CENÍK SLUŽEB
Knihovny Národního muzea
Všechny služby poskytované v prostorách Knihovny NM jsou hrazeny v Kč, cena je uvedena
s 21% DPH, kromě kopií sbírkových předmětů (zapsaných v CES), na které se DPH
nevztahuje.

1. Poplatky za registraci:
Průkazy badatele roční i krátkodobé jsou platné ve všech studovnách KNM.
Roční platnost:
Průkaz badatele KNM – plná cena
(fyzické osoby - dospělí nad 15 let)

100,-

Průkaz badatele KNM - snížená cena
(studenti, senioři, osoby na mateřské/rodičovské dovolené,
držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP)

50,-

Platnost pro 5 návštěv:
Krátkodobý průkaz badatele KNM
(fyzické osoby - dospělí nad 15 let)

10,-

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu

10,-

Služby zdarma:
Zaměstnanci a emeritní zaměstnanci NM, členové Společnosti NM, zaměstnanci
příspěvkových organizací paměťového typu zřizovaných MK ČR, doprovod držitelů průkazu
ZTP/P

2. Reprografické služby:
a) Tištěné kopie
Poskytujeme z knihovních fondů (knihy, periodika) vydaných od roku 1851. Kopie dále
zahrnují tištěný výstup z digitální kopie a tisk z internetu.
Černobílá kopie:
Formát A4 jednostranně
A4 oboustranně

3,- (7,-)
5,- (11,-)

Formát A3 jednostranně
A3 oboustranně

9,- (11,-)
11,- (21,-)

Barevná kopie:
Formát A4 jednostranně
Formát A3 jednostranně
•
•
•
•

16,30,-

sazby v závorkách platí pro knihy a další tištěné dokumenty vydané od r. 1851 do r. 1949
sazby před závorkou pro knihy a další tištěné dokumenty vydané od r. 1950 do
současnosti
pro periodika z fondu oddělení časopisů platí pouze sazba v závorkách bez ohledu na
rok vydání
z knih a periodik do r. 1850 poskytujeme pouze digitální kopie

b) Digitální kopie
Poskytujeme z knihovních fondů (knihy, periodika) vydaných do roku 1850 (včetně),
sbírkových předmětů bez zřetele k datu vydání.
Digitální kopie pro studijní účely se poskytují v základním rozlišení 190 DPI, velikosti 1:1,
formátu JPG, pro publikační a výstavní účely v rozlišení 300 a 400 DPI, velikosti 1:1, ve
formátu JPG nebo TIFF, cena se liší dle výše DPI.
190 DPI / 1 snímek
300 DPI / 1 snímek
400 DPI / 1 snímek

15,30,40,-

Paušální ceny za digitalizaci dokumentů dle počtu snímků a DPI:
190 DPI
1- 300
301-400
401-500
500-700
nad 701

snímků
snímků
snímků
snímků
snímků

1.500,1.700,1.900,2.100,2.500,-

snímků
snímků
snímků
snímků
snímků

2.100,2.400,2.700,3.000,3.300,-

300 DPI
1- 300
301-400
401-500
500-700
nad 701

400 DPI
1- 300
301-400
401-500
500-700
nad 701

snímků
snímků
snímků
snímků
snímků

Poplatek za uložení na CD/DVD

2.600,2.900,4.200,4.500,4.800,25,-/35,- Kč

Cena za digitální kopii platná pro oddělení časopisů a oddělení knižní kultury
1 snímek bez rozlišení DPI

15,-

Způsob platby
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky poskytujeme až po
zaplacení částky.

3. Poplatky za svolení ke zveřejnění kopií
K jakémukoli zveřejnění kopií je nutné uzavřít „Smlouvu o jednorázovém užití obrazového
materiálu“ a uhradit poplatek dle sazeb uvedených v Ceníku NM. Použití kopií
pro nekomerční účely (tj. vědecké, vzdělávací, výukové) a pro účely propagace NM
se nezpoplatňuje, objednavatel poskytne zdarma výtisky publikace (počet dle dohody). Pro
e-zobrazení je povoleno pouze 190 DPI, kopie je označena vodoznakem.
Výše poplatku za 1 kopii
Černobílá kopie
Barevná kopie
Expozice/výstava
Expozice/výstava nad 30 kopií
Započatá minuta čb./barevného filmového záběru

1.000,2.000,500,15.000,3.000/4.000,-

Smlouvy uzavíráme přednostně s vydavatelem - právnickou osobou (nakladatelství,
univerzita, vysoká škola, státní instituce, úřady státní správy, firmy), výjimečně s fyzickými
osobami.
Žádost o povolení ke zveřejnění kopie musí obsahovat:
1. Identifikaci žadatele:
- v případě právnické osoby: název, sídlo, jméno, funkci a e-mail jednatele, IČ, DIČ, bankovní
spojení, kontaktní osobu, e-mail a telefon, adresu, na kterou bude zaslána faktura (pokud se
liší od doručovací)
- v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalou adresu, e-mail, telefon

2. Seznam požadovaných kopií knih nebo sbírkových předmětů (autor, název, místo, rok
vydání, signatura, strany/folia)
3. Druh, formát kopie a výše DPI.
4. Základní údaje o užití kopií: název publikace/projektu, stručný popis projektu, autor,
vydavatel, rok vydání, náklad; u výstavy název, místo konání a doba trvání.
Komerční účely jsou např.: kalendáře, CD obaly, pohlednice, publikace (s výjimkou
odborných knih), propagační materiály, filmy a TV pořady, www stránky apod.
Nekomerční a edukační účely jsou např.: katalogy (sbírek, výstav apod.), odborná periodika
a odborné publikace, sborníky vědeckých konferencí a sympozií, encyklopedie, CD-ROMy,
průvodce, učebnice, skripta, diplomové a disertační práce, www stránky neziskových
organizací, soukromé užití.
Všechna díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna
autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Je povinností objednatele
zajistit si autorská práva k danému dílu.
Způsob platby
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti nebo fakturou dle dohody. Snímky poskytujeme až po
zaplacení částky a uzavření smlouvy. V případě smlouvy je faktura vystavena až po podepsání
oběma stranami.

4. Další služby a zpoplatněné výkony
Bavlněné rukavice pro studium pergamenových dokumentů

20,-/1 pár

Cena za meziknihovní výpůjční službu (MVS) a mezinárodní výpůjční službu (MMVS) je
pohyblivá, odvíjí se od aktuálních ceníků oslovených knihoven, v případě MMVS dle ceníku
Národní knihovny ČR.
Cenu náhrady za poškozený nebo ztracený dokument KNM určuje správce fondu, viz
Knihovní řád, Část III, § 12.
Poznámky:
• Ceník služeb KNM vychází z platné Směrnice č.1/2017 (Ceník NM) a je součástí
Směrnice č. 13/2014 (Knihovní řád Knihovny Národního muzea).
• Služby neuvedené v Ceníku služeb KNM, ale poskytované KNM v oblasti výkonu
odborných a znaleckých posudků, zapůjčování sbírkových fondů k výstavním účelům a
v oblastech dalších zpoplatněných úkonů jsou oceňovány dle příslušných sazeb
uvedených ve Směrnici č. 1/2017 (Ceník NM).
• Knihovní fondy (Zákon č. 257/2001 Sb. - Zákon o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a sbírkové fondy (Zákon
č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů) spravované Knihovnou Národního muzea mohou být z reprografických služeb
vyjmuty v případě, že jejich fyzický stav neumožňuje manipulaci spojenou

s reprografickými úkony bez nebezpečí zásadního a nevratného znehodnocení jejich
hmotné podstaty a obsahového sdělení (text, obraz).
• Reprografické služby a zveřejňování jejich produktů je prováděno v souladu
s možnostmi dle Zákona č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským).

