Poskytovatel
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.,
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, zastoupený
……………………………..
na straně jedné
a
Nabyvatel, zastoupený
……………………………
na straně druhé
uzavírají podle § 1746 odst. 2 Obč. zákoníku tuto
DOHODU O SPOLUPRÁCI
I. Účel dohody
Účelem dohody je poskytnutí jednorázového reprodukčního práva k mapám, plánům a
atlasům z mapové sbírky Historického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen HÚ) smluvní straně.
II. Předmět dohody
Předmětem dohody je ….. (NÁZEV REPRODUKOVANÉHO DÍLA A ÚČEL VYUŽITÍ)
III. Finanční ustanovení
HÚ poskytne k reprodukci pro vědecké/komerční účely mapy, plány a atlasy ze své mapové
sbírky. Za poskytnutí vybraných materiálů bude HÚ účtovat platby dle ceníku (viz příloha).
IV. Vzájemná práva a povinnosti
Nabyvatel reprodukčních práv se zavazuje nepřevádět bez vědomí HÚ práva k užití na jinou
fyzickou nebo právnickou osobu v tuzemsku či zahraničí.
Nabyvatel je povinen uvést pod reprodukcí materiálu © Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha.
V. Ostatní ujednání
Veškeré změny této dohody lze provádět pouze formou písemného dodatku.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Vyhotovuje se ve dvou exemplářích, které mají stejnou platnost.
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich svobodné a pravé vůle a nebyla
uzavřena v tísni za zvláště nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

V Praze dne

….……………………………

…………………….………

za poskytovatele

za nabyvatele

Příloha:
Nahlížení do map, plánů a atlasů v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i, služby a ceník
Nahlížení do map, plánů a atlasů v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i, služby a ceník
Mapy, plány a atlasy, uložené v mapové sbírce Historického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále
jen HÚ) jsou zájemcům předkládány ke studiu ve studovně knihovny HÚ.
Na základě žádosti pracovníci HÚ vyhledávají v mapách, plánech a atlasech uložených
v mapové sbírce vyžádané informace pro potřeby správních úřadů a ostatních
organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a
fyzických osob a pořizují z nich výpisy a černobílé xerokopie, popřípadě zpracovávají
rešerše.
Úkony pro úřední a komerční potřebu
Pro úřední potřebu se podávání informací z výše uvedených materiálů řídí zákonem č.
634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 3 a 4 sazebníku, který je přílohou zákona).
Vydání výpisu, černobílé xerokopie, popřípadě sdělení o negativním nálezu se zpoplatňuje:
50,- Kč za každou i započatou stránku
15,- Kč za každou i započatou stránku, je-li pořízena na kopírovacím stroji
Úkony pro soukromé, nekomerční, studijní a vědecké účely
Pro soukromé a vědecké účely se podávání informací z výše uvedených materiálů řídí
ceníkem, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
Kopírování jednostranné
z volných listů
z vázaných listů

A4

9,- Kč
10,- Kč

A3
13,- Kč
14,- Kč

Černobílé kopírování nabyvatelem ve studovnách HÚ podléhá zpoplatnění dle interní
směrnice HÚ, tj. za A4 2,- Kč, za A3 4,-Kč.
Souhlas s jednostranným užitím map, plánů, atlasů
Použití reprodukcí map, plánů a atlasů pro účely studijní (středoškolské, bakalářské,
magisterské a doktorské práce) a vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky,
samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) se nezpoplatňuje.

Použití reprodukcí výše uvedených materiálů pro účely komerční (obrazové publikace,
televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje.
1 ks černobílé reprodukce 1 500,- Kč
1 ks barevné/digitální reprodukce 3 000,- Kč
Reprodukce se pořizují pomocí vlastního zařízení žadatele. Poplatky uhradí žadatel na
fakturu nebo paragon.
Na pořízení badatelské nebo studijní kopie pomocí přineseného digitálního fotoaparátu
mohou badatelé se souhlasem ústavu zhotovit bezplatně badatelské kopie zapůjčeného
materiálu. Před pořízením kopie potvrdí svým podpisem, že materiál nebude reprodukován
ke komerčním účelům.
Filmování map, plánů a atlasů
Základní poplatek 700,- Kč/každá započatá hodina
Rešerše
Jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 1 -2 zdrojů

260,- Kč

Náročná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 3-5 zdrojů

350,- Kč

Náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 6
a více i mimo ústavních zdrojů

440,- Kč

Platby do 10 000,-Kč budou uhrazeny v hotovosti, nad 10 000,-Kč na fakturu.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

