Směrnice o poskytování služeb za úhradu a ceník služeb platný od 1. 1. 2010
Muzeum Velké Meziříčí (dále „poskytovatel služeb“) provádí za úhradu následující služby:

1. Odborné informace
a) vyhledávání, příprava a poskytnutí sbírkových předmětů k vlastnímu studiu

Kč 100,--/hod.

b) ústní a písemné informace na základě studia literatury a dalších materiálu

Kč 150,--/hod.

Tato sazba platí pro úkony všech odborných pracovníků a správců depozitáře včetně knihovny. V případě, že úkony nepřesáhnou půl hodiny, nebude
sazba účtována.

2. Zápůjčky knih a časopisů
a) prezenčně – jednorázový poplatek

Kč 10,--/měsíc nebo Kč 2,--/ks (roč.)

b) externě

Kč 15,--/měsíc

c) 1. upomínka

Kč 15,--

2. upomínka

Kč 25,--

3. upomínka

Kč 35,--

upomínací dopis

Kč 45,--

d) meziknihovní výpůjční služba

Kč 50,--/ks

Členové muzejní rady a studenti jsou od poplatku za výpůjčku knih osvobozeni. Tento poplatek dále neplatí zaměstnanci muzea a členové AMG a
ICOM včetně jejich zaměstnanců.

3. Reprodukce (Kč/1 list reprodukce)
A4
a) černobílé – jednostranné

A3

Kč 4,--

Kč 6,--

oboustranné

Kč 6,--

Kč 8,--

b) barevné – jednostranné

Kč 20,--

Kč 33,--

4. Digitální reprodukce
a) skenování předloh do formátu A4 včetně

Kč 10,--

b) skenování předloh do formátu A3 včetně

Kč 20,--

c) snímek předlohy digitálním fotoaparátem do formátu A3 včetně

Kč 50,--

d) zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

Kč 60,--

e) zhotovení ateliérové digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

Kč 500,--

5. Zápis dat
a) CD včetně zápisu dat

Kč 30,--

b) DVD včetně zápisu dat

Kč 60,--

Všechny zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG,
PDF, TIFF, bez grafických úprav. Záznam dat je prováděn pouze na nosiče dodané poskytovatelem služeb.

6. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií a sbírkových předmětů
a) použití reprodukcí archiválií a sbírkových předmětů pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy), sborníky, samostatné
studie, monografie, edice, katalogy výstav a výukové (učební pomůcky) se nezpoplatňuje
Pozn.: v případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy uvedena citace alespoň v rozsahu názvu poskytovatele; bez citace je užití reprodukce
považováno za použití pro účely komerční.

b) použití reprodukcí archiválií a sbírkových předmětů pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře,
propagační materiály atp.) se zpoplatňuje:
1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce:
v nákladu tiskovin do 600 ks

Kč 500,--

v nákladu nad 600 ks

Kč 1 000,--

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií nebo sbírkových předmětů pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.

7. Filmování archiválií a sbírkových předmětů (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů)
Základní poplatek Kč 500,--/každá započatá hodina.
• Výjimky z tohoto sazebníku povoluje ředitelka organizace.
Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. 1. 2010 a k tomuto dni pozbývá platnost Směrnice o poskytování služeb za úhradu a
ceník služeb platný od 1. 8. 2005.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. 11. 2009

Irena Tronečková
ředitelka
Muzea Velké Meziříčí

