
1 

 BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové  Diecézní konzervátorské centrum 

e-mail: pamatky@bihk.cz
tel.: 495 063 673

Doplňte jméno a adresu pro zaslání souhlasu:

Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti 

Vyplní Biskupství královéhradecké 

Souhlas s badatelskou / publikační činností 

Biskupství královéhradecké souhlasí, aby níže uvedenému žadateli byla za uvedených podmínek a za uvedeným 
účelem umožněna badatelská / publikační činnost zahrnující: 

• návštěvu a prohlídku památky ano / ne 
povolení se vztahuje k poř. č. předmětu: 

• pořízení fotodokumentace ano / ne 
povolení se vztahuje k poř. č. předmětu: 

• nahlédnutí do příslušné dokumentace NPÚ ano / ne 
povolení se vztahuje k poř. č. předmětu: 

• publikování pořízené fotodokumentace ano / ne 
povolení se vztahuje k poř. č. předmětu: 

• převzetí a publikování níže požadované fotodokumentace po odsouhlasení předání a dohodě podmínek
s majitelem fotodokumentace, kterým je: ................................................................... ano / ne 

povolení se vztahuje k poř. č. předmětu: 

V Hradci Králové dne: 
Č. j.:  

________________________________ 
Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář 
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Vyplní žadatel 
Žadatel – fyzická osoba 
Příjmení, jméno, titul:    
Adresa trvalého bydliště: 
Datum narození:  
Telefon:    
E-mail:
Instituce (název a adresa instituce či školy):

Žadatel – právnická osoba 
Název instituce:    
Adresa sídla:    
IČ:    
Statutární zástupce:    
Kontaktní osoba:    
Telefon:    
E-mail:

Fotograf - vyplňte v případě, že fotodokumentaci bude pořizovat jiná osoba v nepřítomnosti 
žadatele Příjmení, jméno, titul:      
Telefon:    
E-mail:
Instituce:

(Souhlas přístupu do dokumentace platí pouze pro žadatele ne pro fotografa)

Téma badatelské činnosti (název studie, přednášky, knihy): 

Forma publikování: 

 studijní práce (seminární, bakalářská diplomová, magisterská diplomová, disertační, vědecká studie apod.) 
 přednáška 
 tištěná – periodikum 
 tištěná – kniha 
 jiná (elektronické médium, výstava apod.) 

Charakter publikace: 
 studijní práce 
 komerční 
 vzdělávací neziskový 
 propagační 

Předpokládaný termín publikování (měsíc, rok): 

Předpokládaný náklad:    

Badatelská činnost bude zahrnovat: 
 návštěvu a prohlídku památky 
 pořízení fotodokumentace 
 nahlédnutí do příslušné dokumentace NPÚ 
 svolení k převzetí fotodokumentace pro uvedený publikační účel 
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Vyplní žadatel 
Předmět badatelské činnosti  
(pokud uvedený počet kolonek není dostačující, zkopírujte uvedenou strukturu na zvláštní list) 

1. Objekt (název obce, název budovy):
Předmět:
Předpokládaný počet pořízených fotografií: Schváleno farností dne: 

2. Objekt (název obce, název budovy):
Předmět:
Předpokládaný počet pořízených fotografií: Schváleno farností dne: 

3. Objekt (název obce, název budovy):
Předmět:
Předpokládaný počet pořízených fotografií: Schváleno farností dne: 

Blíže specifikujte předmět (např. architektura kostela, obrazy konkrétního autora, celkové záběry interiéru apod.). 
Žadatel je povinen si předem zajistit souhlas příslušné farnosti, nejvhodnější formou je elektronická pošta. Kopie 
souhlasu všech dotčených farností musí být přiloženy k žádosti. Přehled obcí náležejících do královéhradecké 
diecéze a jejich příslušnost k farnímu obvodu je k dispozici na www.bihk.cz 

Vyplní Biskupství královéhradecké 

Podmínky stanovené pro realizaci badatelské / publikační činnosti: 
1. Doba platnosti tohoto souhlasu pro návštěvu památky je 3 měsíce ode dne jeho vydání s možností prodloužení
na základě souhlasu Biskupství královéhradeckého. V případě publikování pořízené fotodokumentace je doba
platnosti souhlasu omezena do jejího prvního publikování.

2. Termín návštěvy je nutno předem dohodnout se zástupcem vlastníka objektu, tj. s duchovním správcem
příslušné farnosti.

3. Prohlídka předmětu badatelské činnosti bude probíhat za přítomnosti duchovního správce příslušné farnosti
nebo jím pověřené osoby.

4. Žadatel se prokáže duchovnímu správci příslušné farnosti občanským průkazem a tímto souhlasem.

5. Fotodokumentace smí být pořizována pouze v rozsahu odpovídajícím předmětu badatelské činnosti. (Smí být
fotografována pouze díla, která jsou přímo předmětem badatelské činnosti; v případě, že předmětem badatelské
činnosti je architektura objektu, nesmí být pořizovány detailní záběry mobiliáře.)

6. Fotodokumentace smí být použita výhradně pro badatelské účely žadatele a publikována pouze v uvedeném
rozsahu a pro uvedený účel. Bez souhlasu zástupce vlastníka objektu a Biskupství královéhradeckého nesmí být
dále publikována ani jinak zveřejňována.

7. Žadatel je povinen předat příslušné farnosti a Biskupství královéhradeckému veškerou pořízenou
fotodokumentaci pro interní účely a pro nekomerční propagaci s uvedením autorství fotografií.

8. Žadatel je povinen předat příslušné farnosti a Biskupství královéhradeckému badatelský či publikační výstup.
• V případě studijní či nepublikované badatelské práce zašle žadatel studii včetně pořízené
fotodokumentace v elektronické podobě na adresu: pamatky@bihk.cz, a to nejpozději v termínu uvedeném
jako předpokládaný termín ukončení badatelské činnosti.
• V případě publikované práce předá žadatel:
a) příslušné farnosti ……………………….ks výtisků ihned po jejím vydání 
b) Biskupství královéhradeckému ……………………….ks výtisků ihned po jejím vydání 

Podmínky stanovené pro převzetí dokumentace: 
9. Předání fotodokumentace je vázáno podmínkami majitele fotodokumentace.

Specifické podmínky: 

mailto:pamatky@bihk.cz
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 Vyplní žadatel 
1. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že
a) byl seznámen s citlivými informacemi, a podle toho s nimi bude nakládat;
b) zachová mlčenlivost o skutečnostech, které slouží k ochraně kulturních památek;
c) zachová mlčenlivost o hodnotě dokumentovaných kulturních památek;
d) je si vědom hmotných i trestních postihů, poruší-li svůj závazek.

2. Žadatel svým podpisem dále stvrzuje, že byl seznámen se všemi podmínkami, při jejichž splnění se badatelská
návštěva, případně publikování pořízené fotodokumentace může uskutečnit, a zavazuje se je dodržet. Nedodržení
těchto podmínek, zvláště zachování piety místa a pokynů zástupců římskokatolické farnosti může být důvodem
k odvolání svolení k fotografování.

3. Žadatel se rovněž zavazuje, že pořízené fotografie využije výlučně k shora uvedeným účelům.

4. Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace a poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

5. Žadatel bere na vědomí, že, jsou-li součástí žádosti osobní údaje, Biskupství královéhradecké je správcem
všech uvedených osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
a navazujících právních předpisů. Oprávnění Biskupství královéhradeckého zpracovávat uvedené osobní údaje
na žádosti plyne přímo z podané žádosti žadatele, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její plnění, pro plnění
souvisejících právních povinností a pro sledování oprávněných zájmů Biskupství královéhradeckého. Toto
zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu. Biskupství královéhradecké na základě svého oprávněného
zájmu sdílí tyto osobní údaje v nezbytné míře a rozsahu s Římskokatolickou farností, která udělila souhlas
s předmětem badatelské/publikační činnosti. Žadatel je povinen informovat o zpracování osobních údajů příslušný
subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou v žádosti uvedeny. Žadatel prohlašuje, že si je vědom svých práv na přístup
ke zpracovávaným osobním údajům, na žádost o informace, které jeho osobní údaje jsou zpracovány a jak,
na žádost o upřesnění, doplnění a aktualizaci údajů, rovněž si je vědom svého práva podat proti zpracování
námitku, žádost o omezení zpracování, o vymazání nezákonně zpracovávaných údajů či stížnost k Úřadu na
ochranu osobních údajů. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu
osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakty.

6. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že je plně srozuměn s níže uvedeným:
a) Badatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy při úkonech

prováděných v objektech a prostranstvích areálu církevních subjektů.
b) Badatelé se na vlastní žádost pohybují v běžně nepřístupných prostorách. Vstup do těchto prostor je jim

umožněn pouze na vlastní nebezpečí.
c) V objektech církevních subjektů platí zákaz kouření a požívání alkoholu a ostatních návykových látek.

Zakázáno je také chodit pod zavěšeným břemenem.
d) Badatelé jsou povinni používat vlastní osobní ochranné pracovní prostředky podle rizik, kterým budou

vystaveni při provádění činností spojených s badatelským výzkumem.
e) Veškerá poškození, která vzniknou při činnosti badatelů, musí být nahlášena statutárnímu zástupci církevního

subjektu.
f) Vznik úrazu je nutné nahlásit statutárnímu zástupci církevního subjektu - musí být sepsán záznam o úrazu.

Datum a místo podpisu: 

____________________________ 
Podpis a razítko žadatele 

Vyplněnou a podepsanou Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti ve dvojím vyhotovení se všemi 
povinnými přílohami zašlete poštou na adresu: 

Biskupství královéhradecké 
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové 

Povinné přílohy: 
• potvrzení o studiu či zaměstnání v dotčené instituci
• protokol BOZP fotografa v případě, že osoba fotografa není totožná s osobou žadatele - formulář

Protokol BOZP je ke stažení na adrese:
http://www.bihk.cz/ke-stazeni/diecezni-konzervatorske-centrum

• kopie souhlasu příslušné farnosti

Upozornění: 
Na neúplně či nesprávně vyplněné žádosti a žádosti bez požadovaných příloh, případně pouhé kopie a scany 
žádostí, nebere Biskupství královéhradecké zřetel a tyto skartuje. 

http://www.bihk.cz/
http://www.bihk.cz/ke-stazeni/diecezni-konzervatorske-centrum
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