Příloha Knihovního řádu

Kalkulace náhrad poškozených, zničených nebo ztracených
knihovních dokumentů
I. Společná ustanovení
1. Výše náhrad se řídí dle tabulek uvedených níže a v závislosti na typu dokumentu a roku
jeho vydání. Při neuvedeném roku vydání dokumentu nebo v případě speciálních druhů
dokumentů, bude při stanovení výše náhrady vycházeno z roku pořízení příslušného
dokumentu.
2. U záměrně poškozených dokumentů (vepsané poznámky, zvýrazněné pasáže, vytržené
listy apod.) je požadována náhrada ve výši plné ceny bez ohledu na stáří dokumentu,
minimálně však 100 Kč.
3. U dokumentů, které si vypůjčilo minimálně 20 dalších uživatelů, může být výše náhrady
za poškození, zničení nebo ztrátu ponížena o dalších až 30%, a to z důvodu běžného
opotřebení dokumentu. Snížení náhrady z důvodu opotřebení je stanoveno až z hodnoty
vypočtené částky dle níže uvedených tabulek.
4. Ve výjimečných případech (sociální důvody) a při zásahu vyšší moci (požár, povodeň
apod.) je možné požádat o prominutí náhrady zničených knihovních dokumentů.
5. V případě drobného poškození vypůjčených knihovních dokumentů, které nebrání
jejich dalšímu využívání a půjčování, bude uplatňován paušální sankční poplatek ve
výši uvedené v tabulce Paušální náhrady za drobná poškození neomezující využívání
dokumentu.
6. Paušální náhrady se nevztahují na zcela nové dokumenty a dokumenty, které byly
půjčeny maximálně 5x. V tomto případě bude každé poškození hrazeno dle náhrad
uvedených u jednotlivých typů dokumentů v procentuální výši a dle roku vydání, popř.
pořízení (deskové hry a speciální druhy dokumentů).

II. Výše náhrad
Knihy, hudebniny
Stáří (rok vydání)
1 až 2 roky
3 roky
4 roky
5 let a více

Cena
100% ceny knihy, minimálně 100 Kč
80% ceny knihy, minimálně 100 Kč
60% ceny knihy, minimálně 100 Kč
40% ceny knihy, minimálně 100 Kč

Zpracování
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč

Časopisy, brožury
Stáří (rok vydání)
1 až 2 roky
3 až 4 roky
5 až 10 let
11 a více let

Cena
100% ceny časopisu, brožury, min. 50 Kč
80% ceny časopisu, brožury, min. 50 Kč
paušální částka ve výši 50 Kč
paušální částka ve výši 20 Kč

Zpracování
10 Kč
10 Kč
10 Kč
10 Kč

Zvukový nosič CD
Stáří (rok vydání)
1 až 2 roky
3 roky
4 roky
5 let a více

Cena
100% ceny CD, minimálně 150 Kč
80% ceny CD, minimálně 150 Kč
paušální částka ve výši 120 Kč
paušální částka ve výši 100 Kč

CD jako příloha ke knize, hudebnině, brožuře nebo časopisu
Stáří (rok vydání)
Cena
1 až 2 roky
50% ceny knihy, hudebniny, brožury nebo
časopisu, minimálně 100 Kč
3 roky
30% ceny knihy, hudebniny, brožury nebo
časopisu, minimálně 50 Kč
4 roky
paušální částka ve výši 30 Kč
5 let a více
paušální částka ve výši 20 Kč
Deskové hry a další speciální druhy dokumentů
Stáří (rok pořízení)
Cena
1 až 2 roky
100% ceny deskové hry, minimálně 100 Kč
3 roky
80% ceny deskové hry, minimálně 100 Kč
4 roky
60% ceny deskové hry, minimálně 100 Kč
5 let a více
40% ceny deskové hry, minimálně 100 Kč

Zpracování
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
Zpracování
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Zpracování
50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč

Paušální náhrady za drobná poškození dokumentů neomezující jejich další užívání
(za každý dokument)
Cena
Zpracování
kniha
50 Kč
0 Kč
časopis
20 Kč
0 Kč
desková hra
50 Kč
0 Kč
V Přerově dne 1. 1. 2021.
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