1. VSTUPNÉ
1. 1 Vstupné do expozic
osoby starší 15 let
dìti od 6 let, studenti, dùchodci,
3
držitelé prùkazù ZTP, skupiny
držitelé senior pasu
dìti do 6 let, doprovod (tøídy, skupiny)
rodinná vstupenka4
5
držitelé rodinných pasù

a) Teplice
1
- trasy A, B, C, D

b) Krupka

50,- Kè/osoba

40,- Kè/osoba

30,- Kè/osoba
20,- Kè/osoba
zdarma
110,- Kè
80,- Kè

30,- Kè/osoba
20,- Kè/osoba
zdarma
90,- Kè
70,- Kè

1. 2 Vstupné na výstavy
osoby starší 15 let
3
dìti od 6 let, studenti, dùchodci, držitelé prùkazù ZTP, skupiny
držitelé senior pasu
dìti do 6 let, doprovod (tøídy, skupiny)
rodinná vstupenka4
5
držitelé rodinných pasù

30,- Kè/osoba
20,- Kè/osoba
10,- Kè/osoba
zdarma
70,- Kè
50,- Kè

1. 2 Programy pro školy
žáci a studenti
uèitelský doprovod

20,- Kè/osoba
zdarma

1

trasa A - expozice mineralogie, archeologie a zoologie, expozice Keramické školy v Teplicích, keramiky a porcelánu,
expozice zámeckých interiérù, historických hodin a výklenkù s expozicí gotického a barokního umìní
trasa B - výklenky s expozicí gotického a barokního umìní, expozice zámeckých interiérù a historických hodin,
numismatický kabinet a expozice lázeòství
trasa C - expozice mineralogie, archeologie a zoologie, parohová chodba ve druhém poschodí zámku, Rokokový sál,
expozice historických hodin, výklenky s expozicí gotického a barokního umìní a numismatický kabinet
2
trasa D - tzv. románská expozice "Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích" a románská krypta, grotta a malovaný sál
3
min. 10 osob
4
max. poèet osob je 5, z toho max. 2 dospìlí
5
poèet osob je uveden v rodinném pase

2. DIGITALIZAÈNÍ SLUŽBY
2. 1 Èernobílé kopie
formát A4 - jednostrannì
formát A3 - jednostrannì
formát A4 - oboustrannì
formát A3 - oboustrannì
2. 1 Barevné kopie
formát A4 - jednostrannì
formát A3 - jednostrannì
formát A4 - oboustrannì
formát A3 - oboustrannì

a) knihovní fondy

b) sbírkové fondy

2,- Kè/ks
4,-Kè/ks
4,- Kè/ks
6,-Kè/ks

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

a) knihovní fondy

b) sbírkové fondy

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

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

- v sazbì je kromì materiálu (papír, barva) zahrnut i poplatek za manipulaci se sbírkovými pøedmìty (vyhledávání, zpìtné
uložení), odvody firmì DILIA a odmìna pracovníka xeroxu
- v pøípadì kopírování sbírkových fondù a fondù starších padesáti let je nutný pøedchozí souhlas vedoucí muzejní
knihovny nebo vedoucího pøíslušného sbírkotvorného oddìlení
- odborní pracovníci jsou oprávnìni urèit, které materiály mohou být z kopírování trvale vylouèeny, zejména z dùvodu
jejich dalšího poškození, nebo je-li zhotovení kopie v rozporu s právními pøedpisy, jde-li o vzácné tisky apod.
- kopie jsou zhotovovány do poètu 20 listù na poèkání, v pøípadì vìtšího poètu zakázek se kopie
nad 20 listù zhotovují do druhého dne
- kopie zhotovené z fondu knihovny mohou badatelé využít pouze pro vlastní potøebu

2. 2 Zhotovení negativu/diapozitivu na normalizovaný formát filmu
rozmìr/cena 1 políèko kinofilmu

24x36 mm/200,- Kè

2. 3 Digitální reprodukce dvou nebo trojrozmìrného sbírkového pøedmìtu v rozlišení 300 dpi
skenování pøedloh do formátu A4
skenování pøedloh formátu A4 - A3
snímek digitálním fotoaparátem
poskytnutí kopie již døíve digitalizované pøedlohy
poplatek za uložení na CD/DVD
poplatek za odeslání po internetu

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

2. 4 Digitální reprodukce dvou nebo trojrozmìrného sbírkového pøedmìtu tzv. náhledovka
skenování pøedloh do formátu A4
skenování pøedloh formátu A4 - A3
snímek digitálním fotoaparátem
poskytnutí kopie již døíve digitalizované pøedlohy
poplatek za vytištìní na fotopapír (9x13 cm)
poplatek za uložení na CD/DVD
poplatek za odeslání po internetu

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

- v pøípadì reprodukce sbírkových pøedmìtù (tj. body 2. 2 - 2. 4) podepisuje objednavatel služby smlouvu o užití vìci, ve
které je pouèen o reprodukèních právech
- uvedené ceny se vztahují také na reprodukce poøízené pomocí vlastního zaøízení žadatele
- u zakázek nad 10 kusù nebo reprodukcí pro studijní úèely mùže být vzhledem k charakteru zakázky poskytnuta až 50%
sleva
- digitalizaèní služby se neposkytují na poèkání, objednávky jsou vyøizovány dle poøadí podání

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

1000,- Kè
5000,- Kè

- fotografování a filmování v interiérech RMT je možné pouze ve výjimeèných pøípadech na základì
jednorázového povolení øeditele RMT
3. REPRODUKÈNÍ PRÁVO
3. 1 Použití reprodukcí pro úèely vìdecké a odborné (vìdecké a odborné èasopisy, sborníky,
samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav apod.) se nezpoplatòuje
3. 2 Použití reprodukcí pro úèely komerèní (obrazové publikace, televizní poøady, film, pohlednice,
kalendáøe, propagaèní materiály apod.) se zpoplatòuje
1 ks digitální reprodukce

300,- Kè

- reprodukèní právo je udìlováno pouze pro jednorázové využití
- za jakým úèelem budou reprodukce použity, vymezuje smlouva o užití vìci
- v pøípadì souhlasu øeditele muzea mùže žadatel uhradit cenu za reprodukce pøedáním publikace
nebo jiného dokumentaèního materiálu
4. REŠERŠE
Rešerší se rozumí zpráva o výsledku šetøení, zejména zpracování dokumentù podle požadavkù
formou seznamu dokumentù, s pøípadným úvodním rozborem problematiky.
jednoduchá rešerše založená na excerpci 1-2 archivních zdrojù
200,- Kè
nároèná rešerše založená na excerpci více než 2 archivních zdrojù
400,- Kè
- sazby jsou stanoveny jako hodinové a jejich výše je orientaèní

5. PRONÁJEM PROSTOR
Výstavy
výstavní místnost è. 1 (78 m2)
2
výstavní místnost è. 2 (59 m )
Jízdárna (298 m2)

300,- Kè/den
200,- Kè/den
600,- Kè/den

Akce
Místnost pro návštìvníky
Rokokový sál

komerèní
400,- Kè/hodina*
1500,- Kè/hodina**

Vnitøní nádvoøí zámku (2177 m2)

ve spolupráci (snížená sazba)
150,- Kè/den
100,- Kè/den
300,- Kè/den
nekomerèní / ve spolupráci
200,- Kè/hodina*
500,- Kè/hodina**

1000,- Kè/hodina nebo 6000,- Kè/den

* Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Místnosti pro návštìvníky pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 150,- Kè/akce
za služby .
** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 1000,- Kè/akce za
služby .

- spoleèenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s pøihlédnutím k pøedpokládaným nákladùm
- pronájem Místnosti pro návštìvníky, Rokokového sálu a vnitøního nádvoøí zámku k soukromým
akcím lze sjednat pouze dohodou mezi RMT, zastoupeným øeditelem, a nájemcem
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou pøi konání akcí humanitárních, spoleèensky
významných nebo výrazným zpùsobem propagujících RMT
- nájemné za prostory RMT zapùjèené pro natáèení (filmové spoleènosti, TV apod.) se sjednává vždy
dohodou mezi RMT, zastoupeným øeditelem, a nájemcem vyjma zpravodajských poøadù

6. SVATEBNÍ OBØADY
- termín a hodinu svatebního obøadu je nutné si pøedem rezervovat na matrice Magistrátu mìsta
Teplice (za vydání povolení uzavøít manželství mimo stanovenou dobu nebo úøednì urèenou
místnost vybírá magistrát správní poplatek dle svého sazebníku)
- pronájem vybraných prostor teplického zámku pro svatební obøad se sjednává dohodou mezi RMT,
zastoupeným øeditelem, a nájemcem
Rokokový sál
Vnitøní nádvoøí zámku vèetnì krypty

3000,- Kè/obøad***
3000,- Kè/obøad

*** Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu pøipoèítává manipulaèní pøíplatek 1000,- Kè za služby.

- základní cena za jeden obøad zahrnuje poplatek za pronájem prostor a fotografování a filmování
v prostorách konání svatebního obøadu, v pøípadì zájmu je možné si za poplatek zapùjèit klavír (platí
jen pro Rokokový sál) nebo audio pøehrávaè
- za pøíplatek 1 000,- Kè *** lze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo
pronajaté prostory)
*** V tomto pøípade je svatebním hostùm (max. 40 osob) zdarma nabídnuta komentovaná prohlídka zámeckých expozic.

POZNÁMKA: Svatební obøad a fotografování a filmování s ním spojené jsou na teplickém zámku
realizovány za dozoru povìøeného pracovníka RMT, jehož pokyny se svatebèané musí øídit.

7. ZÁPÙJÈKY SBÍRKOVÝCH PØEDMÌTÙ
Poplatek za zapùjèení sbírkových pøedmìtù vèetnì jejich vyhledání je urèován individuálnì se
zøetelem na specifikaci zápùjèky. Minimální sazba komerèní zápùjèky je stanovena na 300,- Kè za
jeden pøedmìt.

8. DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY
8. 1 K celkové cenì za poskytnutou službu (výkon èi upomínku) se pøipoèítávají ještì náklady
(skuteènì vynaložené) na
poštovné a telefon
- tyto náklady pracovník vykazující službu (výkon) zjistí v sekretariátì RMT (poštovné) nebo
v ústøednì RMT (telefon)
8. 2 Náklady na poštovné a balné v pøípadì prodeje publikací RMT budou úètovány paušálnì
ve výši
zásilka na dobírku
zásilka na fakturu (pro organizace)

120,- Kè
80,- Kè

8. 3 Provoznì- technické náklady
Prohlídka knihovny v Oseku vèetnì odborného výkladu
700,- Kè/hodina
Pronájem dataprojektoru vèetnì projekèního plátna
100,- Kè/hodina
Pronájem audiotechniky
100,- Kè/hodina
Pronájem výstavního panelu nebo vitríny
od 50,- Kè/den (dle velikosti a typu)
- bezplatný pronájem projekèních a výstavních prvkù lze sjednat dohodou pøi konání akcí
humanitárních, spoleèensky významných nebo výrazným zpùsobem propagujících RMT
8. 4 Poplatek za upomínky
I. upomínka
II. upomínka

30,- Kè
40,- Kè

III. upomínka
IV. upomínka

- výbìr poplatkù za upomínky se øídí Výpùjèním øádem muzejní knihovny

60,- Kè
100,- Kè

