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Knihy
Z rozpočtu knihovny
• návrhy posílejte prostřednictvím   formuláře
• zkontrolujte, zda již titul ve fondu není (včetně elektronické verze); v případě, že se domníváte, že je potřeba doplnit

další exemplář, uveďte prosím důvod; např. kniha předepsaná na kurz (uveďte konkrétně)
• o přijetí či zamítnutí návrhu budete informováni e-mailem
• zpracování knihy ve fondu a její dostupnost sledujte v   centrálním vyhledávači UKAŽ

Z grantů, programů podpory vědy apod.
Zahraniční knihy
• objednávky posílejte e-mailem na adresu   knihovna@fhs.cuni.cz
• objednávka musí obsahovat:

• číslo grantu a finanční částku určenou na knihy (pokud budete objednávat postupně, uveďte prosím celou
plánovanou částku

• údaje pro jasnou identifikaci knih/y (název, autor, vydavatel, ISBN)
• u knih vydaných v paperbackové i hardbackové verzi vždy objednáváme paperback, pokud vysloveně nepožádáte

o pevnou vazbu
• v případě různých vydání upřednostňujeme nejnovější, pokud požadujete konkrétní vydání, uveďte to prosím k

danému titulu jednoznačně

Termíny
• knihy je nutné objednat nejpozději 4 týdny před termínem pro odevzdání faktur na ekonomické oddělení (pokud

jste termín propásli, kontaktujte ředitelku knihovny); ideální je však objednávat knihy do konce září (je pak čas na
řešení případných komplikací)

• termín dodání ovlivňuje země vydání:
standardní termín dodání jsou 3-4 týdny u knih vydaných velkými nakladateli s rozsáhlou distribuční sítí (především
z USA a Velké Británie, Německa);
s minimálně 2 měsíční lhůtou mezi objednáním a dodáním počítejte u knih z Francie, ale i dalších zemí (Itálie,
Španělsko...)

• pokud na dodání mimořádně spěcháte, upozorněte nás na to, pokusíme se i za cenu vyšších nákladů nákup
uspíšit

Ceny
• cena knih v českých korunách se nedá stanovit jednotně, vždy závisí na zemi původu a dodavateli a aktuálním kurzu

v době prodeje
• faktury jsou v korunách a vycházejí z distribučních cen pro Evropu (tj. GBP, Euro)
• vždy musíte počítat s navýšením o 10% DPH
• knihy anglo-americké produkce velkých nakladatelů získáme za cenu v GBP uváděnou nakladatelem (nikoliv tedy

na internetových obchodech)
• u knih z Německa, Francie, menších amerických vydavatelů atd. je třeba k ceně připočítat dopravu, která je obvykle

cca 4 Euro
• ideální čas na objednání s ohledem na cenu je duben a květen, kdy nakladatelé poskyktují slevy v souvislosti s

veletrhem Svět knihy
• v případě některých nakladatelů máme standardní slevy během celého roku
• přesnější informace k ceně objednávky dostanete podle konkrétních titulů

Výpůjčky
• knihy zakoupené z grantů mohou dostat status grantová výpůjčka nebo specifická výpůjčka s přednostním právem

pro řešitele projektu (
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je-li řešitelů víc a posíláte společnou objednávku, napište ke každému titulu jméno toho, kdo si konkrétní titul bude
půjčovat)

• kniha se vždy půjčuje konkrétnímu člověku a ten je za ni odpovědný
• po dodání a zpracování knihy dostanete e-mailovou zprávu, že výpůjčka je připravena, s termínem do kdy; můžete

si dohodnout i jiný termín
• kniha se půjčuje na 365 dní a je možné výpůjčku prodloužit po dobu trvání projektu (

po uplynutí termínu se automaticky generuje upomínka, o prodloužení stačí požádat odpovědí na zaslaný e-mail)

České knihy
• způsob objednání a výpůjčky jsou shodné jako u zahraničních knih, rozdíl je v termínech a cenách
• objednávku je třeba realizovat nejpozději 2 týdny před termínem pro odevzdání faktur
• knihovna má na většinu českých knih slevy ve výši 10-28 %

Elektronické knihy
• instituce může koupit jen institucionální licenci, není tedy možné objednávat např. e-knihy z Amazonu
• v případě zájmu o e-knihu kontaktujte   správce e-zdrojů

Časopisy
• můžete navrhnout i doplnění fondu o časopis, vždy, když je to možné, objednáváme online verzi - vzhledem ale k

finančním nárokům především u zahraničních titulů, musí všechny návrhy projít přísným schvalovacím procesem
• předplacení časopisu z grantů není možné - lze objednat časopis pouze na rok, v němž projekt běží. Tzn. pokud

je grant na rok 2020, není možné předplatit na konci roku časopis na rok 2021, lze koupit pouze rok 2020 (plyne
to ze zákona o účetnictví)

Články
• v některých případech je možné (především u zahraničních titulů) koupit online verzi článku z databáze nakladatele
• článek kupuje knihovna a žadatel dostane k dispozici jeho tištěnou verzi
• v případě, že není nutné mít článek ve velmi krátkém termínu, je kvůli ceně vhodnější využít   služby MVS
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