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CENÍK KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VYSOKÉ
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1. Průkazy uživatelů - registrační poplatky
Jako průkaz uživatele knihovní sítě slouží na VŠE multifunkční identifikační karty VŠE (MIK)
a papírové průkazky uživatele:
a) Obyčejná (papírová) identifikační karta pro externí uživatele - pouze na
absenční výpůjčky, nelze použít ke vstupu do studoven a na kopírování
(vystavuje recepce Knihovny Žižkov ve SB VŠE na Žižkově, Praha 3)

Cena
*100,- Kč

b) Multifunkční identifikační karta VŠE - MIK vystavená na jméno ve
aktuální cena viz
Výpočetním centru VŠE
http://vc.vse.cz
externí uživatelé
40,- Kč
c) Registrace a obnovení platnosti průkazu uživatele
interní uživatelé
20,- Kč
d) Multifunkční identifikační karta zapůjčená v recepci
vratná záloha
250,- Kč
Knihovny Žižkov k jednorázovému vstupu do studoven
vstupní poplatek
50,- Kč
a ke kopírování
Poznámka: Při nevrácení zapůjčené MIK se za každý den odečítá vstupní poplatek až do výše vratné
zálohy
* Sleva 50% pro studenty jiných škol, důchodce a handicapované uživatele.

2. Výpůjční služby
a) Sankční poplatky za opožděné vrácení dokumentů
• za překročení standardní výpůjční lhůty
• za překročení krátkodobé výpůjčky
• za překročení výpůjčky z prezenčního fondu (do rána následujícího
pracovního dne)
b) Rezervace dokumentů
• manipulační poplatek za vyřízení rezervace
• manipulační poplatek za odeslání oznámení o rezervaci Českou
poštou, interní poštou nebo telefonem
c) Sankční poplatek za nevyzvednutý objednaný dokument

3,- Kč/1 den
5,- Kč/1 den
50,- Kč/1 den
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

Poznámka: Vyřízenou rezervací se rozumí vyskladnění rezervovaného dokumentu a jeho připravení
pro výdej uživateli bez ohledu na to, zda si ho uživatel vyzvedne či nikoliv.
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3. Meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS)
a) Vnitrostátní – MVS
• za kopie časopiseckých článků
• za zapůjčení celého dokumentu z jiné knihovny

dle skutečných nákladů
skutečné náklady půjčující
knihovny + poštovné a balné

b) Mezinárodní – MMVS
Úhrada je stanovena podmínkami půjčující knihovny – viz příklad cen Národní knihovny ČR,
jejíž služby MMVS jsou zpravidla využívány:
• za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí
250,- Kč
(místo vydání Evropa mimo Velkou Británii)
• za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí
450,- Kč
(místo vydání Velká Británie a mimo Evropu)
• za kopie každých 5 stran předlohy
40,- Kč
(i započatých)
100,- Kč
• manipulační poplatek MMVS
4. Náhrady za poškození a ztrátu dokumentů (sankční a manipulační poplatky)
a) Poplatek za poškození dokumentů (vytrhání stránek,
podtrhávání textu)
b) Poplatek za ztrátu celého dokumentu
c) Manipulační poplatek za nové knihovnické zpracování

plná pořizovací cena nebo
náhrada stejným titulem
dvojnásobek pořizovací ceny
50,- Kč/výt.

Poznámka: Podrobná informace o podmínkách náhrady dokumentů viz Knihovní řád, část VII, čl. 2.

5. Rešeršní, referenční a konzultační služby
a) Referenční a konzultační služby pro studenty a zaměstnance
VŠE
b) Referenční a konzultační služby pro veřejnost
• do 30 minut
• každá další započatá půlhodina práce konzultanta
c) Rešeršní služby pro zaměstnance VŠE z licencovaných a
volných informačních zdrojů a z archivu rešerší
d) Rešeršní služby pro zaměstnance VŠE z ostatních placených
informačních zdrojů
e) Rešeršní služby pro veřejnost
• paušální poplatek (i v případě rešerše s nulovým
výsledkem)
• 1 hodina práce rešeršéra
f) Nosiče informací pro interní i externí uživatele
• tisk na papír formát A4
• CD-ROM
g) Manipulační poplatky
• poštovné a balné
• zaslání rešerše elektronickou poštou

zdarma
zdarma
100,- Kč
zdarma
dle skutečných nákladů
100,- Kč
350,- Kč/1 hod.
2,50 Kč/1 str.
10,- Kč
dle skutečných nákladů
zdarma
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6. Samoobslužné kopírovací služby a samoobslužný tisk
a) Samoobslužné kopírky za použití MIK

aktuální cena viz
http://vc.vse.cz

Poznámka: Zaměstnanci VŠE mohou kopírovat knihovní materiály na kopírkách v prostorách
fakultních, katedrových a příručních knihoven.

c) Samoobslužné síťové tiskárny ve studovnách – cena za 1 stranu A4

aktuální cena viz
http://vc.vse.cz

7. Přidružené služby (laminování, kroužková vazba, jmenovky pro zaměstnance VŠE)
a) Laminování (oboustranné zatavení dokumentů do speciální fólie)
25,- Kč/1 strana
• formát A4
15,- Kč/1 strana
• formát A5
12,- Kč/1 strana
• formát A6
10,- Kč/1 strana
• formát A7
b) Jmenovky pro zaměstnance VŠE bez fotografie (cena zahrnuje tisk,
15,- Kč/kus
laminování, závěs)
c) Jmenovky pro zaměstnance VŠE s fotografií (cena zahrnuje
20,- Kč/kus
fotografování, tisk, laminování, závěs)
d) Kroužková vazba (cena zahrnuje děrování, kroužek, průhlednou přední desku, papírovou
zadní desku)
30,- Kč
• průměr kroužku 8 mm
40,- Kč
• průměr kroužku 10 - 14 mm
50,- Kč
• průměr kroužku 16 - 25 mm
60,- Kč
• průměr kroužku 28,5 - 32 mm
70,- Kč
• průměr kroužku 38 mm
8. Poplatky za pozdní vrácení a ztrátu klíčků od šatnových skříněk
Klíčky od šatnových skříněk je nutné vracet při každém opuštění knihovny. Kdokoliv toto
ustanovení poruší, vystavuje se postihům podrobně uvedeným v části VII, čl. 3 Knihovního
řádu.
a) Opožděné vrácení klíčku - za každý den opožděného vrácení
b) Ztráta klíčku (poplatek zahrnuje náklady na nový zámek, klíčky a
výměnu starého zámku)

50,- Kč
300,- Kč
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