreas Kellerhals-Maeder. Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als 
Grundrecht. Art. 9 BGA als Konkretisierung der Meinungs- und Informationsfreiheit. In: Traverse. Zeitschrift für 
Geschichte = Revue d'histoire 10, 2003, Heft 2, s. 57–68, zde s. 61. Viz také Catherine Schümperli Younossian, 
Aussenpolitik. Schweizerisches Jahrbuch für Entwicklungspolitik 24-1, 2005 (Fakten und Statistiken 2005), s. 10–
23, zde s. 19–20. 
68 Neuregelung der Akteneinsicht betreffend Südafrika zur Apartheid-Zeit. Medienmitteilung, 17. dubna 2003. 
Dostupné online: https://www.admin.ch/cp/d/3e9e5adf@presse1.admin.ch.html. 
69 Peter Hug, Mit der Apartheidregierung gegen den Kommunismus. Die militärischen, rüstungsindustriellen und 
nuklearen Beziehungen der Schweiz zu Südafrika und die Apartheid-Debatte der Uno, 1948‒1994. Chronos. 
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celé kauzy s ohledem na přístupnost veřejných dokumentů a archiválií. V roce 2014 švýcarská 
federální vláda rozhodla o zrušení uzávěry pro přístup k archiváliím uloženým ve švýcarském 
Spolkovém archivu a vztahujícím se k Jihoafrické republice.70 Stalo se tak ovšem až poté, co 
soud v New Yorku zamítl poslední dvě hromadné žaloby, v nichž byly zahrnuty švýcarské 
firmy. Navíc nebyly tímto způsobem otevřeny dokumenty a archiválie uložené v soukromých 
archivech, bez nichž však dle stanoviska Petera Huga nelze rozklíčovat reálné vztahy 
švýcarského průmyslu s tehdejším jihoafrickým režimem.71 

Nejliberálnější pozici a navíc s nejdelší tradicí v novověkých dějinách ve věci 
přístupnosti informací a dokumentů z produkce veřejné správy z demokratických zemí 
uplatňuje zřejmě Švédsko. Již v roce 1766 zavedlo princip otevřeného přístupu k 
většině úředních dokumentů veřejné provenience. Učinilo tak zákonem o svobodě tisku 
(Tryckfrihetsförordningen), dnes jedním z ústavních zákonů.72 Jeho záběr je ovšem mnohem 
širší, než je vlastní svoboda tisku. Zákon stanovuje povinné zpřístupňování většiny dokumentů 
veřejnoprávní provenience, a to ‒ je-li podána žádost ‒ prakticky ihned po jejich vzniku. V jeho 
aktuálním znění je tato zásada, se zohledněním určitých obvyklých výjimek (bezpečnost, 
monetární a fiskální politika, ekonomické zájmy, ochrana soukromí a některé další) 
formulována jednoznačně na úvod druhé kapitoly: „Každý švédský občan je oprávněn mít 
svobodný přístup k úředním dokumentům, za účelem podpoření svobodné výměny názorů a 
dostupnosti komplexní informace.“73 Úřední dokument je přitom v základu každý dokument 
v držení veřejné autority. Detailněji pak přístupnost informací a veřejných dokumentů 
specifikuje zvláštní zákon o přístupu k informaci a o bezpečnosti/Public Access to Information 
and Secrecy Act (Offentlighets- och sekretesslag).74 

Navíc Švédové přitom prolomili obecnou zásadu mlčenlivosti státních úředníků, když 
jim uložili, že v případě žádosti občana jsou povinni sdělit požadovanou informaci ve věci, pro 
niž jsou kompetentní (pokud ovšem není speciálně chráněna a nespadá do výjimek z obecného 
pravidla na svobodný přístup k informacím). 

Jak je tomu se samotnou Evropskou unií? Stále významněji formuje národní legislativy 
svých členských států a má ambici být vzorem pro vývoj právních řádů svých členů. Lze tedy 
očekávat, že její vlastní regulativy vztahující se na dokumentaci a informace jejích institucí 
budou předznamenávat trendy ve vývoji právních úprav v evropských zemích. 

Evropská unie zrcadlí ve svých ustanoveních princip obecných ochranných lhůt pro 
přístupnost historických, archivních dokumentů, jak se během doby zkonstituoval 
v jednotlivých členských zemích. Přejímá přitom velmi častou lhůtu 30 let.75 Mohlo by se tedy 

                                                 
Zürich 2007. Shrnutí hlavních výsledků dostupné online: 
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp42p/nfp42p_hug-d.pdf. 
70 Der Bundesrat, Südafrika: Bundesrat hebt Zugangsbeschränkung für Archivakten auf. Medienmitteilung. 20. 
června 2014. 
71 Schweizer Apartheid-Akten werden zugänglich. Handelszeitung, 20. června 2014. 
72 Tryckfrihetsförordningen (1949) z 5. dubna 1949. SFS 1949:105. Původní verze zákona v překladu do 
anglického jazyka je dostupná in: Juha Mustonen (ed.), The World’s First Freedom of Information Act. Anders 
Chydenius’ Legacy Today. Kokkola 2006, s. 8–17. Aktuální text ústavy Švédska v anglickém jazyce včetně 
výkladového úvodu byl publikován jako The Constitution of Sweden. The Fundamental Laws and the Riksdag 
Act. Sveriges Riksdag. Stockholm 2016. Dostupné online: https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--
lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf. Text zákona o svobodě tisku/The Freedom of the Press Act viz s. 
171–200. Srv. též Oliver Gavuzzi, Public access to documents in Sweden and the EU: An examination and 
comparison of applicable law. Diplomová práce, Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of 
Law. Umeå 2016. 
73 Tryckfrihetsförordningen, kapitola 2, čl. 1. Srv. k tomu také výklad in: The Constitution of Sweden, s. 58–59. 
74 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) z 20. května 2009. 
75 Council Regulation (EC, EURATOM) No 1700/2003 of 22 September 2003 amending Regulation (EEC, 
Euratom) No 354/83 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic 
Community and the European Atomic Energy Community. 
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zdát, že Evropská unie zůstává spíše konzervativní a nepřebírá nejliberálnější trendy v této 
oblasti. To by však byl mylný závěr. Zaprvé proto, že EU sice stanovuje pro své instituce 
obecnou zpřístupňovací ochrannou archivní lhůtu 30 let, ovšem s tím, že tato lhůta nemusí být 
dodržena v situacích, kdy žadatel může využít právo na veřejný přístup k dokumentům.76 
Zadruhé proto, že u všech výjimek z obecného práva na přístup k dokumentům ‒ mezi něž řadí 
běžné oblasti jako public security, defence and military matters, international relations, the 
financial, monetary or economic policy77 ‒ stanovuje tutéž lhůtu 30 let, po níž tyto výjimky 
přestávají platit. Čili i do těchto dokumentů bude moci jednou lidské oko patrně nahlédnout. 
Zbývají pak už pouze 2 skupiny materiálů, které se zcela vymykají a mohou být trvale či 
extrémně dlouho znepřístupněny. Těmi je jednak ochrana soukromí a obchodních zájmů, 
jednak ochrana citlivých dokumentů (sensitive documents), jimiž jsou míněny zejména 
utajované dokumenty.78 
 
 
3. Ochranné lhůty pro přístupnost dokumentů a archiválií v postkomunistických zemích 
v Evropě: příklad České republiky 
 
Podívejme se v následujícím na institut ochranných lhůt pro přístupnost dokumentů a archiválií 
v České republice. Platí ze strany archivů i dalších subjektů obecně deklamovaný český 
liberální postoj v otázce přístupnosti veřejných dokumentů a archiválií? Na základě prováděné 
komparativní analýzy vybraných zahraničních úprav nikoli pouze časové restrikce přístupu k 
archivním pramenům bude studie demonstrovat, že český přístup není zdaleka tak jednoznačně 
liberální, jak by se mohlo zdát. 

Budeme-li hovořit čistě o archiváliích, a to bez zvláštního režimu utajení, platí pro ně 
v českém archivnictví aktuálně obecná ochranná 30letá lhůta.79 Ve svých dějinách však doznala 
nemalých změn. Jak tedy vypadá historický vývoj ochranných archivních lhůt v období po 
druhé světové válce v Československu a posléze v České republice? 

Stručné vládní nařízení vydané v nejtvrdším období tuhého komunistického režimu 50. 
let ještě nezná žádné ochranné zpřístupňovací lhůty. Přístupnost je určena již samotným 
obecným pověřením archivů, které „musí plně sloužit politickým, vědeckým, kulturně-
osvětovým a hospodářským potřebám československého lidu při jeho budovatelském úsilí.“80 
V roce 1974 první zákonná norma pro archivnictví stanovila extrémně dlouhé 50leté 
zpřístupňovací lhůty. Tyto enormně dlouhé lhůty byly tedy v tehdejším Československu 
zavedeny trochu kuriózně šest let poté, kdy ve Spojeném království byly tytéž 50leté lhůty již 
zkráceny na 30 let.81 Až po pádu komunistického režimu téměř po dvaceti letech byly tyto lhůty 
podstatně zkráceny na 30 let, dohánějíce s mnohaletým zpožděním západoevropský vzor.82 
30letá ochranná lhůta zůstala v České republice v platnosti dodnes i po schválení nového 
archivního zákona v roce 2004. Začíná být přitom nyní navíc ze strany archivů striktněji 

                                                 
76 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public 
access to European Parliament, Council and Commission documents. 
77 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council, Art. 4. 
78 Dle Council Regulation (EC, EURATOM) No 1700/2003, bod 3 důvodové části a dle Regulation (EC) No 
1049/2001 of the European Parliament and of the Council, Art. 4 a Art. 9 a bod 9 důvodové části. Odkazuje se 
přitom na Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council 
concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the 
Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (2014/C 95/01). 
79 Dle § 37, odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
80 Vládní nařízení č. 29 ze 7. května 1954 o archivnictví § 1. 
81 Zákon č. 97/1974 z 30. října 1974, o archivnictví, § 11, odst. 1. 
82 Novela č. 343/1992 zákona č. 97/1974, plným názvem Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje 
zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví, § 11, odst. 1. 
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dodržována – trend, který bude napříště nesporně sílit, zejména v souvislosti s novým 
evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).83 

Přestože institut ochranných lhůt pro přístupnost k dokumentům a archiváliím v České 
republice i jeho vývoj jsou v mnohém obdobné vývoji v dalších zemích Evropské unie, ve 
srovnání se západními demokraciemi, které si neprošly obdobím komunistických diktaturních 
režimů ve druhé polovině 20. století, se tu přeci jen ukazují určitá specifika. Tím zásadním je, 
že byly z působnosti obecné ochranné lhůty dané zákonem o archivnictví vyňaty klíčové 
skupiny archivních fondů z období komunistického režimu vládnoucího v letech 1948–1989 a 
nacistické okupace z období existence Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945. 
Zejména jde o fondy tehdejších bezpečnostních složek (především tajné státní bezpečnosti), 
komunistické strany, uskupení a organizací sdružených v tehdejší Národní frontě, která byla 
prodlouženou rukou státně-stranického aparátu, soudů, které byly pověřeny vedením 
politických procesů proti odpůrcům režimu, mimořádných lidových soudů řešících válečné 
zločiny z doby 2. světové války, vojenských soudů a prokuratur a některých dalších organizací. 

Není bez zajímavosti, že se před několika lety rozhořela v České republice kauza, kdy 
jedna fyzická osoba podala soudní žalobu, v níž napadla zpřístupnění svých osobních údajů 
z archivních fondů komunistické tajné státní bezpečnosti, které spadají do výše uvedených 
výjimek. Případ řešily soudy několik let a nakonec doputoval až k Ústavnímu soudu. Tento 
nakonec po dvou letech těsnou většinou v rozsáhlém nálezu rozhodl,84 že platí a nadále bude 
platit výjimečný status archivních fondů z období nacistické nadvlády na území českých zemí 
a následné komunistické diktatury a otevřenost výše uvedených skupin archivních materiálů 
z tohoto období. 

Toto otevření podstatné části fondů z období komunistické a nacistické perzekuce je 
pochopitelné, protože mladá demokracie se potřebovala vyrovnat se svojí totalitární minulostí 
a bez veřejnosti přístupných materiálů uchovaných v archivech by toho nemohla v principu 
dosáhnout. Česká republika není osamocenou představitelkou postkomunistických zemí, které 
se vydaly obdobným směrem otevírání dokumentace z období existence totalitního režimu. 
Například v Německu se analogický vývoj ukazuje ve vztahu k významným celkům materiálů 
z období bývalého východního Německa. Jednak byly otevřeny podstatné části archiválií 
tehdejší Stasi, a to takové, které se vztahují k tehdejším zaměstnancům a spolupracovníkům 
Stasi a rovněž k osobám veřejného života, nositelům politických funkcí, veřejných činitelů a 
tzv. „osob soudobých dějin“ („Personen der Zeitgeschichte“).85 Na tyto materiály, respektive 
osobní údaje jmenovaných kategorií dotčených osob se v principu nevztahují obecné ochranné 
lhůty pro přístupnost archiválií. Obdobně se neuplatňují obecné ochranné 30leté lhůty pro 
archiválie Sjednocené socialistické strany Německa (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands), tedy vládnoucí strany východoněmeckého režimu, organizací a právnických 
osob spojených s touto stranou, masových organizací DDR a rovněž dalších tehdy existujících 
politických stran a s nimi spojených organizací a právnických osob.86 

Dnes sice, s ohledem na to, že se v současné chvíli nacházíme již téměř 30 let od doby 
konce komunistického režimu, význam této výjimky z ochranné lhůty pro přístupnost bude 
postupně slábnout, svoji roli velká část otevřených archivních fondů z období komunistické a 
předtím již nacistické nadvlády ale již splnila a dodnes plní. Tato výjimka si však svůj význam 

                                                 
83 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
84 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/14 ze dne 20. 12. 2016. 
85 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
z 20. 12. 1991, § 32, odst. 3, číslo 2-3. 
86 Bundesarchivgesetz, § 4, odst. 3. 
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přeci jen uchová, a to na rovině jiného režimu nakládání s osobními údaji v archiváliích, kdy 
jinak velmi striktně nastavená ochrana osobních údajů v archiváliích zde není uplatněna. 

Obdobný radikálně liberální obrat a společenský zájem na otevírání veřejných 
dokumentů nastal s určitým zpožděním v období po pádu komunistického režimu ostatně také 
na rovině otevírání utajované dokumentace z období existence komunistického 
Československa. Odrazil se v rozhodnutí o odtajnění ‒ až na případné odůvodněné výjimky ‒ 
všech utajovaných dokumentů vzniklých do roku 1992 včetně.87   
 Ochranné lhůty pro přístupnost dokumentů, respektive archiválií nejsou zdaleka 
jediným institutem regulujícím přístupnost veřejných dokumentů, v České republice stejně jako 
v zahraničí. Jejich fungování je zásadním způsobem určováno vztahem k obecnému právu 
občanů na přístup k informacím. Podívejme se tudíž na závěr blíže jejich vztah. 
 
 
4. Vztah práva na svobodný přístup k informacím a ochranných lhůt pro přístupnost 
veřejných dokumentů a právo vědět jako právo ústavní 
 
Hovoříme-li o přístupnosti veřejných dokumentů s ohledem na specifický institut ochranných 
lhůt omezujících jejich přístupnost po určitou dobu, alespoň stručně se musíme dotknout práva, 
které bývá v posledních desetiletích v demokratických zemích postupně uplatňováno a obvykle 
i garantováno zákonem – práva na svobodný přístup k informacím. 
 Právo svobodného přístupu k informacím vstupuje vedle dalších předpisů chránících 
veřejné dokumenty, ale také například specificky osobní údaje, bankovní tajemství, utajované 
informace a podobně do komplikovaného a mnohovrstevnatého pole přístupnosti údajů, dat a 
v neposlední řadě tudíž také historických pramenů. Právo, označované někdy také jako právo 
vědět (right to know), patří mezi základní práva a obvykle bývá v určité podobě garantováno 
přímo na ústavní rovině. Není námětem ani v možnostech této studie detailně se věnovat tomuto 
právu a v posledních letech velmi diskutovanému tématu. Pohlédneme na ně z perspektivy 
vztahu k přístupnosti veřejných dokumentů a archiválií.  

Přístupnost dokumentů a archiválií v případě naprosté většiny právních řádů ovšem není 
nebo nemůže být přenechána pouze kompetenci zákonů regulujících svobodný přístup 
k informacím. Nelze totiž, jak ukazuje i častá praxe a co budu dále v textu demonstrovat na 
konkrétním příkladu, klást jednoduše rovnítko mezi přístupnost informace a přístupnost 
dokumentu. Také z toho důvodu vždy budou hrát klíčovou roli přímo ústavy, které obvykle v té 
či oné podobě jako jedno z ústavních práv zavádějí právo vědět (right to know), ať již ve formě 
práva na svobodný přístup k informacím nebo svobody projevu, svobody bádání a podobně. 
Na úrovni mezinárodního práva se právo vědět objevuje již ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv/Universal Declaration of Human Rights vydané OSN v roce 1948 v rámci práva na 
svobodu přesvědčení a projevu včetně „práva vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a 
myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice“/„freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers“.88 Prakticky stejně formuluje toto právo Mezinárodní pakt o občanských 
a politických právech/International Covenant on Civil and Political Rights z roku 1966.89 V 
rámci Rady Evropy pak byla v roce 1950 sjednána Evropská úmluva o ochraně lidských 
práv/European Convention on Human Rights jako základ mezinárodněprávní ochrany lidských 
práv Evropě. Tato jako jedno z práv ustanovuje svobodu projevu/ freedom of expression, která 

                                                 
87 § 157, odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
88 Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948, čl. 19/ Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
of 10 December 1948, Art. 19. 
89 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z 19. prosince 1966, čl. 19./International Covenant on 
Civil and Political Rights (ICCPR) of 19 December 1966, Art. 19. 
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„zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez 
zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice“/„include freedom to hold opinions and to 
receive and impart information and ideas without interference by public authority and 
regardless of frontiers“.90  Pro Evropskou unii Listina základních práv Evropské unie deklaruje 
svobodu projevu a informací (čl. 11)91 a „právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a 
jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič“ (čl. 42).  

Podívejme se dále na ústavy v této studii sledovaných států. V Ústavě USA se sice 
nenachází přímo právo vědět či právo na informace, ale toto lze odvodit z prvního dodatku 
Ústavy Spojených států/First Amendment to the United States Constitution, který tvoří část z 
Listiny práv Spojených států amerických/United States Bill of Rights. Pregnantně to shrnul již 
v 70. letech 20. století v atmosféře nedlouho po aféře Watergate a vlastně i v reakci na ni92 
uznávaný americký přední znalec americké Listiny práv a zejména prvního dodatku Thomas I. 
Emerson: „Od samého počátku je zřejmé, že právo vědět snadno zapadá do prvního dodatku a 
do celého systému svobody projevu. Zredukovaný na nejjednodušší pojmy, zahrnuje tento 
koncept dva úzce související rysy: za prvé, právo číst, poslouchat, vidět a jinak přijímat sdělení; 
a za druhé, právo získávat informace jako základ pro předávání myšlenek a faktů ostatním. 
Společně pak tvoří rubovou stranu mince práva komunikovat. Ale tato mince tvoří jediný kus, 
konkrétně systém svobody projevu. Právo vědět plní v naší společnosti v podstatě stejnou 
funkci jako právo komunikovat.“93 

Specifická je situace britského ústavního práva kodifikovaného nikoliv jedním 
souhrnným textem, nýbrž utvářeného během staletí psaným i nepsaným právem, některými 
zákony, ale také ústavními zvyky/constitutional conventions, obecným právem/case law, a 
společenským konsensem/social consensus. Neexistuje zde ekvivalent amerického prvního 
dodatku. Významný posun ve Spojeném království však nastal přijetím zákona o lidských 
právech/Human Rights Act v roce 1998 s účinností od 2000. Tento zákon v sobě vtěluje práva 
deklarovaná ve výše citované Evropské úmluvě o ochraně lidských práv/European Convention 
on Human Rights včetně práva na svobodu projevu.94 Vtělením zákona o lidských právech do 
britského právního řádu došlo k významnému posílení ochrany lidských práv ve Spojeném 
království a k posunu ve vnímání lidských práv jako součásti britského ústavního pořádku. Jak 
podtrhují Mark Elliott s Robertem Thomasem, zákon o lidských právech „rozšířil právní 
ochranu lidských práv a stal se tudíž klíčovým faktorem posunu od političtější směrem 
k zákonnější formě konstitucionalisty“/„has extended the legal protection afforded to human 
rights and has therefore been a key driver of the shift from a more political to a more legal form 

                                                 
90 Evropská úmluva o ochraně lidských práv z 4. listopadu 1950 ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 
6, 7, 12, 13 a 16, čl. 10./ European Convention on Human Rights of 4 November 1950 as amended by Protocols 
Nos. 11 and 14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16, Art. 10. 
91 „(1) Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat 
informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice. (2) Svoboda a pluralita 
sdělovacích prostředků musí být respektována.“ Listina základních práv Evropské unie z 26. října 2012, 2012/C 
326/02, čl. 11. 
92 Jak lze vyčíst již ze samotného uvození Emersonovy studie: „Recent events have brought to our attention, once 
again, the vital importance in a democratic society of the right to know…“ Thomas I. Emerson, Legal Foundations 
of the Right to Know. Washington University Law Quarterly 1, 1976 (WASH. U. L. Q. 1 (1976)), s. 1–24, zde s. 
1. 
93 „It is clear at the outset that the right to know fits readily into the first amendment and the whole system of 
freedom of expression. Reduced to its simplest terms the concept includes two closely related features: First, the 
right to read, to listen, to see, and to otherwise receive communications; and second, the right to obtain information 
as a basis for transmitting ideas or facts to others. Together these constitute the reverse side of the coin from the 
right to communicate. But the coin is one piece, namely the system of freedom of expression. Moreover, the right 
to know serves much the same function in our society as the right to communicate.“ Thomas I. Emerson, Legal 
Foundations of the Right to Know, s. 2. 
94 Human Rights Act z 9. listopadu 1998, Chapter 42, Section 12. 
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of constitutionalism.“95 Podobně Eric Barendt píše, že před vydáním zákona o lidských právech 
neměla svoboda projevu žádný jasný ústavní status a že důsledkem zákona o lidských právech 
je, že „se pojetí svobody projevu (a dalších základních práv) ve Spojeném království radikálně 
změnilo. Práva, která dříve měla pouze nejistý status obecného práva, byla zákonem o lidských 
právech explicitně uznána.“/„the treatment of freedom of expression (and other fundamental 
rights) in the United Kingdom has changed radically. Rights, which used to be of only uncertain 
common law status, are explicitly recognized by the HRA.“96 Obdobně Chris Himsworth 
shrnuje, že „před vydáním zákona o lidských právech existovalo mnohem slabší uznání 
‚lidských práv‘ jako formální součásti ústavního pořádku ve Spojeném království“/„prior to the 
passing of the HRA, there was a much weaker recognition of ‘human rights’ as a formal element 
in the UK constitutional order.“97 

Na druhou stranu však v britském právním řádu existuje tradice velmi silné pozice 
exekutivy, což se projevuje v tom směru, že „pokračující existence lidských práv je podmíněna 
omezeními ze strany politických úřadů státu – tj. vlády a parlamentu.“98 
 Ústava v Německu garantuje jednak svobodu projevu v článku 5: „Každá osoba má 
právo svobodně vyjádřit a a šířit své názory slovem, písmem a obrazem a informovat se bez 
omezení z obecně dostupných zdrojů. Svoboda tisku a svoboda zpravodajství prostřednictvím 
rozhlasu a filmu jsou garantovány. Cenzura neexistuje.“99 Navíc německá ústava specificky 
ustavila vedle svobody umění také svobodu výuky a vědy, které tudíž považuje za hodné 
zvláštní ochrany.100 Specifické pro německou ústavu je, že je z perspektivy příjemce informace 
výslovně garantováno právo na informace pouze z veřejně dostupných zdrojů, mezi něž ovšem 
na obecné rovině nepatří informace obsažené například právě v archivních materiálech. Jejich 
přístupnost jakožto úředních informací z perspektivy legislativy regulující přístupnost 
informací otevírá až podústavní zákon o svobodném přístupu k informacím.101 

Švédsko, jak jsme viděli výše, zavedlo jako první právo svobodného přístupu 
k informacím, v určité podobě již v roce 1766 zákonem o svobodě tisku 
(Tryckfrihetsförordningen). Tento se později stal součástí švédské ústavy. Aktuální švédská 
ústava platná od roku 1974 jej do sebe vtěluje vedle dalšího pro oblast svobodného toku 
informací klíčového základního zákona o svobodě projevu (Yttrandefrihetsgrundlag).102 Další 
detaily pak pro praxi zpřístupňování informací specifikuje výše již citovaný Public Access to 
Information and Secrecy Act z roku 2009, který však stejně jako ústavní zákon o svobodě tisku 
nezavádí žádné obecné ochranné lhůty pro přístupnost dokumentů a archiválií. 
 Pozoruhodná situace co se týče vazby přístupnosti informací k ústavě existuje ve 
Francii, kde navíc došlo v nejnovější době k významnému posunu. Francouzská ústava103 

                                                 
95 Mark Elliott, Robert Thomas, Public Law. 3rd edition. Oxford University Press. Oxford 2017, s. 759–760. 
96 Eric Barendt, Freedom of Expression in the United Kingdom Under the Human Rights Act 1998. Indiana Law 
Journal 84, Iss. 3, Article 4, Summer 2009, s. 851–866, zde s. 851. Ke vztahu lidských práv a britské ústavě srv. 
dále Colm O’Cinneide, Human rights and the UK constitution. The British Academy. London 2012. 
97 Chris Himsworth, Devoluted human rights. In: Conor Gearty, Costas Douzinas (eds.), The Cambridge 
Companion to Human Rights Law. Cambridge University Press. Cambridge, New York 2012, s. 231–248, zde s. 
233. 
98 Mark Elliott, Robert Thomas, Public Law, s. 760. 
99 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 u. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 29. September 
2020 (BGBl. I S. 2048) geändert worden ist, čl. 5, odst. 1. 
100 „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue 
zur Verfassung.“ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, čl. 5, odst. 3. 
101 Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), das zuletzt durch Artikel 44 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist § 2, odst. 1. 
102 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) z 14. listopadu 1991. Anglický překlad in: The Constitution of Sweden. 
The Fundamental Laws and the Riksdag Act. Sveriges Riksdag. Stockholm 2016, s. 201–219. 
103 Constitution du 4 octobre 1958/Constitution of 4 October 1958. 
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přímo v textu neobsahuje explicitní zakotvení obecného práva na přístup k informacím. 
Explicitně byla povinnost umožnit přístup k informacím zahrnuta do rámce ústavy v roce 2005, 
a to pro informace vztahující se k životnímu prostředí, když byla do rámce francouzské ústavy 
inkorporována Charta životního prostředí (Charte de l'environnement) z roku 2004: „Každá 
osoba má právo, za podmínek a v rozsahu umožněném zákonem, mít přístup k informacím 
vztahujícím se k životnímu prostředí v držení veřejných subjektů a účastnit se na procesu 
veřejného rozhodování s pravděpodobným vztahem k životnímu prostředí.“104 

Ovšem již dlouho předtím v roce 1971 vydala francouzská Ústavní rada/Constitutional 
Council (Conseil constitutionnel), tedy nejvyšší ústavní autorita v zemi, přelomové rozhodnutí, 
v němž přiznala ústavní hodnotu preambuli ústavy z roku 1958 včetně Deklarace práv člověka 
a občana z 26. srpna 1789105 vydané v době počínající Francouzské revoluce, na niž preambule 
současné francouzské ústavy odkazuje.106 Ovšem teprve v roce 2020 Ústavní rada zcela čerstvě 
a poprvé a zcela jasně rozhodla v tom smyslu, že právo veřejnosti na přístup k administrativním 
dokumentům/administrative documents je právem ústavním. Odkázala přitom právě na jedno 
z ustanovení Deklarace práv člověka a občana, které občanům dalo právo žádat po veřejných 
činitelích vydávat počet ze své úřední činnosti: „Dle článku 15 Deklarace práv člověka a občana 
z roku 1789: ‚Společnost má právo žádat, aby veřejný činitel složil účty své administrativy.‘ 
Toto ustanovení zaručuje právo na přístup ke správním dokumentům. Zákonodárce má možnost 
stanovit omezení související s ústavními požadavky nebo požadavky, které jsou odůvodněny 
veřejným zájmem, za podmínky, že nepovedou k nepřiměřenému porušení sledovaného 
cíle.“/.107 

Důsledkem tohoto rozhodnutí je nakonec fakt, že právo nárokovat na veřejných 
činitelích vydávat počet ze své činnosti a v tomto smyslu právo veřejné kontroly je širší než 
samotné právo na přístup k informaci a je zakotvené dokonce přímo na ústavní rovině. Nově 
deklarované ústavní právo na přístup k administrativním dokumentům má ovšem své hranice: 
„[…] omezení daná dotčenými ustanoveními o uplatnění práva na přístup k úředním 
dokumentům vycházejícího z článku 15 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 jsou 
ospravedlněna důvody obecného zájmu a jsou přiměřená tomuto účelu.“108 Jak upozorňuje 
Alexandra Leurs, bude zajímavé sledovat, jak budou napříště francouzská Komise pro přístup 
k administrativním dokumentům (Commission d’accès aux documents administratifs), jejímž 
úkolem je dohlížet na naplňování pravidel svobodného přístupu k úředním dokumentům a 
veřejným archiváliím, a jednotlivé soudy interpretovat a aplikovat toto nové ústavní právo.109 

Také Švýcarsko ve své ústavě z roku 1999 jako jedno z práv zakládá svobodu projevu 
a informace. Na obecné úrovni ustavuje svobodu informace, kterou pak dále rozvádí jako právo 

                                                 
104 „Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement.“ Charte de l'environnement du 24 juin 2004. Loi 
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 
2005 page 3697), čl. 7. 
105 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 z 26. srpna 1789. 
106 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel. 
107 „Aux termes de l'article 15 de la Déclaration de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration ». Est garanti, par cette disposition, le droit d'accès aux documents administratifs. Il 
est loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées 
par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif 
poursuivi.“ Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 du Conseil constitutionnel, čl. 8. 
108 „[…] les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents 
administratifs résultant de l'article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d'intérêt général et 
proportionnées à cet objectif.“ Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, čl. 18. 
109 Alexandra Leurs, QPC: le Conseil constitutionnel consacre un droit constitutionnel d’accès aux documents 
administratifs. 15. dubna 2020. http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/15/acces-aux-documents-
administratifs-le-conseil-constitutionne-6230098.html. 
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na utváření vlastního mínění a právo přijímat informace a získávat je z obecně dostupných 
zdrojů.110 Ve vztahu ústavního práva a archivní legislativy, a to obzvláště na rovině přístupnosti 
veřejných archiválií došlo přitom k nemalému posunu vydáním nového spolkového archivního 
zákona (1998). Tento byl v rámci systematiky zemského práva zařazen do kapitoly Základní 
práva a v jejím rámci do podkapitoly Svoboda projevu a informace. Do té doby bylo spolkové 
archivnictví tehdy pouze platným Řádem Spolkového archivu z roku 1966111 zařazeno 
výhradně do kapitoly Školy – věda – kultura a v jejím rámci do podkapitoly Archivy – knihovny 
– muzea. V ní dnes zůstaly zařazeny pouze organizační a administrativní záležitosti 
švýcarského Spolkového archivu. Tímto posunem došlo k významnému posílení celé domény 
archivnictví a současně byl poprvé na spolkové úrovni ustaven právní nárok na bezplatný 
přístup k obsahu archivů.112 Současně ústava otevřela možnost alespoň v určitých případech 
zpřístupnit i dokumenty či archiválie jinak podléhající 30leté či dalším specifickým ochranným 
lhůtám pro přístupnost. Pokud původce nebo Spolkový archiv odmítl takovou žádost, musí 
takové zamítnutí přístupu napříště přesvědčivě zdůvodnit.113 
 Nakonec v České republice jako poslední ze zemí sledovaných v této studii Ústava 
v rámci Listiny základních práv a svobod114 garantuje zaprvé v okruhu základních lidských 
práv a svobod svobodu myšlení a svobodu vědeckého bádání (čl. 15), zadruhé v okruhu 
politických práv svobodu projevu a právo na informace (čl. 17). Zde pak navíc Ústava ještě 
dále specifikuje: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným 
způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ (čl. 17, 
odst. 5). K otevření široké skupiny archiválií z období existence totalitních režimů ve 20. století 
na území českých zemí otevřených široké veřejnosti v rámci zákona o archivnictví se pak 
nedávno vyjádřil český Ústavní soud, když potvrdil tuto výjimku a otevřený přístup k těmto 
archiváliím zachoval, jak jsem detailněji analyzoval výše. 

Shrneme-li obecně ve věci aplikace v širokém slova smyslu práva vědět jako ústavního 
práva v právních řádech jmenovaných zemí, v některých případech sice figuruje jako pomyslná 
převodní páka ústavního principu svobodného přístupu k informacím, svobody projevu a 
podobně v prostoru garantování přístupnosti veřejných dokumentů a archiválií čistě zákon o 
svobodném přístupu k informacím. Tak je tomu (jak jsem detailněji ukázal výše) například ve 
Spojeném království, kde od roku 2000 začal zákon o svobodném přístupu k informacím 
regulovat také přístupnost tzv. historických dokumentů, tedy dokumentů dle dnešní legislativy 
starších 20 let nezávisle na tom, zda se nacházejí v archivu nebo v živé spisové službě u 
původce. Na této rovině zákon o svobodném přístupu k informacím tedy převzal kompetenci 
specifické archivní legislativy, v tomto případě Public Records Act. Ale současně vedle 
regulace přístupu přímo k samotným informacím uznal jako nezbytné explicitně normovat také 
přístup k veřejným dokumentům včetně archiválií. V jiných případech se zákony o svobodném 
přístupu k informacím snaží otevírat veřejné dokumenty tím způsobem, že definují informaci 
v jejich kompetenci jako jakýkoliv informační obsah a nosič, na němž je tato informace 

                                                 
110 „Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.“; 
„Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen 
und zu verbreiten.“ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, AS 1999 2556, 
čl. 16, odst. 1 a 2. 
111 Reglement vom 15. Juli 1966 für das Bundesarchiv, AS 1966 916 
112 Andreas Kellerhals-Maeder. Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als Grundrecht, s. 57.  
113 Andreas Kellerhals-Maeder. Unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als Grundrecht, s. 60. 
114 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona 
č. 162/1998 Sb. 



22 
 

zaznamenána. Tak je tomu z analyzovaných zemí v případě Německa,115 České republiky116. 
Obvykle však postupně zaváděné zákony o svobodném přístupu k informacím explicitně 
nereglementují přístupnost veřejných archiválií a tuto přenechávají speciální archivní 
legislativě. 

Klíčovým momentem v historické perspektivě je fakt, že do doby, než začaly být 
v právních řádech jednotlivých zemí zaváděny zákony o svobodném přístupu k informacím, 
ústilo nastavení pravidel nakládání s veřejnými dokumenty, respektive archiváliemi do 
extrémně dlouhého období, během něhož nebyly tyto přístupné veřejnosti. Ochranné lhůty pro 
přístupnost archiválií se totiž obvykle vztahují na veřejné dokumenty až v momentě, kdy jsou 
tyto předány do některého z veřejných archivů. Před tímto předáním se však veřejné dokumenty 
nacházejí mnohdy velmi dlouhou dobu v řádech mnoha desítek let u svých tzv. původců, tedy 
v „živé“ administrativě, jak bylo již naznačeno v případě analýzy ochranných lhůt ve Spojeném 
království. Nezřídka přitom bylo (a je často i dodnes) ponecháno na libovůli konkrétní 
organizace, jak dlouho si ponechá materiály u sebe před jejich předáním do archivu. Do doby, 
než byly postupně zaváděny zákony zavádějící svobodný přístup k informacím, veřejné 
dokumenty v této fázi před jejich předáním do veřejných archivů nebyly veřejnosti přístupné. 
Nehledě na to, že absolutní většina veřejných dokumentů se do veřejných archivů vůbec 
nedostane, když se k trvalé archivaci přebírá přibližně 5 % z celku vznikající dokumentace. 
K dokumentům, které byly tedy před předáním do archivu určeny k nevratnému zničení, tak 
veřejnost neměla do doby postupného zavádění práva na přístup k informacím možnost 
prakticky žádného přístupu. 

Teprve v období zejména po druhé světové válce začaly právní řády standardních 
demokracií zavádět právo občanů na přístupnost informací vznikajících v okruhu veřejných 
subjektů. Vůbec nejstarším předpisem, který v moderních dějinách stanovoval povinnost 
přístupnosti veřejných informací, byl výše již citovaný švédský zákon o svobodě tisku z roku 
1766 přicházející s principem svobodného přístupu k většině úředních dokumentů veřejné 
provenience. Hlavní vlna zavádění legislativních úprav v této oblasti však nastala až ve druhé 
polovině 20. století. Velký vliv mělo schválení Freedom of Information Act (FOIA) ve 
Spojených státech amerických na federální úrovni v roce 1966 (s účinností od roku 1967).117 
Přístupnost veřejných dokumentů se však americká legislativa snažila, byť ve velmi omezené 
míře, definovat již ve 40. letech 20. století.118 Spojené státy americké zde šly vzorem i pro 
tehdejší svobodnou část Evropy. Velký vliv zde měla britská labouristická vláda pod vedením 
Harolda Wilsona, který ‒ jak jsme viděli ‒ explicitně upozorňoval na tendence ve vývoji vztahu 
americké společnosti směrem k větší přístupnosti veřejných dokumentů a informací a kladl je 
Spojenému království za vzor. „I recognise“ – píše v polovině 60. let 20. století premiér Wilson 
‒, „that there are good arguments in favour of this proposal /umožnit historikům liberálnější 
přístup k dokumentům spadajícím ještě do režimu ochranných lhůt – pozn. aut./ […], certain 
other countries, particularly the United States, are considerably more generous in allowing 
access to their documents than we are to ours.“ 119 Zkrácení ochranných lhůt ve Spojeném 

                                                 
115 „Im Sinne dieses Gesetzes ist amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, 
unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen, gehören nicht dazu.“ Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), das zuletzt 
durch Artikel 44 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. § 2, odst. 1. 
116 „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě 
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, § 3, odst. 3. 
117 Freedom of Information Act (FOIA), 5 United States Code, chapter 5, subch. II, § 552. 
118 A to v sekci 3 v rámci Administrative Procedure Act z 11. června 1946, 5 United States Code, chapter 5, subch. 
II. 
119 Memorandum by Harold Wilson, 27 July 1965, bod 5, v citovaném vydání s. 291. 
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království k roku 1968 téměř o polovinu, o němž jsme hovořili výše, je přitom právě jedním 
z projevů Wilsonových snah otevírat veřejné informace také ve Velké Británii. 

Dosah působnosti povinnosti zpřístupňovat veřejné informace je omezen celou řadou 
výjimek lišícími se stát od státu. Vymykají se jí mimo jiné informace zařazené do utajovaného 
režimu, osobní údaje fyzických osob, informace obsahující bankovní a další tajemství a 
chráněné údaje a podobně. Přejděme však již k poměru práva na svobodný přístup k informacím 
a na druhé straně ochrany a přístupnosti veřejných dokumentů a historických pramenů. Jejich 
složitý vztah lze ilustrovat na příkladu odlišných řešení v zemích, které si vzala tato studie do 
svého hledáčku. 

V České republice, chce-li se dnes domoci občan informace, případně veřejného 
dokumentu od veřejného orgánu, pak bude vycházet ve své žádosti obvykle ze zákona o 
svobodném přístupu k informacím.120 Tento, velmi stručně řečeno, zavádí povinnost 
veřejnoprávním subjektům poskytovat, popřípadě zveřejňovat určitý balík informací, případně 
veřejných dokumentů jako jejich nosičů. První možnost je, že žádaná informace/dokument se 
stále ještě nachází u svého původce, v „živé“ administrativě. Zde se pak celý proces 
zpřístupnění řídí pravidly, jak je nastavuje zmíněný zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Poskytnout žadateli informace pak v některých případech znamená či by mělo znamenat, že 
jsou žadateli předány příslušné materiály obsahující hledanou informaci, neplatí to však zdaleka 
vždy.121 

V momentě, kdy však příslušnému materiálu uplynuly skartační lhůty, je předán do 
veřejného archivu a začíná se na něj okamžitě uplatňovat zákon o archivnictví (jako lex 
specialis ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím jako pro tuto oblast 
obecnému předpisu), tedy také 30leté archivní ochranné zpřístupňovací lhůty platné v České 
republice. Přičemž úřad, na který míří hypotetická žádost o informaci, žadateli odpoví, že 
příslušnou informací již nedisponuje, a tudíž mu ji nemůže ani poskytnout. To by pak mohlo 
znamenat, že materiály, kdysi – když ještě „ležely“ v „živé“ administrativě ‒ a přístupné podle 
režimu zákona o svobodném přístupu k informací, tuto otevřenost pozbyly. Konkrétně: Zápisy 
z porad ministra, přístupné po 10 let po svém vzniku, budou posléze na 30 let „uzavřeny“. 

V praxi českých archivů nedochází k mnoha žádostem podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím mířícím do archivních fondů. Materiály již mezitím totiž pozbydou své 
největší žhavosti a aktuálnosti. Pokud tak ovšem nastane a jde-li o materiál spadající do 
ochranné 30leté lhůty, postupují některé z českých archivů – chtějí-li materiál i tak zpřístupnit 
‒ tím způsobem, že s odkazem na možnost, kterou jim dává archivní zákon, totiž předložit 
archiválie žadateli pro úřední potřebu, zašlou kopie příslušných materiálů původci 
dokumentu,122 který je posléze poskytne žadateli o informace. Tento postup však není 

                                                 
120 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
121 Ke vztahu přístupnosti informací a veřejných dokumentů v českém právu a vztahu zákona o svobodném 
přístupu k informacím a zákona o archivnictví na tomto poli srv. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
27. listopadu 2015, č. j. 5 As 112/2013 – 30 v řízení o kasační stížnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje proti 
rozsudku Krajského soudu v Plzni. Na tomto místě je důležitá zejména následující pasáž: „Ačkoli krajský soud 
dospěl k závěru, že pro posouzení věci nebyl relevantní zákon o archivnictví, neboť „archivní předpisy jsou 
orientovány poněkud jinam“ a nelze v nich údajně nalézt odpověď na povinnost uchovávat příslušné písemnosti 
jakožto předpoklad jejich dalšího poskytnutí dle zákona o svobodném přístupu k informacím, Nejvyšší správní 
soud tento názor nesdílí. Zdejší soud je naopak toho názoru, že právě zákon o archivnictví je jedním z právních 
předpisů, z nichž povinnost „mít“ dotčené informace vyplývala…“ Srv. také Rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 7. dubna 2015, č. j. 6 As 136/2014 – 41, v řízení o kasační stížnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže proti rozsudku Krajského soudu v Brně, zejména odstavec 32. Zde zaslouží pozornosti zejména následující 
právní věta: „Skutečnost, zda měl povinný subjekt zákonem stanovenou povinnost danými údaji disponovat 
(například podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo podle správního řádu z roku 2004), 
je relevantní, zjistí-li povinný subjekt, že požadované informace již nemá, jelikož byly vymazány nebo odstraněny. 
V takovém případě musí informace, kterými byl povinen disponovat, opět vytvořit.“ 
122 Dle § 38, odst. 5 zákona o archivnictví. 
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univerzální a zákon zde neurčuje konkrétní pravidla. Je přitom otázka, jestli by takováto 
zpřístupnitelnost byla právně vymahatelná a jak by se k ní postavily správní soudy. 

Výše analyzovaný britský model v tomto ohledu nabízí podstatně jednodušší a logičtější 
řešení, a totiž přenést ochranné zpřístupňovací lhůty – pokud jejich existenci právní řád 
příslušné země chce stůj co stůj zachovat ‒ přímo do zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Britové, jak jsme viděli, to vyřešili jednoduše tak, že v tomto zákoně 
nadefinovali tzv. historické dokumenty (historical records). Jakýkoli veřejný dokument se stává 
„historickým“ 20 let po svém vzniku, nezávisle na tom – a to je podstatné – zda se nachází 
v živé administrativě nebo byl již předán do archivu k trvalému uchování jako archiválie. A 
současně se ukládá, že informace obsažené v historických dokumentech jsou obecně 
přístupné.123 Tudíž platí, že nezávisle na tom, jak dlouhé jsou skartační lhůty příslušného 
materiálu, otevírá se tento veřejnosti – až na některé malé výjimky – po 20 letech. Nedochází 
tedy nakonec ani k tomu, že by se sčítaly skartační lhůty a ochranné lhůty pro přístupnost 
archiválií. 

Francie tentýž problém vyřešila jinak a ve výsledku ještě mnohem liberálněji. 
Přístupnost veřejných dokumentů a informací v jakémkoliv stádiu jejich existence nadefinovala 
na obecné rovině v rámci archivní legislativy na místě, kde stanovovala pravidla přístupnosti 
archiválií. Může to znít na první pohled překvapivě.  Mohla si to dovolit z toho důvodu, že ve 
francouzském právním řádu platí velmi specifické pojetí archiválií (archives). Každý dokument 
se totiž stává archiválií hned v okamžiku svého vzniku a nikoliv až v momentě převzetí do 
archivu. Proto ve chvíli, kdy francouzský kodex národního kulturního dědictví eliminuje roku 
2008 obecné lhůty pro přístupnost archiválií,124 zároveň tím otevírá občanům veřejnou 
dokumentaci (až na jisté více méně obvyklé výjimky), a to již v období, kdy se nachází v živé 
administrativě. Na úrovni samotného režimu přístupu veřejnosti k informacím je to vlastně 
model obdobný britskému řešení, kde tentokrát status historical records také není vázán na 
předání dokumentů do archivu, nýbrž odvíjí se od doby vzniku dokumentu. Zatímco však ve 
Francii veřejný dokument získává status „archiválie“/„archives“ otevřené veřejnosti okamžitě 
po svém vzniku, ve Spojeném království se veřejný dokument stává veřejnosti přístupným 
historickým dokumentem/historical record po 20 letech. Vedle toho ovšem platí, že britský 
Freedom of Information Act ukládá, se zohledněním celé řady výjimek, obecné a okamžité 
zpřístupňování informací, tudíž potažmo v určitých situacích rovněž veřejných dokumentů, a 
to bez ohledu na to, zda jsou v archivu či ještě u samotné administrativy. Ovšem jak v případě 
britského modelu, tak obvykle i v právních řádech jiných moderních demokracií platí, že nelze 
bez dalšího klást rovnítko mezi přístupnost informace a veřejného dokumentu. To ostatně velmi 
dobře ukazuje také výše analyzovaná situace ve Francii, kdy v roce 2020 Ústavní rada poprvé 
explicitně deklarovala právo veřejnosti na přístup k administrativním dokumentům jako právo 
ústavní, zatímco právo na informace v užším slova smyslu ústavněprávní status nemá. Právo 
nárokovat na veřejných činitelích vydávat počet ze své činnosti a v tomto smyslu právo veřejné 
kontroly v tomto směru získalo větší váhu a širší dosah než samotné právo na přístup 
k informaci. 

Právo na přístup k informacím obvykle neřeší kompletně podobu přístupu k veřejným 
dokumentům. Nejenže toto obecně formulované právo má různá omezení. Zpřístupnění 
informace nemusí za všech okolností nezbytně znamenat, že musí být předložen veřejný 
dokument jako takový. Právo na svobodný přístup k informacím má navíc mnohá zákonná a 
naprosto oprávněná omezení (ochrana osobních údajů, utajovaných skutečností a mnohé další), 
ale je zde ponechán také nemalý prostor pro interpretaci ze strany veřejné správy, případně i 
soudní moci, zda žadatel je či není oprávněn příslušnou informaci obdržet. Aktuálně 

                                                 
123 Freedom of Information Act 2000, chapter 36, section 63. 
124 Jde o již citovaný článek 213-1 v rámci Code du patrimoine, z něhož byly odstraněny ochranné lhůty v jeho 
novelizaci zákonem č. 2008-696 z 15. 7. 2008. 
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v posledním roce například probíhaly debaty v České republice, zda a pokud ano, v jakých 
případech a jaké informace se mají znepřístupnit z probíhajících trestních řízení. Zejména 
žurnalisté se obávali razantně omezené možnosti získávat informace o živých trestních 
kauzách.125 

Nesnáze ovšem nespočívají pouze na rovině  legislativní. Celý problém vztahu práva 
na svobodný přístup k informacím a práva na přístup k veřejným dokumentům spolu s 
ochrannými lhůtami pro jejich přístupnost je přitom zarámován základním výchozím bodem: 
jsou to teprve dokumenty samotné, které nám velmi často pomáhají vůbec klást ty správné 
otázky. Pokud však k písemnostem a dalším materiálům zamezíme přístup, odejmeme či 
omezíme spolu s tím právě i možnosti položit adekvátní dotaz dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Jednou větou: Právní řády mnoha zemí otevírají přístup k „živým“ 
veřejným dokumentům v rámci veřejné správy (před jejich předáním do archivů, prohlášením 
za archiválie, historické dokumenty a podobně) na základě relevantního tázání, ovšem některé 
z těchto právních řádů přitom zapomínají, že takové tázání je fakticky nezřídka umožněno 
právě jen na základě zkoumání těchto veřejných dokumentů, k nimž takový otevřený přístup 
nebývá obvykle ‒ Francie představuje čestnou výjimku ‒ operativně, tedy mimo jiné bez 
uplatnění ochranných lhůt pro přístupnost dokumentů a archiválií, umožněn. 
 
 
Závěr 
 
Nebylo mým cílem sledovat pouze jednotlivé národní právní úpravy ochranných lhůt pro 
přístupnost dokumentů a archiválií. Šlo mi o to na některých příkladech ilustrovat pro vývoj 
moderních demokracií velmi důležitý trend pozorovatelný v proměnách obecně stanovené 
bariéry v přístupu k veřejným dokumentům a archiváliím. Patrná je obecná pozvolná tendence 
uvolňovat tento ochranný štít a definovat otevřenost veřejných informací nikoliv jako výraz 
blahosklonnosti státu, nýbrž nezadatelné právo občana126 a důležitý prvek demokracie. Zásadní 
funkci plní tato tendence otevírání přístupu k veřejným dokumentům a archiváliím spočívá pro 
moderní demokracie a otevřené vlády, a to tím, že tlačí na veřejnou moc, aby byla transparentní, 
otevřená, důvěryhodná. To je však podmíněno tím, že je veřejná moc kontrolovatelná, což je 
bez dochovaných a společnosti přístupných veřejných dokumentů a archiválií téměř nemožné. 

Trend postupného otevírání přístupu k veřejným dokumentům a archiváliím zřetelněji 
vystoupí, podíváme-li se do tabulky shrnující vývoj ochranných lhůt v jednotlivých zemích, jež 
se staly předmětem analýz této studie: 
 
Přehled nastavení a vývoje obecných ochranných lhůt pro přístup k dokumentům a archiváliím 
v zemích analyzovaných v této studii (nezohledňovány jsou výjimky, zvláštní režimy přístupu 
pro specifické kategorie dokumentů a archiválií; v potaz je brána pouze rovina celostátní či 
federální) 
 
 

                                                 
125 Novelizované znění příslušné pasáže v českém zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
§ 11, odst. 4, písm. a) zní v aktuálním znění zákona takto: „Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel 
trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces.“  
126 Jak se praví například v již citovaném švýcarském zákoně: „Jede Person hat das Recht, amtliche Dokumente 
einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten.“ Bundesgesetz 
über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, článek 6, odst. 1. 
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Obecné ochranné lhůty pro 
přístup k dokumentům a 
archiváliím 
 

Platnost Legislativa 

Spojené království   
50 let 1958‒1967 Public Records Act 
30 let 1968–2010 Public Records Act; Freedom of 

Information Act (od roku 2000) 
20 let 2010–dodnes Freedom of Information Act 
   
USA (federální úroveň)   
Obecná rovina:   
0 let 1946‒1966 Administrative Procedure Act 
0 let 1966 (účinnost od 1967)‒dodnes Freedom of Information Act 
Některé instituce se specifickými 
obecnými ochrannými lhůtami: 

  

12 let po skončení mandátu ‒ 
Prezident USA 

1978–dodnes Presidential Records Act 

30 let ‒ United States House of 
Representatives 

2015–dodnes Rules of the House of 
Representatives, 114th Congress 

20 let ‒ United States Senate 1980–dodnes Senate Resolution 474, 96th 
Congress 

   
Evropská unie (EHS)   
30 let 1983–dodnes Council Regulation (EEC, 

Euratom) (1983) No 354/83; 
Council Regulation (EC, Euratom) 
(2003) No 1700/2003 

30/0 let 2001–dodnes Regulation (EC) No 1049/2001 
(2001) 

   
Německo (spolková úroveň)   
30 let 1988–dodnes Federal Archives Act (1988; 2017) 

(Bundesarchivgesetz, BGBl. I p. 
410) 

   
Francie   
0 let 1978–1979 Act No. 78-753 on Administrative 

Relations with the Public (1978) 
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre 
l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal 

30 let 1979–2008 Act No. 79-18 on Archives (1979) 
(Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur 
les archives) 

0 let 2008–dodnes Act No. 2008-696 on Archives (Loi 
n° 2008-696, 2008); od roku 2004 
Heritage Code (2004) (Code du 
patrimoine, Ordonnance n° 2004-
178 du 20 février 2004); k nim 
navíc od roku 2015 Code des 
relations entre le public et les 
administrations (2015) 

   
Švýcarsko   
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30 let 1998–2006 Federal Act on Archiving (1998) 
(Bundesgesetz über die 
Archivierung 1998, SR 152.1) 

30/0 let 2006–dodnes Federal Act on Archiving (1998) 
(Bundesgesetz über die 
Archivierung 1998, SR 152.1); 
Freedom of Information Act (2004) 
(Bundesgesetz über das 
Öffentlichkeitsprinzip der 
Verwaltung 2004) 

   
Švédsko   
0 let 1766‒dodnes Freedom of the Press Act 

(Tryckfrihetsförordningen 1949); 
k němu od roku 2009 navíc Public 
Access to Information and Secrecy 
Act (Offentlighets- och 
sekretesslag 2009) 

   
Česká republika   
50 let 1974–1992 Act on Archives 1974 (Zákon č. 

97/1974) 
30 let 1992–dodnes Act No. 343/1992 Coll.; Archives 

Act 2004 (Zákon č. 499/2004) 

 
 
Je třeba vzít také v potaz, že čistě legalistická rovina je jedna věc, druhá je reálné uplatňování 
ochranných lhůt. Příkladů, kdy docházelo a dochází dodnes k zákonnému i protizákonnému 
překračování těchto lhůt, respektive k dalším formám znepřístupňování veřejných dokumentů 
je nespočet. Velmi často jde o dokumenty zařazené původně do režimu utajení. To je jistě 
pochopitelné, ale například v situaci, kdy britská vláda ještě v 80. letech 20. století 
neodtajňovala některé dokumenty z 18. století s odkazem na jejich citlivost, je odkaz na jejich 
přetrvávající „citlivost“ ani ne tak sporný, jako již přímo úsměvný.127 

Je přitom skutečně pozoruhodné, jak se vlády i některých vyspělých demokratických 
zemí na jedné straně snaží prosazovat zvyšování přístupnosti svých dokumentů právě tím, že 
tlačí na snižování ochranných lhůt, respektive na jejich dodržování, na druhé straně však 
v určitých momentech během historického vývoje a pro určité skupiny materiálů usilují hledat 
cesty, jak si otevřít zadní vrátka, aby se mohly dostat z dosahu těchto liberálních tendencí. 
Studie se to pokusila prokázat na příkladu detailní analýzy situace ve Spojeném království. 
 Na britském potýkání se s otázkou, jakým způsobem a kdy zpřístupňovat historické 
prameny i veřejné dokumenty v jejich „aktivní“ fázi, se ale ukazuje cosi podstatného: Přístup 
k dokumentům, pramenům a informacím je chápán jako velmi důležitý prvek demokratického 
zřízení samotného. Během poválečného vývoje přicházely Spojenému království podněty 
z různých stran – historiků a intelektuálů, politické opozice i exekutivy samotné ‒ žádající, aby 
se přístupnost veřejných pramenů otevírala v maximální možné míře. A to jako nástroj rozvoje 
občanské společnosti a posilování její schopnosti svobodně a fundovaně se rozhodovat na 
základě dostupných informací i jako instrument kontroly veřejných představitelů a veřejné 
správy. 
 Z trochu jiné perspektivy ukazuje na tento trend nedávný vývoj ve Francii. Zde byly 
zaprvé v roce 2008 odstraněny obecné ochranné lhůty pro přístup k dokumentům. Zadruhé 
zcela čerstvě v roce 2020 francouzská Ústavní rada poprvé explicitně určila s odkazem na 

                                                 
127 Srv. k tomu například Richard J. Aldrich, Did Waldegrave Work? The Impact of Open Government upon British 
History. In: Twentieth Century British History 9, January 1998, Issue 1, s. 111–126. 
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Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789 právo veřejnosti na přístup k administrativním 
dokumentům a v tomto smyslu spolu s tím právo žádat na veřejných činitelích vydávat počet 
ze své činnosti a právo na jejich veřejnou kontrolu jako právo ústavní.128 

Spojené království je dále dokladem a inspirací, že archiváři a historikové se mohou a 
mají aktivně účastnit na procesu, na jehož konci stojí historické prameny uchované v archivech 
a v maximální možné míře přístupné. Tamní orgán Advisory Council on National Records and 
Archives sestává vedle některých politických reprezentantů z několika odborníků z řad 
archivářů a historiků.129 Tito pak posuzují nejen situace, kdy úřad zažádá o prodloužení 
zákonem uložené předávací lhůty, a vypracovávají v těchto momentech odborné posudky, jak 
jsme viděli. Mají navíc mimo jiné přístup k utajovaným dokumentům a vypracovávají 
metodiky, které ‒ a dodejme teprve na počátku 21. století ‒ začaly zpravodajským službám 
dosti konkrétně specifikovat, jaké části vznikající dokumentace by měly být trvale uchovány a 
jednou předány do archivu (což neznamená zpřístupněny) a jaké mohou být naopak nevratně 
ničeny. Dokonce doporučuje některé metody, jakým způsobem by měl být prováděn tento 
archivní výběr.130 

Přestože se vývoj přístupnosti dokumentů v moderních demokraciích, které se staly 
předmětem analýz této studie, může jevit jako nadějný ve směru k transparentnější a otevřenější 
politice přístupu k veřejným archiváliím a dokumentům, existují zde stále nemalé deficity. 
V tomto ohledu plní důležitou roli rovněž některé nevládní neziskové organizace, jak jsem 
ukázal na příkladu situace v USA, kde organizace typu National Security Archive nebo Citizens 
for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) se snaží aktivně včetně právních kroků a 
podávání žalob čelit snahám nelegálně znepřístupňovat a ničit veřejné dokumenty. Na druhé 
straně přístup podniků typu Wikileaks je již extrémně sporný, zejména proto, že potenciálnímu 
porušování zákona by se v moderních demokraciích nemělo v principu čelit jiným porušováním 
práva. Byť v určitých specifických situacích i tento přístup může vést k tlaku na veřejnou 
správu na její větší transparentnost, otevřenost a kontrolovatelnost.131 

Na druhé straně nesmí být ztracena ze zřetele opačná miska vah zacílená na ochranu 
soukromí člověka. V jádru problematiky ochranných zpřístupňovacích archivních lhůt se totiž 
kromě jiného odehrává jako jedno z klíčových napětí správná vyváženost práva na svobodný 
přístup k informacím a práva ochrany soukromí a privátní sféry člověka. Tuto vyváženost však 
nikdy nemůže jednoduše a jednoznačně vyřešit sebelépe vystavěný právní řád sám o sobě. Aby 
jí bylo dosaženo, musejí být její kořeny zapuštěny v myšlení celé společnosti. Vždy zde bude 
hrát významnou roli určitý vnitřní takt v myšlení občanů i společnosti v jejím celku. Stejný takt, 
který nám například zabraňuje sledovat komunikaci svých blízkých bez jejich vědomí a 
souhlasu, přestože bychom k ní mohli mít velmi snadný přístup. 

Tuto vyváženost a velice jemnou a citlivou hranici, mnohdy velmi obtížně určitelnou 
by měly v neposlední řadě hledat a uchovávat právě také archivy. Výsledkem takového nikoli 
snadného úsilí mají být archivy jako pečliví opatrovatelé a ochránci mnoha z citlivých 
informací uložených na archivovaných nosičích, kteří však přitom nezapomínají na svoji 
druhou komplementární roli jednoho z garantů demokratické společnosti založenou také na 

                                                 
128 Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020/ Decision no. 2020-834 QPC of 3 April 2020. 
129 Složení Rady je v aktualizované podobě dostupné na webu zde: http://www.nationalarchives.gov.uk/about/our-
role/advisory-council/membership/ (ověřeno 14. 8. 2018). 
130 Operational Selection Policy. The Security Service. The National Archives 2005 (druhé vydání). Dostupné na 
webu: http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/osp8.pdf (ověřeno 14. 8. 2018). 
131  Zejména pokud jsou skutečné záměry vedeny ospravedlněním, které ve vztahu WikiLeaks, archivů a jejich 
otevírání vyzdvihla Cassie Findlay: „It should be the role of the contemporary archives not to serve as a gatekeeper 
waiting for decades before making the raw materials of history available to us in piecemeal form, but rather as the 
trusted guardian and provider of timely, useable evidence, the use of which will allow us to steer an honest course 
for our society.“ Cassie Findlay, People, records and power: what archives can learn from WikiLeaks. Archives 
and Manuscripts, 41:1, 2013, s. 7–22, zde s. 19. 
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umožňování přístupu k dokumentům zejména veřejnoprávní provenience ‒ jednou 
potenciálním dokladům, důkazním materiálům a také historickým pramenům zásadním pro 
porozumění vlastní minulosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


