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Ceník služeb a reprodukčních poplatků SZM 
 

Černobílá fotografie 

(ruční zpracování včetně výřezů – zhotovení fotografické kopie z muzejních negativů) 

 

formát (cm) cena (Kč) 

13 x 18 30 

18 x 24 70 

24 x 30 100 

30 x 40 200 

 

Reprodukce dvojrozměrných předloh na transparentní materiály 

 

materiál formát (cm) cena (Kč) 

černobílý negativ 6 x 7 130 

černobílý negativ 9 x 12 200 

barevný diapozitiv 6 x 7 600 

barevný diapozitiv 9 x 12 1 000 

 

Reprodukce dvojrozměrných předloh v digitální provedení 

(u snímání dvojrozměrných předloh se cena stanovuje individuálně vzhledem k náročnosti 

snímání sbírkových předmětů (obrazy, grafiky, ocelorytiny, mapy aj.) 

 

rozlišení (MP) cena (Kč) 

6 50 – 150 

12 150 – 300 

21 150 – 600 

 

Reprodukce trojrozměrných předloh na transparentní materiály 

(u snímání trojrozměrných předloh se cena stanovuje individuálně ve výše uvedeném 

finančním rozpětí vzhledem k náročnosti snímání předmětů vyrobených z rozličných 

materiálů (např. předměty ze skla, porcelánu či některých kovových materiálů vyžadují 

náročnější způsob přípravy, než např. dřevěné plastiky aj.) 

 

materiál formát (cm) cena (Kč) 

černobílý negativ 6 x 7 130 – 300 

černobílý negativ 9 x 12 200 – 400 

barevný diapozitiv 6 x 7 600 – 1000 

barevný diapozitiv 9 x 12 1000 – 2000 

 

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  
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Přenos obrazových dat na optické disky  

 

medium cena (Kč) 

CD (700 MB) 20 

DVD (4,7 GB) 25 

 

 

Xerokopírování dvourozměrných knižních předloh 

 

formát cena (Kč) 

A4 – jednostranně 3 

A4 – oboustranně 4 

A3 – jednostranně 5 

A3 – oboustranně 7 

 

 

Xerokopírování sbírkových předmětů 
 

formát cena (Kč) 

A4 – jednostranně 12 

A4 – oboustranně 15 

A3 – jednostranně 25 

A3 – oboustranně 30 

 

Souhlas s jednorázovým užitím muzejních snímků 

Použití snímků pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, 

monografie, edice, katalogy výstav) se nezpoplatňuje. 

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 

 

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce snímků pořízených pomocí vlastního zařízení 

žadatele. 

 

 

Digitalizace odrazných a transparentních předloh prostřednictvím skeneru pro studentské 

diplomové práce za jednotnou cenu 20 Kč za 1 sken. 

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

snímků neúčtují. 

Výše ceny u zpoplatněných snímků se stanovuje na základě posouzení komerčního využití 

v dané publikaci, propagačních materiálech atd. 

Poštovné je účtováno dle platného sazebníku České pošty. 

Bezplatné poskytnutí snímků pouze se souhlasem ředitele SZM. 

Poskytnutí snímků pro publikační účely podléhají schválení ředitele SZM, cena se stanovuje 

po dohodě s objednatelem. 


