Věstník č. 1/2021
SDĚLENÍ
České agentury pro standardizaci, s.p.o.
CENÍK
zboží a služeb poskytovaných Českou agenturou pro standardizaci, s.p.o.
platnost od 1. 1. 2021
Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH.
DPH bude vypočítána dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle druhu zboží nebo
služby ve výši 10% nebo 21%
Popis zboží/služby
A.

1

evropská norma1, tištěná nebo elektronická cena podle počtu stran

1 strana

18,-

2 strany

36,-

3 strany

54,-

4 strany

72,-

5 stran

90,-

6 stran

108,-

7-8 stran

126,-

9-10 stran

162,-

11-12 stran

198,-

13-20 stran

211,-

21-28 stran

315,-

29-36 stran

325,-

37-48 stran

405,-

49-60 stran

525,-

61-68 stran

532,-

69-88 stran

588,-

89-112 stran

728,-

113-148 stran

896,-

149-188 stran

899,-

189-228 stran

1019,-

229-272 stran

1139,-

273-328 stran

1271,-

329-388 stran

1439,-

389-452 stran

1619,-

453-528 stran

1811,-

529-620 stran

2039,-

621-748 stran

2315,-

749 a více stran

2699,-

B.

Produkty a služby dodávané ze zahraničí - technické normy,
publikace, přístupy do databází, datový obsah technických norem

Podle licenčních podmínek, katalogu nebo
ceníku dodavatele; náklady na zpracování,
poštovné, balné, celní poplatky atp.,
přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB k datu
fakturace + příslušná DPH

C.

Komentovaná vydání technických norem a jiné publikace

Dle aktuální nabídky

Konečný text evropské normy, dostupný v původních jazycích vydání, k dispozici pouze do okamžiku jeho zavedení do soustavy ČSN
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D.

Rešerše z databází

Za každou i započatou půlhodinu

a.

Rešerše z vlastních databází ČAS

80,-

b.

Rešerše z licencovaných databází

120,-

c.

Náročná rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování
zprávy vycházejí z excerpce interních a licencovaných databází a
externích zdrojů)

200,-

E.

Další služby

a.

Prezenční výpůjčka dokumentu, 1 dokument

20,-

b.

Studium dokumentu v elektronické podobě, 15 minut

20,-

c.

Poskytnutí datového obsahu českých technických norem
k rozmnožování a rozšiřování

Podle rozsahu a účelu použitých částí
technické normy; min. 5,- Kč / strana A4

Ceny zboží a služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti České agentury pro standardizaci, tzn. poskytování jednotlivých ČSN,
přístup do databáze ČSNonline a sponzorovaný přístup, jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kterou
se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů.*
*Číslo vyhlášky nebylo k datu uzávěrky Věstníku známé.
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