Příloha č. 5 badatelského řádu
Ceník služeb poskytovaných Archivem města Ostravy

A.
Pořízení výpisu nebo opisu archiválií, ověřování kopií pořízených Archivem města Ostravy
1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie

50,- Kč za každou i započatou stránku
zpracovávaného opisu nebo výpisu

2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým
v Archivu města Ostravy a pořízené archivem podle písmena
B bodu 1

30,- Kč za každou započatou
ověřovanou stránku

B.
Reprodukce archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce)
Černobílé jednostranné:

1.1.1. z volných listů
1.1.2. z vázaných listů

A4
A4

5,- Kč
7,- Kč

A3
A3

8,- Kč
12,- Kč

Černobílé oboustranné:

1.2.1. z volných listů
1.2.2. z vázaných listů

A4
A4

8,- Kč
17,- Kč

A3
A3

12,- Kč
22,- Kč

2. 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 ..................................... 60,- Kč
2.1.3. snímek předlohy formátu A3 včetně
digitálním fotoaparátem ............................................................... 120,- Kč
2.1.4. snímek předlohy formátu větší než A3
digitálním fotoaparátem ............................................................... 300,- Kč
2.1.5. skenování archiválií na průhledné podložce
- skenování jednoho pole .............................................................. 50,- Kč
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi ............... 20,- Kč

Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
2.2. Dokumentační snímek malých a středně velkých ........................... 350,- Kč
rozměrů pořízený digitálním fotoaparátem
2.3. Poskytnutí digitální reprodukce již dříve ....................................... 25,- Kč
digitalizované předlohy (1 obraz)

2.4. Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým .................. bez poplatku
způsobem

2.5. Zápis dat
2.5.1. CD včetně zápisu dat .................................................................... 40,- Kč
2.5.2. DVD včetně zápisu dat................................................................. 60,- Kč
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.
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) .............................. 300,- Kč/hod.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb uvedených v ceníku služeb se nepožaduje po osobách
uvedených v § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a dále se v souladu s ustanovením § 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 se upouští d úhrady nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, 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, anebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s podáními
podle zákona o válečných veteránech a zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

