Označení katedry/pracoviště – VZOR
Obnovení předplatného periodik na rok 2017
Dostáváte do rukou podklad pro aktualizaci objednávek časopisů a denního tisku na rok 2017. Seznam odebíraných časopisů je ve formě tabulky. U
každého titulu je potřeba uvést Váš zdroj financování, razítko a podpis příkazce operace a správce rozpočtu. Takto potvrzená žádanka/obnovovací
objednávka bude přiložena k faktuře při odeslání do účtárny a nebude již potřeba z vaší strany potvrzovat likvidační list. Likvidační list dostanete k
potvrzení pouze v případě, že fakturovaná částka překročí o 5 % částku potvrzenou na žádance.
1. Termín odevzdání na agendu časopisů CIKS je nejpozději 30. 6. 2016.
2. V seznamu lze provádět všechny druhy změn – škrtat, připisovat nové tituly, případně uvést další připomínky. Podrobněji jsou možnosti popsány
v následujících bodech.
3. U periodik, která si přejete i nadále objednávat, doplňte Váš zdroj úhrady, podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu, případně
aktualizujte počet exemplářů.
4. Periodika, která nebudete pro příští rok objednávat, viditelně přeškrtněte.
5. Můžete také objednat další tituly, v tom případě je nutné vyplnit název, ISSN, počet kusů, odhadovanou cenu, Váš zdroj úhrady a samozřejmě
podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu.
6. Veškeré dotazy a připomínky je možno konzultovat buď na telefonních číslech 5583 a 5587, nebo elektronickou poštou na adrese
casopisy@vse.cz.
Poznámky k seznamu:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam je sestaven podle stavu vámi odebíraných titulů vedených v databázi knihovnického systému Aleph ke dni 15. 5. 2016.
Je-li objednáno více kusů téhož časopisu, cena je celková za všechny kusy.
Je-li u některého časopisu uvedena nulová cena, pak to znamená, že nebyla známa v okamžiku poslední platné objednávky.
Všechny ceny jsou v Kč včetně DPH.
Velmi dlouhé názvy časopisů jsou kráceny.
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Titul

Ks

Odhad.
cena

Annals of tourism research : a
social sciences journal

1 ks

889

COT business : nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu = independent
magazine for

1 ks

889

Chip

1 ks

1532

Journal of population
economics

1 ks

36618

Mladá fronta dnes

1 ks

4774

Zdroj
financování

Zaúčtovat do obd.
2016 nebo 2017

2

Příkazce operace
hůlkovým písmem

Příkazce
operace

Správce
rozpočtu

Titul

Ks

Regional studies

1 ks

Odhad.
cena

Zdroj
financování

Zaúčtovat do obd.
2016 nebo 2017

62806
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Příkazce operace
hůlkovým písmem

Příkazce
operace

Správce
rozpočtu

