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Ceník reprografických a digitalizačních služeb 

a sazebník příslušných poplatků  

Východočeského muzea v Pardubicích 

platný od 1. 1. 2017 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 

 

Fotografické a digitalizační služby 

1. zhotovení digitální fotografie trojrozměrné předlohy 

a) v dokumentační kvalitě: 

1 ks  formát A4, 300 dpi   300,- Kč 

2-10 ks  formát A4, 300 dpi   200,- Kč 

11 a více ks formát A4, 300 dpi   100,- Kč 

b) v ateliérové kvalitě (fotografický stůl, pozadí, základní retuše)  

1 ks  formát A4, 300 dpi   500,- Kč 

2-10 ks  formát A4, 300 dpi   400,- Kč 

11 a více ks formát A4, 300 dpi   300,- Kč 

 

Při fotografování do formátů TIFF nebo JPG (RGB, 300 dpi) jsou fotografie dodávány 

v plném rozlišení včetně náhledového snímku. 

2. fotografování interiéru/ v interiéru 

1 ks        od 500,- Kč 

3. fotografování exteriéru/ v exteriéru 

1 ks        od 1000,- Kč 

4. zhotovení digitální kopie dvojrozměrné předlohy (skenování, fotografování) 

a) předloha do formátu A4 

1-10 ks  max. zvětšení na A3, 300 dpi  150,- Kč 

11 a více ks max. zvětšení na A3, 300 dpi  100,- Kč 

Zvýšení rozlišení o každých 100 dpi   +20,- Kč 

b) předloha ve formátu A4 – A3 

1-10 ks  max. zvětšení na A3, 300 dpi  200,- Kč 
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11 a více ks max. zvětšení na A3, 300 dpi  150,- Kč 

Zvýšení rozlišení o každých 100 dpi   +20,- Kč 

c) předloha ve formátu větším než A3 (fotografování, případně skenování po 

částech) 

1-10 ks  max. zvětšení na A3, 300 dpi  300,- Kč 

11 a více ks max. zvětšení na A3, 300 dpi  250,- Kč 

Zvýšení rozlišení o každých 100 dpi   +20,- Kč 

 

Data jsou standardně skenována nebo fotografována do formátů TIFF nebo JPG (RGB, 300 

dpi). Při skenování jsme limitování maximální velikostí plochy skenovacího zařízení (A3). Větší 

formáty je nutné buď fotografovat, nebo skenovat po částech a následně slučovat v programu 

Adobe Photoshop. 

 

5. Zápis na datová média 

CD, DVD   1 ks    30,- Kč 

Zaslání dat např. e-mailem, bezplatnou službou elektronického zasílání dat (např. 

Uschovna.cz) či přes FTP do velikosti 1 GB je zdarma. 

 

Výše uvedené ceny souvisí s náklady muzea na pořízení digitálních dat, nikoliv s poskytnutím 

reprodukčních práv k publikování těchto dat. Sazebník upravující nakládání s daty je připojen 

níže. Lhůtu pro zpracování objednávky určuje muzeum dle aktuálního vytížení příslušných 

pracovníků. 

 

Speciální požadavky budou řešeny formou individuální cenové nabídky. 

 

Kopírovací a tiskové služby 

V prostorách badatelny Východočeského muzea je možné k pořízení fyzické kopie 

dvojrozměrného předmětu využít kopírovací zařízení: 

 

 kopie formátu A4, černobílá, papír 80 g/m2  1 ks   3,- Kč 

kopie formátu A4, černobílá, papír 80 g/m2,  
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ze starých tisků nebo rukopisů   1 ks   10,- Kč 

 kopie formátu  A3, černobílá, papír 80 g/m2  1 ks   7,- Kč 

kopie formátu A3, černobílá, papír 80 g/m2, 

ze starých tisků, rukopisů nebo dobových periodik 1 ks   20,- Kč 

 

Návštěvníci badatelny mohou za předpokladu šetrného zacházení se zapůjčenými předměty a 

za dohledu pracovníka badatelny bezplatně využívat k vytváření digitálních reprodukcí vlastní 

techniku (skener, fotoaparát bez blesku). Taková skutečnost se pouze zaznamená do 

badatelského listu. 

 

tisk na síťové tiskárně , formát A4, papír 80 g/m2 1 ks   5,- Kč 

        1 ks oboustranně 8,- Kč 

 

Sazebník poplatků za jednorázové užití reprodukcí sbírkových 

předmětů 

1. ZDARMA muzeum poskytuje reprodukce sbírkových předmětů pro potřeby: 

a) studentských a vysokoškolských kvalifikačních prací 

b) odborných článků, studií a monografií s vědeckou hodnotou 

c) regionálních propagačních tiskovin a jiných materiálů prokazatelně nekomerčního 

charakteru 

d) nekomerčních (zpravidla muzejních) výstavních projektů. 

2. Částkou 200,- Kč muzeum zpoplatňuje užití reprodukcí sbírkových předmětů pro 

potřeby: 

a) populárně-naučných periodických a neperiodických publikací (učebnic, průvodců 

apod.) 

b) populárně-naučných televizních pořadů a filmů. 

3. Částkou 500,- Kč muzeum zpoplatňuje užití reprodukcí sbírkových předmětů pro 

komerční účely. 

 

Všechny ceny se vztahují k jednomu kusu reprodukce sbírkového předmětu. O výjimku 

z cenového výměru lze zažádat písemně ředitele Východočeského muzea. Reprodukční práva 
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jsou poskytována výhradně na základě sepsání „Smlouvy o jednorázovém nevýhradním užití 

obrazového materiálu“ mezi Východočeským muzeem v Pardubicích a žadatelem 

(objednatelem). 

Případné náklady na dodání reprodukovaných dat hradí objednatel. 

Platba za služby bude provedena v hotovosti proti vystavení pokladního dokladu, u 

objednávky přesahující 10 000,- Kč bude objednateli automaticky vystaven daňový doklad. Po 

předchozí dohodě je možná platba na fakturu. 

 

 

V Pardubicích 28. 12. 2016. 

 

 

 

Mgr. Tomáš Libánek 

ředitel Východočeského muzea v Pardubicích 


