
CENÍK SLUŽEB 
Knihovny Národního muzea 

 

Poplatky za registraci: 
 
Roční průkaz pro dospělé 100,- Kč  

Roční průkaz pro studenty a důchodce 50,- Kč 

Pětidenní průkaz pro dospělé 10,- Kč 

Pětidenní průkaz pro studenty a důchodce 5,- Kč 

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu 10,- Kč 

 

Reprografické služby: 
a) tištěné kopie 
 

Tisk z internetu 2,- Kč 

 
Černobílá kopie: 
 

Formát A4  jednostranně 2,- (6,-) Kč       

              A4  oboustranně 4,- (10,-) Kč   

    

 sazby v závorkách platí u knih vydaných od r. 1800 do r. 1945 

 sazby před závorkou platí u knih vydaných od r. 1945 do současnosti 

 pro periodika platí pouze sazba v závorkách bez ohledu na rok vydání 

 z knih a časopisů do r. 1800 poskytujeme pouze digitální kopie 
 

Formát A3  jednostranně 8,- (10,-) Kč  

              A3 oboustranně 10,- (20,-) Kč  

 
Barevná kopie: 
 

Formát A4  jednostranně 15 Kč 

Formát A3  jednostranně 25 Kč          

 

 
b) digitální kopie 
- poskytujeme z knihovních fondů vydaných do roku 1800 (včetně), z rukopisů a speciálních 
fondů bez zřetele k datu vydání 
- všechny zhotovené digitální kopie se poskytují v základním rozlišení 300 dpi a velikosti 1:1 
Digitální kopie již digitalizovaného dokumentu: 

 za 1 snímek 8,- Kč 

 za celý dokument (paušální cena) 500,- Kč 



Digitální kopie dokumentu, který dosud není digitalizovaný: 

 za 1 snímek 15,- Kč   

c) tištěný výstup z digitální kopie 

Černobílá kopie: 
 

Formát A4 jednostranně        2,- Kč 

Formát A3 jednostranně     8, - Kč 

 
Barevná kopie: 
 

Formát A4  jednostranně  15 Kč 

Formát A3  jednostranně   25 Kč          

 

Paušální ceny za digitalizaci dokumentů (rukopisů, starých tisků) dle rozsahu předlohy:  

         1- 300 stran (skenů) 1.000,- Kč 

         301-400 stran (skenů) 1.200,- Kč  

         401-500 stran (skenů)  1.400,- Kč  

         nad 500 stran (skenů)  2.000,-  Kč 

Poplatek za uložení na CD/DVD 20,- Kč         

Poplatek za navýšení dpi (o každých započatých 100 dpi)  20,- Kč 
 
Množstevní slevy: nad 50 snímků 25% z ceny, nad 100 snímků 30% z ceny 
                                    (Pozn.: slevy se nevztahují na paušální platby!) 
 
Všechny vytvořené kopie jsou určeny pouze pro studijní účely badatele, v případě jejich 
reprodukce je nutné uzavřít smlouvu o povolení k užití a uhradit poplatek dle sazeb 
uvedených v Ceníku NM. 

Poplatky za povolení k reprodukci 

K publikaci digitálních kopií je nutné uzavřít „Smlouvu o jednorázovém užití obrazového 
materiálu“.  
 
Výše poplatků: 

   1 kopie   
reprodukce černobílé  800, – Kč     
reprodukce barevné 
reprodukce na výstavu 

 1850, – Kč 
   500,- Kč 

 
 

 

 
Použití reprodukcí pro účely vědecké, výukové a pro účely propagace NM se nezpoplatňuje.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 



Všechny služby poskytované v prostorách Knihovny NM jsou hrazeny v Kč.     
          
Pozn.:  
Ceník služeb KNM vychází z platné Směrnice č. 11/2009 -  „Ceník služeb Národního muzea, 
stanovování cen pronájmů prostor v objektech Národního muzea a zásady při čerpání 
prostředků z darů, ze sponzorských a propagačních smluv". 


