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1.

Na základě zákona č.IZ2l2000 Sb. O ochraně sbírek muzejnípovahy a o změně
něktených dalších zákonů v platném znění, se vydává Badatelský řád Muzea Těšínska,
příspěvkové organizace. Muzeum Těšínska,příspěvková organizace (dále jen ,,MT'), má
povinnost zpřístupnit sbírky a jednotlivé sbírkové předměty pro stud'rjní, vědecké a další
účely,pokud íyzický stav předmětu neníohroženmanipulací s ním. Uplatňuje také například
Metodický pokyn č. j. MK 53l2OOt Ministerstva kultury Českérepubliky k zajišťovánísprávy,
evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou
republikou nebo územními samosprávnými celky, dále Metodický pokyn pro příspěvkové
organizace, č. MP 3l20I8, zveřejněno 20, 7. 2018 s platností od 1. 8. 2018, Zajišťování
správy, evidence a ochrany sbírek muzejnípovahy, (MSK), a další.

2.

Při badatelské návštěvě se badatel prokáže platným dokladem totožnosti (občanským
průkazem nebo cestovním pasem), v badatelském listu uvede dŮvod a účelstudia a je
povinen zejména:
a) seznámit se s ustanoveními badatelského řádu a toto potvrdit na badatelském listě
b) vyplnit badatelský list, případně badatelský list s přílohou ,,Žádost o souhlas s
pořízením kopiíze sbírek,MT', protokol o převzetí kopií
c) dodržovat ustanovení badatelského řádu ,,MT'
Příloha č. 2.2, a) Badatelský list
Příloha č. 2.2, b; Žádost o souhlas s pořízením kopií ze sbírek ,,Mť
protokol o převzetí kopií

3.

Badatelský list badatel vyplňuje na dobu jednoho kalendářního roku.

4,

Studium je badateli umožněno odborným správcem fondu, případně pověřeným
pracovníkem ,,MT', pouze v určenémprostoru.

5.

Badatelje povinen při práci se sbírkovými předměty dbát zásad bezpečnosti práce
a pracovní hygieny, dodržovat vnitřní předpisy organizace i pokyny odborného správce
sbírkovéhofondu, případně pověřeného pracovníka ,MT'. Dále je badatel povinen po
ukončenípráce se sbírkovými předměty Mo odevzdat neporušené a v kompletním stavu.
Je povinen v plné výši uhradit případnou škodu, která vznikla jeho zaviněním. O výši
škody rozhoduje ředitel Muzea Těšínskana základě stanoviska odborného
pracovníka, případně soudního znalce.

6.

Do určenéhoprostoru je badateli povoleno vstupovat pouze za přítomnosti

odborného správce fondu, případně pověřeného pracovníka ,MT'. Před vstupem si
badatel z bezpečnostníchdůvodůodložísvrchní šatstvo, tašky a zavazadla do vyhrazené
místnosti nebo prostoru sloužícímutomuto účelu.Do určenéhoprostoru nemají přístup
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osoby znečištěné,vykazujícíznámky požitíalkoholu nebo drog, agresivní či jakkoliv
ohrožujícípracovníka,MT',

7,

V prostorách určených k bádáníje nutné zachovávat klid, je zakázáno kouřenÍ,
manipulace s ohněm a nebezpečnými látkami vŮbec, konzumace jídel a nápojů,
používánímobilního telefonu a dále veškeré ostatníčinnosti, které by mohly vést
k poškození sbírkorných předmětů.

8.

V případě jakéhokoliv porušení a nedodržení ustanovení tohoto Badatelského řádu
můžeb,ýt badateli dalšínahlíženídomuzejních sbírek odepřeno, případně udělený
souhlas odvolán. Badatelje v tomto případě na vyzvání povinen neprodleně ukonČit
jakoukoliv dalšímanipulaci se sbírkovými předměty, předat je zpět odbornému správci
fondu, případně pověřenému pracovníkovi a opustit určenéprostory.

9.

Povinnosti odborného správce fondu, případně pověřeného pracovníka,,MT'

a) ověřit úplnost a správnost údajůuvedených v badatelském listu
b) předložit badatelský list ke schválenívedoucím úWarů,v mimořádných případech
předložit řediteli instituce
c) informovat zásadách práce nakládání se sbírkornými předměty vedoucí
k bezeškodnému průběhu návštěvy badatele v,,MT'
d) informovat badatele o stavu a množstvípředkládaných sbírkorných předmětŮ
a předat je badateli
e) po ukončenípráce od badatele převzít zpět jemu předložené sbírkovépředměty,
zkontrolovat je a o tomto výsledku kontroly provést písemný záznam na badatelský

o

a

list
f) po celou dobu bádání badatele zajišťovat dozor v daném prostoru

10. Ve všech následně publikovaných pracích, týkajících se studovaného materiálu, je
badatel povinen uvádět zdroj a původ informací, kteným je Muzeum Těšínska,
příspěvková organ izac e zřizovaná Moravskoslezským krajem, Masarykovy sady
103/19, 737 OI Český Těšín.

11. V případě publikování pracís využitím studovaného materiálu ze sbírek,,MT' autor
poskytne bezplatně 1 kopii práce do Muzejní knihovny a studovny Silesia a to v tiŠtěné
podobě nebo na digitálním nosiči (zejména se jedná o diplomové, bakalářské,
seminární, disertačnípráce, katalogy a další).

L2. Používánívlastních reprodukčních technických zařízení není badatelŮm dovoleno.
Kopírování včetně prací za použitíreprodukčních technických zaYízenízajišťujepouze
pověřený zaměstnanec,,MT'.'
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13. Ředitel Muzea Těšínskana návrh odborného správce fondu rozhoduje, které

sbírky nebudou poskytnuty ke zhotovení kopií(zejména z dŮvodu špatného fyzického
stavu).
14. Úhrada za kopírovánívčetněpracízajišťovanýchzaměstnanci

,,Mť prostřednictvím

reprodukčních technických zařízení se řídíaktuálně platným cenornim předpisem, kteným
je: Cenový předpis č,33l 20L3ze dne 26.06. 2013 s účinnostídnem01.07. 20L3,
,,Poplatky za kopírování včetně prací zajišťovaných zaměstnanci ,,MT' prostřednictvím
reprodukčních technických zařízení (scaner, digitálnífotoaparát, kopírovací přístroj aj.)".
15, Následné použitíkopiíbadatelem prokazatelně určených pro účelynekomerční není

zpoplatněno, V případě záměru komerčního využitíkopií badatel písemně požádá
,,MT' o souhlas a stanovenípodmínek zveřejnění, ,,MT' v případě souhlasu s touto
žádostí,badateli sdělípodmínky písemnou formou (v mimořádném případě formou
ústní).
Pořízené kopie (komerčníinekomerčníúčel)budou badateli předány protokolární
formou. Badatel si je vědom nezbytnosti vyrovnání případných zákonných autorských
práv a práv souvisejících.

16.,,Mť v případě udělovánísouhlasu se zveřejněním požadovaných materiálů se řídí
zákonem č. L2Ll2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně něktených zákonů (autorský zákon), v platném znění.

sije v souladu s příslušnou platnou právníúpravou plně vědom své
osobníodpovědnosti za nakládánís informacemi, které získal nahlíženímdo sbírek,MT'.

17. Badatel

18.

OsobníúdajeMuzeum Těšínska,p. o., zpracovává v souladu s Nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 20161679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušení
směrnice 95l46lES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Podrobné informace
o ochraně osobních údajůjsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea
Těšínska www. muzeumď.cz,
19. Výjimky z ustanovení uvedeného platného Badatelského řádu

Muzea Těšínska,p. o.

4
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Badatelský řád Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, včetně příloh, ze dne 14. 2. 20L9
nabývá účinnostidnem L5,2.2019 a bude aktualizován formou dodatků a příloh.
Badatelským řádem Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, včetně příloh, ze dne L4. 2.
2019 s účinnostídnem L5. 2, 20L9, se rušív plném rozsahu platnost Badatelského řádu
Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, ze dne 15. 1. 2018 s účinnostídnem 16. 1. 2018,
včetně všech příloh a následně vydaných dodatků.
Badatelský řád Muzea Těšínska, příspěvkové organizace, včetně příloh, je závazný pro
vŠechny zaměstnance ,,MT', Je součástíRežimu zacházení se sbírkou nebo jednotlivými
sbírkovými

předměty,Mť.

,""dolť

/

k ondřeka
ředitel tfluzea Těšínska,p. o.

Český Těšín,14.2.2OIg

bd

Příspěvková organizace

MoravskosIežského kraie

MUZEUM TĚŠÍNSIG
Muzeum Těšínska,příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 76L,2II, GSM brána 602 551 044, fax:558 76t 223,
e-ma l : 6qz9qqlQ6qze ulT!ď. cZ, http :// www. m uzeu mď, cz
i

]méno a

BADATELSKY LIST

příloha Badatelského řádu
Muzea Těšínska,p. o,, č.2,2 a

příjmení

í\rfl

í /nonnrrinnÁ\

Adresa

trvalého

telefon (nepovinné)

pobytu

Čísloobčanského průkazu, u cizích státních příslušníkůčíslocestovního pasu
přesné označenítéma studia

l

lřol nahlížonía\ clrr)phní íírřorlní\
h\ cnr rlzrnmri,

Zaměření

a) vědecké (studie, monografie, semestrální, bakalářské, diplomové, disertaČnípráce apod,)

h\ cnl llzrnmá lzAimantá

rrzrlělárrrrí\

\ nl rhlilzaění
Á\ nra

\

nnrřahrl

inc}i}r raí

iiná

Název a sídlo organizace, vědecké nebo jiné instituce, pro kterou badatel téma zpracovává

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s ustanoveními Badatelského řádu MT, p. o., souhlasím s nimi a jsem si vědom/a, Že při jejich poruŠení
mi můžeb,ít dalšínahlíženído muzejních sbírek odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán, Dále prohlaŠuji, Že jsem si v souladu

s platnou příslušnou právní úpravou plně vědom/a své osobníodpovědnosti za nakládánís informacemi, které jsem získal/a nahlížením
do fondů sbírky Muzea Těšínska, p, o. Jsem poučen/a o tom, že mnou uvedené osobní údaje Muzeum TěŠínska,p. o., zpracovává
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20t6l679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95l46lES (Obecné nařízení o ochraně osobních

údajů).Podrobné informace

WWW.ffiUZeUmď.Cž.

o

ochraně osobních údajůjsou uvedeny

na

oficiálních webovích stránkách Muzea

,

čitelný podpis
Silně orámovanou část vyplní badatel.

TěŠÍnska

Nahlíženípovoleno.,.,..ano -

ne...,.. vedoucíúWaru - jméno, podpis

.,.,,....,

... dne .......,...

Jméno a podpis pracovníka předávajícího badateli sbírkovépředměty ve správě Muzea Těšínska, p. o., k bádání.
Po ukonČeníbádáníje převezme zpět a ihned na místě za přítomnosti badatele provede jejich kontrolu.

Z^ZNAMY O VYDÁNÍ A VRÁCrnÍ MUZEJNÍCH SBÍREK

Datum

vydání

Název fondu,
předmětu,
příp. evidenčníčíslo

Vydáno
ks

Podpis badatele

Vráceno
ks

Poznámky, podpis pracovníka
MT

ďĎ,:
MUZEUM TĚŠINSKA

,,,,

Ť: [?""€

1
'qd'

"o",§r**r*,

Muzeum Těšínska,příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 76L
GSM brána 602 551 044, fax: 558 761 223,
e-mail : muzeum@muzeumct.cz, http:// www,muzeumď.cz

zlt,

Příloha Badatelského řádu Muzea Těšínska,p. o,, č,2.2,b

žÁoosr o souHLAs s poŘízENíMKopIí včrrnĚ pRAcí znrršŤovANÝcH
zAMĚsTNANcI MuzEA rĚšínsxnpRosTŘEDNIcTvíM REpRoDurčnícn
TEcHNIcďcH zAŘÍzENÍ, pRoToKoL o pŘEvzErÍ roprÍ
Jméno a příjmení badatele:
Adresa trvalého pobytu

:

Specifikace kopie:
Fond, inv. č. (př. č.), název, případně autor, rok vydání, číslastran a dalŠÍspecifikacedle
potřeby, celkový počet ks zhotovovaných kopií

Požadovaný term ín zhotovení:

Termín zhotovení stanovený odborným správcem fondu:
Účet užitít<opií:

a)

nekomerční (uvést podrobně)

b)

komerční(uvést podrobně)

Podmínky komerčního užitíkopií budou předem písemně sjednány.

Beru na vědomí, že Muzeum Těšínska, p. o,, zpracovává veškerémnou uvedené osobní
Údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20t6l679 ze dne 27.
dubna 20L6 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto ÚdajŮ a o zrušenísměrnice 95l46lES (Obecné nařízení o ochraně
osobních ÚdajŮ). Podrobné informace o ochraně osobních údajůjsou uvedeny na oficiálních
weborných stránkách Muzea Těšínska www.muzeumď.cz.
Podpis badatele:
Vyjádření odborného správce fondu, datum, podpis:

Vyjádření ředitele Muzea Těšínska,p. o. a jeho rozhodnutív případě navrhovaného
nesouhlasu odborného správce fondu s žádostí, podpis:

V ČeskémTěšíně, dne

-

n

"

ofi

\J

:[?""*?f"§r*rr**

Muzeum Těšínska,příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 76721t, GSM brána 602 551 044,fax:558761 223,
e-mail : muzeum@ muzeumď.cz, hltp: l l www. muzeumď.cz

Příloha Badatelského řádu Muzea Těšínska,p. o., č.2.2.b

PRoToKoL o PŘEvzrrÍ roprÍ
Fond, inv. č. (př. č.), název, případně autor, rok vydání, číslastran a dalšíspecifikace dle
potřeby, celkorný počet ks zhotovovaných kopií

Způsob převzetí:

a)

osobně

a1) úhrada platby hotovostně do pokladny Muzea Těšínska,p. o.
Předal za Muzeum Těšínska,p. o. jméno, podpis:

Převzal

:

jméno, podpis:

V ČeskémTěšíně,dne .,...,....

b) zasláníČeskoupoštou, s.
b1) vyřizuje, jméno, podpis

p.

-

zpoplatněno dle platného ceníku

\

Beru na vědomí, že Muzeum Těšínska,p. o., zpracovává veškerémnou uvedené osobní
Údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20L6l679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o
volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95l46lES (Obecné nařízení o ochraně
oŠobníchúdajŮ). Podrobné informace o ochraně osobních údajůjsou uvedeny na oficiálních
webor,ných stránkách M uzea Těšínska www. muzeu mď.cz.

cENovÝ

pŘe

č, 33/2013

npls

*|

Mtt,zctu:u 'l,ěšínstr<n, pfíspúvková orgunizu+e stouorttje t[m[o cenovýnr přeclpiseru prlplatlty
r*r kcrpírovťrnJ, t,ěetrtĚ .prrrcí enji§tbl,ttttých znnrůslututci Muzcu ll'ůšínsklr,,plíslťv:kovrl orgnniz,ace
pros,lředníctvJtn rcproclulcčniť.h le*hnicltýclr zalirtnl (§cťttÉr, digitálnl filtonpnrál.,lropírovac;í příslrtri
4i,) takto;

Prňco znjiilt'ujc pollřo puvčřcnň tlgubn r" řnd rrtllbgtnunrů N{.untrr ?'čšíuglgr,příspřvlttll,ú
orlgunizncc. Poř{zut ťln:íktpií r,lnrtnl ruprtldulr§ni trrclrnikou bnťlntole noni r|,ovobntl,

KNILIOVN^ §II-BStrA

Á)
1)

Digiídlní rcprodukct dvourozntěrné předlohy
scanovórť pl,urlloh 1:1 dcr firrrnrltů A4" A3, A2

lks

scurovóní

lp:"*l'éi,A3':_t_qrlli§sul?0!l:i!ílr!il,_,*..
!n. :§s$§.E$rtqqlpt (C!" RouI
r:n

rfurt n

vlnshil no.riě

baclntu],c *.flni,h disjr

Po[ízoný firrrnát dau lexi:

PD},
Jtrr#,l]},,F

srrlnrkyl

?.)

lttlu_{

pořl. ni.snítnku pŤcrlloh l: l

do Jtlrrrlrttů Á4, A3,

A? c{igilrlJuím fotonpnrťttem

Jedrrorfuový prrplu:tek zu puŤizcní snlrrr'hr
3np9[kn[-quilt!t!|.,(ugs*?!l!q,y_§lí_u.p_nl)

l§,_ Kč

í=íttil!rú,,y§p§$"Jt9. jllš9"&l_(Q]J_:]tttrr
i* cltrt g
nn vlng,t.nI nosi§ b*cl,nŤcl+ -.í]ns[i d:isk

B)

l&lpírovrtnl clvouroznlěr,rr$llť,edlolly

kopírovórť přerlloh l :l do velikosti íbrnrótu Á4, Á3

ťornlíttu A3 obouíjtrunnú

Kopírovárrl pouze r:rrrísri/rlůvydaných prl r:ose l950,

tll
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