
 
 
 

 

OBJEDNÁVKA PŘEVODU VHS KAZETY DO DIGITÁLNÍ PODOBY 
 

číslo: 
 

V souladu s uvedenými „Pravidly pro převod VHS kazet do digitální 

podoby“ objednávám v SVKUL převod níže specifikovaného počtu a typu 

VHS kazet. Potvrzuji, že beru na vědomí „Pravidla pro převod VHS kazet 

do digitální podoby“, souhlasím s nimi a zavazuji se je dodržet. 
 
Objednávka se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno pro objednavatele, druhé pro zhotovitele (SVKUL). 

 
Objednavatel: 
 
Jméno a příjmení: 
 
Adresa: 
 
Číslo čtenářského průkazu: 
 
Kontaktní telefon/email: 
 
Další ujednání 
 
počet VHS kazet pro převod: 
 
počet prázdných DVD nosičů (donesených/vlastních): 
 
počet prázdných DVD nosičů klasických (dodaných SVK – 1ks/10 Kč): 

počet prázdných DVD nosičů dvouvrstvých (dodaných SVK – 1ks/30 Kč): 

 
Vlastnoruční podpis objednavatele: 
 

 

Za zhotovitele objednávku a výše specifikovaný počet a typů VHS kazet přijal (a): 
 
 

 

Předpokládaný termín dodání služby: 
 
 

 

Ústí nad Labem, dne: Podpis, razítko: 
 
 

 

Vyřízenou objednávku převzal dne: Podpis: 

 
Severočeská vědecká knihovna, p. o., W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 

00083186, tel.: 475 209 126, 475 209 669; e: knihovna@svkul.cz 

mailto:knihovna@svkul.cz


 
 
 
 

 

PRAVIDLA PRO PŘEVOD VHS KAZET DO DIGITÁLNÍ PODOBY 
 
 
 

 

Služba se týká jen tzv. domácích nahrávek, tedy těch, jejichž jste autorem, nebo 

máte od autora svolení k přepisu (převodu), proto také uživatel nese odpovědnost za 

dodržení autorských práv a autorského zákona, tuto odpovědnost nemá SVKUL. 

Služba je určena pouze pro registrované uživatele. 
 

Převody analogového záznamu do digitální podoby (na nosiče DVD) SVKUL provádí 

na zařízení LG RCT699H. SVKUL neprovádí při digitalizaci žádné úpravy záznamu 

(tedy ani úpravy zvuku, obrazu, střihy záznamu, ani tzv. čištění záznamu, ani žádné 

jiné úpravy). 
 

Nosiče analogového záznamu se předávají v Hudebním oddělení SVK, kde jsou 

dojednány další podmínky poskytnutí služby, včetně termínu dodání, který je určen 

zejména rozsahem poskytované služby (velikostí záznamu). 
 

Služba je zpoplatněna a činí 50,- Kč za každou započatou hodinu převodu záznamu. 

Převod se provádí na DVD nosič, který si donesete, nebo jej lze zakoupit v SVKUL 

za cenu 10,- Kč za jeden kus nosiče klasického nebo 30,- Kč za jeden kus nosiče 

dvouvrstvého. 

 

SVKUL výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za to, zda analogový záznam 

je či není způsobilý digitalizace, ani za případné poškození doneseného analogového 

záznamu při procesu digitalizace. Dále upozorňuje, že výsledný efekt digitalizace 

závisí od kvality původního analogového záznamu, která může být negativně 

ovlivněna zejména postupem při pořízení záznamu, stářím záznamu a mechanickým 

stavem nosiče. 
 

Maximální počet VHS pro převod je 2 ks/objednávka na uživatele a návštěvu. V 

případě nevyzvednutí VHS určené pro převod si knihovna vyhrazuje právo tyto VHS 

kazety po uplynutí lhůty 1 roku od objednání fyzicky zlikvidovat. 

 

Po dokončení nahrávky se DVD odzkouší na dvou nezávislých přístrojích, aby se 

zajistila funkčnost DVD. Po převzetí DVD zákazníkem nelze reklamovat (existují 

přístroje, které přehrávají pouze originální DVD). 
 
 
 
 
 

 

Ing. Aleš Brožek, 

v. r. ředitel SVK 

Ústí n. L. 
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