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SDĚLENÍ 
České agentury pro standardizaci, p. o. 

CENÍK
zboží a služeb poskytovaných Českou agenturou pro standardizaci, p. o.

Platnost od 1. 1. 2018

Popis zboží/služby Cena v Kč1

A. Technická norma nebo jiná obdobná publikace

a.   česká technická norma nebo jiná obdobná publikace tištěná, 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. další technické normy a obdobné publikace Podle licenčních podmínek, katalogu nebo 
ceníku dodavatele; přepočteno dle aktuálního 
kurzu České národní banky k datu fakturace

c.  poskytnutí datového obsahu českých technických norem k rozmnožování 
a rozšiřování, à 1 strana A4

5,-

1 Ceny jsou konečné, Česká agentura pro standardizaci není plátcem DPH.
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B.  Poskytnutí přístupových práv do plnotextové databáze českých  
technických norem ČSN online

a. bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců 1 000,- 
b. jeden přístup platný 6 měsíců s možností tisku

- do 50 stran včetně
- do 200 stran včetně
- do 1000 stran včetně 

dokoupení tiskových stran:
- 50 stran
- 200 stran
- 1000 stran

1 500,- 
2 500,- 
3 500,- 

500,-
1 500,-
2 500,-

c. bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců 2 000,-
d. jeden přístup platný 12 měsíců s možností tisku

- do 150 stran včetně
- do 600 stran včetně
- do 3000 stran včetně 

          dokoupení tiskových stran:
- 50 stran
- 200 stran
- 1000 stran

3 000,-
5 000,-
7 000,-

500,-
1 500,-
2 500,-

e.  pro knihovny2, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců 10 000,-

C. Další služby

a.  rešerše z databází – podle počtu stran, à 1 strana výpisu A4  
o max. 30 položkách 50,-

b. prezenční výpůjčky, à 1 dokument 20,-
c. studium textu v elektronické podobě, à 15 minut 20,-

2  Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
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