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SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO VEŘEJNOST 
 

Specifikace služby: 
 
Předmětem služby je poskytování služby skenování běžných kancelářských a firemních 

dokumentů (např. faktur, smluv, účetnictví a dalších), výkresů a projektové dokumentace či map s 
možností tvorby elektronických archivů do formátu A3. Tuto službu je možné případně doplnit o 
konverzi dokumentů prostřednictvím OCR služby, kterou rovněž poskytujeme. 

 
Základní informace: 
 
Předlohy určené ke skenování mohou být volné či sešité sponkami. 

• Příprava dokumentů ke skenování - jedná se o odstranění sponek, utřídění dokumentace 
podle požadovaných parametrů, vložení separátorů dokumentů a po naskenování uvedení 
papírových originálů do původní podoby. 

• Skenování  dokumentů - připravené dokumenty jsou zpracovány dokumentovým 
průchodovým skenerem, předlohy jsou skenovány v požadované kvalitě – rozlišení, 
barevné hloubce a ukládány do vhodných formátů dle požadavku zákazníka (PDF, TIF, 
JPG, ...). 

• Výsledná data poté nahrajeme zákazníkovi na jeho USB disk nebo je vypálíme na CD či 
DVD. 

• Výsledná data je možné také odeslat zákazníkovi e-mailem nebo přes datovou úschovnu. 
 
Kontakt na poskytovatele: 
 
Liberecká IS, a.s. - pracoviště Klientského centra opuscard 
 
Adresa: Frýdlantská 183, 460 01 Liberec 1 
Provozní doba: Po, St 8:00 - 17:00 hod, Út, Čt 8:00 - 16:00 hod, Pá 8:00 - 14:00 hod 
  
Cena služby: 

Popis položky - skenování Jednotková 
cena bez DPH 

Popis položky – konverze 
OCR 

Jednotková 
cena bez DPH 

Formát A4  4,- Kč Formát A4 - OCR 4,- Kč 
Formát A3  8,- Kč Formát A3 - OCR 8,- Kč 
Ceny platí pro skenování volných listů, za skenování vázaných předloh je účtován příplatek až 100%. 

 
Popis položky - volitelné Jednotková 

cena bez DPH 
Uložení výsledných dat na USB disk 10,- Kč 
Vypálení výsledných dat na CD nebo DVD 50,- Kč 
Odeslání dat e-mailem nebo datovou schránkou 20,- Kč 

 
Skenování dokumentů do šíře max.  297 mm. 
 
V případě skenování většího množství dokumentů (nad 10ks) je možné dohodnout množstevní 

slevu. 
Služba je poskytována na přepážce, nebo na základě objednávky, anebo smlouvy o poskytování 

služeb IT. 
 
Platnost: od 1.1.2014 do vydání nové verze. 

 
Tento popis služby nebo produktu není nabídkou ve smyslu §1732, odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb.,  

Občanský zákoník, v platném znění. 
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