CENÍK
Výsledná cena rodokmenu je závislá na počtu zmapovaných generací a množství vyhledaných materiálů. V roce 2015 se konečná cena většiny rodokmenů pohybuje mezi 8 000 a 15
000 korunami. V přehledu uvádíme nejběžnější položky spojené s výzkumem.
Komplexní zpracování jedné generace
Cena zahrnuje vyhledání materiálů v archivech a dalších institucích České republiky, zpracování fotodokumentace i přepis starých dokumentů do součqasného českého jazyka. Zaznamenány jsou údaje o každé generaci (narození, sňatky, úmrtí, děti a lokalizace).Nejsou-li
všechny údaje u generace objeveny cena se adekvátně snižuje
max. 1800,- Kč
Návštěva matričního úřadu
Cena se účtuje jen v tom případě, kdy je návštěva matričního úřadu nezbytně nutná.
od 500,- Kč
Zajištění doplňujících informací
Zejména návštěvy okresních archivů, zajištění zápisů z pozemkových knih a jejich přepis do
současné češtiny apod. Uvedené cenové rozpětí odráží průměrný cenový rozsah účtovaný v
roce 2014.
500,- až 3000,- Kč
Zpracování do textové a přílohové části
Finální práce na celém díle, jež představuje prezentaci nalezených údajů jak v části textové,
tak i v části přílohové. Rozsah finálního díla může mít i několik desítek stran.
500,- Kč
Příplatek za expresní zhotovení
Příplatek je účtován jen pokud si tuto možnost zvolil sám klient. Potom je výsledné zpracování dodáno do 4 až 6 týdnů.
20%
Prezentace v knižní podobě
Klasická pevná vazba, desky imitace kůže.
350,- Kč

Prezentace v pdf formátu - zdarma
Prezentace na webových stránkách - viz.skylarks.cz
Poštovné a balné
Finální zhotovení je zasíláno poštou, samozřejmě doporučeně. Vzhled zásilky je neutrální a
nevypovídá nic o jejím obsahu.
80,- až 120,- Kč
Finanční limit
je dobré na počátku vědět, kolik finančních prostředků chete do výzkumu investovat. Stanovte si proto svůj finanční limit, následné bádání je prováděno pouze v rámci tohoto limitu. Tím budete mít své výdaje pod svou kontrolou.
Celková cena
Je různorodá a její výše se dá odhadnout až po sdělení vašich konkrétních požadavků. Cena
za rodokmen se pohybuje obvykle mezi 8 000 - 15 000 Kč, za vývod mezi 25 000 - 80 000
Kč.
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