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1. Obecná ustanovení
Za služby jsou dle tohoto ceníku považovány práce a služby poskytované
zaměstnanci Národního muzea v přírodě, příspěvkové organizace –
organizačního útvaru Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP) ve smyslu
jednotlivých ustanovení Zřizovací listiny dle požadavku externích subjektů
převážně k jiným než odborným, výchovným a studijním účelům.
Součástí tohoto ceníku je také ceník návštěvnických služeb – vstupného – do
jednotlivých expozičních areálů VMP, dále ceník nájmů a pronájmů
(krátkodobých) další provozních prostor například k pořádání divadelních
představení, filmových a hudebních produkcí, nebo k uspořádání konferencí
a seminářů druhými právnickými nebo fyzickými osobami.
Poplatky za pořizování kopií sbírkových předmětů, archiválií, reprodukcí
z negativů a sbírkových snímků jsou pojímány pouze jako součást odborné
služby informačního charakteru a tvoří jednu z položek kalkulace její ceny.
V kompetenci generálního ředitele je, aby na základě návrhu
a zhodnocení ze strany vedoucích jednotlivých pracovišť VMP rozhodl, jak
bude poskytovaná služba a náročnost její realizace zhodnocena, a zda
navrhne přijetí náhradního plnění nebo protislužbu od klienta. Důležitou
součástí realizace služby je vypracování smlouvy obsahující dohodnuté
podmínky. Smlouvu podepisuje výhradně generální ředitel.
Je-li zapůjčován kterýkoliv dokument či předmět ze sbírky VMP nebo
instalovaná expozice v objektu ke komerčním, publikačním či obdobným
účelům, je povinností vedoucího pracoviště sjednat o celé záležitosti
smlouvu dle přiloženého vzoru, která zabezpečí nezcizitelná vlastnická
a
autorská
práva
VMP
a
jeho
pracovníků
k instalacím, sbírkovým předmětům a ostatním nosičům informací muzejní
a dokumentační povahy, podmínky jejich prezentace a pojistné ceny
včetně poplatků a termínů.
Součástí cenové kalkulace je vždy vedle tzv. provozních nákladů také částka
za vyhledání předmětu, jeho úpravu a adjustaci, popř. úprava instalace dle
záměru pronajímatele a její uvedení do původního stavu včetně manipulace
se sbírkami.
Vždy je nutno respektovat, že služby muzeím a galeriím se poskytují recipročně
a bezplatně, včetně zápůjček sbírkových předmětů a prací spojených s jejich
vyhledáním, přípravou, adjustací, předáním a zpětným uložením.
Služby poskytované studentům v rámci plnění jejich studijních úkolů lze
poskytovat zdarma, zaváže-li se student, že do archívu VMP předá jako
protihodnotu jeden exemplář výsledku své práce (seminární, ročníková,
bakalářská, magisterská práce atd., v podobě tištěné – viz badatelský řád).
2

Pro stanovení položek ceníku odborných služeb bylo využito podkladů dalších
muzeí, také výsledku jednání Asociace muzeí a galerií ČR k této
problematice.
Generální ředitel je oprávněn uzavřít vyšší či nižší úhradu s ohledem na obsah
či frekvenci zájmu o příslušné služby.
Pokud není uvedeno jinak, je DPH účtováno dle platné sazby.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.12. 2018

Ing. Jindřich Ondruš
generální ředitel
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2. Ceník návštěvnických služeb 2019
Areál

základní

snížené

dětské

rodinné

za 1 zvíře

Dřevěné městečko a
výstavy

100,-

80,-

50,-

200,-

20,-

Mlýnská dolina a
výstavy

80,-

60,-

40,-

160,-

20,-

Valašská dědina a
výstavy

100,-

80,-

50,-

200,-

20,-

Všechny tři areály a
výstavy - okružní

200,-

150,-

90,-

400,-

50,-

Výstavy Sušák

40,-

30,-

20,-

80,-

Mlýnská dolina +
Valašská dědina
mimosezónní vstupné

60,-

40,-

30,-

80,-

20,-

100,-

80,-

50,-

200,-

20,-

Všechny tři areály a
výstavy – okružní
mimosezónní vstupné

Na vybrané programy je vstupné stanoveno individuálně.
Mimosezónní vstupné - (leden - duben, říjen - prosinec) do Valašské dědiny a Mlýnské
doliny, kdy jsou zpřístupněny pouze exteriéry.
Popis jednotlivých kategorií vstupného:
 Základní vstupné: návštěvníci VMP
 Skupinové vstupné: 15 platících + 1 osoba zdarma
 Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den
 Snížené vstupné: studenti, senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP, držitelé
Evropské karty mládeže EYCA, držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE
 Dětské vstupné: děti od 6 do 15 let
 Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let
 Poplatek za jedno zvíře: Všechna zvířata (pes, kočka, fretka aj.) musí být
s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku!
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Vstup zdarma:







děti do 6 let
držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu
držitelé karty AMG, ICOM, ČSMP, ZMS, ÚMPS, SMWP
dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky
novináři (PRESS)
zaměstnanci příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR po prokázání
příslušnou zaměstnaneckou kartou včetně max. tří osob jeho doprovodu

Slevy ze vstupného:


20% - držitelé karty „Rodinný pas“



25 % - z okružní vstupenky pro držitelé karty „Rožnov Card“



25% - z okružní vstupenky program „REGIONPARTNER“ pro podnikatelské
subjekty

Permanentky:
 Cena celoroční vstupenky (PERMANENTKA) na rok 2019 činí 400,- Kč.
Zakoupené celoroční vstupenky platí na 10 vstupů pro prohlídku všech areálů,
včetně pořadů a akcí pořádaných v rámci Valašského roku 2019, vyjma
programů Valašského roku 2019, u kterých bude výslovně vyloučena možnost
použití celoročních vstupenek.
Průvodcovské služby:
 Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby je následující:
 100,- Kč za jednu školní výpravu s výkladem v českém jazyce
 200,- Kč za jednu výpravu s výkladem v českém jazyce
 400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce
Výchovně vzdělávací pořady:
 aktuální informace na www.vmp.cz
 Výchovně vzdělávací pořady (mimo pořady s individuálním vstupným:
Slabikář devatera řemesel, a Škola mladých odzemkářů):
 ZTP/P – zdarma
 MŠ - 20,- Kč
 ZŠ, SŠ - 40,- Kč
 senioři - 40,-Kč
 Výchovně vzdělávací pořad Vánoce na dědině:
 ZTP/P – zdarma
 MŠ - 30,- Kč
 ZŠ, SŠ - 60,- Kč
 Senioři, ZTP - 80,-Kč
(nad 15 dětí pedagog zdarma, platí u všech programů)
(všechny programy se objednávají on-line na www.vmp.cz s výjimkou Slabikáře
devatera řemesel a Školy mladých odzemkářů)
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3. Ceník nájmů a pronájmů pro rok 2019
Janíkova stodola








multifunkční sál (divadelní představení, hudební produkce, filmová produkce,
konference, semináře, kongresy;
kapacita 260 míst (možnost konferenční úpravy včetně konferenčního
nábytku na kapacitu 100 míst);
sál je plně vybaven audio –vizuální technologií
provozní zázemí – šatny, sociální zařízení
základní sazba 4 hodiny 6.500,- Kč,
v zimním období ( listopad až březen ) 4 hodiny 15.000,-Kč,
nad 4 hodiny 1000,- Kč za každou další hodinu

Komorní amfiteátr






přírodní amfiteátr v areálu Dřevěného městečka
provozní zázemí – šatny
součástí je základní audio zařízení včetně osvětlení amfiteátru
základní sazba za pronájem 9 000,- Kč (2 hodiny)
každá další započatá hodina á 2 000,- Kč

Amfiteátr ve Valašské dědině





přírodní amfiteátr v areálu Valašská dědina
provozní zázemí – šatny
základní sazba 12 000,- Kč (2 hodiny)
každá další započatá hodina á 5 000,- Kč

Konferenční sál – Sušák







multifunkční sál (filmová produkce, konference, semináře
kapacita 80 míst včetně konferenčních stolů
provozní zázemí – sociální zařízení, audio – vizuální technologie
základní sazba 5 000,- Kč/den
hodinová sazba (max. do 5 hod. včetně přípravy) 700,- Kč
obsluha aparatury 300,- Kč/hod.

Objekt „Živý dům“
 pronájem prostoru pro pořádání workshopů a kreativních dílen, přednášková
činnost
 kapacita účastníků pro realizaci workshopů či dílen: 10 -15 osob, přednášková
činnost 25 osob
 základní sazba do 3 hod – 4 000,- Kč
 sazba od 3 hod a více (max. 6 hod) – 6 000,- Kč
 cena zahrnuje nájem objektu, náklady na energie a úklid
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Svatební obřady ve VMP
 Poplatek za umožnění svatebního obřadu v areálu VMP činí 4500,-Kč včetně
DPH.
 Poplatek za umožnění svatebního obřadu v areálu muzea s úpravou exteriéru
činí 6000,-Kč včetně DPH.
 Poplatek je splatný k datu podpisu smlouvy
 V případě zájmu nabízíme možnost zajištění koňského povozu k přepravě
novomanželů od brány č. DM10 k objektu Radnice za poplatek 800,-Kč
včetně DPH.
Cena pronájmů a dalších služeb pro účastníky (demonstrátory, řemeslníky,
prodejce) v rámci programové nabídky Valašský rok 2019
 na základě oficiální žádosti a uzavřené Smlouvy o poskytování služeb
 kontaktní osoba Radek Hasalík (571 757 149, hasalik@vmp.cz)
Plocha
pro
Stán
Plocha
Druh činnosti
Stůl
Jehlan
vlastní
El. přípojka
ek
navíc
stánek
do 5m2
Kč
Předvádění
rukodělné
činnosti a
zároveň účast
v lidovém
stylovém oděvu

Kč

Kč

Kč

Kč/1m2

Kč

bez poplatků
pořady Velikonoce, Starodávný jarmark a Vánoční
jarmark jsou zpoplatněny podle Ceníku služeb bez ohledu
na prezentaci rukodělné výroby

Prodej bez
předvádění
výroby

726

968

968

600

242

Prodej nápojů a
potravin

1210

1210

1210

800

242

Prodej
alkoholických
nápojů

1552

1552

1552

1100

363

Zřízení el.přípojky
230 V

484

Zřízení el.přípojky
400 V

847

Uvedené sazby platí pro jeden den. Sazba za zřízení el. přípojek je jednorázová.
Ceny za pronájem majetku (nábytek a el. přípojky) jsou zpoplatněny podle platné
sazby DPH
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Cena pronájmu / zápůjček venkovního mobiliáře
 na základě oficiální žádosti a uzavřené Smlouvě o zápůjčce

Cena zápůjček

Ks

Doba
zápůjčky/
dnů

Cena bez
montáže
(instalace)

Montáž /
cena

Cena
s montáží

STÁNEK PRODEJNÍ

1

1

780,-

290,-

1 070,-

LAVICE

1

1

80,-

10,-

90,-

STŮL

1

1

190,-

30,-

210,-

PODIUM 7,8 x 7,8 m

1

1

4 000,-

5 200,-

9 200,-

Ceny jsou uvedeny včetně DPH
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4. Ceník služeb v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
VMP zveřejňuje podle § 5, odst. 1, písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, sazebník úhrad za poskytování informací.
Za poskytování informací, vztahujících se k působnosti VMP (mimo badatelské služby
a služby s tím spojené), které nejsou veřejně přístupné, zaplatí žadatel VMP úhradu
nákladů, spojených s vyhledáváním a zpracováním informací, pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a odeslání informací ve výši:
 220,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování
vyžádané informace. (Jedná-li se o poskytnutí informace v čase kratším než ½
hodiny, snižuje se úhrada o 50 % -- tj. 110 Kč.)
 Provozní a materiální náklady (ceny vč. DPH):
 výtisky (kopie)
o 2,- Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A4
o 3,- Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A4
o 3,- Kč/ks jednostranný výtisk (kopie) formátu A3
o 5,- Kč/ks oboustranný výtisk (kopie) formátu A3
 obálky úřední
 0,85 Kč/ks doručenka Valašského muzea v přírodě
 1,20 Kč/ks obálka formátu C5
 2,20 Kč/ks obálka formátu B4
 technické nosiče
 30 Kč/ks nenahraný CD disk
 Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace se řídí
platným ceníkem poštovních služeb.
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5. Ceník knihovnických služeb
Kontaktní údaje:
Adresa knihovny:

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
E-mail: knihovna@vmp.cz
Tel.: 571 757 183
 Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce. Kopie jsou určeny
pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v
souladu s platnými zákony.
 Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování
vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie
v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií a rešerší jsou uvedeny
v Ceníku odborných služeb Oddělení dokumentace a Oddělení výzkumu
a sbírkových fondů.
Meziknihovní výpůjční služba
Vnitrostátní
 Realizovaná výpůjčka
60,- Kč/1 ks
+ přeúčtování dalších poplatků účtovaných dodávající knihovnou

Kopie z knihoven ČR
5,- Kč/A4
+ přeúčtování dalších poplatků účtovaných dodávající knihovnou
Mezinárodní





Realizovaná výpůjčka knihy ze zahraniční
knihovny
300,- Kč
Kopie 1 až 10 stran
80,- Kč
Velká Británie a zámoří
500,- Kč
Kopie 1 článku
400,- Kč

Poštovné za odeslání dokumentu dle platných tarifů České pošty
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6.

Ceník odborných
a sbírkových fondů

služeb

Oddělení

dokumentace

a

Oddělení

výzkumu

6.1. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky
Rešerše - zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející
z vyhledání a excerpce příslušných dokumentů, katalogu druhostupňové
dokumentace, konzultace k vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, jednání
soudů, notářů mimo vypracování znaleckého posudku o ceně a dalších odborných
zdrojů (dále jen zdrojů).




jednoduchá rešerše, použití 1 – 2 zdrojů
náročná rešerše, použití 3 – 5 zdrojů
náročná kombinovaná rešerše, 6 a více zdrojů

Kancelářská práce

1h výkonu/ 200,- Kč
1h výkonu/ 300,- Kč
1h výkonu/ 450,- Kč
1h výkonu/60,- Kč

Manipulační poplatek – poštovné je účtováno dle platných ceníků a sazeb
poskytovatele poštovních služeb
Elektronická databáze

150,- Kč

Zvláštní platbou je řešena licenční smlouva zahrnující souhlas Valašského muzea
v přírodě k publikování odborných nebo popularizačních statí za uplatnění dalších
tzv. komerčních sazeb, které jsou v rámci ceníku dále specifikovány.
6.2 Reprodukce archiválií, dokumentů a předmětů sbírky VMP
Reprodukce archiválií a dokumentů
 Kopírování černobílé jednostranné
 Z volných listů
 Z vázaných listů





A4
A4

6,- Kč
8,- Kč

A3
A3

9,- Kč
11,- Kč

Kopírování černobílé oboustranné
Z volných listů
A4
Z vázaných listů
A4

10,- Kč
15,- Kč

A3
A3

20,- Kč
25,- Kč

A4
A4

25,- Kč
30,- Kč

A3
A3

35,- Kč
40,- Kč

Kopírování barevné oboustranné
Z volných listů
A4
Z vázaných listů
A4

35,- Kč
40,- Kč

A3
A3

60,- Kč
65,- Kč

Kopírování barevné jednostranné
 Z volných listů
 Z vázaných listů
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Zvláštní platbou je řešena Licenční smlouva zahrnující jednorázový souhlas VMP
s užitím reprodukce archiválií pro účely:


vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie,
monografie, edice, katalogy výstav)
 nezpoplatňuje se mimo platbu za zhotovení



komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře,
propagační materiály, atp.)
 1 ks reprodukce do nákladu 600 výtisků
1. 500,- Kč
 1 ks reprodukce do nákladu nad 600 výtisků 3. 000,- Kč



ceny se vztahují i na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního
zařízení žadatele.
k této komerční sazbě se připočítává cena za zhotovení dle platného
ceníku

Digitální reprodukce archiválií a dokumentů
Digitální kopie se poskytují standardně v barevném režimu RGB s rozlišením 300 dpi,
případně násobcích 100.
Výstupní formát je JPG, TIF, PNG v barevné hloubce 8 bitů bez úprav v tiskové
velikosti 1:1.
Služby digitalizačního pracoviště a fotoateliéru se poskytují výhradně na základě
písemné objednávky, pokud nebudou narušeny plánované úkoly VMP. Souhlas vždy
uděluje ředitel VMP.
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy







Skenování předloh do formátu
A4
30,- Kč
Skenování předloh do formátu
A4 – A3
60,- Kč
Skenování předloh do formátu
A3 – A2
100,- Kč
Velkoformátové skenování předloh formátu A3 – A0+
300,- Kč
Velkoformátové skenování předloh formátu A3 – A0+
250,- Kč s použitím
ochranné fólie
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20,- Kč

Zhotovení digitální transparentní reprodukce


Negativ 35mm
 1 ks (políčko)
 Filmový pás 2 – 6 políček
 Filmový pás 6 a více políček





15,- Kč
50,- Kč
150,- Kč

Negativ 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm
1 ks (políčko)
20,- Kč
1 – 3 políčka
60,- Kč
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Diapozitiv 35 mm
 1 ks (políčko)
 Filmový pás 2 – 6 políček
 Filmový pás 6 a více políček

15,- Kč
50,- Kč
150,- Kč



Diapozitiv 6x6 cm, 6x7cm, 6x8 cm, 6x9 cm
 1 ks (políčko)
30,- Kč



Přenos dat
 externí HD, USB flashdisk, DVD, DVD+R/DVD-R médium + zápis dat
včetně verifikace PC formát
60,- Kč

Zhotovení digitální transparentní reprodukce – formát Hasselblad




Formát filmu: negativ nebo pozitiv – 35 mm (kinofilm, 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm,
6x12 cm, 6x17cm, 9x12 cm, 4“x5“
 Cena za 1 ks/8 bit
100,- Kč
 Cena za 1 ks/16 bit
250,- Kč
Přenos dat
 externí HD, USB flashdisk, DVD, DVD+R/DVD-R médium + zápis dat
60,- Kč

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy





Dokumentační snímek pořízený profesionální digitální zrcadlovkou
 350,- Kč
Dokumentační snímek pořízený profesionální digitální zrcadlovkou na
fotografickém stole (malé a střední předměty)
 1500,- Kč
Dokumentační snímek pořízený profesionální digitální zrcadlovkou na
fotografickém pozadí (velké předměty)
 2000,- Kč
Přenos dat
 externí HD, USB flashdisk, DVD, DVD+R/DVD-R médium + zápis dat
 60,- Kč

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy
 1 obraz, soubor
50,- Kč
Zvláštní platbou je řešena licenční smlouva zahrnující jednorázový souhlas VMP
s užitím reprodukce sbírkových předmětů a dokumentů archivní povahy. Tato zvláštní
platba se vztahuje také na soukromé fotografie pořízené v expozičních areálech
VMP pořízené vlastním zařízením žadatele nebo samotného návštěvníka a řídí se
také příslušným ustanovením Návštěvního řádu VMP.


použití reprodukcí pro účely studijní a vědecké
 1 ks reprodukce černobílé i barevné – nezpoplatňuje se (Licenční
smlouva neúplatná)
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použití reprodukcí pro účely populárně-vědecké (Licenční smlouva úplatná)
 1 ks černobílé reprodukce
800,- Kč až 1. 500,- Kč
 1 ks barevné reprodukce
1. 500 Kč – 2. 500,- Kč



použití reprodukcí archiválií pro účely komerční – Licenční smlouva úplatná (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře,
propagační materiály, atp.)
 1 ks černobílé reprodukce
1. 500,- Kč až 2. 500,- Kč
 1 ks barevné reprodukce
3. 000,- Kč až 5. 000,- Kč



použití pro účely zpravodajské (deníky, časopisy)
 1 ks reprodukce černobílé i barevné – nezpoplatňuje se (Licenční
smlouva neúplatná, zpravodajská)

V případě souhlasu Valašského muzea v přírodě může žadatel uhradit cenu za
reprodukce předáním publikací nebo jiného dokumentačního materiálu
v požadované hodnotě.
6.3

Zápůjčka sbírkových předmětů

Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů jiným subjektům než muzeím a galeriím
je předznamenán zhodnocením:
 aktuální potřeby požadovaných předmětů pro expozice a výstavy muzea;
 kvantitativním
zastoupením
požadovaných
sbírkových
předmětů
ve fondu VMP;
 zvážením rizika účelu, k jakému je zápůjčka žádána;
 časovou a odbornou náročností výběru předmětů a fotografií, jejich
vyhledání v katalogu a depozitáři;
 náročností přípravy, konzervace a adjustace;
 významu,
jaký
může
zápůjčka
pro
prezentaci
muzea
v obecném povědomí mít;
 případným rizikem pro předměty a jejich stav.
Zápůjčka sbírkových předmětů se řídí zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů a dále vnitřní směrnicí VMP – Režim
zacházení se sbírkou a sbírkovými předměty.
Zapůjčitel před převzetím zapůjčeného předmětu nebo souborů předmětů musí
doložit:
 doklad o uzavření pojištění za škodu způsobenou na cizím majetku (bude krýt
případné poškození, ztrátu, znehodnocení poskytnuté zápůjčky)
 doklad potvrzující, že předmět bude pod 24 hodinovou monitorovací
ochranou.
Částka požadovaná za zapůjčení se stanoví smluvně a je individuálně závislá na
rozhodnutí vedoucího pracoviště, jehož sbírky jsou předmětem zápůjčky. Minimální
cena je 2. 000,- Kč/ den / ks.
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V ceně je zahrnuto vyhledání sbírkových předmětů, manipulace, základní ošetření
před popř. nutná údržba po ukončení akce - zápůjčky.
Zápůjčka je realizována podle platných předpisů a na základě písemné žádosti
adresované na VMP minimálně 60 kalendářních dnů před prvním možným dnem
zapůjčení. Na základě posouzení podané žádosti a jejího kladného vyřízení je
žadatel vyzván k jednání a následnému podepsání smlouvy.
Ceník půjčovného - položky textilní povahy
VMP půjčuje předměty textilní povahy, především kostýmy a kroje, pouze za
účelem vzdělávání a prezentace kulturního dědictví na základě výpůjční smlouvy.
Výpůjčky k soukromým a komerčním účelům nejsou možné. Muzeum si vyhrazuje
možnost nevyhovět požadavku na vypůjčení předmětů textilní povahy z důvodu
omezené personální a časové kapacity.
Cena půjčovného zahrnuje nájem věci a náhradu za praní, čištění a drobné
opravy.
Nájem věci:
Kostým (max. 3 položky)
Doplněk kostýmu – např. koruna krále, klobouk…
Oděv/kroj (max. 10 položek)

300,- Kč
50,- Kč
500,- Kč

Náhrada za praní, čištění a drobné opravy

400 Kč/ks

6.4

Odborná pomoc dle zákona 122/2000 sb.

Vyhláškou č. 275/2000 Sb. bylo VMP pověřeno k poskytování odborné pomoci a
odborných služeb vlastníkům sbírek zapsaných do CES pro:
 sbírky etnografické;
 sbírky přenesených historických staveb;
 sbírky další (doklady tradičních řemesel, rukodělné výroby).
Odbornou pomoc podle § 10 odst. 1 písm. a) Zákona 122/2000 Sb. je Valašské
muzeum povinno poskytnout bezplatně na základě výzvy vlastníka sbírky, která je
zapsána v CES, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.
Odborná pomoc podle odst. 1 písm. a) Zákona 122/2000 Sb., zahrnuje odborné
určení sbírkových předmětů a jejich třídění, odborné určení vhodných podmínek a
způsobu ukládání, uchovávání nebo vystavování sbírek a sbírkových předmětů
včetně určení vhodných podmínek prostředí jejich uchovávání, revizi sbírek
z hlediska potřeby preparace, konzervování nebo restaurování, poradenskou činnost
týkající se evidence, inventarizace nebo vývozu sbírkových předmětů do zahraničí.
Odborné služby dle odst. 1 písm. b) Zákona 122/2000 Sb. je muzeum, jako organizace
zřizovaná státem, povinno poskytnout za úplatu, a zahrnují preparaci, konzervování a
restaurování (viz ceník v kapitole 2.3. – Konzervátorské práce).
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6.5

Vydávání osvědčení dle zákona 71/1994 sb.

Podle zákona 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty je VMP
organizací státu, která podle §2 odst. 2 vydává osvědčení, že předměty nejsou
prohlášenými za kulturní památku, a ani předměty, které jsou částí souboru
prohlášeného za kulturní památku.
Žádost o vydání osvědčení předkládají fyzické nebo právnické osoby, které
předměty kulturní hodnoty hodlají vyvézt, nebo které předměty kulturní hodnoty
nabízejí k prodeji muzeum jako odborné organizaci ve čtyřech vyhotoveních na
předepsaném tiskopisu.
Lhůta pro vydání osvědčení je jeden měsíc od doručení žádosti.
Osvědčení se vydává ve třech vyhotoveních potvrzením příslušné části tiskopisu. Platí
po dobu tří let ode dne jeho vydání. Muzeum archivuje jednu kopii osvědčení po
dobu 20 let.
Poplatek za vydání osvědčení je 1. 000,- Kč, příjemcem je muzeum. Tato ustanovení
platí pro předměty z oboru etnografie a z oboru zemědělství. Pro ostatní obory nemá
muzeum oprávnění osvědčení vydat.
7

Ceník služeb Genealogického centra Valašska

Genealogické centrum Valašska (GCV) poskytuje tyto nadstandardní služby, pokud
nebudou touto zadavatelskou činností narušeny jiné nutné provozní úkoly VMP. Ceny
jsou uvedeny v základní sazbě a mohou být navýšeny.
Vyhotovení rodokmenu po mužské (ženské) linii, zkrácená forma:
Vyhotovení rodokmenu po mužské (ženské) linii:

5. 000,- Kč
10. 000,- Kč

Rozrod předků:
Vývod předků:

15. 000,- Kč
20. 000,- Kč

Genealogické rešerše, dohledávání údajů revize již hotových rodokmenů aj. se řídí
platným Ceníkem odborných služeb Oddělení dokumentace a Oddělení výzkumu
a sbírkových fondů.
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8

Ceník konzervátorských prací

Komplexní zásah zahrnující průzkum, dokumentaci, konzervaci, případné
restaurování a navržení vhodného ochranného režimu pro předměty z kovů,
keramiky, skla, dřeva, textilu, usně a dalších materiálů.
Zhotovení kopie dle originálu pomocí formy a odlitku. Pracoviště je schopno vedle
uvedeného poskytnout i konzultační služby (např. posouzení bionapadení dřevěných
objektů, projekty preventivní konzervace).
V případě nutnosti využití služebního vozidla za účelem výjezdu a posouzení objektu mimo
areál VMP budou k částce účtovány náklady na dopravu.
Poznámka: základní materiál potřebný k práci je součástí tarifu, v případě potřeby
speciálního přípravku se částka za jeho pořízení účtuje po předchozím upozornění
zadavatele zvlášť. Pořízení doprovodné fotografické dokumentace se účtuje dle
ceníku fotografických prací.


1 hodina výkonu

350,- Kč

Ošetření předmětů z organických materiálů (dřevo, textil, kožešiny, obrazy, sochy,
useň, papír) proti hmyzím škůdcům v bezkyslíkové atmosféře (dusík):
 ošetření v netoxické atmosféře (dusík) spolehlivě likviduje všechna vývojová stádia
dřevokazného hmyzu, jakož i hmyzu poškozujícího knižní či textilní předměty.
Proces probíhá v mikroklimatu cca 45-55% RV a 20-25 °C, je tedy velmi šetrný
ke všem ošetřovaným předmětům.
 cyklus ošetření trvá přibližně 3-4 týdny. Předmět je nutné mít na pracovišti
minimálně 2 týdny předem kvůli aklimatizaci na adekvátní mikroklima.
Upozorňujeme, že ošetření touto netoxickou metodou je likvidační nikoliv
preventivní, nicméně jej lze kdykoliv znovu zopakovat.
 velikost boxu: 2600mm x 2100mm x 1200 mm
 využití kapacity boxu do 50%
3. 000,- Kč
 využití kapacity boxu nad 50%
5. 000,- Kč
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9

Ceník služeb a nájmů za přípravu a zpětnou instalaci expozic Valašského
muzea v přírodě

Stejně jako se zápůjčkou předmětů (Ceník odborných služeb Oddělení dokumentace
a Oddělení výzkumu a sbírkových fondů, kapitola 6.3) je nakládáno se žádostí o využití
expozic v objektech, o spolupráci odborných pracovníků odpovědných za areály muzea
při vlastní přípravě a realizaci v rámci spolupráce s televizním a filmovým štábem.
Využití expozičních areálů VMP a dalšího provozně technického a sbírkového
vybavení se řídí podle platných předpisů a na základě písemné žádosti
adresované na VMP v dostatečném časovém předstihu.
Na základě posouzení podané žádosti a jejího kladného vyřízení je žadatel
vyzván k jednání a následnému podepsání smlouvy.
V případě, že charakter natáčení vyžaduje účast dozorujících pracovníků
muzea či odborného garanta expozice, bude součástí smlouvy o natáčení
ujednání o honoráři, který hradí nájemce navíc ke stanovené částce.
Smlouva může formulovat zmírnění poplatků či jejich prominutí v případech, kdy se
jedná o dohodnutou formu propagace muzea, naučné, nebo kulturně – vzdělávací
pořady.
Kategorie – ceny:


uzavření areálu pro návštěvníky, zejména z důvodu natáčení, zahrnuje
také přípravu expozic (-e) objektu (-ů) pro natáčení včetně např. výběru
předmětů využitelných pro natáčení, vyklizení objektu (-ů), uložení
předmětů na bezpečné místo, konzervace a další potřebné ošetření,
zpětná instalace expozice:
 Dřevěné městečko
100. 000,- Kč / den;
 Mlýnská dolina
100. 000,- Kč / 1 den;
 Valašská dědina
200. 000,- Kč / 1 den;
 výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené
v Ceníku nájmů a pronájmů.



využití pouze vybraného objektu nebo objektů, popř. venkovních expozic
v areálu při zachování návštěvnického provozu muzea:
 bez úpravy expozice základní sazba 3.000,- Kč / den / objekt
 s úpravou expozice dle požadavku nájemce ( zejména vyklizení
objektu, uložení předmětů z expozice na bezpečné místo,
konzervace a další potřebné ošetření, zpětná instalace expozice):
o individuální kalkulace, nejméně 5. 000,- Kč / den / objekt;
o výše uvedených nájmů se nevztahuje na objekty uvedené
v Ceníku nájmů a pronájmů;
o využití dalších předmětů ze sbírkových fondů pro natáčení
se řídí Ceníkem odborných služeb Oddělení dokumentace
a Oddělení výzkumu a sbírkových fondů.
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ceny za využití energeticko - technického zázemí muzea:








energetika velkoodběr, energetika maloodběr, zemní plyn,
dodávka vody, stočné – dle platných cen
režijní náklady spojené s přípravou odběrných míst dle individuální
kalkulace,
zednické a tesařské montážní a demontážní práce 336,- Kč / hodina
bez DPH + použitý materiál
vodoinstalace včetně topení 320,-Kč bez DPH + použitý materiál
elektroinstalace 340,-Kč bez DPH + použitý materiál

pokud není uvedeno jinak, je DPH účtováno dle platné sazby
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