HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
Odbor Archiv hlavního města Prahy

*MHMPXPAM9KDG*
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Č.j.: MHMP 385327/2019
Pokyn ředitele AMP č. 1/2019
Ceník služeb poskytovaných Archivem hlavního města Prahy

Ředitel odboru „Archiv hlavního města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy vydává podle
§ 40 odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 40 odst. 7 téhož zákona
a § 17 odst. 1 a 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, ceník
služeb.

A. Pořízení výpisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií
pořízených archivem
1. Pořízení výpisu archiválie
50,- Kč/každá i započatá stránka archivem
zpracovávaného výpisu
2. Vyrozumění o negativním nálezu
50,- Kč
3. Ověření shody kopie archiválie pořízené
archivem s jejím originálem uloženým
v archivu
30,- Kč/každá započatá ověřovaná stránka
B. Reprodukce archiválií
1. Elektrografické kopírování (Kč/list reprodukce)
A4
1.1. Černobílé jednostranné
1.1.1. z volných listů
5,- Kč
1.1.2. z vázaných listů
7,- Kč
1.2. Černobílé oboustranné
1.2.1. z volných listů
8,- Kč
1.2.2. z vázaných listů
17,- Kč
1.3. Barevné jednostranné
1.3.1. z volných listů
25,- Kč
1.3.2. z vázaných listů
33,- Kč
1.4. Barevné oboustranné
1.4.1. z volných listů
40,- Kč
1.4.2. z vázaných listů
53,- Kč
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A3
8,- Kč
12,- Kč
12,- Kč
22,- Kč
38,- Kč
46,- Kč
60,- Kč
80,- Kč
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2. Mikrografické práce (Kč/snímek)
2.1. Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu na běžný kancelářský papír
formát A4 a A3
3. Digitální reprodukce (Kč/snímek)
3.1. Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy
3.1.1. do formátu A4 včetně
3.1.2. větší než A4 do formátu A1 včetně
3.1.3. větší než A1 do formátu A0+ včetně
3.1.4. jednoho pole z archiválie na průhledné podložce
3.2. Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
3.2.1. malých a středně velkých rozměrů pořízených digitálním fotoaparátem

20,- Kč

25,60,300,50,-

Kč
Kč
Kč
Kč

350,- Kč

Digitální reprodukce se zhotovuje s barevnou hloubkou 24 bitů (černobílé předlohy s barevnou
hloubkou 8 bitů), v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG a bez grafických úprav.
V případě připojení ověřovací doložky se digitální reprodukce zhotovuje ve formátu PDF.
3.3. Zhotovení digitální reprodukce badatelem s použitím
vlastního zařízení
zdarma
3.4. Poskytnutí již dříve zhotovené digitální reprodukce (v rozlišení nejvýše 300 dpi a formátu
JPEG nebo v jiném komprimovaném formátu)
25,- Kč
3.5. Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi
20,- Kč
3.6. Zápis dat (Kč/médium)
3.6.1. na CD včetně média
3.6.2. na DVD včetně média
C. Filmování a televizní natáčení archiválií (Kč/každá započatá hod.)
D. Zhotovení tiskového výstupu z digitálních reprodukcí archiválií (Kč/list)
1. černobíle ve formátu A4, jednostranně
2. černobíle ve formátu A3, jednostranně
3. černobíle ve formátu A4, oboustranně
4. černobíle ve formátu A3, oboustranně
5. barevně ve formátu A4, jednostranně
6. barevně ve formátu A3, jednostranně
E. Pořízení rešerše (Kč/každá započatá hod.)
1. Jednoduchá rešerše (vyhledání a excerpce max. 3 zdrojů,
zpracování zjištěných informací ve formě stručné zprávy)
2. Složitá rešerše (vyhledání a excerpce více než 3 zdrojů,
využití paleograficky náročných archiválií, zpracování
zjištěných informací ve formě zprávy)
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40,- Kč
60,- Kč
500,- Kč

5,8,8,12,8,12,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

250,- Kč

600,- Kč

F. Kancelářské a manipulační práce spojené s poskytovanými službami
1. Kancelářské a evidenční zpracování a zúčtování zhotovených výpisů,
reprodukcí, rešerší, objednaných knih, příslušných faktur, ověřovacích
a dalších správních dokladů apod.
2. Manipulační práce – balné a expedice včetně poštovného (Kč/kus)
2.1. zásilky v balících S
2.2. zásilky v balících M
2.3. zásilky v balících L

80 Kč/hod.
140 Kč
160 Kč
180 Kč

Úhrada nákladů se nepožaduje ve smyslu § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od úhrady nákladů
je dále upuštěno podle § 8 zákona a položky 3 a 4 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tento pokyn ruší pokyn ředitele AMP č. 2/2018 ze dne 20. března 2018.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. března 2019
V Praze dne 27. února 2019

Mgr. Petr Jíša
ředitel Archivu hlavního města Prahy
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