CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB
Ceník placených služeb Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) vydaný ve smyslu zákona
č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a na základě Článku VIII. Zřizovací listiny
Regionálního muzea v Teplicích, p.o. platný od 1. 6. 2022.
Ceník upravuje následující ceny služeb RMT:
1. VSTUPNÉ
2. DIGITALIZAČNÍ SLUŽBY
3. REPRODUKČNÍ PRÁVO
4. REŠERŠE
5. PRONÁJEM PROSTOR
6. SVATEBNÍ OBŘADY A UZAVÍRÁNÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
7. SLAVNOSTNÍ AKCE
8. ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
9. DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY
10. CENÍK KONZERVÁTORSKÝCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
11. CENÍK RENTGENOVÉHO PRŮZKUMU
Předkládaný materiál má sloužit k rychlé orientaci v otázce služeb, poskytovaných RMT externím
zájemcům. Cenové relace v něm uvedené jsou pouze orientační a měly by být nápomocné vedoucím
oddělení a dalším zodpovědným osobám při poskytovaní služeb za úplatu.
Ceny služeb jsou smluvní a odpovědným pracovníkům je ponecháno právo upravovat je podle
konkrétních podmínek. Služby poskytované pro účely vědecké, studijní nebo propagační s přímým
vztahem k činnosti RMT se nezpoplatňují vůbec nebo s odpovídajícím snížením ceny.
Zúčtování poplatků bude prováděno dvěma způsoby:
do výše 1000,- Kč v hotovosti proti účetnímu dokladu, nad 1000,- Kč fakturací. Za služby a výkony
uvedené v ceníku RMT se platí předem.
Ceník byl zpracován na základě zákona č. 526/1990 Sb., vyhlášky č. 580/1990 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 205/1991 Sb., a autorského zákona č. 121/2000 Sb.
1. VSTUPNÉ
1. 1 Vstupné do expozic
a) Teplice
1
- trasy A, B, C
osoby starší 15 let
děti od 6 let, studenti, důchodci,
3
držitelé průkazů ZTP, skupiny
držitelé senior pasu
děti do 6 let, doprovod (třídy, skupiny)
4
rodinná vstupenka
5
držitelé rodinných pasů

70,- Kč/osoba
40,- Kč/osoba
20,- Kč/osoba
zdarma
150,- Kč
80,- Kč

1. 2 Vstupné na výstavy
osoby starší 15 let
děti od 6 let, studenti, důchodci,
3
držitelé průkazů ZTP, skupiny
držitelé senior pasu
děti do 6 let, doprovod (třídy, skupiny)
4
rodinná vstupenka
5
držitelé rodinných pasů

50,- Kč/osoba
30,- Kč/osoba
20,- Kč/osoba
zdarma
90,- Kč
60,- Kč

1. 2 Programy pro školy
žáci a studenti
učitelský doprovod

30,- Kč/osoba
zdarma

b) Krupka
- dočasně uzavřeno

1 trasa A - expozice mineralogie, archeologie a zoologie, expozice Keramické školy v Teplicích, keramiky a porcelánu, expozice
zámeckých interiérů, historických hodin a výklenků s expozicí gotického a barokního umění
trasa B - výklenky s expozicí gotického a barokního umění, expozice zámeckých interiérů a historických hodin, numismatický
kabinet a expozice lázeňství
trasa C - expozice mineralogie, archeologie a zoologie, parohová chodba ve druhém poschodí zámku, Rokokový sál, expozice
historických hodin, výklenky s expozicí gotického a barokního umění a numismatický kabinet
2 trasa D - tzv. románská expozice "Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích" a románská krypta
3 min. 10 osob
4 max. počet osob je 5, z toho max. 2 dospělí
5 počet osob je uveden v rodinném pase

2. DIGITALIZAČNÍ SLUŽBY
2. 1 Černobílé kopie

a) knihovní fondy

b) sbírkové fondy

formát A4 - jednostranně
formát A3 - jednostranně
formát A4 - oboustranně
formát A3 - oboustranně

2,- Kč/ks
4,- Kč/ks
4,- Kč/ks
6,- Kč/ks

10,- Kč/ks
15,- Kč/ks
12,- Kč/ks
18,- Kč/ks

2. 1 Barevné kopie

a) knihovní fondy

b) sbírkové fondy

formát A4 - jednostranně
formát A3 - jednostranně
formát A4 - oboustranně
formát A3 - oboustranně

8,- Kč/ks
16,- Kč/ks
18,- Kč/ks
30,- Kč/ks

16,- Kč/ks
32,- Kč/ks
36,- Kč/ks
60,- Kč/ks

- v sazbě je kromě materiálu (papír, barva) zahrnut i poplatek za manipulaci se sbírkovými předměty
(vyhledávání, zpětné uložení), odvody firmě DILIA a odměna pracovníka xeroxu
- v případě kopírování sbírkových fondů a fondů starších padesáti let je nutný předchozí souhlas
vedoucí muzejní knihovny nebo vedoucího příslušného sbírkotvorného oddělení
- odborní pracovníci jsou oprávněni určit, které materiály mohou být z kopírování trvale vyloučeny,
zejména z důvodu jejich dalšího poškození, nebo je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy,
jde-li o vzácné tisky apod.
- kopie jsou zhotovovány do počtu 20 listů na počkání, v případě většího počtu zakázek se kopie
nad 20 listů zhotovují do druhého dne
- kopie zhotovené z fondu knihovny mohou badatelé využít pouze pro vlastní potřebu
2. 2 Digitální reprodukce dvou nebo trojrozměrného sbírkového předmětu v rozlišení 300 dpi
skenování předloh do formátu A4
skenování předloh formátu A4 - A3
snímek digitálním fotoaparátem
poskytnutí kopie již dříve digitalizované předlohy
poplatek za uložení na CD/DVD
poplatek za odeslání po internetu

100,- Kč/ks
150,- Kč/ks
200,- Kč/ks
50,- Kč/ks
20,- Kč/zakázka
20,- Kč/zakázka

2. 3 Digitální reprodukce dvou nebo trojrozměrného sbírkového předmětu tzv. náhledovka
skenování předloh do formátu A4
skenování předloh formátu A4 - A3
snímek digitálním fotoaparátem
poskytnutí kopie již dříve digitalizované předlohy
poplatek za vytištění na fotopapír (9x13 cm)
poplatek za uložení na CD/DVD
poplatek za odeslání po internetu

30,- Kč/ks
40,- Kč/ks
50,- Kč/ks
10,- Kč/ks
10,- Kč/ks
20,- Kč/zakázka
20,- Kč/zakázka

- v případě reprodukce sbírkových předmětů (tj. body 2. 2 - 2. 4) podepisuje objednavatel služby
smlouvu o užití věci, ve které je poučen o reprodukčních právech
- uvedené ceny se vztahují také na reprodukce pořízené pomocí vlastního zařízení žadatele
- u zakázek nad 10 kusů nebo reprodukcí pro studijní účely může být vzhledem k charakteru zakázky
poskytnuta až 50% sleva
- digitalizační služby se neposkytují na počkání, objednávky jsou vyřizovány dle pořadí podání

2. 5 Fotografování a filmování ve výstavních místnostech a expozicích
za každou započatou hodinu
za celý den

1000,- Kč
5000,- Kč

- fotografování a filmování v interiérech RMT je možné pouze ve výjimečných případech na základě
jednorázového povolení ředitele RMT
3. REPRODUKČNÍ PRÁVO
3. 1 Použití reprodukcí pro účely vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, sborníky,
samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav apod.) se nezpoplatňuje
3. 2 Použití reprodukcí pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice,
kalendáře, propagační materiály apod.) se zpoplatňuje
1 ks digitální reprodukce

300,- Kč

- reprodukční právo je udělováno pouze pro jednorázové využití
- za jakým účelem budou reprodukce použity, vymezuje smlouva o užití věci
- v případě souhlasu ředitele muzea může žadatel uhradit cenu za reprodukce předáním publikace
nebo jiného dokumentačního materiálu
4. REŠERŠE
Rešerší se rozumí zpráva o výsledku šetření, zejména zpracování dokumentů podle požadavků
formou seznamu dokumentů, s případným úvodním rozborem problematiky.
jednoduchá rešerše založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů
náročná rešerše založená na excerpci více než 2 archivních zdrojů

200,- Kč
400,- Kč

- sazby jsou stanoveny jako hodinové a jejich výše je orientační
5. PRONÁJEM PROSTOR
5. 1 Výstavy
výstavní místnost č. 1 (78 m2)
výstavní místnost č. 2 (59 m2)
výstavní místnost č. 3 (70 m2)
Jízdárna (298 m2)

300,- Kč/den
200,- Kč/den
300,- Kč/den
600,- Kč/den

ve spolupráci (snížená sazba)
150,- Kč/den
100,- Kč/den
150,- Kč/den
300,- Kč/den

5. 2 Akce
Místnost pro návštěvníky
Rokokový sál (od 8/2018 se nepronajímá)
Malovaný sál
5. 3 Vnitřní nádvoří zámku (2177 m2)

komerční
400,- Kč/hodina*
1500,- Kč/hodina**
750,- Kč/hodina

nekomerční / ve spolupráci
200,- Kč/hodina*
500,- Kč/hodina**
250,- Kč/hodina

1000,- Kč/hodina nebo 6000,- Kč/den

* Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Společenského klubu připočítává manipulační příplatek 150,-Kč/akce za služby .
** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 1000,-Kč/akce za služby .
V případě použití klavíru v Rokokovém sále se připočítává 500,-Kč/akce za jeho pronájem.

- společenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s přihlédnutím k
předpokládaným nákladům
- pronájem Společenského klubu, Rokokového sálu a vnitřního nádvoří zámku k soukromým akcím lze
sjednat pouze dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky
významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT
- nájemné za prostory RMT zapůjčené pro natáčení (filmové společnosti, TV apod.) se sjednává vždy
dohodou mezi RMT, zastoupeným ředitelem, a nájemcem vyjma zpravodajských pořadů

6. SVATEBNÍ OBŘADY A UZAVÍRÁNÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
- termín a hodinu svatebního obřadu je nutné si předem rezervovat na matrice Magistrátu města
Teplice (za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost
vybírá magistrát správní poplatek dle svého sazebníku)
- pronájem vybraných prostor teplického zámku pro svatební obřad se sjednává dohodou mezi RMT,
zastoupeným ředitelem, a nájemcem
Rokokový sál
Malovaný sál
Vnitřní nádvoří zámku včetně krypty

3000,- Kč/obřad***
1500,- Kč/obřad
3000,- Kč/obřad

***Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 1000,-Kč za služby .
V případě použití klavíru v Rokokovém sále se připočítává 500,-Kč/obřad za jeho pronájem.

- základní cena za jeden obřad zahrnuje poplatek za pronájem prostor, zápůjčku stolku s květinovou
výzdobou pro oddávajícího a přípitek (láhev sektu), v případě zájmu rovněž zapůjčení klavíru (platí jen
pro Rokokový sál) nebo audio přehrávače, a poplatek za fotografování a filmování v prostorách konání
svatebního obřadu
- za příplatek 1 000,- Kč lze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo pronajaté
prostory)
POZNÁMKA: Svatební obřad a fotografování a filmování s ním spojené jsou na teplickém zámku
realizovány za dozoru pověřeného pracovníka RMT, jehož pokyny se svatebčané musí řídit.
7. SLAVNOSTNÍ AKCE (předávání vysvědčení, osvědčení, promoce apod.)
Společenský klub (bývalá Obřadní síň, kapacita max. 50 osob) 3000,- Kč/den
Rokokový sál (kapacita max. 120 osob)
5000,- Kč/den
Vnitřní nádvoří zámku (2177 m2)
2000,- Kč/den
8. ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Poplatek za zapůjčení sbírkových předmětů včetně jejich vyhledání je určován individuálně se
zřetelem na specifikaci zápůjčky. Minimální sazba komerční zápůjčky je stanovena na 300,- Kč za
jeden předmět.
9. DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY
9. 1 K celkové ceně za poskytnutou službu (výkon) se připočítávají ještě náklady (skutečně
vynaložené) na
poštovné a telefon
- tyto náklady pracovník vykazující službu (výkon) zjistí v sekretariátě RMT (poštovné) nebo v
ústředně RMT (telefon)
9. 2 Náklady na poštovné a balné v případě prodeje publikací RMT budou účtovány paušálně ve výši
zásilka na dobírku
zásilka na fakturu (pro organizace)

80,- Kč
120,- Kč

9. 3 Provozně- technické náklady
Pronájem dataprojektoru včetně projekčního plátna
Pronájem audiotechniky
Pronájem výstavního panelu nebo vitríny

100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
od 50,- Kč/den (dle velikosti a typu)

- bezplatný pronájem projekčních a výstavních prvků lze sjednat dohodou při konání akcí
humanitárních, společensky významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT

10. CENÍK KONZERVÁTORSKÝCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
Fotodokumentace stavu před a po restaurování
Stanovení prvkového složení nálezů z barevných kovů
Rentgenový průzkum, formát 400x400 mm
Vlastní práce

60,- Kč za tiskovou stranu A4
od 185,- Kč do 310,- Kč
400,- Kč
270,- Kč

Průzkum zadávaný externím pracovištím se účtuje dle skutečných nákladů.
Cena materiálu se vypočítává dle aktuální spotřeby.
Režie pracoviště se odvozuje dle rozsahu zakázky.
11. CENÍK RENTGENOVÉHO PRŮZKUMU
Formát RTG snímku 400x400 mm
Uložení na CD

400,- Kč
20,- Kč

Minimální účtovaná částka je 400 Kč. V případě, že se jedná o větší množství drobných nálezů a s
předměty je náročná manipulace (balení, ukládání), je účtována i manipulace dle skutečně
vynaloženého času v ceně 270 Kč za každou započatou hodinu.
Váha vzorku položeného přímo na panel je max. 25 kg.
Do kabiny je možné vkládat držáky z oceli nebo jiných pevnostních materiálů, které unesou i větší
váhu vzorku, aniž by došlo ke kontaktu s panelem. Zde je max. váha vzorku 30 kg.
Velikost RTG kabiny je 1500 x 1800 x 1100 mm (š x v x h), tím je dán i maximální rozměr zkoumaných
předmětů.
Používáme průmyslový rentgen X-Test kde maximální výška zkoumaného předmětu je 500 mm.
Výsledek je zobrazován přímou radiografií na panelovém detektoru o rozměrech 400x400 mm o
rozlišení 200 µm a hloubkou obrazu 14 bit.
Kontakt na pracoviště:
Archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště (AD), Srbická 479, 415 10 Teplice Sobědruhy
Pověřená pracovnice: Kamila Kováčová Zítová
Tel: 414 121 627
Email: kovacova@muzeum-teplice.cz

