CENÍK
A) Režijní poplatky (náklady)
1. Poplatky za přípravu a vyhotovení analogových rozmnoženin1
1.1. Černobílé jednostranné:
z volných listů
A4 5,‐ Kč/ks
A3 8,‐ Kč/ks

z vázaných listů
7,‐ Kč/ks
12,‐ Kč/ks

1.2. Černobílé oboustranné:
z volných listů
A4 8,‐ Kč/ks
A3 12,‐ Kč/ks

z vázaných listů
17,‐ Kč/ks
22,‐ Kč/ks

1.3.Barevné jednostranné:
z volných listů
A4 25,‐ Kč/ks
A3 38,‐ Kč/ks

z vázaných listů
33,‐ Kč/ks
46,‐ Kč/ks

1.4.Barevné oboustranné:
z volných listů
A4 40,‐ Kč/ks
A3 60,‐ Kč/ks

z vázaných listů
53,‐ Kč/ks
80,‐ Kč/ks

1.5.Barevné na lesklém fotografickém papíru:
A4 55,‐ Kč/ks
A3 90,‐ Kč/ks
U všech reprodukcí/tisků platí, že požaduje‐li objednatel barevné úpravy a zkoušky,
platí všechny
tisky, které byly při těchto úpravách a zkouškách vytištěny. Pokud obraz zabírá méně
než 50% ze stránky, je možno základní cenu snížit o 50%.
2. Poplatky za přípravu a vyhotovení digitálních rozmnoženin
2.1. Rychlý sken2
skenování předloh do formátu A4 včetně 25,‐ Kč
skenování předloh do formátu A3 včetně 60,‐ Kč
2.2. Sken v nekomprimovaném formátu3
skenování předloh do formátu A4 včetně 50,‐ Kč
skenování předloh do formátu A3 včetně 120,‐ Kč
1 Jedná

se pouze o tisky digitálních souborů na laserové nebo inkoustové tiskárně, nebo o elektrografické kopie.
ze stolního skeneru ve velikosti 1:1 k originální předloze do velikosti max. A3 ve formátu JPG, bez jakýchkoliv úprav
v grafickém editoru.
3 Dle technického vybavení pracoviště, zařízení umožňující formát TIFF, 16 bit/1 kanál RGB (tj. 48 bit RGB), bez úprav
v grafickém editoru. Tento sken lze použít také jako tiskový podklad.
2 Sken

2.3. Sken v nejvyšší tiskové kvalitě na profesionálním skeneru High‐End třídy nebo profesionální
digitální fotografie4
300 DPI 13 x 18
200,‐Kč
300 DPI 18 x 24
300,‐ Kč
300 DPI A4
400,‐ Kč
300 DPI A3
500,‐ Kč
300 DPI větší než A3
800,‐ Kč
3. Operativní fotodokumentace5 10,‐ Kč/snímek
B) Přirážky
4. Je‐li předlohou skleněný negativ, originální fotokopie (fotografie) nebo plánová dokumentace na
průsvitné podložce apod., softwarově náročná postprodukční práce
100,‐Kč/kus
5. Služby poskytované externím badatelům jen výjimečně6
Velkoplošný tisk (plotrování) plánové a jiné velkoplošné dokumentace na běžný papír
A3
40,‐ Kč
A2
125,‐ Kč
A1
250,‐ Kč
A0
350,‐ Kč
větší než A0
450,‐ Kč
Softwarové úpravy skenů a digitálních dokumentů
500,‐ Kč/1 hod.
6. Zápis a distribuce dat
CD včetně zápisu dat
DVD včetně zápisu dat
V případě doneseného nosiče CD/DVD
Distribuce dat přes datové úložiště

40,‐ Kč
60,‐ Kč
30,‐ Kč
30,‐ Kč

C) Reprodukční, licenční poplatky ad.
7. Reprodukční poplatky
7.1. Použití reprodukcí dokumentů pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky,
samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se
nezpoplatňuje.
7.2. Použití reprodukcí dokumentů pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice,
kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje u 1 ks barevné nebo černobílé digitální
reprodukce:
v nákladu tiskovin do 600 kusů minimálně
1.500,‐ Kč
v nákladu tiskovin nad 600 kusů minimálně
3.000,‐ Kč.
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce pořízené pomocí vlastního zařízení žadatele.
4 Sken,

nebo profesionální fotografie ve formátu TIFF, včetně postprodukce v grafickém editoru bez retuše prachu a
škrábanců
(např. v programu Adobe Photoshop).
5 Manipulační poplatek za pořízení, dohledání a nahrání dokumentačního snímku, pořízeného zaměstnancem NPÚ, který
není
profesionální fotograf.
6 Dle technického vybavení pracoviště.

8. Licenční poplatky
8.1. Licenční poplatky na digitální fotografie, na které má NPÚ autorské právo (zaměstnanecké dílo se
všemi právními důsledky) se zpoplatňují ve výši:
1 originální digitální snímek v nákladu tiskovin do 600 kusů minimálně
1 originální digitální snímek v nákladu tiskovin nad 600 kusů minimálně

1.500,‐ Kč
3.000,‐ Kč

9. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky
9.1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání
a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů)
jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu z fondů NPÚ
350,‐ Kč
náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci fondů NPÚ a
jiných archivních zdrojů
600,‐ Kč
10. Pravidla ke stanovení konečné výše ceny ve vazbě na uplatnění DPH
10.1. Ceny uvedené v ceníku se rozumí cenami bez DPH.
10.2. V případě poskytování rozmnoženin subjektům mimo NPÚ pro účely vědecké a studijní je tato
činnost prováděna v rámci a pro účely kulturních služeb. V takových řádně zdokumentovaných
případech se jedná o zdanitelné plnění osvobozené bez nároku na odpočet DPH, a proto se DPH
neuplatňuje.
10.3. V případě poskytování rozmnoženin subjektům mimo NPÚ pro účely jiné než kulturní povahy a
pro komerční užití se jedná o zdanitelné plnění zdaňované sazbou DPH, platnou ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v základní výši.
11. Výjimky
11.1. Výjimku z ceníku může v jednotlivých konkrétních případech udělit ředitel pracoviště na základě
písemné žádosti objednatele.
11.2. Pokud pracoviště NPÚ poskytuje služby dle bodu 6., bude cena této služby, stanovená na
základě
skutečných nákladů, součástí tohoto ceníku.
11.3. Předloží‐li objednatel potvrzení od školského zařízení, že reprodukce budou použity výhradně
ve
školní práci, lze poskytnout 50% slevu. V potvrzení je nutno uvést přesné téma školní práce.
11.4. Ceny dalších služeb a reprodukčních poplatků vycházejí z Přílohy č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb.
ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. a vyhlášky č. 213/2012 Sb.

