Sazebník úhrad nákladů za služby poskytované Archivem DIAMO
A.
Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně sdělení o negativním nálezu
a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie
50,- Kč za každou i započatou stránku.
2. Sdělení o negativním nálezu
50,- Kč.
3. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem
podle písmena B bodu 1
30,- Kč za každou započatou stránku.

B.
Reprodukce archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/1list reprodukce)
1.1. černobílé
jednostranné:
A4
A3
z volných listů
5,- Kč
8,- Kč
z vázaných listů
7,- Kč
12,- Kč
oboustranné:
z volných listů
z vázaných listů

A4
8,- Kč
17,- Kč

A3
12,- Kč
22,- Kč

A4
25,- Kč
33,- Kč

A3
38,- Kč
46,- Kč

A4
40,- Kč
53,- Kč

A3
60,- Kč
80,- Kč

1.2 barevné
jednostranné:
z volných listů
z vázaných listů
oboustranné:
z volných listů
z vázaných listů

2. Digitální reprodukce
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
skenování předloh do formátu A4 včetně
skenování předloh do formátu A3 včetně
skenování velkých formátů do formátu A0 + včetně
skenování jednoho pole archiválií na průhledné podložce
(např. mikrofilm, deska, negativ):
skenování fyzicky odděleného filmového pole

25,- Kč
60,- Kč
300,- Kč
50,- Kč

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi

20,- Kč

Tisk naskenované předlohy:
do formátu
A4
A3
A2
A1
25,- Kč
38,- Kč 76,- Kč
152,- Kč
Při současném skenování a tisku se ceny za reprodukci a sken sčítají.

A0+
300,- Kč

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy
(1 snímek)
25,- Kč
Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií zpřístupněných dálkovým způsobem se
nezpoplatňuje
Zápis dat
CD včetně zápisu dat
DVD včetně zápisu dat

40,- Kč
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 JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo
RAW, bez grafických úprav.

