
Ceník fotodokumentace a videozáznamu v církevních objektech na 

území brněnské diecéze s platností od 1. 4. 20211 

Diecézní konzervátorské centrum Biskupství brněnského 

 

V Brně dne  ________ 2021 

Sestavily: diecézní konzervátorky PhDr. Lucie Kolářová a Mgr. Bc. Kristýna Čížková 

 

 

Generální vikář 

                                                           
1 V případě focení a natáčení v objektu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích se platí poplatek za vyřízení DKC 
a poplatek za hodinu práce v objektu místnímu Turistickému informačnímu centru. 
2 Výjimku tvoří studenti teologických fakult. V tomto případě bude povolení vystaveno bezplatně. 
3 Výjimku tvoří neprodejné odborné publikace, které vychází samonákladem (jsou hrazeny z vlastních 
finančních prostředků autora). V tomto případě bude povolení vystaveno bezplatně. 

1. Povolení pro studenty na seminární, ročníkovou, 
bakalářskou, diplomovou, doktorskou práci apod.2 

 250 Kč za vyřízení povolení pro 
jeden objekt + 100 Kč za každý další 
objekt + za každou započatou 
hodinu práce v objektu  250 Kč 

2. Povolení pro neprodejné odborné publikace3 (odborné 
a vědecké práce všeho druhu) 

250 Kč za vyřízení povolení pro 
jeden objekt + 100 Kč za každý další 
objekt + za každou započatou 
hodinu práce v objektu 250 Kč 

3. Povolení pro prodejní účely (výstavní katalogy, 
publikace, kalendáře, turistické a reklamní zboží atd.) 

500 Kč za vyřízení povolení pro 
jeden objekt + 200 Kč za každý další 
objekt + za každou započatou 
hodinu práce v objektu 500 Kč 

4. Poskytnutí fotografické dokumentace z archivu DKC 
v kvalitě „z ruky“ (běžné rozlišení 3 Mpx za podmínky, 
že nebude nikdy zveřejněna) 

100 Kč/snímek 

5. Poskytnutí fotografické dokumentace z archivu DKC 
v plném rozlišení pro neprodejné odborné publikace 
(odborné a vědecké práce všeho druhu) 

300 Kč/snímek 

6. Poskytnutí fotografické dokumentace z archivu DKC 
v plném rozlišení pro prodejní účely (výstavní katalogy, 
publikace, kalendáře, turistické a reklamní zboží atd.) 

700 Kč/snímek 

7. Povolení videozáznamu pro nekomerční vědecké a 
studijní účely 

250 Kč za vyřízení povolení pro 
jeden objekt + 100 Kč za každý další 
objekt + za každou započatou 
hodinu 250Kč 


