
Ceník služeb 
SMLUVNÍ CENY A NÁHRADY 

(platnost od 1. 1. 2023) 

 

 

Registrace uživatelů (pobočky ve městě a v místních částech) 
 

Rodinná registrace 300 Kč/12 měsíců 

Dospělí od 16 do 69 let 200 Kč/12 měsíců 

Děti od 7 do 15 let 100 Kč/12 měsíců 

Děti do 6 let zdarma 

Držitelé průkazu TP a ZTP (po předložení) a senioři 70-79 let sleva 50 % 

Držitelé průkazu ZTP/P (po předložení) a uživatelé nad 80 let zdarma 

Jednorázová návštěva (anonymní uživatel) 50 Kč 
 

 

Upomínky a sankční poplatky – knihovní jednotky 
 

Připomínka – zasílána e-mailem 5 dnů před ukončením výpůjční doby 0 Kč 

Poplatek z prodlení – nad 1 den (bez upozornění) 15 Kč 

1. upomínka – prodlení nad 15 dnů 35 Kč 

2. upomínka – prodlení nad 30 dnů 55 Kč 

3. upomínka – prodlení nad 45 dnů 110 Kč 

4. upomínka – prodlení nad 60 dnů (upomínací dopis poštou) 185 Kč 

Předání právnímu zástupci – prodlení nad 100 dnů  
+ náklady právního zástupce (dále jen PZ) 

700 Kč 
+ náklady PZ 

 

Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení 

upomínky. 

 

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 
 

Poštovné a balné za MVS (úhrada současně s objednávkou) 
+ cena stanovená zasílající knihovnou (úhrada při vypůjčení publikace) 

80 Kč 
+ náklady 

zasílající knihovně 

Poplatek za MVS prostřednictvím služby Získej (www.knihovny.cz) 80 Kč 

Poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul 20 Kč 
 

 

Ostatní poplatky 
 

Oznámení připravené rezervace knihovní jednotky e-mailem nebo SMS (platí 
se při vyzvednutí) 

 
15 Kč 

Oznámení připravené rezervace knihovní jednotky poštou (platí se při 
vyzvednutí) 

 
40 Kč 

Obsluha bez čtenářského průkazu 20 Kč 

 

 

 

http://www.knihovny.cz/


ZTRÁTY A NÁHRADY ŠKODY 

Výše náhrad ztrát nebo poškození vypůjčených knihovních jednotek se řídí dle Kalkulace náhrad 

poškození nebo ztracených knihovních jednotek (aktualizované 1x ročně), dále jen kalkulace.  

O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovník po dohodě s uživatelem. 

 

Ztráta registračního průkazu s čárovým kódem – plastový  50 Kč 

Ztráta registračního průkazu s čárovým kódem – laminovaný (do 9 let věku) 20 Kč 

Poškození čárového kódu 20 Kč 
 

 

Ztráta nebo zničení knihovní jednotky dle čl. 35 
 

Dodání stejné knihovní jednotky + úhrada zpracování knihovní jednotky  

Náhrada ve výši stanovené dle kalkulace + úhrada zpracování knihovní 
jednotky 

dle kalkulace 

Ztráta zvukové knihy zakoupené z licence + úhrada zpracování 20 Kč 

Úhrada zpracování knihovní jednotky 50 Kč 
 

 

Poškození vypůjčené knihovní jednotky včetně ztráty její součástí dle čl. 36 
 

Poškození, které snižuje možnost užití či kvality dle kalkulace 

Ztráta nebo poškození obalu CD-audio nebo zvukové knihy 30 Kč 

Ztráta doprovodné brožury 100 Kč 

Ztráta nahraditelné části deskové hry – 1 ks 50 Kč 

Ztráta nahraditelné části deskové hry – dodání identické chybějící části 0 Kč 
 

 

SLUŽBY 

Zpracování náročného dotazu – rešerše – zadání 
+ bibliografický záznam při zpracování rešerše 
+ práce knihovníka za každou započatou půlhodinu (dle náročnosti) 

20 Kč 
5 Kč/ks 

50-100 Kč/30 min. 

Rešerše nebo kopie textu z jiné knihovny – zadání 
+ cena stanovená zasílající knihovnou 

20 Kč 
+ cena ze zasílající 

knihovny 

Tisk na počítačové tiskárně 

 za 1 stránku A4 text – pouze černý text 

 za 1 stránku A4 text – barevný text 

 za 1 stránku s fotografiemi a obrázky 

 
2 Kč 
5 Kč 

20 Kč 

Reprografické služby, sklenování vlastních dokumentů (neporušující autorský 
zákon) 

 za 1 stránku A4 

 za 1 stránku A3 

 
 

2 Kč 
3 Kč 

Laminování formát A5 
Laminování formát A4 

15 Kč 
20 Kč 

Individuální pomoc při práci s počítačem a internetem (dle náročnosti) 50-100 Kč/30 min. 

 

 


