Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12 Plzeň
Čj.: SOAP/006-0256/2013

Ceník služeb
Státního oblastního archivu v Plzni,
platný od 1. února 2013, vydaný podle § 40 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 1
vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií
50,- Kč za každou i započatou stránku archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu.

B. Pořízení kopií archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/l list reprodukce)
černobílé jednostranné:

A4

A3

1.1.1.1. z volných listů

5,- Kč

8,- Kč

1.1.1.2. z vázaných listů

7,- Kč

12,- Kč

1.1.2.1. z volných listů

8,- Kč

12,- Kč

1.1.2.2. z vázaných listů

17,- Kč

22,- Kč

1.2.1.1. z volných listů

25,- Kč

38,- Kč

1.2.1.2. z vázaných listů

33,- Kč

46,- Kč

1.2.2.1. z volných listů

40,- Kč

60,- Kč

1.2.2.2. z vázaných listů

53,- Kč

80,- Kč

černobílé oboustranné:

barevné jednostranné:

barevné oboustranné:
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3. Digitální reprodukce
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
2.1.1. skenování předloh do formátu A4 včetně

25,- Kč

2.1.2. skenování předloh do formátu A3 včetně

50,- Kč

2.1.3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně

75,- Kč

2.1.4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem

50,- Kč

2.1.5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem

75,- Kč

2.1.6. skenování archiválií na průhledné podložce (například mikrofilm,
deska) jednoho pole
- skenování z pásu filmu
- skenování fyzicky odděleného filmového pole

20,- Kč
50,- Kč

2.1.7. spojování několika vytvořených digitálních fotografií
z velkorozměrné předlohy do 1 obrázku

500,- Kč/l hod. výkonu

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
2.2.1. 1 dokumentační snímek (náhledový)
malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

350,- Kč

2.2.2. 1 ateliérový snímek (pro tisk)
malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem

1 500,- Kč

2.3. Poskytnutí digitální reprodukce
již dříve digitalizované předlohy (1 obraz)

25,- Kč

2.4. Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v
digitální podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.
2.5. Zápis dat
2.5.1. CD včetně zápisu dat

40,- Kč

2.5.2. DVD včetně zápisu dat

60,- Kč

Výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v
digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou
hloubkou 24 bitů nebo vyšší, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických
úprav.
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C. Potvrzování shody
kopie archiválie v analogové podobě s archiválií v analogové podobě uložené v archivu,
za zpracování potvrzující doložky

50,- Kč

Státní oblastní archiv v Plzni nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytováním
služeb uvedených v ceníku služeb osobám uvedeným v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
upouští od úhrady nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v ceníku služeb, pokud
jsou tyto služby poskytovány osobám, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou
osvobozeny od správních poplatků, nebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s úkony, o
nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, nebo
pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s podáními podle zákona o válečných veteránech a
zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, anebo pokud tak stanoví zvláštní
právní předpis.
V Plzni dne 31. ledna 2013

Mgr. Petr Hubka v. r.
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni
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