
Ceník placených služeb a poplatků Informačního střediska NUDZ 
 
služba cena 
MVS a MMVS 
MVS do NUDZ  
 

podle fakturace dodávající knihovny  
externí uživatelé: 50 Kč + náklady za xerokopie 
účtované dodávající knihovnou a poštovné (platí se při 
objednávce)  

MVS z NUDZ poštovné a balné podle aktuálního ceníku dohodnutého 
doručovatele + balné 20 Kč + cena eventuální kopie  

poplatky při ztrátě nebo poškození dokumentu  
za knihovnické zpracování protokolu 
o ztrátě (náhradě) 

50 Kč 

za poškozenou vazbu 100 Kč 
poplatky za upomínky (zaslané poštou) 
1. upomínka 10 Kč 
2. upomínka 20 Kč (+ dřívější) 
3. upomínka  
(předsoudní, doporučená) 

50 Kč + poštovné (+ dřívější) 

4. upomínka (zasílá advokát) 250 Kč (+ dřívější) 
poplatky za překročení výpůjční lhůty 
u výpůjček z fondu NUDZ  
(1 knihovní jednotka/1 den) 

2 Kč + poplatky za upomínku 
 

u výpůjček MVS (MMVS)  
(1 knihovní jednotka/1 den) 

50 Kč + poplatky za upomínku 
 

při vymáhání soudní cestou 300 Kč + veškeré soudní výlohy 
rešerše 
pro všechny uživatele zdarma 
kopírování (+ poštovné při zasílání poštou) 
  cena 
A4 černobílé, jednostranné  
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 1 Kč 

 papír bílý 120–160 g 2 Kč 
 papír barevný 80 g 3 Kč 
  papír barevný 120–160 g 4 Kč 
 fólie 10 Kč 
A4 černobílé oboustranné 
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 2 Kč 

 papír bílý 120–160 g 3 Kč 
  papír barevný 80 g 4 Kč 
 papír barevný 120–160 g 5 Kč 
A4 barevné  
(laserová nebo inkoustová tiskárna)  

papír 80 g 5 Kč 

 papír 120–160 g 10 Kč 
A3 černobílé jednostranné 
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 3 Kč 

 papír bílý 120–160 g 5 Kč 
A3 barevné z tiskárny počítače 
jednostranná 

papír 100–160 g 15 Kč 



A3 barevná z tiskárny počítače 
oboustranná 

papír 100–160 g 30 Kč 

plotter (max. formát A0)  1200 Kč* 
dokončovací práce 
sešití (1 sponka)  2 Kč 
zhotovení brožury (formát A5)  
pouze do 60 stran 

 od 15 Kč za 1 kus 

laminování A5  8 Kč 
laminování A4  15 Kč 
laminování A3  20 Kč 
kroužková vazba 8–10 mm 10 Kč 
 12–14 mm 14 Kč 
 22–25 mm 18 Kč 
 28–38 mm 24 Kč 
grafické práce 
skenování /1 stránka  5 Kč 
další grafické práce (retuš, příprava 
posteru, prezentace v ppt, tabulky, 
grafy) 

 smluvní  

 
Ceny dokončovacích prací k tisku nebo reprografii (pro interní účtování) jsou orientační – 
cena závisí na velikosti zakázky, použitém materiálu a souvisejících pracích. 
* Při ceně tisku na plotteru se cena zvyšuje o 20 %, je-li pokrytí barvou více než 50 % plochy. 
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