
II.  
 

POPLATKY A CENÍK SLUŽEB ARCHIVU NTM A ARCHIVU 
ARCHITEKTURY MUZEA ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ NTM 

cena 

KOPÍROVÁNÍ  

Černobílé kopírování A4 jednostranné   

A4 z volných listů 5 

A4 z vázaných předloh 7 

Černobílé kopírování A3 jednostranné   

A3 z volných listů 8 

A3 z vázaných předloh 12 

Černobílé kopírování A4 oboustranné   

A4 z volných listů 8 

A4 z vázaných předloh 17 

Černobílé kopírování A3 oboustranné   

A3 z volných listů 12 

A3 z vázaných předloh 22 

POSKYTOVÁNÍ STUDIJNÍCH KOPIÍ ARCHIVÁLIÍ (v omezené kvalitě) 

1 ks náhledu archiválie do formátu A3 včetně 20 

1 ks náhledu archiválie větší než formát A3 40 

poskytnutí 1 ks již dříve zhotoveného náhledu 10 

Archiv NTM/MAS je schopen z provozně-technických důvodů zajistit pouze studijní digitální náhled kopie 

archiválie. Zhotovení digitálního náhledu archiválie v kvalitě běžné studijní kopie digitálním fotoaparátem 
(5MP, JPEG, bez blesku, stabilizátor/stativ). Náhled je opatřen vodotiskem loga NTM ve svém středu. 

Maximální výše úhrad za služby poskytované Archivem NTM/MAS podle § 40 odst. 1 a 4 zákona 

č. 499/2004 Sb. je stanovena přílohou č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb. v platném znění, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. 

REŠERŠE   

jednoduchá rešerše / každá započatá hodina výkonu / založená na 
excerpci 1 – 2 archivních fondů/sbírek 

400 

náročná rešerše / každá započatá hodina výkonu / založená na 
excerpci 3 – 5 archivních fondů/sbírek 

600 

náročná kombinovaná rešerše / každá započatá hodina výkonu / 
založená na excerpci 6 a více archivních fondů/sbírek 

800 

rešerše založená na vyhledávání v elektronických databázích NTM / 
/ každá započatá hodina výkonu 

200 

POUŽITÍ VLASTNÍHO REPRODUKČNÍHO ZAŘÍZENÍ  

použití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát, scanner, kamera) 100 

povolení stativu při použití fotoaparátu 100 

povolení použití fotografického zázemí NTM pro pořízení reprodukcí 
velkoformátových archiválií (osvětlovací lampy, stativ apod.) 100 

Archiv NTM/MAS si vyhrazuje právo požadovat po badateli postoupení pořízených studijních snímků. 

Použití blesku při fotografování není povoleno. Všechny vytvořené kopie jsou určeny pouze pro studijní 
účely badatele, v případě jejich publikování či zveřejnění je nutné uzavřít smlouvu o povolení k užití 
reprodukce a uhradit poplatek dle sazeb uvedených v části V. Ceníku. 

DALŠÍ POPLATKY  

1 započatá hodina kancelářské práce 
 (kancelářské a evidenční zpracování) 

60 

transfer dat (úschovna apod.) 40 



balné 1 obálka do 1 kg 30 

balné 1 balík 40 

Poštovné bude účtováno dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb. 

 

V. 

SOUHLAS S JEDNORÁZOVÝM UŽITÍM REPRODUKCE 

SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ NTM/ARCHIVÁLIÍ NTM/KNIHOVNÍCH 
JEDNOTEK NTM 

cena 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY NEPUBLIKOVANÝCH STUDIJNÍCH 
A VĚDECKÝCH PRACÍ (diplomové práce, nepublikované vědecké práce) 

  

1 ks 20 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH PRACÍ 

Použití reprodukcí pro účely vědecké a odborné (vědecké a odborné časopisy, 
sborníky, samostatné studie, monografie, edice), výukové (učební pomůcky  
a studijní texty), nekomerční výstavy a jejich katalogy apod. 

  

- Vědecká práce je recenzovaná publikace se samostatným ISBN, nebo práce publikovaná v odborném periodiku, 
která splňuje náležitosti vědecké práce (poznámkový aparát s citováním zdrojů, resumé, cizojazyčná anotace). 

- Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako publikace v tištěné nebo 
elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis. 

V případě vědeckého užití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu a názvu 
fondu/muzea a názvu sbírky/knihovny a názvu knihovní jednotky. Bez citace je užití reprodukce považováno 
za užití pro účely komerční. 

Váže se vždy na smlouvu o poskytnutí práva zobrazení. Na základě souhlasu generálního ředitele NTM je 
možné kompenzovat poplatky poskytnutím inzertní plochy pro propagaci NTM (týká se i časopisů). 

1 ks při nákladu do 699 výtisků 500 

1 ks při nákladu od 700 výtisků 1 500 

1 ks použitý v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas, 
elektronická prezentace apod.) 

1 500 

UŽITÍ REPRODUKCÍ PRO ÚČELY KOMERČNÍ 
(obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační 

materiály, komerční výstavy atp.) 

  

Váže se vždy na smlouvu o poskytnutí práva zobrazení. Na základě souhlasu generálního ředitele NTM je 
možné kompenzovat poplatky poskytnutím inzertní plochy pro propagaci NTM (týká se i časopisů) 

1 ks při nákladu do 699 výtisků  10 000 

1 ks při nákladu od 700 výtisků  20 000 

1 ks použitý v audiovizuálním díle (film, televize, rozhlas, 
elektronická prezentace apod.) 

20 000 

DALŠÍ PODMÍNKY UŽITÍ REPRODUKCÍ   

NTM si vyhrazuje právo požadovat předání 2 výtisků publikací zdarma.  

Ceny se vztahují i na reprodukce sbírkových předmětů/archiválií/knihovních jednotek pořízených pomocí 
vlastního reprodukčního zařízení. 

Pokud účel použití reprodukcí souvisí s cíli a záměry NTM, nebo jedná-li se o reciprocitu, je možné na základě 
rozhodnutí generálního ředitele NTM poskytnout slevu. 

V případě autorských práv, u nichž není vykonavatelem NTM, musí zájemce krom vypořádání užití 
reprodukcí s NTM vypořádat autorská práva s oprávněnými držiteli. 

 


