
 
Rektorský výnos č. 10/2009 

 
 

 

 

Ceník služeb badatelské veřejnosti poskytovaných Archivem Univerzity Hradec Králové 
 

 
Na základě vyhlášky č. 192/2009 Sb. z 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů 
 
stanovuji s účinností od 1. července 2009 nový Ceník služeb badatelské veřejnosti 
poskytovaných Archivem Univerzity Hradec Králové. 
 
Ceník služeb badatelské veřejnosti poskytovaných Archivem Univerzity Hradec Králové 
stanovený rektorským výnosem č. 13/2007 pozbývá platnosti dne 22. září 2009. 
 
 
 
 

doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., v.r. 
 
 
 
 
Hradec Králové 22. září 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Ceník služeb badatelské veřejnosti poskytovaných Archivem UHK 
 
 
 
 
 
 
Určeno: pracovníkům a studentům univerzity 
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Příloha č. 1 k rektorskému výnosu  č. 10/2009  
 
 

CENÍK SLUŽEB A REPRODUKČNÍCH POPLATKŮ PLATNÝ V ARCHIVU 
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ 

 
(Ceník byl zpracován v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky 645/2004 Sb. ve znění změn vyhlášky 
č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, se sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.) 

 
A. 

Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu 
a o ověřování kopií pořízených veřejnými archivy 

 
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie za každou i započatou stránku        50,- Kč 
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 za každou započatou stránku                30,- Kč 
 
             Osvobození od poplatku se řídí § 8 zákona 634/2004 Sb. a ustanoveními o  
            osvobození u jednotlivých položek. 
 
 

B. 
Reprodukce archiválií 

 
1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)  A4  A3  
 ČERNOBÍLE  jednostranné 
        z volných listů                                  5,- Kč  8,- Kč 
        z vázaných listů                                7,- Kč  12,-Kč       
ČERNOBÍLE oboustranné: 
        z volných listů                                  8,- Kč  12,- Kč 
        z vázaných listů                               17,- Kč 22- Kč 
 BAREVNÉ  jednostranné 
        z volných listů                                   25,- Kč 38,- Kč 
        z vázaných listů                                33,- Kč 46,- Kč  
 
2. Digitální reprodukce 
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy 
2.1. skenování předloh do formátu A4 včetně                     30,- Kč 
2.2. skenování předloh do formátu A3 včetně                     60,- Kč 
2.3. snímek předlohy formátu A3 včetně 
          digitálním fotoaparátem                                             120,- Kč 
2.4. snímek předlohy formátu větší než A3 
          digitálním fotoaparátem                                             300,- Kč 
2.5. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve  
       digitalizované předlohy (1 obraz)                                25,- Kč 
2.6. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje. 
2.7. Zápis dat 
CD včetně zápisu dat                                                            40,- Kč 
DVD včetně zápisu dat                                                         60,- Kč 
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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. 

 
 

C. 
Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií 

 
1.1. Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, 
samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební pomůcky) se 
nezpoplatňuje; 
(pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň 
v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního souboru obsahujícího archiválii; 
bez citace je užití reprodukce považováno za použití pro účely komerční). 
 
1.2. Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, 
kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje 1 ks barevné nebo černobílé digitální 
reprodukce: 
v nákladu tiskovin do 600 kusů                             1 500,- Kč 
v nákladu tiskovin nad 600 kusů                           3 000,- Kč 
 
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení 
žadatele. 
 
  

D. 
Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů) 

  
Základní poplatek 700,- Kč/každá započatá hodina. 
  
 

E. 
Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky 

  
1. Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející 
z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů) 
1.1.   jednoduchá  rešerše /1   hodina   výkonu/ založená na excerpci  1 - 2 archivních   zdrojů 
                       350,- Kč 
1.2.   náročná   rešerše /1   hodina   výkonu/ založená na   excerpci 3 - 5 archivních zdrojů 
                    500,- Kč 
1.3.   náročná   kombinovaná   rešerše /1 hodina výkonu/ založená na Excerpci 6 a více   
archivních i   mimo   archivních   zdrojů                              600,- Kč 
2. Kancelářská práce 
    1   hodina   výkonu                                   60,-  Kč 
3. Manipulační poplatky 
3.1.   balné   -   zásilky   v   balících                           30,- Kč 
3.2.   balné   -   zásilky   v   obálkách   do   1   kg       20,- Kč 
4. Rešerše založená na elektronické databázi                   150,- Kč 
  Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb. 
 

 
F. 

3 



Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie 
  
Specializované archivy zřízené za účelem zajištění péče o zvukové, filmové a audiovizuální 
archiválie se řídí ceníkem služeb pouze ve vztahu k archiváliím v listinné podobě. V ostatních 
případech se stanoví smluvní cena. 
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