
Telefon                                     Fax:                                             E-mail                                                   IČO 

+420 587 405 437                     + 420 587 405 433                       Pamatky@arcibol.cz                          00445151 

 

 

 A R C I B I S K U P S T V Í   O L O M O U C K É  
Wurmova 9, P.O. Box. 193, 771 01 Olomouc 

 

 
           Doplňte adresu pro zaslání souhlasu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyplní Arcibiskupství olomoucké 

 

Souhlas s badatelskou činností 
 

Č. jednací: Vyřizuje:   Linka:   V Olomouci dne:  

  

 

 Arcibiskupství olomoucké souhlasí, aby níže uvedenému žadateli byla za uvedených 

podmínek a za uvedeným účelem umožněna badatelská činnost zahrnující: 

 

• návštěvu a prohlídku památky 

• pořízení fotodokumentace 

• nahlédnutí do příslušné dokumentace NPÚ 

 

S přáním pokoje a dobra  

 

        ………………………………… 

                                                                                   generální vikář Arcibiskupství olomouckého 

 

Podmínky stanovené pro realizaci badatelské činnosti: 

1. Doba platnosti tohoto souhlasu je 3 měsíce ode dne jeho vydání. 

2. Termín návštěvy je nutno předem dohodnout s vlastníkem/ správcem objektu (v případě 

kostelů s duchovním správcem příslušné farnosti).  

3. Prohlídka předmětu badatelské činnosti bude probíhat za přítomnosti osoby pověřené 

vlastníkem/ správcem objektu. 

4. Badatel se prokáže vlastníkovi/ správci objektu občanským průkazem 

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. Pořízená fotodokumentace smí být použita pouze pro účely badatelské práce, bez souhlasu 

vlastníka/ správce objektu a Arcibiskupství olomouckého nesmí být publikována ani jinak 

zveřejňována. 

7. Arcibiskupství olomoucké obdrží jedno pare písemného výstupu badatelské práce, včetně 

pořízené fotodokumentace (možno v elektronické podobě) a to nejpozději v termínu 

uvedeném jako předpokládaný termín ukončení badatelské činnosti. 
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Vyplní žadatel 

Příjmení a jméno:  

Adresa trvalého bydliště:  

Kontaktní údaje (tel., e-mail): 

Instituce 1):  

 

Účel a téma badatelské činnosti:  

 

Písemný výstup badatelské činnosti2):  

 

Předpokládaný termín ukončení badatelské činnosti (měsíc, rok):  

 

Badatelská činnost bude zahrnovat3): 

• návštěvu a prohlídku památky 

• pořízení fotodokumentace 

• nahlédnutí do příslušné dokumentace NPÚ 

       

Předmět badatelské činnosti4): 

 

Objekt5):  

Předmět6):  

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

 

Objekt: 

Předmět: 

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

 

Objekt: 

Předmět: 

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

 

Objekt: 

Předmět: 

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

 

Objekt: 

Předmět: 

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

 

Objekt: 

Předmět: 

Předpokládaný počet pořízených fotografií:  

Vyplněný formulář Souhlas s badatelskou činností zašlete elektronicky na adresu 

pamatky@arcibol.cz. Vlastní žádost o povolení badatelské činnosti, včetně potvrzení 

o studiu či zaměstnání v příslušné instituci, zašlete elektronicky na tutéž adresu nebo 

poštou na adresu Arcibiskupství olomouckého. 
__________________________________________________________________________________________ 

1) Uveďte název a adresu instituce či školy, pro kterou badatelské téma zpracováváte a přiložte potvrzení uvedené 

instituce nebo potvrzení o studiu (v případě elektronické verze přiložte naskenované potvrzení). 

2) Např. práce seminární/ bakalářská diplomová/ magisterská diplomová. 

3) Označte. 

4) Pokud uvedený počet kolonek není dostačující, zkopírujte uvedenou strukturu na další list. 

5) Uveďte ve formátu: název obce, název budovy. 

6) Blíže specifikujte předmět (např. architektura kostela, obrazy konkrétního autora apod.). 


