POKYN
ředitele Státního oblastního archivu v Praze
č. 14/2010 ze dne 17. září 2010
Dodatek k ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy a upřesnění a
sjednocení praxe v některých případech při pořizování reprodukcí
archiválií
Čl. 1
Obecná ustanovení
1.

Na základě zmocnění v dopise ředitele Odboru Archivní správy a spisové služby
ministerstva vnitra PhDr. Vácslava Babičky ze dne 9. 7. 2009 č. j. MV-50161-2/As2009 vydávám tímto pokynem dodatek k ceníku služeb a reprodukčních poplatků, ve
kterém jsou specifikovány poplatky a jiné úkony poskytované Státním oblastním
archivem v Praze nad rámec ceníku, vydaného ve vyhlášce č.192/2009 Sb., Příloha
č. 4.

2.

Všechny tyto poplatky mají charakter smluvní ceny a jsou závazné pro všechny
zaměstnance archivu.
Čl. 2
Doplněné poplatky

1.

Zhotovení běžné studijní reprodukce (v nízké kvalitě rozlišení, maximálně 200 dpi,
pořízená digitálním fotoaparátem archivu, bez použití stativu, zaměstnancem archivu,
poskytnutá v digitální formě)
Běžná studijní reprodukce

25,- Kč/1 snímek

K tomu se připočítávají úkony, spojené se záznamem snímku a další manipulací, dle
Přílohy č. 4 vyhlášky č. 192/2009 Sb.
Čl. 3
Upřesnění a sjednocení praxe
1.

Zhotovení analogové kopie z již digitalizované archiválie nebo pomocí digitálního
přístroje (např. použití knižního skeneru s tiskárnou)
V takovémto případě se uplatňuje položka ceníku B 1, neboť rozhodující je kvalita
výstupu a nikoliv cesta, kterou se výsledku dosáhne. Důležité je, že použití digitální
technologie chrání archiválii před nadměrným opotřebením a také, že badatel má
s analogovým výstupem mnohem nižší možnost uplatnění.

2.

Zhotovení digitální kopie z již digitalizované archiválie
V případě zaslání snímku elektronickou poštou nejsou účtovány materiálové náklady,
množství takto zasílaných reprodukcí je však omezeno na 5 kusů na jednu objednávku.
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1.

Tato novela nabývá účinnosti 20. září 2010.

2.

Ukládám ředitelům státních okresních archivů a vedoucí oddělení využívání archiválií
a evidence NAD obvyklým způsobem zveřejnit tento pokyn pro badatele.

PhDr. Daniel Doležal, PhD.
ředitel Státního oblastního archivu v Praze

