
P Ř Í L O H A  I :  C E N Í K  P O P L A T K Ů  A  S L U Ž E B  P L A T N Ý   
O D  2 8 .  5 .  2 0 2 0  

1. Registrace a výdej knihovních průkazů 

registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené částky) 

zákazník mladší 65 let 100,00 

zákazník starší 65 let, studenti, nezaměstnaní, držitel ZTP/P, ZTP, TP 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, ČZU, ÚOCHB a ČVUT bez poplatku 

průkaz zákazníka   

poplatek za vystavení průkazu zákazníka NTK  200,00 

poplatek za náhradní průkaz NTK  250,00 

poplatek za výpis údajů o zákazníkovi z registrační databáze  
(GDPR obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně osobních údajů. Článek 13) 3 

0,00 

Vysvětlivky: 
1 Vysokoškolské knihovny a knihovny středních škol. 
2 Právnické osoby (které mají přidělené IČO).  
3 První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. 

2. Výpůjční služby 

poplatky za opožděné vrácení vypůjčené knihovní jednotky  

1 knihovní jednotka / 1 den  2,00 

čtečka e-knih, tablet a PowerBank / 1 den 20,00 

doplňkový sortiment / 1 den  2,00 

1. – 3. upomínka zaslaná poštou  10,00 

ředitelská upomínka  30,00 

dodání do vlastních rukou 10,00 

dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta 10,00 

poplatek za přípravu soudního vymáhání (za každou knihovní jednotku) 200,00 

Rezervace  

zaslání oznámení o rezervaci publikace poštou 10,00 

poplatek za vymáhání náhrady škody za poškozené a ztracené knihovní jednotky 

paušální poplatek za ztrátu CD-ROM a DVD / 1ks  50,00 

manipulační poplatek za vymáhání škody (za každou knihovní jednotku) 200,00 

manipulační poplatek za vymáhání škody za poškozenou a ztracenou čtečku 
e-knih, tablet   

1000,00 

PowerBank 200,00 
 

 

3. Reprografické služby samoobslužné 

černobílá kopie / tiskový výstup 1 strana A4  1,80 

oboustranná A4  3,60 

1 strana A3  3,60 

oboustranná A3  7,20 

barevná kopie / tiskový výstup 1 strana A4  5,00 

oboustranná A4  10,00 

1 strana A3  10,00 

oboustranná A3  20,00 

skenování 1 strana 0,00 

reprografické služby samoobslužné (kopírování a skenování) – minimální zůstatek 15,00 

4. Reprografické služby na objednávku 

černobílá kopie / tiskový výstup 1 strana A4  2,00 

oboustranná A4  3,00 

černobílá kopie / tiskový výstup 1 strana A3  4,00 

oboustranná A3  6,00 

barevná kopie / tiskový výstup 1 strana A4  12,00 

oboustranná A4  18,00 

1 strana A3  19,00 

oboustranná A3  22,00 

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  10,00 

černobílá papírová kopie starého tisku (z digitální 
kopie)  

1 strana A4 12,00 

oboustranná A4 13,00 

1 strana A3 14,00 

oboustranná A3 16,00 

barevná papírová kopie starého tisku (z digitální 
kopie) 

1 strana A4 22,00 

oboustranná A4 28,00 

1 strana A3 29,00 

oboustranná A3 32,00 

digitální kopie vzácného tisku  1 strana  2,00 

černobílá papírová kopie vzácného tisku (z digitální 
kopie) 

1 strana A4 3,00 

oboustranná A4 4,00 

1 strana A3 5,00 

oboustranná A3 7,00 

barevná papírová kopie vzácného tisku (z digitální 
kopie) 

1 strana A4 13,00 

oboustranná A4 19,00 

1 strana A3 20,00 

oboustranná A3 23,00 

poplatek za zkopírování dat ze starých a vzácných tisků na CD / 4.7 GB DVD  15,00 

poplatek za zkopírování dat ze starých a vzácných tisků na 8.5 GB DL DVD  50,00 

 

6. Uživatelské konto VPK a služby Document Delivery 

poplatek za založení uživatelského konta VPK  pro ČR  50,00 

pro zahraničí  130,00 

poplatek za přehled čerpání uživatelského konta VPK roční čerpání  25,00 

archivní vyhledání 50,00 

manipulační poplatek za vrácení nevyčerpaného zůstatku z konta VPK  20,00 

manipulační poplatek za zrušení konta VPK 20,00 

poplatky za elektronické kopie (PDF) 

kopie dodané elektronickou cestou z tištěné knihovní 
jednotky 

1 strana 2,00 

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

kopie dodané expresně elektronickou cestou z tištěné 
knihovní jednotky 

1 strana 4,00 

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

kopie dodané elektronickou cestou z on-line 
databází2 

1 článek (do 7 stran) 2,00 /1 str. 

1 článek (od 8 stran) 15,00 

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  

xerokopie dodané poštou3  1 strana  2,00 

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.  

3 + poštovné dle ceníku České pošty. 

7. Rešeršní, konzultační služby a workshopy 

Poplatky se účtují za zpracování rešerší zaměstnanci NTK z databází zpřístupněných v síti NTK, ze sekundárních a primárních bází dat přístupných na internetu. 

Rešerše se zpracovávají na základě individuálních objednávek.  

Balíček zdrojů Minimální cena / 
/ minimální doba 
pro vyhledání 

Specifikace služeb 

rešerše ve zdrojích: 
elektronické zdroje NTK, 
katalog NTK a vybrané 
katalogy ČR, volně 
dostupné odborné zdroje 

200,00 / 1 hod. Tvorba rešeršního dotazu, výběr relevantních 
zdrojů, prohledávání zdrojů, vyhodnocení relevan-
ce a kvality výsledků prohledávání, výběr záznamů 
na základě relevance a dostupnosti, vytvoření 
souhrnného dokumentu s uspořádanými vyhleda-
nými záznamy a případnými odkazy na plné texty.  

konzultační služby 0,00 / 1 hod. Poradenství při vyhledávání v relevantních infor-
mačních zdrojích a práci s výsledky vyhledávání. 
Konzultační služby se poskytují pouze zákazníkům 
NTK a jsou omezeny na 1 hodinu denně. 

workshop pro státní SŠ  

a VŠ 

zdarma Workshop na míru zadavatelské instituci, 
tematicky zaměřený na informační gramotnost a 
kritické myšlení. Délka a rozsah záleží na domluvě. 

workshop pro 
soukromou SŠ a VŠ 

5000, 00 Workshop na míru zadavatelské instituci, 
tematicky zaměřený na informační gramotnost a 
kritické myšlení. Délka a rozsah záleží na domluvě. 

Poznámka: K výsledné ceně rešerší se připočítávají náklady na tiskové výstupy, fotokopie, kopírování na CD a DVD. 



 

8. Meziknihovní výpůjční služba 

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  

 

9. Mezinárodní meziknihovní služba 

 základní cena / vyšší cena1 

knihovny neziskových 
organizací, studenti, 
zákazníci starší 65 let 

výpůjčka   250,00 / 500,00 

kopie za každých 10 stran   80,00 / 350,00 

ostatní zákazníci výpůjčka  350,00 / 700,00 

kopie za každých 10 stran  120,00 / 450,00 

pro zahraničí  výpůjčka   8 €/ 1 IFLA Voucher 

 kopie za 1–40 stran   8 €/ 1 IFLA Voucher 

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

 Využíváme možnost 
reciprocity. 

  

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. V případě kopií se vyšší cena účtuje za celý článek jakéhokoli rozsahu. 

10. Další poplatky 

manipulační poplatek za ztrátu, poškození nebo zničení knihovní jednotky  200,00 

poplatek za poškození / ztrátu RFID etikety  50,00 

sankční poplatek za porušení pravidel využívání individuální studovny  500,00 

Smluvní pokuta za nedodržení Obchodních podmínek služby EOD v bodě III., 
odst. 3. Knihovního řádu EOD 

5 000,00 

Smluvní pokuta za nedodržení Obchodních podmínek služby EOD v bodě III., 
odst. 6. Knihovního řádu EOD 

5 000,00 

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

11. Ceník služby EOD 

Standardní e-kniha bez manipulačního poplatku každá skenovaná strana  4,00  

Manipulační poplatek  200,00 

Zaslání CD-ROM / DVD s e-knihou poštou Evropa 150,00 

svět 200,00 

Vyzvednutí CD-ROM / DVD s e-knihou osobně v NTK  30,00 

12. Komentované prohlídky1 

zaměření prohlídky 45 min.  90 min. 

Budova a služby NTK2 1 500 3 000 

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.  

 

ředitel NTK  

Ing. Martin Svoboda v. r. 
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prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. v. r. 

 

ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.  

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. v. r. 

 


