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BADATELSKÁ SMLOUVA 

Smlouva o zajištění možnosti studia sbírkových předmětů a doprovodné dokumentace ze 
sbírek Západočeského muzea v Plzni 

Uzavřená dle § 1746, odst. 2. zákona č. 89/2012 
 

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 
IČO: 00228745 
Zastoupené: PhDr. Františkem Frýdou  
a 
Pracovníkem muzea: …………………………………………………………….   
pověřeného ředitelem muzea 
PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem muzea k zajištění plnění této smlouvy 
 
(poskytovatel) 
a 
 
Pan/Paní ……………………………………………………………………………………………………. 
Adresa ……………………………………………………………………………………………………….. 
Č.OP ………………………………………….. 
(žadatel) 
 
Uzavírají tuto Smlouvu o zajištění možnosti studia sbírkových předmětů a doprovodné 
dokumentace ze sbírky Západočeského muzea v Plzni, p.o. evidované v CES na Ministerstvu 
kultury čj. ZČM/001-07-30/018001 a ze sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka, pobočky 
Západočeského muzea v Plzni, p.o. evidované v CES čj. MHB/002-05-10/185002. Badatelské 
studium sbírkových předmětů je v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném znění, jako 
standardizovaná služba muzea.  
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je umožnit zájemci o studium dokladů k vývoji přírody a hmotné kultury 
společnosti pro účely a za podmínek stanovených Badatelským řádem Západočeského 
muzea v Plzni a jeho nedílnými přílohami v prostorách Západočeského muzea v Plzni a jeho 
organizačních součástí. 
 

II. 
Rozsah smlouvy 



Na základě požadavku žadatele Západočeské muzeum v Plzni předkládá žadateli ke studiu 
níže uvedené předměty spravované v podsbírce:………………………………………… , oddělení 
.…………………………………………….. 
 

Název předmětu Evidenční číslo předmětu Stav předmětu 

   

   

   

   

   

   
V případě potřeby pokračuje na zvláštním listu, který je nedělitelnou přílohou smlouvy. U souborů lze uvést 
rozsah evidenčních čísel souboru a název celého souboru. 
 
 

III 
Další ujednání 

 
1. Žadatel souhlasí s obsahem smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s Badatelským řádem 
v plném znění a zavazuje se dodržovat podmínky Badatelského řádu. 
 
2. Žadatel souhlasí s tím, že tato smlouva s osobními údaji o žadateli bude archivována 
v Západočeském muzeu v Plzni po dobu 5ti let, jako vnitřní doklad o pohybu a manipulaci se 
sbírkovými předměty, které má muzeum svěřeny do správy. Tento souhlas vyjadřuje svým 
podpisem.  
 
3. Poskytovatel se zavazuje, že smlouva  a údaje v ní obsažené, nebude dále zpracovávána a 
využívána pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodu III.2. 
 
4. Obě strany shodně prohlašují, že smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou stran, což 
potvrzují svými podpisy. 
 
5. Smlouva je vyhotoveny ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom výtisku.  
 
 
 
V ……………………………..  dne……………………….. 
 
 
 
……………………………………………..                                               ………………………………………………… 
V zastoupení ředitele muzea                                                        žadatel  
 
 
 
 

. 


