
CENÍK SLUŽEB    

VIRTUÁLNÍ POLYTECHNICKÉ KNIHOVNY  PLATNÝ OD  

1. 4. 2022 

 

Uživatelské konto   

     Založení uživatelského konta                                                                                                         50,00   

   

     poplatek za vystavení nového přístupového hesla (v případě ztráty původního)                             20,00 

   

Poplatek za přehled čerpání uživatelského konta     

roční čerpání                                                                                                                                                                    25,00  

archivní vyhledání (max. do 3 let)                                                                                                     
                
              50,00 
   

poplatek za výpis údajů o zákazníkovi dle nařízení GDPR1    

(Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů)                      
                0,00  

   
      _______________________________   
1 První výpis je poskytován zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření 

totožnosti žadatele   

Reprografické služby   

černobílá xerokopie    

   

   

   

1 strana A4   2,00  

oboustranná A4   3,00  

1 strana A3   4,00  

oboustranná A3   6,00  

barevná xerokopie    

   

   

   

1 strana A4   12,00  

oboustranná A4   18,00  

1 strana A3   19,00  

oboustranná A3   22,00  

xerokopie z NLK   1 strana bez rozlišení formátu   10,00  

1 strana A4   3,00  



černobílá xerokopie z Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.   

1 strana A3   5,00  

černobílá xerokopie   

z Uměleckoprůmyslového musea v Praze   
1 strana A4   3,00  

kopie dodané faxem    1 strana bez rozlišení formátu   9,00  

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

Pokud jsou vyřízené požadavky zasílány poštou, k cenám za služby se připočítává poštovné a balné dle 

platného tarifu.  

  

 

Poplatky za elektronické kopie (PDF)   

 

        kopie dodané elektronickou cestou  z tištěných dokumentů                      2,00 / 1 str. 

 

  1 Minimální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 12,10 Kč. Maximální autorský poplatek 

s DPH za objednávku je 90,75 Kč. U volných děl se autorský poplatek neúčtuje.      

         
 

Poplatky za elektronické kopie z on-line databází  Národní technické knihovny   
  

       2 Jedná se výhradně o databáze s licenční smlouvou a licenčně ošetřenou elektronickou MVS.  

  

 

 

 

Poplatky za meziknihovní služby Národní technické knihovny   
 

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu 
výpůjčky – akademici a studenti    

každá knihovní jednotka    0,00  

paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu 
výpůjčky    

každá knihovní jednotka    70,00  

 

 

 

 

   + autorský poplatek s DPH1   6,05 / 1 str.  

kopie dodané expresně elektronickou  cestou z  

1 strana  tištěných dokumentů   

+ autorský poplatek s DPH1   

4,00 / 1 str. 

6,05 / 1 str.  

kopie dodané elektronickou cestou z on-line   1 článek (do 7 stran)   

databází2                                                               1 článek (od 8 stran)   

2,00 /1 str.  

15,00 

kopie dodané elektronickou cestou z on-line  databází2   1 článek  

                                                               

      0,00 

 



 

 

Poplatky za mezinárodní meziknihovní služby Národní technické knihovny   

      Pro neziskový / ziskový sektor  

základní cena   

   

výpůjčka    250,00 / 350,00 

kopie za 1 – 10 stran    80,00 /120,00 

vyšší cena1   

   

výpůjčka    500,00 / 700,00 

kopie za 1 článek    350,00 / 450,00 

pro zahraničí    

   

   

výpůjčka    8 € / 1 IFLA Voucher 

kopie 1 – 40 stran    8 € / 1 IFLA Voucher 

kopie nad 40 stran   
12 € / 1,5 IFLA 
Voucher 

    Využíváme možnost reciprocity.    

 

   
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.   

Poplatky za mezinárodní meziknihovní služby (pro neziskový sektor) Národní 

lékařské knihovny   

ze zahraničí      
 

realizovaná výpůjčka ze zahraniční knihovny   400,00 

realizovaná výpůjčka z British Library a zámoří   500,00 

kopie 1 článku do 50 stran realizovaná v zahraničí   
200,00 

(+ příp. poštovné)  

kopie 1 článku od 51 stran realizovaná v zahraničí   
220,00 

(+ příp. poštovné)  

kopie 1 článku realizovaná v British Library   
400,00 

(+ příp. poštovné)  

  pro zahraničí      

zaslání 1 knihy zahraniční knihovně (včetně SR) z fondu 
českých knihoven   

  1 IFLA Voucher nebo 300,00 Kč  

+ poštovné 

zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z 
fondu českých knihoven 1–15 stran   

1 IFLA Voucher nebo 300,00 Kč  

+ poštovné 

zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z 
fondu českých knihoven nad 15 stran   

1,5 IFLA Voucher nebo 450,00 Kč  

+ poštovné 



 

Poplatky za mezinárodní meziknihovní služby Knihovny AV ČR, v. v. i.   

  pro neziskový sektor: ústavy AV ČR / ostatní registrovaní uživatelé 

ze zahraničí    

   

výpůjčka      300,00 / 500,00 

kopie za každých 5 stran      50,00 / 60,00 

z British Library a 

zámoří   

   
výpůjčka      

600,00 / 700,00 

kopie za 1 článek      350,00 / 450,00 

pro zahraničí   

   

   

   

   

   

výpůjčka   

   

   

Slovensko   8 € / 1 IFLA Voucher  

Evropa   10 € / 1 IFLA Voucher  

zámoří    16 € / 2 IFLA Voucher  

kopie 1 strana A4   Slovensko    2,00 

kopie 1–10 stran   

   
Evropa   8 € / 1 IFLA Voucher  

zámoří   16 € / 2 IFLA Voucher  

Evropa   

  + každých 10 započatých stran kopie     4 € / 0,5 IFLA Voucher   

a zámoří   

 

 poštovné za odeslání dokumentu                                                               dle platných tarifů České pošty 

             

 

  

ředitel NTK   

Ing. Martin Svoboda v. r.   

  


