Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, Pivovarská 28, 440 01 Louny

Příkaz ředitele č. 8/2019
Č.j.: OMLN_845/2019

Ceník poskytovaných služeb
účinný od 1. července 2019

A. Vstupné do expozičních budov Pivovarská čp. 43 a 189 v Lounech
1. Základní vstupné – dospělí …………………………………………………………………………………… 20,- Kč
2. Snížené vstupné – děti od 6 let věku, studenti, učni, důchodci ………………..…………… 10,- Kč
3. Vstupné zdarma – děti do 6 let věku, ZTP, doprovod ZTP, pedagogický doprovod, držitelé
průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG ČR), Rady galerií České republiky (RG
ČR), Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS), Rady galerií Slovenska (RGS) a ICOM (International
Council of Museums), novináři
4. Speciální prezentační akce – vstupné speciální (cena určena samostatně dle finanční
náročnosti akce) nebo dobrovolné
5. Filmování a fotografování expozic pro nekomerční účely ........................................ 20,- Kč

B. Vstupné do Archeoskanzenu Březno u Loun
1. Základní vstupné – dospělí ......................................................................................... 30,- Kč
2. Snížené vstupné – děti od 6 let věku, studenti, učni, důchodci .................................. 20,- Kč
3. Rodinné vstupné ......................................................................................................... 80,- Kč
4. Vstup zdarma - děti do 6 let věku (individuální návštěvy), ZTP, doprovod ZTP, pedagogický
doprovod, držitelé průkazu AMG ČR, RG ČR, ZMS, RGS a ICOM, novináři, psi
5. Interaktivní zážitkové programy pro školy/skupiny/tábory ........... 60,- Kč (od 6 let věku) /
40,- Kč (do 6 let věku)
6. Speciální prezentační akce – vstupné speciální (cena určena samostatně dle finanční
náročnosti akce) nebo dobrovolné
7. Filmování a fotografování expozic pro nekomerční účely – zdarma
8. Parkování – zdarma
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C. Přírodovědný výukový program pro školy/skupiny/tábory v terénu ...........20,- Kč/osoba
– pedagogický doprovod zdarma

D. Služby knihovny
1. Poplatky za kopírování
a) Černobílé kopie:
Jednostranné kopie:
Formát A4 běžné materiály knihovny……………………………………………………………………… 2,- Kč
vzácné materiály knihovny…………………………………………………………………….. 5,- Kč
Formát A3 - příplatek ……………………………………………………………………………………………… 100 %
b) Barevné kopie:
Skenování formát A4 ………………………………………..…………………………………….…………………. 20,- Kč
Knihovna se při poskytování reprografických služeb řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb.
ze dne 7. 4. 2000 a novelou zákona č. 216/2006 Sb. ze dne 25. 4. 2006. Příslušnému
kolektivnímu správci odvádí finanční částku 0,20 Kč za jednu stránku černobílé a 0,40 Kč za
jednu stránku barevné tiskové rozmnoženiny.
Za vzácné materiály se považují publikace z historického fondu a fondu archivní povahy,
publikace cenné (pořizovací cena, vazba, ilustrace aj.), publikace silné, s lepenou vazbou,
publikace poškozené a vázané časopisy.
Pracovník knihovny je oprávněn určit, které publikace se nemohou z důvodu dalšího
poškození kopírovat.
Poplatky za kopírovací služby lze prominout v případě, že badatel prokáže muzejní knihovně
nebo muzeu jinou službu jako např. věnuje diplomovou, seminární, bakalářskou práci, věnuje
knihy, časopisy, separáty atd.
2. Meziknihovní výpůjční služba
Poplatky budou účtovány ve výši skutečných nákladů.
3. Výpůjčky sloužící ke komerčním účelům (např. filmování, fotografování)
Rukopisy do roku 1700 (1 ks )

……………………………………………….………. 1.000 - 1.500,- Kč

1800

………………………………………………………

500,- Kč

1900

……………………………………………………...

300,- Kč
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Staré tisky

1901 -

.……………………………………………………..

100,- Kč

1501-1700

………………..……………………………….........

700,- Kč

1701-1800

……………………………………………………...

500,- Kč

1801 -

……………………………………………………

50 - 300,- Kč

Při stanovení výše cen se přihlíží k regionální povaze materiálu, vzácnosti vydání,
zachovalosti exempláře, provenienci, významu pro muzejní knihovnu atd.
Akce, na nichž se podílí Oblastní muzeum v Lounech, a služby pro instituce podobného
zaměření – o prominutí či snížení poplatků rozhoduje ředitel muzea.

E. Archeologické průzkumy a výzkumy
1. Stanovisko archeologa ke kolaudaci – paušální poplatek ……………………………………. 100,- Kč
2. Záchranný archeologický výzkum
(dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění)
vyvolaný stavebními aktivitami stavebníka, který je:
a)

fyzickou osobou – náklady tohoto výzkumu nese Oblastní muzeum v Lounech

b) právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající (a nutnost záchranného
archeologického výzkumu vznikla při podnikání fyzické osoby) – náklady tohoto výzkumu
hradí stavebník (předpokládá se uzavření smlouvy o záchranném archeologickém výzkumu
mezi stavebníkem a Oblastním muzeem v Lounech s vymezením bližších podmínek tohoto
výzkumu).

F. Závěrečné ustanovení
Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. července 2019 a ruší tak Ceník poskytovaných služeb ze
dne 25. března 2019 (Příkaz ředitele č. 6/2019).

V Lounech dne 24. června 2019

………………………………………………………
PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš
ředitel Oblastního muzea v Lounech, p. o.
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