Regionální muzeum v Litomyšli
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
tel: 461 615 287, fax: 461 614 626, email: info@rml.cz, www.rml.cz

CENÍK REPRODUKCÍ
poskytovaných Regionálním muzeem v Litomyšli
platný od 1.3.2007
Zpoplatněno je A- poskytnutí reprodukce. Další poplatek závisí na B - způsobu jejího doručení objednateli.

A - REPRODUKCE
1) Reprodukce poskytované pro SOUKROMÉ (NEPUBLIKAČNÍ) VYUŽITÍ :
Elektrografická kopie (xerokopie) nebo tištěná kopie
digitálního obrazového záznamu plošné předlohy
1
černobílá
Tisk existujícího digitálního obrazového záznamu barevný
Digitální obrazový záznam plošné předlohy nebo
trojrozměrného předmětu barevný standardní

jedna strana formátu A4
2
jedna strana formátu A3

5,- Kč
10,- Kč

jedna tištěná strana formátu A4 20,- Kč
jeden digitální obrazový záznam 20, - Kč

(ve formátu JPG při minimální kompresi ve standardní kvalitě: u plošné
předlohy do velikosti A4 scan na 300 dpi, u plošné předlohy větší než formát
A4 a trojrozměrného předmětu digitální snímek cca 2 mil. bodů a více)
(digitální obrazový záznam pro soukromé/nepublikační využití je opatřen
vodoznakem označujícím copyright muzea)

2) Reprodukce poskytované pro jednorázové UŽITÍ VE ŠKOLNÍCH NEPUBLIKOVANÝCH PRACÍCH :
(nepublikované bakalářské nebo diplomové práce apod.)
Platí totožné ceny jako v bodě 1 s přičtením 10 Kč za jednu reprodukci.
3) Reprodukce poskytované pro jednorázové NEKOMERČNÍ PUBLIKAČNÍ VYUŽITÍ:
(k veřejně prospěšné činnosti nebo v odborném a vědeckém tisku)
Platí totožné ceny jako v bodě 1 s přičtením 20 Kč za jednu reprodukci.
4) Reprodukce poskytované pro jednorázové KOMERČNÍ PUBLIKAČNÍ VYUŽITÍ:
(vnitropodnikové, reklamní a jiné tisky, komerční webové stránky apod.)
Komerční publikační využití poskytovaných reprodukcí podléhá smluvním cenám, jež stanovuje na
základě žádosti objednatele ředitel muzea.

B - ZPŮSOB DORUČENÍ REPRODUKCE
1) Tištěné reprodukce a xerokopie:
a) vyzvednutí objednatelem v muzeu - zdarma
b) zaslání poštou na dobírku - 80 Kč
2) Digitální obrazové záznamy
a) emailem (pouze u platby v hotovosti v muzeu či při upuštění od zpoplatnění) - zdarma
b) uložení na CD nebo DVD a jeho vyzvednutí objednatelem v muzeu - 40 Kč
c) uložení na CD nebo DVD a jeho zaslání objednateli poštou na dobírku - 120 Kč

1

V zájmu ochrany písemností, knih a dvourozměrných předmětů (fotografií, pohlednic apod.) jsou elektrografické kopie pořizovány
pouze v tom případě, pokud není v muzeu k dispozici jejich digitální obrazový záznam. Pokud existuje uvedený digitální záznam, je
černobílá kopie zhotovena pro objednatele tiskem digitálního obrazového záznamu.
2
Platí pouze pro elektrografické kopie; tištěné kopie digitálního obrazového záznamu ve formátu větším než A4 nejsou zhotovovány.
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Ostatní reprodukce a výjimky
Zhotovení a poskytnutí jiných reprodukcí, než stanovených v bodě 1 (např. digitálních obrazových záznamů
ve vyšší než standardní kvalitě, klasických fotografií, diapozitivů, videosnímků, odlitků atd.) podléhá
smluvním cenám, jež stanovuje na základě žádosti objednatele ředitel muzea.
Poplatky za poskytnutí reprodukcí mohou být sníženy, zaměněny za poskytnutí odpovídajícího množství
publikací apod. nebo může být upuštěno od zpoplatnění na základě udělení výjimky vedoucím sbírkového
oddělení nebo ředitelem muzea.

