Ceník poplatků a služeb
Registrační poplatky
Dospělý čtenář (15 – 60 let)
Studenti a důchodci do 70 let
Děti do 15 let
Důchodci nad 70 let
Dospělý zástupce rodiny (tzv. rodinný průkaz)
Uživatel Internetu
Právnická osoba (instituce)

150,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
zdarma
200,00 Kč
zdarma
200,00 Kč

Zpozdné
Za každou knihovní jednotku a provozní den

1,- Kč

Ztráta nebo zničení dokumentu
- stejný titul nebo uhradit cenu dokumentu podle aktuálních cen na trhu v době
ztráty + paušální poplatek:
- neperiodický dokument
50,00 Kč
- periodikum
20,00 Kč
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

20,00 Kč

Znehodnocení čárového kódu

10,00 Kč

MVS
vnitrostátní
mezinárodní
Rezervace dokumentu
Rešerše
tisk jedné strany

dle ceny poštovného a balného
dle požadavků půjčující knihovny
10,00 Kč
2,00 Kč

Reprografické služby
černobíle:
strana formátu A4
dvoustrana formátu A4
strana formátu A3
dvoustrana formátu A3

2,00 Kč
3,00 Kč
4,00 Kč
6,00 Kč

barevně:
strana formátu A4
dvoustrana formátu A4
strana formátu A3
dvoustrana formátu A3
Scanování

10,00 Kč
15,00 Kč
20,00 Kč
30,00 Kč
zdarma

Kroužková vazba
cena zahrnuje děrování, kroužek, průhlednou přední desku,
papírovou zadní desku
průměr kroužku 6 mm
průměr kroužku 10 mm
průměr kroužku 20 mm
průměr kroužku 30 mm
průměr kroužku 38 mm
Laminování
(oboustranné zatavení dokumentů do speciální fólie)
formát A4
formát A5
formát A6
formát A7
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30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
60,- Kč
70,- Kč

25,- Kč/1 strana
15,- Kč/1 strana
12,- Kč/1 strana
10,- Kč/1 strana

Stránka 1

XI. Ceník pronájmů prostor
Přednáškový sálek
nájemné - 1 hod.: 250,- Kč
Cena za pronájem zahrnuje:
pronájem,
energie (osvětlení, vytápění, vodné a stočné, el. energie),
přípravu prostor a následný úklid,
využití TV, DVD, videa a hifi věže

Pro případ tvrdosti cen a vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace
odsouhlasit výjimku ve snížení základní ceny pronájmu až o 50%, ne však pod výši
provozních nákladů (charitativní akce, neziskové organizace, základní a mateřské
školy, apod.)
Sazba za pronájem je stanovena na základě usnesení č. 1088/2007 - 34.RM.
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