
Ceník služeb

1. Registrace uživatele 

- poplatek za registraci externího uživatele s platností 12 měsíců 200 Kč 

- poplatek za registraci externího uživatele s platností 6 měsíců 100 Kč 

2. Opožděné vracení, upomínky 

- 1 den/1 výpůjčka 2 Kč 

- Nevrácení výjimečné výpůjčky vzácných dokumentů a dokumentů určených 

k prezenčnímu studiu – 1 den 25 Kč 

- První upomínka 25 Kč 

- Druhá upomínka 50 Kč 

- Třetí upomínka 100 Kč 

- Vymáhání právní, případně soudní cestou dle nákladů s tím spojených 

3. Poškození, ztráty a náhrady, odcizení dokumentů 

- O způsobu náhrady poškozeného, ztraceného nebo odcizeného dokumentu rozhoduje 

vedoucí KIC podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku (509/1991 Sb., § 442, 

odst. 2). 

4. Manipulační poplatky 

- Poplatek za zjišťování neohlášené změny adresy 50 Kč 

- Poplatek za zpracování náhradního dokumentu při poškození a ztrátách 100 Kč 

- Poplatek za odnášení klíče od šatní skříňky, vydání obsahu skříňky 200 Kč 

- Poplatek za ztrátu nebo poškození klíče od šatní skříňky 200 Kč 

- Poplatek za otevření šatní skříňky 20 Kč 

5. Reprografické služby 

- Samoobslužné kopie A4 černobíle 1,50 Kč 

- Samoobslužná kopie A4 barevně 7 Kč 

- Samoobslužné kopie A3 černobíle 3 Kč

- Samoobslužná kopie A3 barevně 14 Kč 

6. Skenování 

- Skenování je ZDARMA 



7. Tiskové výstupy – samoobslužné tiskárny 

- Tiskové výstupy formát A4 1,50 Kč 

- Tiskové výstupy formát A4 barevně 7 Kč 

- Tiskové výstupy formát A3 3 Kč 

- Tiskové výstupy formát A3 barevně 14 Kč 

8. Tiskové výstupy – velkoformátová tiskárna 

Orientační cena tiskových výstupů (Cena se vypočítává ze spotřebovaného papíru 

a spotřebované barvy) 

- A4 výkres (ČB, barevné plochy) 5 - 10 Kč 

- A4 foto 40 - 80 Kč 

- A3 výkres (ČB, barevné plochy) 10 - 20 Kč

- A3 foto 40 - 80 Kč 

- A2 výkres (ČB, barevné plochy) 15 - 25 Kč 

- A2 foto 80 - 160 Kč

- A1 výkres (ČB, barevné plochy) 25 - 35 Kč 

- A1 foto 160 - 320 Kč 

- A0 výkres (ČB, barevné plochy) 35 - 55 Kč 

- A0 foto 320 - 640 Kč 

9. Meziknihovní výpůjční služby 

- Poplatek za zahraniční výpůjčku (dle poplatku požádané knihovny) 300 - 500 Kč 

- Poplatek za zahraniční kopii 1 - 5 stran 50 - 150 Kč 

- Každých dalších 5 stran 50 Kč 

- Poplatek za výpůjčku v ČR dle tarifů požádané knihovny 

- Poštovné dle poštovních tarifů 

10. Zpracování rešerše z databází pro externí uživatele 

- Za každou započatou hodinu práce 160 Kč


