Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 18/2011, kterým se vydává Badatelský řád Mapové sbírky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze :

Ceník služeb
Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Ceny služeb jsou stanoveny s přihlédnutím k Ceníku služeb a reprodukčních poplatků platných ve
veřejných archivech. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pro zaměstnance a studenty geografické sekce
fakulty jsou služby MS poskytovány zdarma (s výjimkou finančně dotovaných grantových projektů).
Položka
Vystavení průkazu badatele Mapové sbírky (ve výdejním centru UK)
Interní badatel UK
Externí badatel
Upomínky
Poplatek za nevrácení knihy v řádném termínu (dokument / den)
Poplatek za odeslání upomínky poštou
Ztráty a náhrady
Náhrada stejným dokumentem
Svázaná kopie ztraceného dokumentu
Jiná ekvivalentní náhrada dle rozhodnutí ředitelky Mapové sbírky
Reprografické služby/tisk (Kč / 1 list), kopíruje se pouze z dokumentů MS,
vyjma starých tisků
Černobílá kopie – formáty A4 / A3
Barevná kopie – formáty A4 / A3
Skenování (Kč / 1 list)
Skenování samoobslužné (max do 100 DPI) do formátu A3 včetně
Skenování (200 dpi) do formátu A4 včetně
Skenování (200 dpi) do formátu A3 včetně
Skenování (200 dpi) do formátů větších než A3 do šíře formátu B0
Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 200 dpi
Zápis digitálních dat včetně CD, DVD
Skenování v náhledovém rozlišení (100 dpi)
Rešerše a redakce (Kč / hod.)
Rešerše a konzultační služby
Redakční a kvalifikovaná odborná činnost
Souhlas s jednostranným užitím dokumentů (na základě Smlouvy o
spolupráci),
1 ks černobílé reprodukce
1 ks barevné reprodukce
Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce dokumentů pořízených pomocí
vlastního zařízení žadatele
Filmování a fotografování v MS
Základní poplatek (za každý den)
Filmování a fotografování samostatných dokumentů
Exkurze v Mapové sbírce
Individuální prohlídka - dospělý
Individuální prohlídka – důchodci, děti (6-15 let)
Individuální prohlídka – děti do 5ti let, držitelé ZTP průkazů
Individuální prohlídka – studenti a zaměstnanci PřF UK
Skupinová prohlídka s komentářem (10-15 osob), nutné předem ohlásit
Šatní skříňky
Použití skříněk – zdarma
Ztráta nebo odcizení klíče od šatní skříňky (zajištění nového zámku)
Poplatek za neodevzdané klíče po ukončení provozní doby MS
( Kč / pracovní den)

Cena
zdarma
180,- Kč
2,- Kč
dle cen České pošty

4,- Kč / 8,- Kč
15,- Kč / 30,- Kč
zdarma
30,- Kč
60,- Kč
150,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
50% ceny
400,- Kč
600,- Kč
1 500,- Kč
3 000,- Kč

10 000,- Kč
500,-Kč/dokument,
objekt
70,-Kč
40,-Kč
zdarma
zdarma
50,-Kč/osoba
proti vratné záloze
1500,-Kč
100,-Kč

