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BADATELSKÝ    ŘÁD 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Badatelský řád je vnitřní předpis Západočeského muzea v Plzni, který ve smyslu 
obecně platných právních předpisů a zřizovací listiny upravuje podmínky studia a 
sbírek včetně dokumentačních informací uložených v odborných odděleních a 
pobočkách Západočeského muzea v Plzni. 

 
Badatelský řád upravuje studium sbírek ve smyslu zákona č. 122/2000  Sb. 
v platném znění. Studium sbírek a dokumentačních informací uložených 
v Západočeském muzeu v Plzni se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. v platném 
znění, vyhláškou  č. 275/2000 Sb. a ostatními právními předpisy o správě a 
využívání majetku Plzeňského kraje spravovaného Západočeským muzeem 
v Plzni – např. autorským zákonem v platném znění, zákonem o poskytování 
informací v platném znění a ostatními předpisy zajišťujícími bezpečnost sbírek a 
jejich uložení, včetně vnitřních předpisů muzea příkazů ředitele, které jsou 
z hlediska bezpečnosti sbírek nutné. 
 

II. 
Podmínky studia 

1) Badatelem je fyzická nebo právnická osoba, zastoupená jmenovitě, která 
využívá muzejní sbírky a dokumentační informace v muzeu uložené 
k veřejně prospěšné činnosti, odborné a vědecké práci, ke 
středoškolskému nebo vysokoškolskému studiu, včetně studia 
akademického. Tyto informace se poskytují badateli bezplatně. 

2) Badatelem je fyzická nebo právnická osoba, zastoupená jmenovitě, která 
využívá muzejní sbírky a dokumentační informace v muzeu uložené 
k soukromé  nebo  komerční činnosti. V takovém případě je badatel 
povinen uhradit náklady spojené s vyhledáním, přípravou, předložením o 
opětovným zařazením sbírek. Tyto služby se provádějí za úplatu, která 
představuje materiální a časové náklady na tyto služby. K tomu je vydán 
ceník – vnitřní předpis, který stanoví částku za tyto služby. 

3) Muzeum je povinno seznámit badatele s podmínkami studia muzejních 
sbírek a dokumentačních materiálů před jejich předložením – Badatelským 
řádem a cenami za služby. 

4) Badatel je povinen se prokázat platným identifikačním průkazem ve smyslu 
zákonů ČR. Badatel je povinen uzavřít s muzeem Smlouvu o zajištění 
možnosti studia sbírkových předmětů a doprovodné dokumentace ze 
sbírek Západočeského muzea v plzni, p.o. ( dále jen Badatelská 
smlouva)před započetím studia. Kurátor sbírky má právo informace 
odmítnou v případě, že badatel není ochoten uzavřít tuto smlouvu.. 

5) Muzeum je povinno seznámit badatele se stavem sbírkového předmětu, 
který je předložen ke studiu a badatel je povinen předmět studia odevzdat 
zpět ve stejném stavu. Případné poškození nebo zjištěné změny stavu je 



badatel povinen ihned hlásit kurátorovi sbírky, jinak se vystavuje 
nebezpečí, že bude odpovídat za zjištěná poškození. Badatel je povinen 
po skončení studia předmět osobně předat kurátorovi sbírky. Má právo 
požadovat potvrzení o tom, že předmět studia odevzdal ve stavu v jakém 
jej převzal. Muzeum je povinno tuto skutečnost potvrdit. 

6) Badatel nemá právo vstupovat do depozitárních prostor muzea z důvodů 
studia sbírek. 

7) Muzeum, jmenovitě kurátor sbírek, nemá právo umožnit badateli vstup do 
depozitářů muzea. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
                              
           1)  Muzeum má právo odepřít   studium  muzejních sbírek a dokumentace bez  
                uvedení důvodu.  Důvodem  k  odepření  studia  sbírek  a  dokumentace  je  
                mimo jiné podezření, že badatel nejeví vážný úmysl o studium sbírek, nebo  
                je pod vlivem omamných látek apod. Badatel má právo odvolat se k řediteli  
                muzea, v odvolacím řízení ke zřizovateli muzea. 
           2)  Badatelský  řád  je nedílnou  součástí  vnitřních   předpisů  Západočeského  
                  muzea v Plzni. 
          3)  Součástí Badatelského řádu je příloha 1 – Specifikace podmínek studia a  
               zpracování rešerší a odborných informací, dále příloha 2 – Vzor  
               Badatelské smlouvy. 
          4)  Badatelský řád vstupuje v platnost dnem vyhlášení, tj. 1.5.2018 s účinností     
               k témuž dni.. 
          5)  Ke dni 1.5.2018 se ruší se ruší stávající Badatelský řád ze dne  1.1.2014. 
 
 
Příloha 1 – Specifikace podmínek studia a zpracování rešerší a odborných informací. 
 
Příloha 2 – vzor Badatelské smlouvy ( Smlouvy o  zajištění možnosti studia 
sbírkových předmětů a doprovodné dokumentace ze sbírek Západočeského muzea 
v Plzni). 
 
 
 
 
V Plzni dne   
 
 
 
                                                                                            PhDr. František Frýda 
                                                                                                    ředitel muzea 
    

 
 


