
Ceník služeb a poplatků – OLA poznámky

výpisy a opisy archiválií
pořízení výpisu nebo opisu archiválie 50 Kč
sdělení o negativním nálezu 50 Kč
ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené 
archivem 30 Kč

reprodukce archiválií  a sbírkových předmětů černobílé barevné
kopírování A4 A3 A4 A3
jednostranné z volných listů 5 Kč 8 Kč 25 Kč 38 Kč za list
jednostranné z vázaných listů 7 Kč 12 Kč 33 Kč 46 Kč za list

oboustranné z volných listů 8 Kč 12 Kč 40 Kč 60 Kč za list
oboustranné z vázaných listů 17 Kč 22 Kč 53 Kč 80 Kč za list

digitální reprodukce
Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v rozlišení 300 dpi ve formátu JPG, PDF/A, TIFF. V jiném rozlišení po dohodě. 

dvojrozměrná předloha do A4 do A3 větší než A3
skenování 25 Kč 60 Kč 300 Kč za kus
snímek z digitálního fotoaparátu 200 Kč 300 Kč za kus

skenování archiválií na průhledné podložce (např. mikrofilm, deska) 1 pole
– z pásu filmu 20 Kč
– z fyzicky odděleného filmového pole 50 Kč

zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi 20 Kč

trojrozměrná předloha
dokumentační snímek digitálním fotoaparátem 350 Kč za kus
ateliérový snímek digitálním fotoaparátem 1 500 Kč za kus

zápis dat
CD včetně zápisu 40 Kč za kus
DVD včetně zápisu 60 Kč za kus

poskytnutí již dříve digitalizované reprodukce 25 Kč za 1 obraz

filmování v prostorách archivu a studovny

700 Kč

rešerše, kancelářské práce, manipulační poplatky
rešerše
jednoduchá rešerše (excerpce 1 až 2 archivních zdrojů) 350 Kč za hodinu
náročná rešerše (excerpci 2 až 5 archivních zdrojů) 500 Kč za hodinu
náročná kombinovaná rešerše (excerpce 6 a více zdrojů) 600 Kč za hodinu
rešerše založená na elektronické bázi 150 Kč

kancelářské práce 60 Kč za hodinu

manipulační poplatky
balné – balík 30 Kč

balné – obálky do 1 kg 20 Kč

zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie
Cena je sjednávána na základě individuálních požadavků zákazníka.
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