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Vyúčtování služeb poskytovaných ASU 

 
 
Ceník a vyúčtování služeb za poskytnuté služby Archivem Slezské univerzity v Opavě je přílohou 
Badatelského řádu, vydaného na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů (v úplném znění zákon č. 167/2012 Sb.) a § 17 odst. 1 
Vyhlášky č. 213/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě. 
 
Na základě objednávky badatele byly provedeny následující služby a úkony: 
 
A. Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování 
kopií archiválií: 

- pořízení výpisu nebo opisu archiválie 
(za každou započatou stránku)      50 Kč ….ks ……Kč 

- ověření shody kopie archiválie s jejím originálem 
uloženým v archivu a pořízené archivem 
podle písmena B bodu 1 (za každou započatou stránku)   30 Kč ….ks ……Kč 

 
B. Reprodukce archiválií: 
Elektrografické kopírování – černobílé (Kč/list): 

- formát A4 ) jednostranné z volných listů     05 Kč ….ks ……Kč 
- formát A4 ) jednostranné z vázaných listů    07 Kč ….ks ……Kč 
- formát A4 ) oboustranné z volných listů     08 Kč ….ks ……Kč 
- formát A4 ) oboustranné z vázaných listů    17 Kč ….ks ……Kč 
- formát A3 ) jednostranné z volných listů     08 Kč ….ks ……Kč 
- formát A3 ) jednostranné z vázaných listů    12 Kč ….ks ……Kč 
- formát A3 ) oboustranné z volných listů     12 Kč ….ks ……Kč 
- formát A3 ) oboustranné z vázaných listů    22 Kč ….ks ……Kč 



Digitální reprodukce: 
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy 

- skenování předloh do formátu A4 včetně     025 Kč   ….ks ……Kč 
- skenování předloh do formátu A3 včetně     060 Kč   ….ks ……Kč  
- skenování velkých formátů A0 včetně     300 Kč  ….ks ……Kč  
- zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi  020 Kč  ….ks ……Kč  

Zápis dat: 
- CD včetně zápisu dat       040 Kč   ….ks ……Kč 
- DVD včetně zápisu dat    060 Kč   ….ks ……Kč 

 
C. Potvrzování shody kopie archiválie s jejím originálem: 
Kopie archiválie v analogové podobě nebo její repliky s archiválií v analogové podobě: 

- za zpracování potvrzující doložky     050 Kč   ….ks ……Kč 
- za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie 

v analogové podobě nebo její digitální repliky    100 Kč/hod celkem Kč 
 
Repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie 
v digitální podobě: 

- za zpracování potvrzující doložky    0 050 Kč   ….ks ……Kč 
- za vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie 

v digitální podobě        100 Kč/hod celkem Kč 
 
 
 
 
Celkově k úhradě: ……………………………………………………………………………… Kč 
 
Materiály zašlete na adresu: 
 
 
 
 
 
V Opavě dne: …………………….  Podpis pověřeného pracovníka: ……………………… 


