
Druh práce

Úkon Cena za
Základní cena při odběru 1 ks za hlubotisk                                           

4 řádků a vazbu do 3 pracovních dnů

           ks         

do 190 listů

Základní cena při odběru 1 ks za hlubotisk                                           

4 řádků a vazbu do 3 pracovních dnů

           ks     

nad 190 listů

Základní cena při odběru 2 a více ks                                                                       

za hlubotisk 4 řádků a vazbu do 3 pracovních dnů

 ks                    

do 190 listů
Základní cena při odběru 2 a více ks                                          

za hlubotisk 4 řádků a vazbu do 3 pracovních dnů

 ks               

nad 190 listů
Potisk hřbetu ks

Rozvázání a opětovné svázání - Pevná vazba ks

Rozvázání a opětovné svázání - Kroužková vazba ks

Hlubotisk nového hřbetu ks

Řádek hlubotisku nad základní 4 řádky  ks

ČB tisk Word/PDF stránku

Barevný tisk stránku

Převod do jiného formátu do  velikosti  souboru 10 MB

jednorázový 

poplatek

Scanování stránky formátu A4 - zaslání na emailem stránka

Vypálení práce na CD ve formátu PDF                                       

včetně CD a potisku ks

Vypálení práce na CD ve formátu PDF                                    

včetně CD a potisku na počkání ks

Vypálení  práce ve formátu PDF na CD bez potisku ks

Připsání názvu práce k potištění CD/DVD ks

Nalepovací plastový trojúhelník                                                 

na přiložení CD k práci ks

Zpracování do 48 hodin ks

Zpracování do 24 hodin ks

Zpracování na počkání - do dvou hodin ks

Tisk 

dokumentu

Přirážka 25%

15 Kč

Expres Přirážka 100%

50 Kč

20 Kč

1,30 Kč

7 Kč

10 Kč

25 Kč

25 Kč

Zpracování 

BP/DP na 

CD nosič

70 Kč

40 Kč

315 Kč

255 Kč

270 Kč

40 Kč

100 Kč

40 Kč

Maximální počet malých znaků na jeden řádek včetně mezer: 40                                                                                                        

Maximální počet velkých znaků na jeden řádek včetně mezer: 30                                                                                                                       

Za odběr dvou a více kusů vazby se považuje i jedna zlacená vazba pevná a jedna zlacená vazba kroužková

Přirážka 50%

Hlubotisk a 

vazba

Cena za jednotku vč. 

DPH 21 %

300 Kč

50 Kč

Ceník vazby a tisku                                                                            

Bakalářských a Diplomových prací od 15.1.2020


