
Příloha č. 3 Provozního a výpůjčního řádu Knihovny PedF UK 

Ceník poplatků a placených služeb v Knihovně PedF UK 

 

1. Neoznámení změny v osobních údajích (příjmení, adresa, e-

mailová adresa) 
30 Kč 

2. Ztráta nebo poškození čárového kódu v publikaci 30 Kč 

3. Poplatky z prodlení                                                                                        

- za každý 1 den, o který byla překročena výpůjční lhůta 1 

dokumentu stanoveno dle jednotné matice (Příloha č. 2 

Knihovního řádu UK, opatření rektora č. 24/2016, resp. 

opatření rektora č. 21/2017): 

 

- absenční výpůjčka 3 Kč 

- mimořádná výpůjčka z fondu studovny 50 Kč 

4. Poplatek za odeslání upomínky:  

- poplatek za odeslání upomínky doporučenou poštou 50 Kč 

- poplatek za odeslání nedoporučeného dopisu 25 Kč 

5. Včas nevyzvednutá nebo včas nezrušená rezervace/objednávka 50 Kč/1 

dokument 

6. Ztráta nebo zničení dokumentu 

 
 

- Administrativní zpracování při ztrátě nebo zničení publikace 70 Kč 

- Náhrada za ztracenou nebo zničenou publikaci Individuálně 

7. Vratná záloha při absenčním půjčování vybraných dokumentů  Částku stanoví 

pověřený 

pracovník 

8. Meziknihovní výpůjční služby:  

- MVS - kladně vyřízená výpůjčka z mimopražské knihovny Poštovné + 

poplatek dle 

ceníku žádané 

knihovny    

 

- Mezinárodní MVS - kladně vyřízená výpůjčka Dle aktuálního 

ceníku 



poskytovatele 

služby 

9. Reprografické služby:       

 
 

 

Kopírování 

 

 

- kopírování na samoobslužné kopírce 1 strana A4 2 Kč 

- kopírování na samoobslužné kopírce 1 strana A3 3 Kč 

- při výjimečném kopírování z chráněného knihovního fondu se 

účtuje příplatek za každou stranu tisku 
15 Kč 

 

Tisk    

 
 

- strana A4 černobíle ze síťové tiskárny 2 Kč 

- oboustranně A4 černobíle ze síťové tiskárny 3 Kč 

 

Kopie/tisk na objednávku 

 

 

- 1 strana A4 černobíle 3 Kč 

- 1 strana A3 černobíle   6 Kč 

- 1 strana A4 barevně 10 Kč 

- oboustranně A4 barevně 15 Kč 

10. Čistý list papíru A4 1 Kč 

11. Vazba:  

- plastový hřbet/vazba do 100 listů 15 Kč 

- drátěný hřbet/vazba do 60 listů 20 Kč 

- průhledné desky + zadní karton 10 Kč 

                                                                                  

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 01. 03. 2019 a zároveň se ruší ceník platný do tohoto 

data. 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.,v. r.  

 děkan PedF UK 


