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Badatelský řád Alšovy jihočeské galerie 
 

Tímto řádem stanovuji badatelský řád Alšovy jihočeské galerie (dále jen AJG), a to konkrétně 

režim nakládání se sbírkami (fondem) v souvislosti s jejich badatelským užíváním, podmínky 

zpřístupnění sbírkových předmětů badatelům a ochranu práv vlastníků deponátů AJG při 
jejich publikování. 

 

Sbírky (fondy) AJG jsou uloženy v depozitářích a podléhají zvláštnímu režimu zakotvenému 
Depozitární řád AJG a ve Směrnici pro správu, evidenci a ochranu sbírek AJG v platném 

znění. 

 
Zpřístupnění sbírek AJG k badatelským a studijním účelům je bezplatné. 

 

Odborně nezpracované sbírkové předměty se zpřístupňují badatelům pouze na základě 

písemné žádosti, kterou stvrzuje ředitel AJG svým podpisem. 
 

Zájemce o badatelské a studijní zkoumání sbírek (fondu) AJG si musí vždy v předstihu 

minimálně 5 pracovních dní dojednat konkrétní požadavek s odborným pracovníkem AJG – 
kurátorem příslušného sbírkového fondu a správcem depozitáře. Pro badatelské a studijní 

užívání originálů sbírkových předmětů je nutné podat písemnou žádost, kterou stvrzuje 

ředitel AJG svým podpisem (viz. Příloha č. 1 – Žádost o předložení sbírkových předmětů AJG) 
 

Badatelům je vstup do depozitářů AJG ZAKÁZÁN, pokud není v konkrétním případě vstup 

povolen na základě písemné žádosti badatele, kterou stvrzuje ředitel AJG svým podpisem. 

 
V jednom badatelském dni vyhoví AJG v jedné badatelské žádosti předložení sbírkových 

předmětů v maximálním počtu 10 položek obrazů, 50 položek grafiky, 15 položek soch a 15 

položek keramiky. 
 

Požadované sbírkové předměty AJG a další materiály připraví odborný pracovník (kurátor 

příslušného sbírkového fondu a správce depozitáře) vyjmutím z depozitáře AJG a přenesením 
do badatelny AJG nebo jiných manipulačních prostor. 

 

V případě badatelské žádosti o nahlédnutí složitě manipulovatelných sbírkových předmětů, 

dále konvolutu většího množství obrazů, grafiky, drobnějších soch i keramiky, musí badatel 
písemně požádat ředitele AJG o vstup do depozitáře. Žádost stvrzuje ředitel AJG svým 

podpisem. 

 

Odborný pracovník (kurátor příslušného sbírkového fondu nebo správce depozitáře) předloží 

badateli k vyplnění formulář Badatelská návštěva (viz. Příloha č. 2 – Badatelská návštěva) 

 
Každý badatel uvede do formuláře Badatelská návštěva následující: 

a) datum, 

b) jméno a příjmení, 

c) čas příchodu a odchodu z badatelny AJG, 
d) účel návštěvy, 
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e) telefonní kontakt, 

f) adresu trvalého (nebo přechodného) bydliště, 
g) číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (cestovní pas, řidičský 

průkaz) 

h) seznam nahlížených sbírkových předmětů 
i) souhlas s evidováním osobních údajů a podpis 

 

V souladu se Zákony č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem 110/2019 Sb. 
o zpracování osobních údajů, souhlasí badatel s tím, aby byly jeho osobní údaje uvedené ve 

formuláři Badatelská návštěva a evidovány v agendě správce depozitáře. Agendu předá 

správce depozitáře každoročně za období (1. 1. – 31. 12.) ke kompletní archivaci referentovi 

majetkové správy AJG. 
 

Badatel je při manipulaci a zkoumání sbírkového předmětu AJG povinen dodržovat pokyny 

odborného pracovníka (kurátora příslušného sbírkového fondu a správce depozitáře) 
směřujících k prevenci a ochraně sbírek. 

 

Sbírkové předměty vyjmuté z depozitáře NENÍ POVOLENO vynášet z objektu AJG s výjimkou 
badatelských výpůjček uskutečněných se souhlasem ředitele AJG na základě podepsané 

Smlouvy o výpůjčce. 

 

Zkoumané sbírkové předměty není povoleno bez souhlasu ředitele AJG a bez dozoru 
odborného pracovníka (kurátora příslušného sbírkového fondu a správce depozitáře) 

fotografovat ani filmovat. 

 
Na základě písemného požadavku badatele potvrzeného podpisem ředitele AJG lze 

poskytnout/nechat zhotovit náhledovou fotografii požadovaného sbírkového předmětu. Za 

vyřízení požadavku badatele odpovídá dokumentátor AJG. 
 

V případě veřejného užití originálních předmětů či fotodokumentace sbírek AJG v badatelově 

odborné autorské práci (publikace, výstava, atd.) si AJG vyhrazuje své uvedení jako vlastníka, 

včetně dodržení příslušných autorských a vlastnických práv. 
 

 

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti 1. 1. 2021 
 

Tímto řádem se ruší platnost Badatelského řádu Ř-O-2/2015 vydaného dne 27. 7. 2015. 

 

 

 

V Hluboké nad Vltavou dne 9. 12. 2020 

 
 

 

Mgr. Aleš Seifert 
ředitel AJG 
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Příloha č. 1 

 
ŽÁDOST O PŘEDLOŽENÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ AJG 

 

Já, ……………………………………………………, 

žádám o předložení následujících sbírkových předmětů AJG:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Datum badatelské návštěvy: 

 …………………………………………………………… 

Podpis badatele:   …………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upozornění: Maximální počet položek v jedné badatelské návštěvě je 10 kusů obrazů, 50 

kusů grafiky, 15 kusů plastik (soch), 15 kusů keramiky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 2 

 
BADATELSKÁ NÁVŠTĚVA 

 

Datum:  

Jméno a příjmení:  

Čas příchodu:  

Čas odchodu:  

Účel návštěvy:  

Telefonní kontakt:  

Adresa trvalého (nebo přechodného) 

bydliště: 
 

Číslo OP (případně cestovního 

pasu/řidičského průkazu): 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Badatelským řádem AJG a beru na vědomí, že při jeho 

porušení mi může být další badatelská návštěva odepřena. Rovněž beru na vědomí, že 
v případě mnou nepravdivě uvedených osobních údajů se mohu vystavit trestnímu stíhání. 

 

             Podpis: 

Seznam sbírkových předmětů AJG a dalších 
materiálů, na které bylo v rámci badatelské 

návštěvy nahlíženo a se kterými bylo v rámci 

badatelského požadavku manipulováno: 

 

Osobní údaje obsažené v tomto formuláři jsou shromažďovány podle Zákonů č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a slouží pouze 

pro vnitřní potřebu AJG a nejsou poskytovány třetím osobám. Souhlasím s evidováním 
osobních údajů. 

 

              Podpis: 

 


