
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reprodukce dvojrozměrných předloh v digitálním provedení 
(u snímání dvojrozměrných předloh se cena stanovuje individuálně vzhledem k náročnosti snímání 
sbírkových předmětů (obrazy, grafiky, ocelorytiny, mapy aj.) 

 

rozlišení (MP) cena (Kč) 
12 150 – 300 
21 - 30 150 – 600 

                        

 

 

2. Reprodukce odrazných a transparentních předloh na skeneru v rozlišení 300 

DPI 

(cena za sken se odvíjí od velikosti výstupního souboru) 
 

formát výstupu režim cena (Kč) 
A4 černobílý 80 
A4 barevný 120  
A3 černobílý 160  
A3 barevný 240  

 

3. Digitální snímání trojrozměrných předloh 

 

rozlišení (MP) cena (Kč) 
12 MP 150 – 300 
21 MP 150 – 600 
30 MP 250 – 800 

 

 

4. Přenos obrazových dat na optické disky 

 

medium cena (Kč) 
CD (700 MB) 20 
DVD (4,7 GB) 25 

 

Příloha číslo 5 

Směrnice ředitelky č. 1/2018 
 

Režim zacházení se Sbírkou SZM 
 
 

 

Ceník služeb  
a reprodukčních poplatků SZM 



 

 

5. Xerokopírování dvourozměrných knižních předloh 

 

formát cena (Kč) 
A4 – jednostranně 3 
A4 – oboustranně 4 
A3 – jednostranně 5 
A3 – oboustranně 7 

 

 

6. Xerokopírování sbírkových předmětů 

 

formát cena (Kč) 
A4 – jednostranně 12 
A4 – oboustranně 15 
A3 – jednostranně 25 
A3 – oboustranně 30 

 

7. Souhlas s jednorázovým užitím muzejních snímků 

7.1. Použití snímků pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, 

samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) se nezpoplatňuje. 

7.2. Použití snímků pro účely komerční (obrazové publikace, televizní 

pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály aj) se 

zpoplatňuje: 

reprodukce cena (za 1 ks v Kč) 
černobílá 400 – 1 000 
barevná 1 000 – 1 500 

7.3. Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce snímků pořízených pomocí vlastního 

zařízení žadatele. 

 

8. Ostatní cenové podmínky 

8.1. Digitalizace odrazných a transparentních předloh prostřednictvím skeneru pro 

studentské diplomové práce za jednotnou cenu 20 Kč za 1 sken. 

8.2. V případě zpoplatnění muzejních snímků (uplatnění autorských práv) se ceny za 

zhotovení snímků neúčtují. 

8.3. Výše ceny u zpoplatněných snímků se stanovuje na základě posouzení 

komerčního využití v dané publikaci, propagačních materiálech atd. 

8.4. Poštovné je účtováno dle platného sazebníku České pošty. 

8.5. Bezplatné poskytnutí snímků je možné pouze se souhlasem ředitelky SZM. 

8.6. Poskytnutí snímků pro publikační účely podléhá schválení ředitelky SZM, cena se 

stanovuje po dohodě s objednatelem. 

 


