
BADATELSKÝ ŘÁD 
SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI, přísp. org. 

 
 

 I. 

(1) Badatelský řád je vnitřní předpis Severočeského muzea v Liberci, přísp. org. (dále jen SM), 
který  ve  smyslu  obecně  platných  právních  předpisů  a  zřizovací  listiny  upravuje  studium 
sbírkových  předmětů  a  dokumentačních  informací  uložených  v odděleních  Severočeského 
muzea v Liberci ve smyslu zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů doplňujících. 

(2)  Studium  sbírkových  předmětů  a  dokumentačních  informací  uložených  v Severočeském 
muzeu v Liberci se dále řídí ostatními právními předpisy o správě a využívání majetku – např. 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními předpisy zajišťujícími 
bezpečnost  sbírky,  včetně  vnitřních  rozhodnutí  a  příkazů  ředitele,  které  jsou  z hlediska 
bezpečnosti sbírky nutné. 
 

II. 

(1)  Badatelem  je  fyzická  osoba,  která  využívá  muzejní  sbírky  a  dokumentační  materiály 
v muzeu uložené. 

(2) Badatelům se informace poskytují bezplatně v případě, že badatel tyto informace  využívá 
k veřejně prospěšné činnosti nebo odborné a vědecké práci nebo ke středoškolskému nebo 
vysokoškolskému  studiu.   V ostatních případech  se  tyto  služby   provádějí  za úplatu,  která 
představuje úhradu materiálních a personálních nákladů na tyto služby. Ceník těchto služeb 
je nedílnou součástí badatelského řádu a je uveden jako jeho příloha č. 4. 

(3)  Před  započetím  badatelského  studia  je  kurátor  podsbírky  povinen  seznámit  badatele 
s podmínkami  studia muzejních  sbírek  a  dokumentačních materiálů  (Badatelským  řádem 
SM). 

(4) Badatel je povinen předem dohodnout s kurátorem podsbírky přesný termín a konkrétní 
požadavky  své  badatelské  návštěvy.  Předem  neohlášenou  badatelskou  návštěvu  může 
kurátor odmítnout. 

(5) Před započetím studia  je badatel povinen na vyžádání předložit platný doklad k ověření 
totožnosti a vyplnit Badatelský  list. Kurátor podsbírky má právo poskytnutí možnosti studia 
odmítnout v případě, že badatel není ochoten dodržet Badatelský řád. 

(6)  Badatelské  studium  sbírkových  předmětů  probíhá  především  v badatelně  (hlavní  sál 
knihovny). Studium probíhá vždy za osobní přítomnosti pověřené osoby, případně musí být 
bezpečnost  sbírek  zajištěna  jiným  odpovídajícím  způsobem.  Do  badatelny  nemají  přístup 
osoby  znečištěné, pod  vlivem  alkoholu, drog nebo osoby ozbrojené. V badatelně  je nutné 
zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U přístrojů, které si badatel 
přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály. 



(7) Badatelské studium sbírkových předmětů probíhá v badatelských dnech knihovny muzea, 
případně po dohodě mezi badatelem a příslušným kurátorem v pracovnách kurátorů nebo 
jiných určených prostorách. 
 

III. 

(1)  Sbírkové  předměty  jsou  badatelům  zpřístupňovány,  jen  pokud  to  umožňuje  stav  a 
charakter předmětů, a  to pouze ve vyhrazených prostorách muzea  (především v badatelně 
nebo  v pracovnách  kurátorů  podsbírek,  příp.  v badatelnách  umístěných  v prostoru 
depozitářů). 

(2)  Badatel  musí  při  studiu  sbírkových  předmětů  dodržet  všechny  podmínky  stanovené 
kurátorem  podsbírky  (např.  používání  speciálních  ochranných  pomůcek),  aby  se  zabránilo 
poškození  studovaných  sbírkových  předmětů.  Kurátor  podsbírky  má  právo  odmítnout 
předložit  k badatelskému  studiu  takové  muzejní  předměty,  u  kterých  hrozí  nebezpečí 
nevratného  poškození  nebo  zničení.  Kurátor  podsbírky  je  povinen  seznámit  badatele  se 
stavem  sbírkového  předmětu,  který  je  předložen  ke  studiu  a  badatel  potvrdí  převzetí 
předmětu  i  jeho  stav  svým podpisem ve  formuláři Záznamy o vydání a vrácení  sbírkových 
předmětů  (příloha 2 Badatelského  řádu SM). Badatel  je povinen  se  zapůjčenými předměty 
zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení, a po skončení studia jej odevzdat ve 
stavu,  v jakém  jej  převzal.  V případě  zničení,  poškození  nebo    změny  stavu  je  badatel 
odpovědný  za  způsobené  škody.  Badatel  je  povinen  po  skončení  studia  předmět  osobně 
předat  kurátorovi  sbírky. Badatel má právo požadovat, aby obdržel potvrzení,  že předmět 
studia odevzdal ve stavu, v jakém jej převzal. Kurátor je povinen tuto skutečnost potvrdit. 

(3) Do depozitárních prostor SM má badatel právo vstupovat pouze v doprovodu kurátora a 
po předchozím souhlasu ředitele.  
 

IV. 

(1) SM má právo odepřít studium sbírkových předmětů a muzejní dokumentace mimo jiné z 
důvodu oprávněného podezření,  že badatel nejeví  vážný úmysl o  studium  sbírek, nebo  je 
pod vlivem omamných látek, případně se nevhodně chová. SM není povinno sdělovat důvod 
odepření studia. 

(2) Badatel má právo, v případě odepření studia kurátorem podsbírky, odvolat se k řediteli 
muzea,  případně  jeho  prostřednictvím  ke  zřizovateli  muzea.  Muzeum  je  povinno  tuto 
stížnost prošetřit. 
 

V. 

(1)  Fotografování  a  filmování  předložených  sbírkových  předmětů  je  zakázáno.  Výjimku 
z tohoto zákazu povoluje ředitel na základě písemné žádosti badatele, která je přílohou č. 3 
Badatelského řádu SM. Takto pořízené záznamy slouží pouze ke studijním účelům badatele a 
je zakázáno jejich jakékoliv jiné využití nebo využití třetími osobami. Právo povolit filmování 
a fotografování sbírkových předmětů pro komerční účely má pouze ředitel SM. 

(2)  V případě  zveřejnění  údajů,  fotografií  a  jiných  záznamů  sbírkových  předmětů  SM 
v odborné  autorské  práci  badatele  (publikace,  výstavy  apod.)  je  badatel  povinen  citovat 



použitý zdroj (sbírku SM) a dodržovat veškerá autorská a vlastnická práva, včetně povinnosti 
odevzdat SM 1 výtisk každé své publikace, v níž byly sbírkové předměty SM zmíněny. 
 
 

VI. 
 

(1) Poruší‐li badatel některou z povinností uložených Badatelským řádem SM, může mu být 
badatelské  zpřístupnění  muzejních  sbírkových  předmětů  odepřeno,  případně  udělený 
souhlas odvolán.  

(2) Badatelský  řád  je nedílnou součástí vnitřních předpisů a směrnic Severočeského muzea 
v Liberci. 

(3)  Změny  a  doplňky  Badatelského  řádu  SM  musí  být  provedeny  písemně  a  podléhají 
schválení ředitelem muzea. 

(4) Součástí Badatelského řádu SM jsou tyto přílohy: 

‐ Badatelský list (příloha č. 1) 

‐ Záznamy o vydání a vrácení sbírkových předmětů (příloha č. 2) 

‐ Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení (příloha č. 3) 

‐ Ceník služeb a reprografických prací (příloha č. 4) 

(5) Tento Badatelský řád vstupuje v platnost dne 1. 5. 2012. 
 
 
 
 
 
                          Mgr. Jiří Křížek 
              ředitel Severočeského muzea v Liberci 
 

 
 
 
 


