Příloha č. 2 Badatelského řádu

Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný v Archivu Akademie výtvarných umění
Archiv Akademie výtvarných umění v Praze vydává podle § 40 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“), a v souladu s ustanoveními § 40 odst. 7 téhož zákona a § 17 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 645/2004
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), ke dni 1. 10. 2017 ceník služeb a
reprodukčních poplatků.
A.
Reprodukce archiválií v badatelně archivu

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)
1.1. černobílé
1.1.1. 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. 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. jednostranné:

A4

A3

1.2.1.1. z volných listů

25,- Kč

38,- Kč

1.2.1.2. z vázaných listů

33,- Kč

46,- Kč

1.2.2.1. z volných listů

40,- Kč

60,- Kč

1.2.2.2. z vázaných listů

53,- Kč

80,- Kč

1.2.2. oboustranné:

2. Digitální reprodukce (skenování)
2.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
skenování předloh do formátu A4 včetně

30,- Kč

2.2. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve
digitalizované předlohy (1 obraz)

25,- Kč

2.3. Zápis dat
2.3.1. CD včetně zápisu dat

40,- Kč

2.3.2. DVD včetně zápisu dat

60,- Kč

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou
24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPEG, PDF/A, TIFF, bez
grafických úprav.

B.
Ceník služeb fotoateliéru

1. Zhotovení snímku 2D/3D předlohy profesionální digitální zrcadlovkou
(minimální objednávka je 1800 Kč)
600 Kč/1 snímek

C.
Licenční užití reprodukcí

1.
Užití reprodukcí pro účely nepublikovaných studijních a vědeckých prací (diplomové,
dizertační práce atp.) použitím vlastního reprodukčního zařízení či zhotovením reprodukce
archiválie v badatelně archivu (ad A)
zdarma

2. Snímek 2D/3D předlohy profesionální digitální zrcadlovkou
2.1. pro komerční účely (pohlednice, kalendáře, film, propagační materiály atp.)
2.1.1. digitální užití

1000,- Kč

2.1.2. analogové užití

1500,- Kč

2.2. pro nekomerční účely (užití reprodukcí pro účely vědecké a odborné, tj. vědecké časopisy,
sborníky, monografie, katalogy nekomerčních výstav, pro účely výukové, např. učební
pomůcky atp.)
1.2.1. digitální užití

500,- Kč

1.2.2. analogové užití do 1000 ks výtisků

700,- Kč

1.2.3. analogové užití od 1001 ks výtisků

1100,- Kč

AVU si vyhrazuje právo požadovat podpis licenční smlouvy a předání jednoho výtisku zdarma.

V případě jakéhokoliv užití reprodukcí z archivu AVU musí být vždy uvedena citace minimálně
v tomto rozsahu: Archiv AVU, název archivního fondu. Pokud jsou známy další údaje o
reprodukovaném díle, uvádí se dále i jejich citace (název reprodukce, autor fotografie, datace).

D.
Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky

1. Rešerše (výsledek systematického, cíleného prohledávání pramenů, archivních pomůcek,
následné třídění a zpracování výsledku vyhledávání do písemné podoby):
zpracování písemné rešerše (1 hodina výkonu)

300, - Kč

2. Další zpracování a poštovné
2.1. další zpracování (hodina výkonu)

60,- Kč

2.2. balné zásilky v obálkách do 1 kg

20,- Kč

2.3. balné zásilky v balících

30,- Kč

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb uvedených v ceníku služeb se nepožaduje po
osobách uvedených v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vyhlášky
č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se upouští od úhrady nákladů spojených s
poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, pokud jsou tyto služby poskytovány osobám, o nichž zákon
o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, nebo pokud jsou
uskutečňovány v souvislosti s úkony, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny
od správních poplatků, anebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s podáními podle zákona o
válečných veteránech a zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

