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Ředitel Odboru obchodu 

dne 18. února 2013 vydává 

Opatření OP/2013/004/OOb//0 

 

Ceník služeb APF pro externí subjekty 

 

Znění účinné od 1. března 2013 

 

Čl. 1 Předmět úpravy 

1. Toto opatření stanovuje ceny služeb APF pro externí subjekty. 

2. Toto opatření je závazné pro všechny zaměstnance ČRo. 

 

Čl. 2 Ceník služeb APF pro externí subjekty 

1. Složitější dotazy, posudky, tematické soupisy (podle stupně náročnosti lze účtovat přirážku ve 

výši 20 - 50%)         100,- Kč/h 

 

2. Rešerše 

a) pro zahraničí 

- jednoduchá        300,- Kč/h 

- složitá         400,- Kč/h 

- kombinovaná        500,- Kč/h 

- elektronická – za každých započatých 20 záznamů: 

 neupravená (zákl. informace)         20,- Kč 

 upravená dle požadavků zadavatele      60,- Kč 

+ hodinová sazba 

+ příplatek za kancelářské práce        90,- Kč/h 

b) tuzemsko 

- pro komerční účely dtto jako pro zahraničí, v ostatních případech 50% ceny pro 

cizinu 

 

3. Poskytování informací a textových materiálů z interních zdrojů knihovny  

a) vyhledání textových inf. materiálů z datových bází                                80,- Kč 

b) vyhledání a zpracování informací z knihovních fondů   80,- Kč/hod. 

c) za kancelářské práce s přípravou inf. materiálů, za digitalizaci textových dokumentů a  

         pořizování elektronických kopií předloh     80,- Kč/hod. 

d) kopírování vyhledaného materiálu 

  A 4     A 3 

 jednostranné      5,- Kč  10,- Kč 

 oboustranné      7,- Kč  12,- Kč 

 

4. Zapůjčení kopií fotografií 

a) populárně vědecké užití (do populárně vědecké nebo umělecké publikace) 

 černobílá fotografie                     500,- Kč/ks 

  barevná fotografie              1 000,- Kč/ks 

b) komerční využití (obrazové publikace, pohlednice, kalendáře, propagační materiál) 

  černobílá fotografie              1 500,- Kč/ks 

  barevná fotografie                                      3 000,- Kč/ks 

 

5. Pořizování kopií archiválií 
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a)  Kopírování černobílé 

       - jednostranné:                   A 4    A 3 

           •  z volných listů                9,- Kč 13,- Kč 

           •  z vázaných předloh              10,- Kč 14,- Kč 

        - oboustranné: 

           •  z volných listů              12,- Kč  25,- Kč 

           • z vázaných předloh              13,- Kč 28,- Kč 

b)   Poskytování kopií textů z digitálních úložišť                  5,- Kč/str.min.   20 Kč/dokument 

c)   Pořizování elektronické kopie archivního textu v graf. podobě  15,- Kč/str.  

d)  Pořizování elektronické kopie rešerše (upravitelný text)   20,- Kč/str.  

e)  Pořizování elektronické kopie archivní fotografie - stejné podmínky jako pro  zapůjčení. 

 

6. Pořizování xerokopií z písemností nearchivního charakteru 

Kopírování       A 4         A 3 

- jednostranné                2,- Kč 4,- Kč 

  - oboustranné                3,- Kč 6,- Kč  

 

7. Služby digitalizačního pracoviště – archiválie v listinné podobě 

Skenování listinných předloh do formátu A4 včetně 30,- Kč / 1 kus 

Skenování listinných předloh do formátu A3 včetně 60,- Kč / 1 kus 

Skenování archiválií na průhledné podložce (např. negativ, mikrofiš) - jedno pole  20,- Kč/kus 

 

8. Pronájem technického pracoviště s obsluhou     200,- Kč/h 

 

9. Kopie zvukových dokumentů pro studijní účely 

a) pro zahraničí                                                      smluvní 

b) pro tuzemsko        200,- Kč/h 

c) pro tuzemsko – kopie publicistických a zpravodajských dokumentů,  

  (na které se nevztahuje autorský zákon)                  10,- Kč/min. 

                                                                                       minimálně 50,- Kč/dokument 

d) kopie z digitálních úložišť ČRo                                                            100,- Kč/hod  

                                                                                                        minimálně 50,- Kč/ dokument          

 

Cena za kopie dokumentů nezahrnuje cenu použitého nosiče. 

 

10. Poslech zvukových dokumentů 

a) pro zahraniční badatele       300,- Kč/h 

b) pro tuzemské badatele       200,- Kč/h 

c) pro komerční účely        300,- Kč/h 

Uvedené ceny platí pro poslech max. 5 dokumentů 

 - za každý další dokument          10,- Kč 

 

11. Příplatek za standardní služby (výpůjčky) poskytované: 

a) do 24 hodin         500,- Kč/ks 

Poplatky za expresní služby se neúčtují v mimořádných situacích, do nichž se objednatel dostal 

nezaviněně. Ve sporných případech rozhoduje programový ředitel. 

b) v atypickém rozsahu a struktuře      500,- Kč/ks 

c) pro komerční účely, pro zahraničí      + 100% ceny 

 

12. Manipulační poplatek        0 - 120,- Kč 

 

13. Ostatní služby pro veřejnost       smluvní 

 

Studentům jsou služby APF kromě pořizování kopií (režijní cena) poskytovány zdarma na 

základě potvrzení školy. Výjimka se týká pouze školou zadaných a potvrzených prací. 
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14. Storno poplatek za neodebrané objednané služby - 50% ceny.  

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

Čl. 3 Závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2013.  

 

 

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA 

ředitel Odboru obchodu
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Čl. 3 Závěrečná ustanovení 

3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  

 
 

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA 

ředitel Odboru obchodu 

 

 

 

 

 


