
Pokyny k žádosti o povolení fotografování a natáčení v církevním objektu  

Veškeré pořizování fotografií či videozáznamu církevních objektů nebo zařízení jejich 

interiérů pro jakoukoliv publikační činnost podléhá předchozímu souhlasu správce 

příslušné farnosti prostřednictvím Diecézního konzervátorského centra Biskupství 

brněnského. Jakékoliv zveřejňování či publikování pořízených fotografií nebo jiného 

materiálu nesmí znevažovat katolickou církev a její představitele, a tedy nesmí být 

publikováno či zveřejňováno v kontextu odporujícímu zaměření církve.  

Pořizování fotografií/videa v interiérech kostelů při bohoslužbách musí být v souladu se 

zásadami uvedenými v POKYNECH PRO ZÁJEMCE O FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ  

V KOSTELE PŘI LITURGICKÝCH AKCÍCH  

viz https://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/fotografovani.pdf. 

Podmínky Biskupství brněnského stanovené pro realizaci publikační/badatelské činnosti: 

1. Doba platnosti tohoto souhlasu pro jednorázovou návštěvu památky je 3 měsíce ode 

dne jeho vydání s možností prodloužení na základě souhlasu Biskupství brněnského. 

V případě publikování pořízené fotodokumentace/videozáznamu je doba platnosti 

souhlasu omezena do data jejího prvního publikování či jiného zveřejnění.  

2. Termín návštěvy je nutno předem dohodnout s duchovním správcem příslušné 

farnosti.  

3. Prohlídka předmětu badatelské činnosti bude probíhat za přítomnosti duchovního 

správce příslušné farnosti nebo jím pověřené osoby.  

4. Fotodokumentace/videozáznam smí být pořizována pouze v rozsahu odpovídajícím 

předmětu badatelské činnosti.  

5. Fotodokumentace/videozáznam 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 brněnského nesmí být dále publikována ani 

jinak prezentována či zveřejňována.  

6. Žadatel je povinen předat Biskupství brněnskému veškerou pořízenou 

fotodokumentaci/videozáznam pro interní účely a pro nekomerční propagaci  

s uvedením autorství fotografií.  

7. Žadatel je povinen předat Biskupství brněnskému badatelský či publikační výstup.  

a. V případě studijní či nepublikované badatelské práce zašle žadatel studii 

včetně pořízené fotodokumentace v elektronické podobě na adresu 

dkc@biskupstvi.cz a to nejpozději v termínu uvedeném jako předpokládaný 

termín ukončené badatelské činnosti.  

b. V případě publikované práce předá žadatel Biskupství brněnskému jedno pare 

výtisku ihned po jeho vydání. 

Pořizování fotodokumentace a videozáznamu je zpoplatněno dle CENÍKU  

viz http://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/cenikDKC.pdf.  

FORMULÁŘ povolení fotodokumentace a videozáznamu v církevních objektech na území 

brněnské diecéze s platností od 1. 2. 2022 naleznete tamtéž. 
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