
 

Ceny za skenování sbírkových předmětů ze sbírek ZČM 
 

I. 
Digitalizované dokumenty jako fotografií, diapozitivů, filmových nebo skleněných 
negativů a jiných plochých sbírkových předmětů (dále jen digitalizovaných 
dokumentů) evidovaných ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni se poskytují 
žadatelům k reprodukování pro účely: 
 

1. Studijní – tj. pro seminární, bakalářské, magisterské a rigorózní práce za 
snížený, muzeem dotovaný, poplatek pro studenty ve výši 20,- Kč. V případě 
donesení vlastního datového nosiče se neúčtuje další poplatek. Za vypálení 
dat na CD nebo DVD, která jsou k dostání na příslušném oddělení, se účtuje 
dodatečný poplatek 15,- Kč. Elektronický záznam je opatřen vodotiskem s 
logem muzea. Žadatel k žádosti o reprodukci doloží potvrzení školy o 
zpracovávaném tématu své práce. 

 
2. Badatelské – tj. pro vnitřní potřebu orgánů památkové péče nebo orgánů 
veřejné a státní správy za snížený, muzeem dotovaný, poplatek ve výši 50,- Kč. 
V případě donesení vlastního datového nosiče se neúčtuje další poplatek. Za 
vypálení dat na CD nebo DVD, která jsou k dostání na příslušném oddělení, se 
účtuje dodatečný poplatek 15,- Kč. Záznamy jsou opatřeny vodotiskem s 
logem muzea.  

 
3. Komerční – tj. pro potřeby publikační, projektové, propagační a prezentační 
(včetně pořízení digitalizované kopie pro soukromé výstavní účely) za 
poplatek 500,- Kč. V případě donesení vlastního datového nosiče se neúčtuje 
další poplatek. Za vypálení dat na CD nebo DVD, která jsou k dostání na 
příslušném oddělení, se účtuje dodatečný poplatek 15,- Kč. Záznamy nejsou 
opatřeny vodotiskem s logem muzea. 
V poplatku jsou zahrnuty náklady Západočeského muzea v Plzni na vyhledání, 
přípravu, skenování, popis, zpětné uložení a případné ošetření originálního 
dokumentu. V ceně je započteno i pořízení a amortizace přístrojového 
vybavení a spotřeba elektrické energie.  
 

II. 
Při poskytnutí digitalizovaných dokumentů ze sbírek Západočeského muzea 
v Plzni je vždy sepsána Reprodukční smlouva. Reprodukční smlouva je sepsána 



mezi Západočeským muzeem v Plzni a žadatelem a je v ní uvedeno, za jakým 
účelem se fotografie poskytují, doba použití a podmínky, za nichž lze fotografie 
žadatelem použít. Bez řádně sepsané Reprodukční smlouvy, podepsané 
ředitelem Západočeského muzea v Plzni a žadatelem nelze digitalizované 
dokumenty poskytnout. 
 
Žádosti o výjimky z cenového výměru pro poskytování digitalizovaných 
dokumentů lze uplatnit pouze písemně u ředitele Západočeského muzea v Plzni.  
 
III. 
Není-li dohodnuto jinak, poskytují se elektronické kopie v rozlišení 150 dpi pro 
studijní, 300 dpi pro badatelské a 600 dpi pro komerční účely ve výstupním 
formátu JPG. Vyšší rozlišení je nutno odůvodnit a projednat s kurátorem sbírky  
a ředitelem muzea. Za každý dvojnásobek rozlišení 600 dpi je k ceně záznamu 
připočtena částka 20,- Kč. 
 
IV. 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
 
V. 
Tento cenový výměr vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2011. 
 
 
 
 
 

 

 


