
nám. T.G. Masaryka 140
391 65 Bechyně

V souladu s § 9 odst. 1 písm. g/ zákona č.122/2000 o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů je vydán tento

Badatelský řád

Účelem badatelského řádu je stanovit režim nakládání se sbírkami v souvislosti
s jejich  badatelským využíváním,  stanovit  podmínky  zpřístupnění  sbírkových
předmětů badatelům a chránit  práva vlastní  a sbírkových předmětů při  jejich
publikačním využívání. 

Článek 1.

1. Sbírky muzea  jsou uloženy v depozitářích  a  podléhají  zvláštnímu režimu,
zakotvenému  v depozitárním  řádu.  Odpovědnost  za  jeho  dodržování  má
příslušný správce sbírky a depozitu.

2. Badatelům  je  vstup  do  depozitářů  zakázán.  Pro  využívání  sbírek  muzea
k badatelským  a  studijním  účelům  slouží  odborně  zpracované  katalogy
sbírek,  systematická  a  chronologická  evidence  a  odborná  a  písemná
dokumentace sbírek.  Odborně nezpracované sbírky a  sbírkové soubory se
zpřístupňují badatelům pouze v mimořádných případech.

3. Originály sbírkových předmětů z oborů archeologie, numismatiky, historie,
uměleckého  průmyslu,  umělecké  historie,  prvotisků,  rukopisů,  hudební  a
divadelní  historie,  fototéky a filmotéky lze badatelsky a studijně využívat
s mimořádnou ostražitostí správce sbírky (podsbírky).

4. Sbírkový  fond  knihovny  je  zpřístupněn  pro  badatele  formou  prezenčního
studia na základě Výpůjčního řádu knihovny.

Článek II.

1. Zájemce  o  badatelské  a  studijní  využití  sbírek  si  musí  vždy  předem
v dostatečném časovém předstihu dojednat konkrétní požadavek s odborným
pracovníkem muzea – správcem příslušného sbírkového fondu.



2. V jednom  badatelském  dni  muzeum  vyhoví  maximálně  5-ti  požadavkům
badatele.

3. Požadované materiály (sbírky) připraví správce sbírek vyjmutím z depozitáře
a přenesením do místnosti k tomuto účelu určené (badatelny). Zároveň o tom
učiní zápis do depozitárního deníku či knihy badatelů.

4. Sbírkové  předměty  vyjmuté  z depozitáře  je  zakázáno  vynášet  z muzejní
budovy  s výjimkou  zápůjček  na  základě  smlouvy  o  zápůjčce  vždy  se
souhlasem vedoucího muzea.

5. Zapůjčené  sbírkové  předměty  bez  souhlasu  příslušného  odborného
pracovníka není povoleno fotografovat ani filmovat. Na základě požadavku
badatele  a  souhlasu  příslušného  odborného  pracovníka  lze  zhotovit
z požadovaného  sbírkového  předmětu  (dokumentu)  pracovní  kopii.  Kopie
každého požadovaného dokumentu bude opatřena razítkem muzea.

6. Za  vyřízení  požadavku  badatele  odpovídá  příslušný  odborný  pracovník  –
správce sbírky.

7. Badatel musí vyplnit badatelský list. V něm je zahrnut souhlas s poskytnutím
osobních údajů. Tyto údaje slouží muzeu k budoucímu eventuálnímu řešení
poškození zapůjčených sbírkových předmětů. Údaje budou uchovávány po
dobu 10ti let. Pokud návštěvník neudělí souhlas a tímto nevyplní badatelský
list, nebude mu sbírkový předmět zapůjčen.

Článek III.

1. Zpřístupnění sbírek muzea k badatelským a studijním účelům je bezplatné.
2. V případě  využití  sbírek  muzea  v badatelské  (odborné)  autorské  práci

badatele (publikace, výstava apod.) si muzeum vyhrazuje předložit autorský
text ke korektuře citací z použitých dokumentů (originálů) muzea.

3. V případě uveřejnění badatelské práce s použitím sbírek (dokumentů) muzea
si  muzeum vyhrazuje  uvedení  těchto  skutečností  v textu  badatelské  práce
včetně dodržování příslušných autorských a vlastnických práv.

Tento badatelský řád je platný od 25.6.2018. Muzeum si vyhrazuje poskytnout
jen  ty  sbírkové  předměty,  které  umožní  situace  v  depozitáři  (vzhledem  ke
stěhování depozitárního nábytku).

Příloha: Badatelský list

Mgr. Jana Janáčková                                                    Mgr. Štěpán Ondřich
     správce muzea                              ředitel Kulturního střediska města Bechyně



MĚSTSKÉ MUZEUM BECHYNĚ

Badatelský list 

číslo:

Jméno:

Adresa:

Rodné číslo či číslo OP:

Důvod studia materiálů (zaměstnavatel):

Požadovaný materiál:

v Bechyni dne:                                                                        podpis badatele:
Materiál převzal zpět pracovník muzea: 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Já, výše podepsaný/á: 

Tímto ve smyslu ustanovení paragrafu 5 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Souhlasím

Se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním svých osobních údajů, které jsem poskytl nebo
poskytnu nad rámec zákonné povinnosti:

Správci  osobních údajů:  Kulturní  středisko města Bechyně,  U Nádraží  602,  391 65  Bechyně,  IČ
00366919
V rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo či číslo OP, 
Za účelem: Pro potřeby archivace záznamů k využití služeb studia materiálů v režii Městského muzea
Bechyni
Na dobu: 10 let
Mé osobní údaje bude zpracovávat správce muzea (v jehož kompetenci je nyní muzejní knihovna)

Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je
dobrovolné a  že  tento souhlas  mohu kdykoli  odvolat,  jakož i  o mém právu na přístup k osobním
údajům, právu na opravu osobních údajů,  právu požadovat  od správce osobních údajů vysvětlení,
právu  požadovat  odstranění  protiprávního  stavu,  zejména  blokováním,  provedením  nápravy,
doplněním nebo likvidací osobních údajů, a o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
V Bechyni dne:

 ……………………………………………………………………………
podpis subjektu údajů


