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Ceny a poplatky v Kč jsou konečné. Ceny v částech I. (s výjimkou poplatku za parkování), II., 
III., IV. a VII. ceníku jsou z titulu poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží právnickou osobou 
zřízenou Ministerstvem kultury osvobozená od daně z přidané hodnoty dle § 61 písm. e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Ceny v částech V., VI., VIII., IX., 
X., XI. a XII. jsou včetně platné sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

I. 

CENÍK VSTUPNÉHO DO JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA cena 

NTM – HLAVNÍ BUDOVA (v Praha 7, Kostelní 42)   

Vstupné   

plné  250 

snížené 130 

Pro seniory (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ (do 
26 let) po předložení studijního průkazu  

rodinné  470 

Pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 16 let)  

sleva 20% 

Po předložení vstupenky smluvního partnera NTM dostane každý účastník 20% slevu na plné, snížené nebo 
rodinné vstupné do hlavní budovy Národního technického muzea. 
Současně platí, že po předložení vstupenky z NTM dostane každý účastník 20% slevu na vstupenku smluvního 
partnera NTM. Bližší informace na www.ntm.cz. 

školní skupiny s pedagogickým doprovodem 50 

Pro školní skupiny (minimálně 5 žáků/studentů) ZŠ, SŠ a VŠ. 50 Kč/žák/student. 2 členové pedagogického 
doprovodu zdarma (hromadný vstup se neohlašuje ani se neprovádí rezervace). Pro uplatnění slevy se 
předkládá u pokladny informace o počtu žáků/studentů a doprovodu a s kontakty na školu. 

vstup zdarma zdarma 

Děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP/P a jejich průvodce, Vědecká rada 
NTM, Výstavní rada NTM, Rada pro sbírkotvornou činnost NTM, Redakční rada NTM, držitelé průkazu AMG, 
ICOM, ICOMOS, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové Spolku přátel NTM, držitelé čestného 
poukazu na volnou vstupenku. 
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vstupenka s platností půl roku na tři vstupy v různé dny plná 460 

        snížená 230 

        rodinná 1 000 

Dárkový poukaz /voucher    

Za cenu vstupného dle jednotlivých kategorií lze zakoupit dárkový poukaz, který má platnost šest měsíců od 
data vydání. Poukaz se uplatňuje na pokladně muzea. Týká se i nákupu vstupenek na fakturu s bezhotovostní 
úhradou bankovním převodem. 

INFORMACE KE VSTUPENCE: Vstupenka platí do celého objektu na všechny stálé expozice i krátkodobé 
výstavy, tj. po zakoupení vstupenky do Národního technického muzea se neplatí žádné další vstupné, 
s výjimkou komentovaných prohlídek expozic, prohlídkového okruhu expozice Rudného a uhelného dolu 
a workshopů. Nelze zakoupit vstupenku pouze na jednu samostatnou výstavu.  
UPOZORNĚNÍ: Prodej vstupenek končí 30 min. před koncem otevírací doby. 

Prohlídkový okruh expozice Rudný a uhelný důl (pouze s průvodcem) - možno 
zakoupit jen ke vstupence 

plné 50 

snížené 30 

rodinné  130 

Snížená cena platí pro seniory (nad 65 let), držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, 
studenty SŠ a VŠ (do 26 let), školní skupiny včetně pedagogického doprovodu. Snížená cena se vztahuje i na 
všechny vstupy do muzea zdarma. 

Rodinná cena je určena pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 
16 let). 

Přednášky - vstupenka 

plná  100 

snížená 60 

rodinná  260 

Snížená cena platí pro seniory (nad 65 let), držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, 
studenty SŠ a VŠ (do 26 let), školní skupiny včetně pedagogického doprovodu. Snížená cena se vztahuje i na 
všechny vstupy zdarma. 

Rodinná cena je určena pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 
16 let). 

Komentovaná prohlídka expozic - možno zakoupit jen ke vstupence 

v českém jazyce   

plná 70 

snížená 50 

rodinná 190 

v cizím jazyce   

plná 150 

snížená 100 

rodinná 400 

Cena se uplatňuje ke každé jednotlivé komentované prohlídce. Snížená cena platí pro seniory (nad 65 let), 
držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ (do 26 let), školní skupiny 
včetně pedagogického doprovodu. Snížená cena se vztahuje i na všechny vstupy zdarma. 

Rodinná cena je určena pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 
16 let). 

Workshop v expozici Televizní studio - možno zakoupit jen ke vstupence 

Workshop pro školní skupinu (cena za skupinu) 750 

Workshop pro ostatní návštěvníky (cena za skupinu) 990 

Kapacita workshopu je 15 osob. Workshopy se konají na základě předchozí rezervace. 

Další poplatky   

poplatek za parkování za každou započatou hodinu  40 
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NTM – CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ PLASY (Pivovarská 5, 331 01 Plasy) 

Expozice stavitelství 

Vstupné   

plné  120 

snížené 80 

Pro seniory (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ 
(do 26 let) po předložení studijního průkazu. 

rodinné 290 

Pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 16 let). 

sleva 20% 

Po předložení vstupenky smluvního partnera NTM dostane každý účastník 20% slevu na plné, snížené nebo 
rodinné vstupné do Centra stavitelského dědictví Plasy. 
Současně platí, že po předložení vstupenky z NTM dostane každý účastník 20% slevu na vstupenku smluvního 
partnera NTM. Bližší informace na www.ntm.cz. 

školní skupiny s pedagogickým doprovodem 50 

Pro školní skupiny (minimálně 5 žáků/studentů) ZŠ, SŠ a VŠ. 50 Kč/žák/student. 2 členové pedagogického 
doprovodu zdarma (hromadný vstup se neohlašuje ani se neprovádí rezervace). Pro uplatnění slevy se 
předkládá u pokladny informace o počtu žáků/studentů a doprovodu a s kontakty na školu. 

vstup zdarma zdarma 

Děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodce, Vědecká rada 
NTM, Výstavní rada NTM, Rada pro sbírkotvornou činnost NTM, Redakční rada NTM, držitelé průkazu AMG, 
ICOM, ICOMOS, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové Spolku přátel NTM, držitelé čestného 
poukazu na volnou vstupenku.  

vstupenka s platností půl roku na tři vstupy v různé dny plná 300 

        snížená 180 

        rodinná 700 

Dárkový poukaz /voucher    

Za cenu vstupného dle jednotlivých kategorií lze zakoupit dárkový poukaz, který má platnost šest měsíců od 
data vydání. Poukaz se uplatňuje na pokladně muzea. Týká se i nákupu vstupenek na fakturu s bezhotovostní 
úhradou bankovním převodem. 

INFORMACE KE VSTUPENCE: Vstupenka platí do celého objektu na všechny stálé expozice i krátkodobé výstavy, 
tj. po zakoupení vstupenky do CSD Plasy se neplatí žádné další vstupné, s výjimkou komentovaných prohlídek 
expozic. Nelze zakoupit vstupenku pouze na jednu samostatnou výstavu.  
UPOZORNĚNÍ: Prodej vstupenek končí 30 min. před koncem otevírací doby. 

Komentovaná prohlídka stálých expozic - možno zakoupit jen ke vstupence 

v českém jazyce   

plná 50 

snížená 30 

rodinná 130 

v cizím jazyce  

plná 150 

snížená 100 

rodinná 400 

Cena se uplatňuje ke každé jednotlivé komentované prohlídce. Snížená cena platí pro seniory (nad 65 let), 
držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ (do 26 let), školní skupiny 
včetně pedagogického doprovodu. Snížená cena se vztahuje i na všechny vstupy zdarma. 

Rodinná cena je určena pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 
16 let). 

Prohlídka s průvodcem - běžně volně nepřístupné prostory Dvora stavebních řemesel 

plné  160 

snížené 100 

rodinné  350 
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Snížené vstupné platí pro seniory (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, 
studenty SŠ a VŠ (do 26 let) po předložení studijního průkazu. 

Rodinné vstupné je určeno pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti 
do 16 let)  

NTM –DEPOZITÁŘ ŽELEZNIČNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ (Černovická 3633, 430 03 Chomutov) 

Vstupné   

plné  110 

snížené 70 
Pro seniory (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ 
(do 26 let) po předložení studijního průkazu. 

rodinné 270 

Pro rodiče s dětmi (maximálně 2 dospělé osoby a současně 1 až maximálně 4 děti do 16 let).  

sleva 20% 

Po předložení vstupenky smluvního partnera NTM dostane každý účastník 20% slevu na plné, snížené nebo 
rodinné vstupné do depozitáře Železničního muzea v Chomutově. 
Současně platí, že po předložení vstupenky z NTM dostane každý účastník 20% slevu na vstupenku smluvního 
partnera NTM. Bližší informace na www.ntm.cz. 

školní skupiny s pedagogickým doprovodem 50 

Pro školní skupiny (minimálně 5 žáků/studentů) ZŠ, SŠ a VŠ. 50 Kč/žák/student. 2 členové pedagogického 
doprovodu zdarma (hromadný vstup se neohlašuje ani se neprovádí rezervace). Pro uplatnění slevy se 
předkládá u pokladny informace o počtu žáků/studentů a doprovodu a s kontakty na školu.  

vstup zdarma zdarma 

Děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP/P a jejich průvodce, Vědecká rada 
NTM, Výstavní rada NTM, Rada pro sbírkotvornou činnost NTM, Redakční rada NTM, držitelé průkazu AMG, 
ICOM, ICOMOS, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové Spolku přátel NTM, držitelé čestného 
poukazu na volnou vstupenku.  

II.  

CENÍK SLUŽEB MUZEJNÍ PEDAGOGIKY  cena 

Programy muzejní pedagogiky   

cena za jednoho účastníka 70 

2 členové pedagogického doprovodu zdarma 

Tvůrčí workshopy   

materiálově nenáročná - cena za jednoho účastníka 450 / den 

materiálově náročná - cena za jednoho účastníka 750 / den 

Tvůrčím workshopem se rozumí celodenní kurz např. tradičních fotografických, tiskařských technik nebo 
historických stavebních technik. Kurzy probíhají pod vedením zkušeného lektora v hlavní budově NTM nebo 
v Centru stavitelského dědictví Plasy. 

Výtvarně řemeslné dílny   

plné 150 

snížené 90 

Pro seniory (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6 – 15 let, studenty SŠ a VŠ 
(do 26 let) po předložení studijního průkazu. 

III.  

POPLATKY A CENÍK SLUŽEB ARCHIVU NTM A ARCHIVU 
ARCHITEKTURY MUZEA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ NTM 

cena 

KOPÍROVÁNÍ  

Černobílé kopírování A4 jednostranné   

A4 z volných listů 5 

A4 z vázaných předloh 7 
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Černobílé kopírování A3 jednostranné   

A3 z volných listů 8 

A3 z vázaných předloh 12 

Černobílé kopírování A4 oboustranné   

A4 z volných listů 8 

A4 z vázaných předloh 17 

Černobílé kopírování A3 oboustranné   

A3 z volných listů 12 

A3 z vázaných předloh 22 

POSKYTOVÁNÍ STUDIJNÍCH KOPIÍ ARCHIVÁLIÍ (v omezené kvalitě) 

1 ks náhledu archiválie do formátu A3 včetně 20 

1 ks náhledu archiválie větší než formát A3 40 

poskytnutí 1 ks již dříve zhotoveného náhledu 10 

Archiv NTM/MAS je schopen z provozně-technických důvodů zajistit pouze studijní digitální náhled kopie 
archiválie. Zhotovení digitálního náhledu archiválie v kvalitě běžné studijní kopie digitálním fotoaparátem 
(5MP, JPEG, bez blesku, stabilizátor/stativ). Náhled je opatřen vodotiskem loga NTM ve svém středu. 

Maximální výše úhrad za služby poskytované Archivem NTM/MAS podle § 40 odst. 1 a 4 zákona 
č. 499/2004 Sb. je stanovena přílohou č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb. v platném znění, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. 

REŠERŠE   

jednoduchá rešerše / každá započatá hodina výkonu / založená na  
 excerpci 1 – 2 archivních fondů/sbírek 

400 

náročná rešerše / každá započatá hodina výkonu / založená na  
 excerpci 3 – 5 archivních fondů/sbírek 600 

náročná kombinovaná rešerše / každá započatá hodina výkonu /  
 / založená na excerpci 6 a více archivních fondů/sbírek 800 

rešerše založená na vyhledávání v elektronických databázích NTM / 
 / každá započatá hodina výkonu 200 

POUŽITÍ VLASTNÍHO REPRODUKČNÍHO ZAŘÍZENÍ  

použití vlastního reprodukčního zařízení (možné použít pouze 
fotoaparát, mobil nebo kameru a bez použití stativu) 120 

Archiv NTM/MAS si vyhrazuje právo požadovat po badateli postoupení pořízených studijních snímků. 
Použití blesku při fotografování není povoleno. Všechny vytvořené kopie jsou určeny pouze pro studijní 
účely badatele, v případě jejich publikování či zveřejnění je nutné uzavřít smlouvu o povolení k užití 
reprodukce a uhradit poplatek dle sazeb uvedených v části VI. Ceníku. 

DALŠÍ POPLATKY  

1 započatá hodina kancelářské práce 
 (kancelářské a evidenční zpracování) 60 

transfer dat (úschovna, cloud apod.) 50 

balné 1 obálka do 1 kg 30 

balné 1 balík 40 

Poštovné bude účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb. 

IV.  

POPLATKY A CENY SLUŽEB V KNIHOVNĚ NTM cena 

ČTENÁŘSKÉ POPLATKY A REGISTRACE    

poplatek za vydání ročního průkazu čtenáře pro dospělé 100 

poplatek za vydání ročního průkazu pro studenty a důchodce 50 

poplatek za vydání náhradního průkazu  50 

Poplatek zahrnuje administrativní úkony spojené s evidencí. 
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REZERVACE KNIHOVNÍ JEDNOTKY  

poplatek (nevratný) za rezervaci knihovní jednotky 20 

REŠERŠE   

základní poplatek za zadání a zpracování rešerše (i v případě  
 rešerše s nulovým výsledkem) v trvání maximálně 1 hodinu  

300 

poplatek za každou další započatou hodinu práce rešeršéra  300 

poplatek za zápis dat na vlastní přinesené CD 40 

poplatek za CD včetně zápisu dat 50 

ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ (z vázaných tisků, včetně tisku z databází)   

A4 jednostranně  3 (6) 

A4 oboustranně 5 (10) 

A3 jednostranně 8 (10) 

A3 oboustranně 10 (20) 

Sazby uvedené v závorkách platí u tisků vydaných před rokem 1945. 
Poplatek zahrnuje náklady na přípravu a vyhotovení rozmnoženin. 
Barevné kopírování knihovna NTM neposkytuje. 
U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1 000,- Kč je vybírána záloha ve výši 
minimálně 50 %. Za expresní služby je vybírán 100% příplatek. 

V.  

CENÍK SLUŽEB DIGITALIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ A FOTOATELIÉRU NTM cena 

DIGITALIZAČNÍ A FOTOGRAFICKÉ PRÁCE   

1 skenování odrazných 2D předloh do formátu A4 včetně 150 

1 skenování odrazných 2D předloh formátu nad A4 do A3 včetně 320 

1 velkoformátové skenování odrazných 2D předloh formátu nad A3  
 do A0+ 500 

1 bezdotyková digitalizace odrazných 2D předloh formátu >A3  
 (až 12 000 x 15 990 px) 1 550 

1 skenování transparentní předlohy standardního formátu (35 mm,  
 6 cm, 4“ x 5“, 9 x 12 cm) 100 

1 skenování transparentní předlohy nestandardního formátu  
 (nejvýše A3) 

200 

1 dokumentační snímek 2D/3D předlohy profesionální digitální  
 zrcadlovkou (3 840 x 5 760 px) 360 

1 ateliérový snímek profesionální digitální zrcadlovkou snímaný na  
 fotografickém stole 1 600 

1 ateliérový snímek profesionální digitální zrcadlovkou snímaný na  
 fotografickém pozadí 2 200 

Digitalizační a fotografické práce jsou u externích předloh prováděny jen ve volné kapacitě digitalizačního 
pracoviště / fotoateliéru NTM. 

DALŠÍ POPLATKY   

zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi 25 

poskytnutí kopie dříve digitalizované předlohy z uspořádaného  
 fondu / 1 soubor 50 

poskytnutí kopie dříve digitalizované předlohy z neuspořádaného  
 fondu / 1 soubor 100 

administrativní práce / 1 hodinu 100 

tematické rešerše / 1 hodinu 400 
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manipulace s poškozeným nebo křehkým materiálem / 1 hodinu 100 až 300 
podle náročnosti 

použití ochranné fólie při velkoformátovém skenování / 1 průchod 
 skenerem 300 

transfer dat (úschovna, cloud apod.) 50 

přípatek za expresní zpracování (zajištěno externě) 
75% 

za každou 
položku 

Všechny nově zhotovené digitální kopie se poskytují standardně v barevném režimu RGB, barevné hloubce 
8 bitů na kanál, ve formátu JPG/TIF/PNG/PDF, bez úprav, v rozlišení 300 dpi, v tiskové velikosti 1:1. 
Kopie dříve digitalizovaných předloh se poskytují v kvalitě uvedené databází. 
Digitalizační služby se neposkytují na počkání, objednávky jsou vyřizovány dle pořadí podání. Expresní 
zpracování je možné za přípatek – objednávka bude realizována přednostně v nejkratším možném termínu, 
který bude záviset na jejím rozsahu – termín na dotaz u služby v badatelně. 
Ateliérové snímky jsou poskytovány pouze s nevýhradní licencí. 
Uvedený ceník je učen k úhradě nákladů na pořízení digitálních kopií, v případě publikování je žadatel povinen 
uhradit poplatky za jednorázové užití zobrazení archiválie či sbírkového předmětu. 

VI. 

SOUHLAS S JEDNORÁZOVÝM UŽITÍM REPRODUKCE 
SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ NTM/ARCHIVÁLIÍ NTM/KNIHOVNÍCH 

JEDNOTEK NTM 
cena 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY NEPUBLIKOVANÝCH STUDIJNÍCH 
A VĚDECKÝCH PRACÍ (diplomové práce, nepublikované vědecké práce)   

1 ks 20 

Do této kategorie spadají i ty školní práce, které jsou zveřejňovány dálkovým přístupem na základě vnitřního 
předpisu školy. 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH PRACÍ 
Použití reprodukcí pro účely vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, 
sborníky, samostatné studie, monografie, edice), výukové (učební pomůcky  
a studijní texty), nekomerční výstavy a jejich katalogy apod. 

  

- Vědecká práce je recenzovaná publikace se samostatným ISBN, nebo práce publikovaná v odborném periodiku, 
která splňuje náležitosti vědecké práce (poznámkový aparát s citováním zdrojů, resumé, cizojazyčná anotace). 

- Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako publikace v tištěné nebo 
elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. 

V případě vědeckého užití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu a názvu 
fondu/muzea a názvu sbírky/knihovny a názvu knihovní jednotky. Bez citace je užití reprodukce považováno 
za užití pro účely komerční. 
Váže se vždy na smlouvu o poskytnutí práva zobrazení. Na základě souhlasu generálního ředitele NTM je možné 
kompenzovat poplatky za použití reprodukcí poskytnutím inzertní plochy pro propagaci NTM (týká se i časopisů). 

1 ks při nákladu do 699 výtisků 500 

1 ks při nákladu od 700 výtisků 1 000 

1 ks použitý v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas,  
 elektronická prezentace apod.) 1 500 

1 ks použitý na výstavě nebo v expozici 1 500 

1 ks použitý na webových stránkách nebo v rámci sociálních sítí 1 500 

Při více různých způsobech použití se jednotlivé ceny sčítají. 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY KOMERČNÍ 
(obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační 
materiály, komerční výstavy atp.) 

  

Váže se vždy na smlouvu o poskytnutí práva zobrazení. Na základě souhlasu generálního ředitele NTM je 
možné kompenzovat poplatky za použití reprodukcí poskytnutím protislužby zápočtem (týká se i časopisů). 

1 ks při nákladu do 699 výtisků  100 000 

1 ks při nákladu od 700 výtisků  200 000 
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1 ks použitý v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas,  
 elektronická prezentace apod.) 

300 000 

1 ks použitý na webových stránkách nebo v rámci sociálních sítí 300 000 

Při více různých způsobech použití se jednotlivé ceny sčítají. 

DALŠÍ PODMÍNKY UŽITÍ REPRODUKCÍ   

NTM si vyhrazuje právo požadovat předání 2 výtisků publikací zdarma. 
Ceny se vztahují i na reprodukce sbírkových předmětů/archiválií/knihovních jednotek pořízených pomocí 
vlastního reprodukčního zařízení. 
Použití na webových stránkách nebo na sociálních sítích se povoluje za předpokladu, že reprodukce bude mít 
nejvýše 400 pixelů na delší straně a bude viditelně v rohu označeno logem NTM velikosti 60 až 80 pixelů 
s průhledností ne větší než 50 %. 
Pokud účel použití reprodukcí souvisí s cíli a záměry NTM, nebo jedná-li se o reciprocitu, je možné na základě 
rozhodnutí generálního ředitele NTM a uzavření smlouvy o spolupráci poskytnout u poplatků za použití 
reprodukcí slevu. 
V případě autorských práv, u nichž není vykonavatelem NTM, musí zájemce krom vypořádání užití 
reprodukcí s NTM vypořádat autorská práva s oprávněnými držiteli. 

VII. 

POPLATEK ZA VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝVOZU PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ 
HODNOTY 

cena 

trvalý vývoz předmětů kulturní hodnoty z území ČR 500 

vývoz předmětů kulturní hodnoty z území ČR na dobu určitou bez poplatku 

Výše poplatku je stanovena podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, 
v platném znění. 

VIII. 

POPLATKY A CENY SLUŽEB LABORATOŘE NTM cena 

OPTICKÁ MIKROSKOPIE  
optická mikroskopie, včetně UV a polarizační, stanovení stratigrafie  
barevné vrstvy v dopadajícím bílém a UV světle 

  

příprava standardního preparátu pro optickou mikroskopii (nábrus 
v příčném řezu) + foto 1 200 

FTIR ANALÝZA  
spektrometrií ATR - materiálová analýza nátěrů, organických 
barviv, organických pojiv, syntetických hmot a polymerů, 
a to i vrstevnatých nebo jinak heterogenních materiálů 

  

makro (volný vzorek, povrchové měření - bez nároku na speciální 
přípravu vzorku) 

800 

mikro (s přípravou vzorku) 2 500 

RAMANOVA SPEKTROMETRIE   

analýza pigmentů 800 

KONZULTACE    

technologie restaurování, konzervace a preventivní konzervace za  
 každou započatou hodinu – základní sazba  600 

V případě náročné zakázky se cena stanoví podle charakteru zásahu dohodou. 

JINÉ  

pronájem mrazicího boxu v Čelákovicích 60 

Cena za 1 paletu a 1 den uložení. 
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IX. 

CENÍK KRÁTKODOBÝCH NÁJMŮ V HLAVNÍ BUDOVĚ NTM  cena / hodinu 

PROSTORY  

přednáškový sál 3 600 

salónek za přednáškovým sálem 2 400 

přednáškový sál + salónek za přednáškovým sálem 4 800 

hlavní vestibul 18 000 

dopravní hala 24 000 

hlavní vestibul + dopravní hala 36 000 

foyer 1. patro 12 000 

foyer 2. patro 12 000 

foyer 3. patro s fontánou  18 000 

Krátkodobým nájmem se rozumí nájem včetně dodávek energií nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. Ceny hodiny 
akce krátkodobých nájmů jsou orientační a jsou stanoveny za každou započatou hodinu. K cenám se 
zpravidla připočítává cena za přípravu a ukončení akce ve výši 1/3 hodinové sazby akce.  
V případě, že konání akce naruší běžnou otevírací dobu muzea, bude navíc účtována ušlá tržba. 
Ceny lze snížit pouze po předchozím odsouhlasení generálním ředitelem NTM.  

svatební obřad v prostorách NTM 15 000 

Pouze v pátek. Vyžádané doplňkové služby se hradí samostatně. 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (netýká se přednáškového sálu a salónku za 
přednáškovým sálem)  

židle 1 ks (polstrovaná) 45 

stůl 1 ks (160 x 80 cm) 120 

ozvučení (obsahuje: reproduktory, stativy, 2 ks bezdrátových mikrofonů) 1 200 

projekce (obsahuje: plátno 4 x 3 m, dataprojektor, PC, kabeláž, stativ) 5 500 

osvětlení (obsahuje: reflektory, stativy, ovládací pult, kabeláž) 2 900 

malé pódium (1 – 5 modulů; modul 180 x 75 cm) – cena za jeden modul 600 

velké pódium (12,5 m2) 7 500 

řečnický pult 350 

CENÍK KRÁTKODOBÝCH NÁJMŮ 
V CENTRU STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ PLASY cena / hodinu 

PROSTORY horního hospodářského dvora Centra stavitelského dědictví Plasy 

Santiniho sál (140 židlí, řečnický pult, pevný pult) 500 

Matheyův sál (60 židlí, 2 stoly) 300 

Ratejna (jen se Santiniho sálem) 100 

Opatská konírna 300 

Ovčín (hasičárna) 150 

Románský foyer a rohová pracovna 200 

celodenní komerční pronájem všech uvedených prostor areálu 
 hospodářského dvora včetně venkovních dvorů a zahrady 

120 000 
za celý den 

Vzhledem k pravidlům veřejné podpory je třeba rozsah a účel pronájmu vždy předem projednat. 
Krátkodobým nájmem se rozumí nájem včetně dodávek energií nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. Ceny hodiny 
akce krátkodobých nájmů jsou stanoveny za každou započatou hodinu. U akcí (pronájmů) mimo běžnou 
pracovní dobu (večery, víkendy, svátky) je vybírán 50% příplatek. 
Ceny zahrnují práce na přípravě a ukončení akce a využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, 
prezentační techniky a ozvučení). 
Ceny lze snížit pouze po předchozím odsouhlasení generálním ředitelem NTM (včetně případů splňujících 
pravidla veřejné podpory). 



Ceník NTM 
platnost od 1.3.2020 

strana  10  z  11 

svatební obřad v prostorách hospodářského dvora 3 000 

Pro snoubence, z nichž je alespoň jeden obyvatelem města Plasy, platí 50% sleva. Vyžádané doplňkové 
služby se hradí samostatně. 

celodenní pronájem všech uvedených prostor areálu  
 hospodářského dvora včetně venkovních dvorů a zahrady  
 pro svatby 

22 000 
za celý den 

Ceny zahrnuje práce na přípravě a ukončení akce a využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, 
prezentační techniky a ozvučení). 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (další vybavení)  

židle 1 ks (nad rámec standardního vybavení prostor) 45 

stůl 1 ks (nad rámec standardního vybavení prostor) 120 

ozvučení (obsahuje: reproduktory, stativy, 2 ks bezdrátových mikrofonů) 1 200 

projekce (obsahuje: plátno, dataprojektor, PC, kabeláž, projekční stěna) 3 000 

malé pódium (1 ÷ 12 modulů; modul 200 x 100 cm) – cena za jeden modul 600 

výstavní rámy pro posterové prezentace – cena za jeden kus 200 

Ceny jsou za celou dobu pronájmu prostor. 

X. 

POPLATKY ZA FILMOVÁNÍ A NATÁČENÍ V PROSTORÁCH NTM, 
JEDNOTLIVÝCH SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ, ARCHIVÁLIÍ A KNIHOVNÍCH 

JEDNOTEK 
cena 

zpravodajství bez poplatku 

dokumentární filmová tvorba 4 000 

komerční filmová tvorba 8 000 

reklama 14 000 

ostraha při natáčení – 1 započatá hodina 250 

odborný dozor při natáčení – 1 započatá hodina 350 

Ceny jsou stanoveny za každou započatou hodinu. Štábu o šesti na více osobách se účtuje 50% příplatek, 
náročnější svícení vyžaduje vlastní zdroj elektřiny. 

XI. 

CENÍK SLUŽEB SPOJENÝCH S DODÁNÍM ZBOŽÍ 
OBJEDNANÉHO Z E-SHOPU cena 

POPLATEK ZA ODESLÁNÍ POŠTOU (po ČR)   

jednotný 150 

V mimořádných případech je cena poštovného stanovována s přihlédnutím na platné sazby České pošty. 

OSOBNÍ ODBĚR   

pouze na adrese Praha 7, Kostelní 42, a to vždy v úterý až neděle od 
10:00 do 17:00; při osobním odběru je možno platit zboží pouze hotově 

0 

POPLATEK ZA ODESLÁNÍ POŠTOU (do zahraničí)   

u zásilek odesílaných do zahraničí je poštovné kalkulováno individuálně podle platného 
ceníku České pošty. Objednané zboží je odesíláno po úhradě fakturované částky. 
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XII. 

ZNALEČNÉ (ODMĚNA ZA ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 
NÁRODNÍM TECHNICKÝM MUZEEM JAKO ZNALECKÝM ÚSTAVEM) cena 

zpracování znaleckého posudku podle zadavatelem dodaných 
podkladů za hodinu práce znalce 600 

zpracování znaleckého posudku za využití podkladů ze sbírek NTM, 
knihovních a archivních zdrojů NTM za hodinu práce znalce 1 000 

zpracování znaleckého posudku za využití podkladů ze zdrojů mimo 
NTM (včetně fyzické prohlídky předmětu posudku na místě) za 
hodinu práce znalce 

1 500 

Ceny jsou stanoveny za každou započatou hodinu. Ke znalečnému se připočítává náhrada nákladů 
v prokázané výši. 

Národní technické muzeum je zapsáno jako znalecký ústav v Oddíle II. Seznamu ústavů kvalifikovaných pro 
znaleckou činnost vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obory znalecké činnosti: 
Školství a kultura 

- historické přístroje z oboru exaktních věd, dějin techniky, průmyslu a socialistické industrializace, 
- historie hornictví, metalurgie, strojírenství, spotřebního průmyslu, dopravy (pozemní, železniční, vodní 

a letecké), elektrotechniky, 
- historie sdělovací techniky, stavitelství, architektury, historické technické literatury. 

Závěrečné ustanovení: 

Zrušuji Příkaz GŘ č. 2019.04 - Ceník NTM (účinný od 1.9.2019). 

Platnost ceníku NTM: 

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1.3.2020. 

Praha 28.2.2020 

Mgr. Karel Ksandr 
generální ředitel 


