Badatelský řád Muzea Jindřichohradecka
Článek 1
Předmět badatelských služeb
1.1 Sbírkové předměty jsou badatelům v zásadě zapůjčovány prezenčně. O výjimkách
rozhoduje ředitel muzea.
1.2 Badatelům jsou zapůjčovány pouze sbírkové předměty, které jsou řádně zaevidovány
v chronologické evidenci. Jinak mohou být dále badatelům zapůjčovány průvodní a
dokumentační materiály. Dále jen „předměty“.
1.3 Badatelům nejsou zapůjčovány předměty, které jsou provizorně uloženy v prostorách,
v nichž s nimi nelze nakládat, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost nebo fyzický stav,
dále předměty, které pro svůj stav nebo charakter neumožňují zpřístupnění veřejnosti, aniž
by byla ohrožena jejich fyzická podstata, a předměty, které jsou právě preparovány,
konzervovány nebo restaurovány. O tom, zda je předmět ve stavu umožňujícím zápůjčku,
rozhoduje výlučně příslušný kurátor sbírky.
1.4 Předmět dále nemusí být badatelům zapůjčen, pokud je v danou dobu muzeem využíván
pro jeho vlastní odbornou činnost.
1.5 U specifických předmětů mohou být stanoveny zvláštní podmínky, za nichž jsou
předměty zapůjčeny badatelům. O těchto případných zvláštních podmínkách rozhodují
výlučně příslušní kurátoři sbírky.
1.6 Zvláštním případem je, pokud předmětem badatelského zájmu jsou muzejní nemovitosti a
s nimi spojený inventář. V těchto případech rozhoduje o způsobu poskytnutí badatelských
služeb ředitel muzea ad hoc podle okolností.
1.7 Badatelské služby jsou až na výjimky uvedené v čl. 6 tohoto badatelského řádu
poskytovány veřejnosti bezplatně.
Článek 2
Místo poskytování badatelských služeb
2.1 Badatelské služby jsou v zásadě poskytovány veřejnosti ve vyhrazené badatelně muzea.
2.2 Mimo badatelnu jsou badatelské služby poskytovány výjimečně pouze v depozitářích.
Tento způsob je používán v případech, kdy fyzický stav požadovaných sbírkových
předmětů sice umožňuje jejich zapůjčení badatelům, ale jejich hmotnost nebo objem či
způsob uložení zabraňuje či výrazně komplikuje jejich přemístění do badatelny.
Podmínky, za nichž jsou takto poskytovány veřejnosti badatelské služby, upřesňuje
depozitární řád.
2.3 Mimo muzejní objekty jsou badatelské služby poskytovány zcela výjimečně, a to na
základě rozhodnutí ředitele muzea, viz ustanovení článku 1 odst. 1.1 tohoto badatelského
řádu.

Článek 3
Provoz badatelny
3.1 Provoz badatelny zajišťuje knihovnice muzea. Kurátoři sbírky jsou povinni na její
požádání dopravit do badatelny předměty požadované badateli, a to do pěti dnů od
požádání.
3.2 Dobu, po kterou je badatelna přístupná veřejnosti, určuje příkaz ředitele muzea.
3.3 V badatelně se zachovává klid, nejí, nepije a nekouří. Dále podmínky provozu badatelny
upřesňuje knihovní řád muzea.
3.4 Předměty jsou v badatelně badatelům předem připravovány na základě jejich předchozí
– ústní, e-mailové, faxové nebo telefonické – objednávky. Objednávka musí být učiněna
minimálně jeden týden předem a může ji učinit pouze muzeem již evidovaný badatel, viz
níže.
3.5 V badatelně jsou vyhrazeny a vybaveny potřebným zařízením tyto prostory: pracovní
místo pro badatele, místo pro dohled konajícího pracovníka muzea a místo pro povinné
odložení svršků a všech příručních zavazadel badatelů.
3.6 Dohled konající pracovník muzea se v badatelně pohybuje tak, aby měl všechny badatele
trvale pod kontrolou.
3.7 Dohled konající pracovník muzea je povinen počet a stav zapůjčených předmětů při jejich
vrácení badatelem zkontrolovat. Badatel nesmí badatelnu do skončení této kontroly
opustit. Jakékoliv zjištěné nedostatky dohled konající pracovník okamžitě hlásí řediteli
muzea, popř. vedoucímu odborného úseku, který rozhodne o dalším postupu.
Článek 4
Povinnosti badatele
4.1 Každý badatel je povinen předem vyplnit badatelský a uživatelský list, viz příloha tohoto
řádu, který slouží muzeu pro evidenci a identifikaci badatelů. List vyplňuje badatel pouze
jednou při první návštěvě muzea a při dalších návštěvách se už jenom prokazuje
občanským průkazem či jiným dokladem; list je pak znova zaváděn na začátku každého
následujícího kalendářního roku. V případě změn v osobních datech badatele je list pouze
aktualizován. List obsahuje mimo jiné základní osobní údaje badatele - celé jméno a trvalé
bydliště - a odkaz na závaznost tohoto badatelského řádu pro badatele. Podpisem listu se
badatel zavazuje přijmout podmínky tohoto badatelského řádu, přičemž je mu umožněno
se s ním seznámit. Listy eviduje knihovnice muzea.
4.2 Badatel je povinen dodržovat veškerá ustanovení tohoto řádu.
4.3 Badatel je povinen řídit se pokyny dohled konajícího pracovníka muzea.
4.4 Badatel je povinen bezpodmínečně respektovat pracovní dobu badatelny.
4.5 Badatel smí požadovat zapůjčení předmětů pouze v únosném množství a s ohledem na

pracovní dobu badatelny. O únosnosti množství požadovaných předmětů rozhoduje
příslušný kurátor sbírky.
4.6 V případě, že předmět tvoří určitý uspořádaný systém sestávající z více částí, nesmí
badatel do tohoto systému nijak zasahovat.
4.7 Badatel nesmí zapůjčené předměty nijak popisovat či jinak označovat.
4.8 Badatel je povinen zacházet se zapůjčenými předměty šetrně tak, aby nedošlo k jejich
poškození, a vrátit je ve stavu, v jakém mu byly zapůjčeny. Při zacházení se zapůjčenými
předměty je badatel dále povinen dodržovat případné pokyny příslušného kurátora sbírky
a pracovníka muzea konajícího v badatelně dohled.
4.9 Při zveřejnění výsledků bádání je badatel povinen respektovat prioritu vědeckého určení
předmětu a přesně citovat název muzea a inventární číslo předmětu.
Článek 5
Sankce
5.1 Při nedodržení ustanovení tohoto řádu muzeum může badatelovi odepřít možnost
pokračovat v bádání. O odepření možnosti pokračovat v bádání rozhodne na návrh
knihovnice ředitel muzea.
5.2 V případě, že badatel způsobí muzeu jakýmkoliv způsobem škodu, a to jak při vlastním
Bádání, tak při použití výsledků bádání, muzeum bude vůči němu uplatňovat podle
příslušných obecně závazných právních předpisů náhradu za způsobenou škodu.
Článek 6
Placené služby badatelům
6.1 Prostřednictvím badatelny poskytuje muzeum rovněž placené služby. Jedná se především
o kopírování a fotografování předmětů a používání internetu, pokud nejsou tyto služby
muzeu hrazeny z jiných veřejných prostředků.
6.2 Veřejné šíření kopií či fotografií předmětů badateli podléhá bezvýjimečně příslušným
ustanovením autorského zákona.
6.3 Cenu poskytovaných placených služeb stanovuje ceník služeb knihovny, který je nedílnou
součástí knihovního řádu.
Článek 7
Knihovní řád
7.1 Služby veřejnosti poskytuje rovněž knihovna muzea, což samostatně upravuje knihovní
řád.
7.2 Služby knihovny muzea jsou veřejnosti poskytovány v badatelně.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1 Případné výjimky z tohoto řádu může na návrh vedoucího odborného úseku nebo po svém
vlastním uvážení povolit pouze ředitel muzea.
8.2 Kopie tohoto řádu je vyvěšena v badatelně.
8.3 Tento řád platí s účinností od 25.05.2018. K tomuto dni zároveň končí platnost
Badatelského řádu Muzea Jindřichohradecka ze dne 09.09.2005.
V Jindřichově Hradci dne 21.05.2018
PhDr. Jaroslav Pikal
ředitel muzea

