
 

Příloha č. 5 k Badatelského řádu 

 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH  

MĚSTSKÝM MUZEEM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ   

V OBLASTI KOPÍROVÁNÍ  

 

I. REPRODUKCE, KTERÉ NEBUDOU POUŽITY KOMERČNÍM 

ZPŮSOBEM: 

 

I.A. Reprodukce 

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list) 

1.1.   černobílé: 

1.1.1 černobílé jednostranné:  A4   A3 

1.1.1.1 z volných listů    5,- Kč   8,- Kč 

1.1.1.2 z vázaných listů    7,- Kč   12,- Kč 

1.1.2. černobílé oboustranné: 

1.1.2.1 z volných listů    8,- Kč   12,- Kč 

1.1.2.2 z vázaných listů    17,- Kč  22,- Kč 

1.2 . barevné: 

1.2.1 barevné jednostranné: 

1.2.1.1 z volných listů    25,- Kč  38,- Kč 

1.2.1.2.z vázaných listů    33,- Kč  46,- Kč 

 

2. Digitální reprodukce 

2.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy 1 ks: 

Všechny  digitální reprodukce se poskytují v  základním rozlišení max. 300 dpi 

(vyšší rozlišení pouze s příplatkem), ve formátu JPG bez graf. úprav 

2.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně                                      30,- Kč 

2.1.2  skenování předloh do formátu A3 včetně                                            60,- Kč 

2.1.3. snímek předlohy digitálním fotoaparátem do A3 včetně           120,- Kč 

2.1.4. snímek digitálním fotoaparátem z předlohy  větši než A3  300,- Kč 

2.1.5. skenování archiválií na průhledné podložce jednoho pole (diapoz, negativ...): 

 2.1.5.1.skenování z pásu filmu                                                        20,- Kč 

 2.1.5.2. skenování fyzicky odděleného filmového pole                      50,- Kč 

 2.1.5.3. zvýšení rozlišení o každých započatých 100dpi nad 300dpi  +20,- Kč      

2.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy 1 ks: 

2.2.1. dokumentační snímek malých a středně velkých  

           rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem   1 ks                   350,- Kč 

2.2.2.  ateliérový snímek malých a středně velkých  

           rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem    l ks                1 500,- Kč 



2.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované 

 předlohy  1 ks 

2.3.1. Digitální reprodukce je v základním rozlišení max. 300 dpi,  

 ve formátu JPG bez graf. úprav  

 a má ve využití přednost před jinou reprodukcí, pokud odpovídá její  

 rozlišení požadavkům)     25,- Kč 

2.3.2. Zvýšení rozlišení o každých započatých 100dpi nad 300dpi   +20,- Kč. 

2.3.3. Další grafická úprava za každou započatou hodinu    +60,- Kč   

2.3.4  Snímání 1 předmětu s použitím vlastního zařízení se stativem    50,- Kč 
 

II: REPRODUKCE, KTERÉ BUDOU POUŽITY JEDNORÁZOVĚ 

 

II.A. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií a 

 sbírkových předmětů 

1.1  Použití reprodukcí archiválií a sbírkových předmětů pro účely vědecké  se 

 nezpoplatňuje 

1.2  Použití reprodukcí archiválií a sbírkových předmětů pro účely komerční se 

 ošetřuje smlouvou a zpoplatňuje se takto: 

 1 ks černobílé reprodukce       1 500,- Kč  

 1 ks barevné/digitální reprodukce      3 000,- Kč 

 Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií a sbírkových předmětů 

 pořízených pomocí vlastního zařízení badatele. 

1.3. Filmování archiválií a sbírkových předmětů se ošetřuje  smlouvou (nutné 

svolení  ředitelky). 

 Základní poplatek za každou započatou hodinu                                +700,- Kč 

1.4. Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie  se  ošetřuje smlouvou 

(nutné svolení  ředitelky) v závislosti  objemu dat a  kancelářských prací  

 

III . PRÁCE , MANIPULAČNÍ POPLATKY:  

II.A. Kancelářská práce 

1.1. jedna hodina výkonu        +60,- Kč 

1.2. zápis dat na CD        +40,- Kč 

1.3. zápis na DVD        +60,- Kč 

1.4. zápis na vlastní paměťové zařízení s USB    zdarma 

1.5. zaslání datového objemu do 2 MB e-mailem    +20,- Kč 

1.6. zaslání datového objemu nad 2 MB e-mailem = za každý další MB +10,- Kč 
 

III.B. Manipulační poplatky 

1.1. balné - zásilky v balících       +30,- Kč 

1.2. balné - zásilky v obálkách do 1 kg      +20,- Kč 

1.3. poštovné je účtováno dle platného sazebníku České pošty 

 

 

V Ústí nad Orlicí ………………………………                    Jarmila Süsserová 



       


