
C E N Í K  S L U Ž E B  A  P O P L A T K Ů   
 

Roční registrace    -     dospělí, právnické osoby   100,-Kč 

- děti do 15 let, studenti,  

ženy na mateřské dovolené 

nezaměstnaní, důchodci     50,-Kč 

- nositelé ZTP, ZTP/P,     zdarma                              

Jednorázová výpůjčka          40,-Kč 

Rezervace dokumentu            8,-Kč 

 

Ceny za reprografické služby 

Formát Cena za 1 stránku Cena za obě strany 

A4- černobíle 3,- Kč 5,- Kč 

A3-černobíle 6,- Kč 8,- Kč 

A4-barevně 23,- Kč 44,- Kč 

Skenování 5,- Kč  

   

 

 

Ceny za informační služby 

Rešerše ze systému Clavius - 1 str.           2,-Kč 

Tiskový výstup z databází - 1 str.           3,-Kč 

Vydavatelská činnost   bibliografické soupisy      20,-Kč 

     Kalendárium           30,-Kč 

     propagační materiály        0,-Kč                           

     rešerše  základní poplatek     20,-Kč 

                1 záznam       1,-Kč 

                1 stránka       3,-Kč 

      

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)  

Zapůjčení dokumentu – žadatel hradí manipulační a poštovní náklady 60,- Kč za expedici * (+ náklady, 

které si nárokuje zasílající knihovna) 

 

* expedicí se rozumí poplatky za balicí materiál a poštovní poplatky při odesílání vracených titulů jednotlivým knihovnám  

 

Přístup na internet  

Veřejný internet je přístupný půl hodiny denně zdarma pro registrované uživatele knihovny. Po uplynutí 

stanovených 30 minut je uživatel povinen počítačovou stanici opustit.  Při každé návštěvě internetové 

studovny je návštěvník povinen prokázat se čtenářským průkazem.  

 

 

Tisk     viz. ceny za reprografické služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANKČNÍ POPLATKY 
 

-za nedodržení výpůjční doby  

 

Knihy a ostatní knihovní jednotky:  

Při překročení výpůjční doby zaplatí čtenář:  

 po 32 dnech od poslední návštěvy      5,-Kč 

po 63 dnech od poslední návštěvy    10,-Kč 

po 94 dnech od poslední návštěvy    20, Kč 

po 125 dnech od poslední návštěvy  

po 156 dnech od poslední návštěvy -ředitelská upomínka 

   50,-Kč 

 100,-Kč 

 

Výše pokuty se objeví v počítači automaticky při vracení knihovních jednotek. Písemná upomínka se posílá 

až po třetím prošlém termínu.  

 

 

-za poškození čárového kódu 10,- Kč 

-za ztrátu čtenářského průkazu  50,- Kč 

 

 

 

Při ztrátě, poškození nebo zničení půjčené k. jednotky nahradí čtenář: 

 

Časopisy:  

- stejným titulem a číslem  

- plnou cenou časopisu + 30,- Kč  u nových časopisů v probíhajícím kalendářním roce  

- plnou cenou časopisu u starších ročníků  

 

Knihy:  

- stejným titulem a vydáním  

- stejným titulem a jiným vydáním  

- plnou cenou + 50% ceny  

 

Ostatní knihovní jednotky:  

- stejným titulem  

- plnou cenou +50% ceny 

- při ztrátě části k.j. - plnou cenu  

 

O postihu za ztrátu či poškození knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MVS rozhoduje knihovna, ze 

které byla tato jednotka půjčena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENÍK DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ 

 
Prodej – tašky papírové 20,- Kč / ks 

 

Prodej nápojů: 
 

Káva    10,- Kč/ ks 

 

Nápoje s mlékem  15,- Kč/ ks 

(Cappuccino, Latte, Čokoláda,…) 

 

 

 

Balení knih a učebnic: 

 

formát A5 a menší   6,- Kč /ks 

formát A4     8,- Kč /ks 

větší než A4    10,- Kč/ ks  

 

 

 

 

 

 

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

 

 

 

Ceník platný od 1. 9. 2020                Bc. Lenka Schirová   

         ředitelka knihovny 


