Příloha č. 2
ke Směrnici o poskytování reprodukčních práv
ke sbírkovým předmětům a fotografických služeb

Ceník poskytnutí reprodukčních práv
1)

Poplatky za poskytování reprodukčních práv slouží k úhradě nákladů na přípravu
předmětů a zhotovení jejich rozmnoženin, související odborné, rešeršní a
administrativní práce, jakož i nákladů na správu a údržbu sbírkového fondu.

2)

Poplatky budou uhrazeny hotově na ekonomickém oddělení muzea, příp. u vedoucího
odborného oddělení, nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu
muzea na základě vystavené faktury.

3)

Změna výše poplatku je možná pouze ve výjimečných případech na základě zvláštního
povolení ředitele muzea. Snížení nebo odpuštění poplatku je možná např. na základě
reciprocity.

4)

U dosud nedigitalizovaných rozměrově nestandardních sbírkových předmětů, které
bude nutno digitalizovat s využitím externích služeb, bude cena těchto služeb
připočtena k poplatku za poskytnutí reprodukčního práva.

5)

Sazby a poplatky, které jsou obsahem směrnice, byly stanoveny v souladu s vyhláškou
o cenách sjednaných dohodou.

Studijní účely (pro badatele ke komparativnímu studiu, studijní dokumentaci, popř. jako
příloha k diplomové práci, disertační či kandidátské práci)
bez poplatku do počtu 10 kusů
nad 10 kusů – 50,- Kč za 1 kus a 1 snímek

Soukromé účely (genealogické, dokumentace nemovitosti z pozice jejího vlastníka)
bez poplatku do počtu 5 kusů
nad 5 kusů – 100,- Kč za 1 kus a 1 snímek
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Vědecký účel a výstavní účel (vědecké publikace, sborníky, vědecká periodika, samostatné
studie, výukové texty, odborné průzkumy, výstavy)
100,- Kč za 1 kus a 1 snímek

Populárně naučný účel (dokumentární filmy, populárně naučné publikace, ilustrace článků
v periodickém tisku apod.)
500,- Kč za 1 kus a 1 snímek

Komerční účel (reklama, kalendáře, pohlednice, novoročenky, obaly, tisky určené
pro turistický ruch apod.)
1 500,- Kč za 1 kus a 1 snímek

Propagace muzea (reprodukce je určena ke zveřejnění v tiskovinách a televizních pořadech,
které mají pro muzeum výrazný propagační smysl)
bez poplatku
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