Objednávka přepisu filmů do digitální podoby
Zhotovitel
Odpovědný zástupce a zhotovitel
zakázky:
Jaroslav Kortus, 602 379 525
kortus@mako.cz

Objednatel (čitelně)
Telefon (čitelně)
Datum přijetí objednávky
Datum zhotovení objednávky

MAKO Blatná, spol. s r.o.
Provozovna Blatná – KODAK EXPRESS
T. G. Masaryka 112
388 01 Blatná
Tel. 383 423 492, 721 521 739
Email: foto@mako.cz

:
:
:
Obvykle 7 pracovních dní

Převzatá média k přepisu – počet kusů
VHS

VHS-C

Video 8
(Hi 8)

Digital 8
(Dig 8)

Mini-DV

Film 8
mm

Jiné

Poznámka (např. USB disk předaný zákazníkem – počet, kapacita)

Požadovaný formát výstupu (zaškrtněte volbu)
USB zhotovitele *1

USB zákazníka
(nutno přiložit) *2

Soubory na DVD *3

Klasické DVD *4

*1 – soubory ve formátu MPEG budou nakopírovány na USB-disk zhotovitele s odpovídající kapacitou 4, 8, 16 nebo 32 GB. Cena USB disku
bude připočtena k ceně zakázky.
*2 – soubory ve formátu MPEG budou nakopírovány na USB předané zákazníkem (dostatečná kapacita podmínkou)
*3 – soubory ve formátu MPEG budou nakopírovány na DVD zhotovitele (jedno nebo více)
*4 – ze záznamu bude zhotovené klasické DVD (pouze v rozlišení max. 720 x 576)
Kvalita výstupu je v počtu bodů vždy lepší nebo stejná jako zdrojový záznam. Bližší podrobnosti k převodu na druhé straně!

Podpis objednatele (zákazníka)

………….……………………………

Objednatel (zákazník) svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s principem výpočtu ceny zakázky (viz zadní strana
této objednávky). Zároveň bere na vědomí, že přesnou celkovou cenu zakázky nelze s ohledem na její charakter
předem stanovit a že bližší informace se může kdykoliv vyžádat na tel. 602 379 525. Zákazník svým podpisem
potvrzuje, že k záznamu vlastní autorská práva. O termínu zhotovení zakázky bude zákazník informován SMS
zprávou.
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Přepis filmů - ceník
VHS, VHS-C, S-VHS, Video8, Digital8, Mini-DV, ----> DVD nebo USB

(paušál je počítán vždy bez ohledu na délku záznamu za každé DVD nebo nosič záznamu)

paušál 200,- Kč

+ za každou minutu zdrojového (původního) záznamu do 60 minut
(každá další minuta nad 60 minut 5,- Kč)

8/5,- Kč

+ volitelný potisk DVD (barevný nebo černobílý - názvem či scénou z filmu+popis)

100,- Kč

+ vložení DVD do obalu s potiskem A4 (DVD obal + tisk titulní strany)

100,- Kč

+ doplnění hudby (vč. poplatku za autorská práva)

5,- Kč/min

Příklad 1: přepis na USB/DVD ve formě souborů - film 210 minut - 200 + (60x8)+(60x7)+80x6) = 200+480+420+480= 1.580,- Kč
(formát souboru mpg)
Příklad 2: Přepis na DVD - film 60 minut + potisk DVD + obal na DVD s potiskem = (200+60minut x 8,- Kč= 680) + 100 + 100 = 880,- Kč.
Příklad 3: Přepis na DVD - film 30 minut bez potisků = 200+(30*8) = 440,- Kč
V případě více kazet je možná různá délka záznamu na jednotlivých DVD - rozdělení probíhá, je-li to možné, dle charakteru natáčených scén nebo dle
dispozic zákazníka.
Přepis probíhá na DVD+R (DVD+R DL) nebo na přání zákazníka na DVD-R. DVD je automaticky finalizováno (uzavřeno). Na jedno DVD je umísťováno
většinou maximálně 80 minut záznamu (na DVD+R DL max. 160 minut), pokud na poslední DVD připadne alespoň 30 minut.

Doplnění úvodních titulků, střih, tvorba DVD-menu - v hodinové sazbě
+ každá další kopie DVD bez potisku

500,- Kč/hod.
50,- Kč

Film Normal 8 mm, Super 8 mm ----> DVD nebo USB (rozlišení 1440x1080 bodů, formát MP4)
Paušál za prvních 10 minut filmu

390,- Kč

+ za každou převedenou cívku filmu (bez ohledu na délku filmu)

50,- Kč

+ každá další minuta nad 10 minut

19,- Kč

+ zpracování filmu nenavinutého na cívku, navinutého obráceně nebo porušená perforace

50,- Kč/cívka

+ volitelný potisk DVD (barevný nebo černobílý - názvem či scénou z filmu+popis)

100,- Kč

+ vložení DVD do obalu s potiskem A4 (DVD obal + tisk titulní strany)

100,- Kč

+ volitelně doplnění hudby (vč. poplatku za autorská práva)
+ volitelně doplnění úvodních titulků, střih, tvorba DVD-menu - v hodinové sazbě

5,- Kč/min
500,- Kč/hod.

Příklad 1: Délka filmu do 10 minut na jedné cívce – 390 + 50 = 440,- Kč
Příklad 2: Délka filmů 30 minut na dvou cívkách – 390 + (2x50) + (20x19) = 870,- Kč

Převod je prováděn vždy bez případné zvukové stopy a probíhá digitalizací jednotlivých políček
filmu (nikoliv projekcí). Přibližný odhad délky záznamu – viz obrázek. Převod filmu do digitální
podoby probíhá digitalizací jednotlivých políček filmu (nikoliv snímáním projekce). Film nesmí mít
porušenou perforaci - části s porušenou perforací nebudou převedeny. Při digitalizaci je nastaven
mírný ořez černých okrajů.
Výsledný záznam může být:
- uložen na USB disk (vlastní či u nás zakoupený) ve formátu MP4
- uložen na námi dodané DVD (či více DVD) ve formátu souboru (či více souborů) MP4
- jako klasické DVD (se snížením kvality na formát PAL 720x576 bodů) - pouze na výslovné přání

Vysvětlení k převodu z magnetických médií
Kazety VHS, VHS-C jsou převáděny do výstupního formátu 720x576 bodů (vyšší nemá smysl)
Kazety mini-DV mohou být nahrány ve formátech 720x576 (PAL), 1280x720 (720p) nebo 1440x1080 (1080i) – tyto
záznamy budou převedeny minimálně v takové výstupní kvalitě, v jaké se na kazetě nachází.
Převod na strukturu „klasického“ DVD (které bylo ke koupení v obchodech)
- tato DVD, která se dávala do klasických stolních přehrávačů, měla rozlišení obrazu 720x576 bodů. DVD lze
zkopírovat na jiné DVD, přehrát v PC i stolním přehrávači, ale nelze jej bez dalších znalostí nahrát do počítače a
někomu jej poslat či nakopírovat na USB disk a vložit přímo do televize k přehrání.
Uložení videa ve formě souborů - doporučujeme
V tomto případě je video převedeno do souboru, který lze uložit na USB disk nebo nakopírovat na DVD – ovšem jako
soubor (soubory). V dnešní době doporučuji tento formát převodu vzhledem ke snazší manipulaci.
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