
ARCHIV ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

Ceník služeb a reprodukčních poplatků v Archivu ČNB 

A. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu 
a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy: 

Pořízení výpisu nebo opisu archiválie  50,- Kč za každou i započatou stránku 
Sdělení o negativním nálezu 50,- Kč 
Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem 
podle písmena B bodu 1 30,- Kč za každou započatou stránku. 

B. Reprodukce archiválií 

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list) 
 A4 A3 
Černobílé jednostranné z:   
 volných listů 5,- Kč 8,- Kč 
 vázaných listů 7,- Kč 12,- Kč 

Černobílé oboustranné z:   
 volných listů 8,- Kč 12,- Kč 
 vázaných listů 17,- Kč 22,- Kč 

Barevné jednostranné z:   
 volných listů 25,- Kč 38,- Kč 
 vázaných listů 33,- Kč 46,- Kč 

2. Digitální reprodukce 
Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy 

Skenování předloh do formátu A4 včetně 30,- Kč 
Skenování předloh do formátu A3 včetně 60,- Kč 

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz) 
  25,- Kč 

Prohlížení digitálních reprodukcí archiválií dálkovým způsobem se nezpoplatňuje. 

Všechny nově zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě s barevnou 
hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A 
nebo TIFF, bez grafických úprav. 

C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií 
Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, 
sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) a výukové (učební 
pomůcky) se nezpoplatňuje. V případě vědeckého použití reprodukcí musí být vždy 
uvedena citace alespoň v rozsahu názvu archivu, který archiválii spravuje a archivního 
souboru obsahujícího archiválii; bez citace je užití reprodukce považováno za použití 
pro účely komerční. 
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Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, pohlednice, 
kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje 

1 ks barevné nebo černobílé digitální reprodukce: 
v nákladu tiskovin do 600 kusů 1 500,- Kč 
v nákladu tiskovin nad 600 kusů 3 000,- Kč. 

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

D. Filmování archiválií (s výjimkou naučných nebo kulturně vzdělávacích pořadů) 
Základní poplatek 700,- Kč/každá započatá hodina. 

E. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky: 
Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející 
z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších 
odborných zdrojů): 

Jednoduchá rešerše (1 hodina výkonu) založená na excerpci l -2 archivních 
zdrojů 350,- Kč 
Náročná rešerše (1 hodina výkonu) založená na excerpci 3-5 archivních zdrojů
 500,- Kč 
Náročná kombinovaná rešerše (1 hodina výkonu) založená na excerpci 6 a více 
archivních i mimoarchivních zdrojů 600,- Kč 

 

Kancelářská práce (1 hodina výkonu) 60,- Kč 

 

Manipulační poplatky 
balné - zásilky v balících 30,- Kč 
balné - zásilky v obálkách do l kg 20,- Kč 

 

Rešerše založená na elektronické databázi 150,- Kč 

 

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb. 

 

Poplatky za služby Archivu České národní banky se platí po zaevidování písemné 
žádosti Archivem ČNB. Před předáním písemné odpovědi Archivu ČNB žadateli bude 
žadatel písemně vyrozuměn o výši poplatku za služby Archivu ČNB, včetně uvedení 
čísla účtu ČNB, variabilního symbolu a doby splatnosti. Po obdržení platby bude 
materiál zpracovaný Archivem ČNB neprodleně odeslán žadateli. 

Přepočet české koruny (Kč) na cizí měnu je dán kurzem devizového trhu České národní 
banky, který je dostupný na webových stránkách ČNB (www.cnb.cz). 


