PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB
P L A T N Ý O D 16. 9. 2013
1. Registrace a výdej knihovních průkazů
registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené částky)
zákazník mladší 60 let
100,00
zákazník starší 60 let, studenti, nezaměstnaní, invalidní důchodci
50,00
zákazník s rozšířenými právy – skupina P a) 1
300,00
zákazník s rozšířenými právy – skupina P b) 2
1000,00
Zákazník s kartou VŠCHT
bez poplatku
průkaz zákazníka
poplatek za vystavení průkazu zákazníka NTK
poplatek za náhradní průkaz NTK
poplatek za výpis údajů o zákazníkovi z registrační databáze
(dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)

200,00
250,00
25,00

Vysvětlivky:
1
Vysokoškolské knihovny a knihovny středních škol.
2

Právnické osoby (které mají přidělené IČO).

2. Výpůjční služby
poplatky za opožděné vrácení vypůjčené knihovní jednotky
1 knihovní jednotka / 1 den
čtečka e-knih / 1 den
doplňkový sortiment / 1 den
1. – 3. upomínka zaslaná poštou
ředitelská upomínka
poplatek za přípravu soudního vymáhání (za každou knihovní jednotku)
Rezervace
zaslání oznámení o rezervaci publikace poštou
poplatek za vymáhání náhrady škody za poškozené a ztracené knihovní jednotky
1. upomínka
2. upomínka
3. a každá další upomínka
paušální poplatek za ztrátu CD-ROM a DVD / 1ks
poplatek za přípravu soudního vymáhání (za každou knihovní jednotku)
3. Reprografické služby samoobslužné
černobílá kopie / tiskový výstup

barevná kopie / tiskový výstup

Knihovní řád integrované knihovny

1 strana A4
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
1 strana A4
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3

2,00
20,00
20,00
10,00
30,00
200,00
10,00
50,00
100,00
200,00
500,00
200,00

1,80
3,60
3,60
7,20
5,00
10,00
10,00
20,00

1

Skenování
1 strana
reprografické služby samoobslužné (kopírování a skenování) – minimální zůstatek
4. Reprografické služby na objednávku
černobílá kopie / tiskový výstup
černobílá kopie / tiskový výstup
barevná kopie / tiskový výstup

1 strana A4
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
1 strana A4
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3

zvětšenina z mikrofiše na 1 stranu A4

0,00
25,00

2,00
3,00
4,00
6,00
12,00
18,00
19,00
22,00
5,00

Poznámka: Při objednávce reprografických služeb v rozsahu převyšujícím 50 stran A4 je třeba uhradit finanční zálohu
ve výši 50 % z předpokládané ceny zakázky (platí pouze v případě osobní objednávky zadané do reprografické
laboratoře NTK).

5. Reprografické služby na objednávku – kopie ze starého a vzácného tisku
digitální kopie starého tisku
1 strana
černobílá papírová kopie starého tisku (z digitální
1 strana A4
kopie)
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
barevná papírová kopie starého tisku (z digitální
1 strana A4
kopie)
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
digitální kopie vzácného tisku
1 strana
černobílá papírová kopie vzácného tisku (z digitální 1 strana A4
kopie)
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
barevná papírová kopie vzácného tisku (z digitální
1 strana A4
kopie)
oboustranná A4
1 strana A3
oboustranná A3
poplatek za zkopírování dat ze starých a vzácných tisků na CD / 4.7 GB DVD
poplatek za zkopírování dat ze starých a vzácných tisků na 8.5 GB DL DVD

6. Uživatelské konto VPK a služby Document Delivery
poplatek za založení uživatelského konta VPK
pro ČR a SR
pro zahraničí
poplatek za přehled čerpání uživatelského konta VPK roční čerpání
archivní vyhledání
manipulační poplatek za vrácení nevyčerpaného zůstatku z konta VPK
Poplatky za tištěné kopie doručované elektronickou cestou
kopie dodané elektronickou cestou z tištěné knihovní 1 strana
2

10,00
12,00
13,00
14,00
16,00
22,00
28,00
29,00
32,00
2,00
3,00
4,00
5,00
7,00
13,00
19,00
20,00
23,00
15,00
50,00

50,00
130,00
25,00
50,00
20,00
2,00
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jednotky

+ autorský poplatek s DPH1
kopie dodané expresně elektronickou cestou z tištěné 1 strana
knihovní jednotky
+ autorský poplatek s DPH1

2,42 / 1 str.
4,00
2,42 / 1 str.

Poplatky za elektronické kopie (PDF)
kopie dodané elektronickou cestou z tištěné knihovní 1 strana
jednotky
+ autorský poplatek s DPH1
kopie dodané expresně elektronickou cestou z tištěné 1 strana
knihovní jednotky
+ autorský poplatek s DPH1
kopie dodané elektronickou cestou z on-line
1 článek (do 7 stran)
databází2
1 článek (od 8 stran)
kopie dodané faxem
1 strana

2,00
6,05 / 1 str.
4,00
6,05 / 1 str.
2,00 /1 str.
15,00
9,00

v ceně je započítán poplatek za kopii dodanou faxem včetně
telefonního impulsu
Vysvětlivky:
1

Minimální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 12,10 Kč.
Maximální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 90,75 Kč.
U volných děl se autorský poplatek neúčtuje.
² Jedná se výhradně o databáze s licenční smlouvou a licenčně ošetřenou elektronickou MVS.

7. Rešeršní a konzultační služby
Poplatky se účtují za zpracování rešerší zaměstnanci NTK z databází zpřístupněných v síti NTK, ze sekundárních
a primárních bází dat přístupných na internetu. Tyto rešerše se zpracovávají na základě individuálních objednávek.
Na konečnou cenu rešerše má vliv výběr balíčku prohledávaných zdrojů.

Balíček zdrojů

Minimální cena / Specifikace služeb
/ minimální doba
pro vyhledání
katalogy NTK a vybrané 320,00 / 2 hod.
Tvorba rešeršního dotazu, prohledání katalogů
vybraných knihoven (dle tématu dotazu), prohlečeské souborné katalogy
dání JIB, posouzení relevance.
volný internet
480,00 / 3 hod.
Tvorba rešeršního dotazu, posouzení relevance
a důvěryhodnosti zdroje a kvality textu.
elektronické zdroje NTK 480,00 / 3 hod.
Výběr relevantních databází, tvorba rešeršního
dotazu, výběr záznamů na základě relevance
a dostupnosti.
každá další hodina práce 160,00
rešeršéra
orientační rešerše
60 % z celkové
Orientační rešerše slouží k první rychlé orientaci
v dané problematice. Výsledkem je soupis
ceny
bibliografických informací ve formátu, který
je převzatý ze zdrojové databáze. Záznamy se
nezpracovávají podle citační normy.
studentská sleva
50 % z celkové
Slevu může získat jakýkoli řádný student denního
nebo dálkového studia, který se prokáže k datu
ceny
zadání rešerše, či nejpozději před jejím uhrazením
dokladem o studiu (např. studentský průkaz, karta
ISIC, index).
konzultační služby
0,00 / 1 hod.
Konzultační služby se poskytují pouze zákazníkům
NTK a jsou omezeny na 1 hodinu denně.
Poznámka: K výsledné ceně rešerší se připočítávají náklady na tiskové výstupy, fotokopie, kopírování na CD a DVD.

8. Mezinárodní meziknihovní služba
neziskový sektor / ostatní zákazníci
základní cena

výpůjčka

Knihovní řád integrované knihovny

250,00 / 350,00
3

kopie za každých 10 stran
vyšší cena1

80,00 / 120,00

výpůjčka

500,00 / 700,00

kopie za 1 článek
pro zahraničí

výpůjčka

kopie za 1–20 stran

+ každých dalších
10 započatých stran

350,00 / 450,00
Slovensko
Evropa
zámoří
Slovensko
Evropa
zámoří
Slovensko
Evropa
zámoří

8 EUR / 1 IFLA Voucher
10 EUR / 1 IFLA Voucher
15 EUR / 2 IFLA Voucher
8 EUR / 1 IFLA Voucher
8 EUR / 1 IFLA Voucher
15 EUR / 2 IFLA Voucher
4 EUR / 0,5 IFLA Voucher
4 EUR / 0,5 IFLA Voucher
4 EUR / 0,5 IFLA Voucher

Vysvětlivky:
1

Účtování základní či vyšší ceny závisí na nákladech vynaložených na objednání v zahraniční knihovně. Pokud nelze
dokument získat z knihoven, které poskytují tuto službu za základní cenu, bude účtována cena vyšší.

9. Další poplatky
manipulační poplatek za ztrátu, poškození nebo zničení knihovní jednotky
poplatek za poškození / ztrátu RFID etikety
sankční poplatek za vydání obsahu skříňky do 24 hod. po jejím protokolárním
otevření
sankční poplatek za vydání obsahu skříňky nad 24 hod. po jejím protokolárním
otevření
sankční poplatek za porušení pravidel využívání individuální studovny
Smluvní pokuta za nedodržení Obchodních podmínek služby EOD v bodě III.,
odst. 3. Knihovního řádu EOD
Smluvní pokuta za nedodržení Obchodních podmínek služby EOD v bodě III.,
odst. 6. Knihovního řádu EOD

200,00
50,00
50,00
200,00
500,00
5 000,00
5 000,00

Poznámka: Pokud jsou vyřízené požadavky zasílány poštou, k cenám za služby se připočítává poštovné a balné dle
platného tarifu.

10. Ceník služby EOD
Standardní e-kniha bez manipulačního poplatku
Manipulační poplatek
Zaslání CD-ROM / DVD s e-knihou poštou
Vyzvednutí CD-ROM / DVD s e-knihou osobně v NTK

každá skenovaná strana

4,00
200,00

Evropa
svět

150,00
200,00
30,00

11. Prostory k pronájmu
11.1. Zvýhodněné pronájmy krátkodobé1,2
název pronajímaného prostoru
Individuální studovna pro tělesně handicapované č. 7
Týmová studovna zvýhodněná cena2

4

1 hodina (po-so)
0
10
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11.2. Zvýhodněné pronájmy dlouhodobé1,2
název pronajímaného prostoru
Standardní indiv. studovna3
Individuální studovna pro tělesně
handicapované č. 21

týden (po–so)
nepronajímá se
nepronajímá se

semestr6 2 semestry7
(20 týdnů) (40 týdnů)
2 000
4 000
2 000
4 000

11.3. Komerční pronájmy krátkodobé1
název pronajímaného
1 hodina
dopoledne
odpoledne
den
prostoru
(09.00–14.30)
(15.00–20.30) (09.00–21.00)
Týmová studovna
nepronajímá se
1 100
1 100
2 200
Individuální AV studovna
nepronajímá se
1 000
1 000
2 000
Počítačová studovna 01
1 100
5 500
5 500
11 000
Počítačová studovna 02
1 600
8 000
8 000
15 500
Počítačová studovna 03
2 200
11 000
11 000
21 000
Noční studovna4
nepronajímá se
4 000
4 000
8 000
Vzdělávací centrum
2 200
11 000
11 000
20 000
Ballingův sál
4 500 dle hod. sazeb dle hod. sazeb dle hod. sazeb
Galerie – zvýhodněná cena5 nepronajímá se nepronajímá se nepronajímá se
3 000
Galerie
nepronajímá se nepronajímá se nepronajímá se
20 000

11.4. Komerční pronájmy dlouhodobé1
název pronajímaného prostoru
týden (po–so)
Týmová studovna
Počítačová studovna 01
Počítačová studovna 02
Počítačová studovna 03
Galerie - zvýhodněná cena5
Galerie
Parter (sektory A – D)5

10 000
50 000
75 000
90 000
15 000
90 000
5 500

Semestr6
(20 týdnů)
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se

2 semestry7
(40 týdnů)
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se
nepronajímá se

Vysvětlivky:
1
Uvedené ceny jsou konečné, tedy včetně příslušné DPH.
2
Uvedená, tzv. zvýhodněná cena pro týmové studovny platí pro skupiny zákazníků A, AV, B, BV, C, CV, E, EV, F, FV
(Příloha II Diferenciace služeb). Zákazník, který by tyto studovny využíval v rozporu s Knihovním řádem NTK, tedy
například umožnil vstup neoprávněným osobám nebo k jiným účelům, než pro týmovou/ skupinovou práci a studium,
ke společnému zpracovávání zadání apod., může být zbaven práva užívat služby NTK na dobu určitou nebo trvale.
3
Uvedené, tzv. zvýhodněné ceny platí pro skupiny zákazníků A, AV, B, BV, C, CV, E, EV, F, FV (Příloha II Diferenciace
služeb).
4
U Noční studovny je dopolední a odpolední nájem od 10.30 do 15.30 a od 16.00 do 21.00 a celodenní nájem od 10.30
do 21.00.
5
Nájem je stanoven jako minimální a pro akce kulturní povahy.
6
Pronájem možný na zimní nebo letní semestr příslušného akademického školního roku
7
Pronájem možný pouze na zimní a letní semestr příslušného akademického školního roku.
Poznámka: Výše uvedené ceny jsou v Kč (pokud není uvedeno jinak). Národní technická knihovna si vyhrazuje právo,
uzná-li to za nutné, výše uvedené poplatky změnit a vyhlásit nový ceník. Pro neziskové organizace a akademickou sféru
je možnost uplatnit slevu až 50 %.

12. Komentované prohlídky1
zaměření prohlídky
Budova a služby NTK2
Technické zázemí NTK3
Kombinovaná prohlídky4
Knihovní řád integrované knihovny

45 min.
1 500
1 000
neprovádí se

90 min.
3 000
2 000
2 500
5

Vysvětlivky:
1
Uvedené ceny jsou v Kč bez příslušné DPH. Nárok na bezplatnou komentovanou prohlídku mají návštěvníci
a zákazníci, uvedení v část IV/6 Knihovního řádu NTK, ve kterém jsou také uvedeny pokyny pro objednávku a podmínky
realizace prohlídky.
2
Prohlídku zajišťují zaměstnanci Národní technické knihovny.
3
Prohlídku zajišťují zaměstnanci společnosti Instalace Praha.
4
Prohlídku zajišťují zaměstnanci Národní technické knihovny společně se zaměstnanci společnosti Instalace Praha.

Ing. Martin Svoboda
ředitel NTK

6

prof. Ing. Karel Melzoch,CSc.
rektor VŠCHT v Praze
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