CENÍK
1) REGISTRAČNÍ POPLATKY / ROK
dospělí (manželé - druhý člen 50% sleva)

150 Kč

organizace

500 Kč

studenti

100 Kč

děti do patnácti let

50 Kč

mateřská dovolená

50 Kč

důchodci

80 Kč

důchodci nad 70 let, nevidomí, držitelé ZTP

Zdarma

nezaměstnaní

40 Kč

lázeňští hosté

40 Kč

jednorázová registrace

20 Kč

2) ZPOZDNÉ
VŠECHNY TYPY DOKUMENTŮ na všech odděleních
Výjimky: MVS (viz samostatná tabulka níže), služby odd. pro handicapované
I. upomínka
ihned po překročení výpůjční doby
II. upomínka
10 dní po I. upomínce
III. upomínka
10 dní po II. upomínce
IV. upomínka předžalobní
10 dní po III. upomínce
*)

email
zpozdné*)

sms
zpozdné*) + 2 Kč

pošta
neposílá se

zpozdné*)

zpozdné*) + 2 Kč

neposílá se

---

neposílá se

zpozdné*) + 30 Kč

---

neposílá se

zpozdné*) + 30 Kč

zpozdné běží ode dne překročení výpůjční doby - 1 Kč za 1 zpožděnou knihovní jednotku
(kniha, časopis, CD atd.) za 1 půjčovní den (tzn. pondělí - sobota)

Upozornění: zpozdné a náklady na posílání tištěných upomínek se sčítají.
UPOMÍNÁNÍ MVS DOKUMENTŮ
I. upomínka ihned po překročení výpůjční doby

50 Kč

II. upomínka 10 dní po I. upomínce

100 Kč

III. upomínka 10 dní po II. upomínce

200 Kč

IV. upomínka 10 dní po III. upomínce

300 Kč

Částky za jednotlivé upomínky se sčítají dohromady, poštou posílá knihovna III. a IV.
upomínku.
3) POPLATKY A CENY V A-KLUBU

poplatek za každé půjčené CD

zdarma

půjčení MC a LP

zdarma

půjčení DVD – filmů

zdarma

poškození obalu

15 Kč

půjčení společenské hry

zdarma

4) POPLATKY A CENY VE VZDĚLÁVACÍM CENTRU
KOMPLETNÍ pronájem učebny s lektorem 1 hod

800 Kč

10 PC pro frekventanty+1 PC pro lektora v učebně, SMART Board
ROZŠÍŘENÝ pronájem učebny bez lektora 1 hod

350 Kč

10 PC pro frekventanty+1 PC pro lektora v učebně, SMART Board
ZÁKLADNÍ pronájem učebny bez techniky

300 Kč

1 PC pro projekci, SMART Board
Doplňkové služby (například instalace vlastního
softwaru.

400 Kč

Cena se rozumí za každou započatou hodinu.
5) OSTATNÍ POPLATKY
meziknihovní výpůjční služba - výpůjčky
meziknihovní výpůjční
poštovné) /1 kniha

služba

(příspěvek

na

60 Kč

za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní
jednotky za zahraničí - mezinárodní meziknihovní
250 Kč
výpůjční služba – místo vydání Evropa mimo
Velkou Británii
za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní
jednotky za zahraničí - mezinárodní meziknihovní
450 Kč
výpůjční služba – místo vydání Velká Británie a
mimoevropské země

meziknihovní výpůjční služba – kopie článku nebo části knihy
- tištěná kopie přes EDD

5 Kč/1 A4

- tištěná kopie – u děl, která nejsou chráněna
2 Kč/1 A4
Autorským zákonem (do r. 1910 vč.); přes EDD
- tištěná kopie přes Českou poštu

2 Kč/1 A4 + 20 Kč poštovné

EDD = elektronické dodání dokumentů – tzn. objednávající knihovna si pro svého čtenáře vyzvedne požadovanou kopii v
úložišti, koncovému čtenáři však musí být kopie doručena v tištěné podobě

REZERVACE
Rezervace čtenářem/ 1 dokument
(k ceně se přičítá cena za doručení viz tabulka
8 Kč
níže) *)
Forma doručení zprávy
Poplatek za doručení

Poplatek celkem

e-mailem

Zdarma

8 Kč

formou SMS

+ 2 Kč

10 Kč

klasickou poštou

+ 16 Kč

24 Kč

*)

Platí pro dospělé i dětské čtenáře.

TISK
tisk/kopie černobíle
jednostranné / oboustranné bez obrázku

A4

2,00 Kč / 4,00 Kč

tisk/kopie černobíle
jednostranné / oboustranné s obrázkem
(obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha
poloviny a více formátu stránky)
A4 10,00 Kč / 20,00 Kč
tisk/kopie částečně barevné
jednostranné / oboustranné
(barva do 20%)

A4

4,00 Kč / 8,00 Kč

tisk/kopie částečně barevné
jednostranné / oboustranné
(barva do 50%)

A4

10,00 Kč / 20,00 Kč

tisk/kopie celobarevné
jednostranné / oboustranné

A4 20,00 Kč / 40,00 Kč

tisk/kopie černobíle
jednostranné / oboustranné bez obrázku

A3

4,00 Kč / 8,00 Kč

tisk/kopie černobíle
jednostranné / oboustranné s obrázkem
15,00 Kč / 30,00 Kč
(obrázkem se rozumí souvisle potištěná plocha
poloviny a více formátu stránky)
A3
tisk/kopie částečně barevné
jednostranné / oboustranné
(barva do 20%)

A3

8,00 Kč / 16,00 Kč

tisk/kopie částečně barevné
jednostranné / oboustranné
(barva do 50%)

A3

20,00 Kč / 40,00 Kč

tisk/kopie celobarevné
jednostranné / oboustranné

A3 40,00 Kč / 80,00 Kč

tiskové výstupy z CD ROM, disket či Internetu - stejné jako u kopírování

Poplatek za zpracování nového dokumentu při poškození nebo ztrátě:
u knih a periodik

50 Kč

u hudebních a audiovizuálních médií

100 Kč

poškození čárového kódu

10 Kč

částečné poškození dokumentu

50 – 100 Kč dle závažnosti poškození

Průkaz čtenáře
poplatek za zhotovení průkazky

zdarma

ztráta průkazu (1.)

30 Kč

ztráta průkazu (2.)

40 Kč

opakovaná ztráta průkazu (3. a další)

50 Kč

KROUŽKOVÁ VAZBA
Formát A4

Cena s DPH

1 – 30 listů

20 Kč

31 – 50 listů

25 Kč

51 – 100 listů

35 Kč

101 – 150 listů

40 Kč

Využití PC stanice k přístupu na internet, asistovaná služba knihovny a ostatní práce na PC:
registrovaný uživatel, jednorázová registrace

zdarma

CD-ROM

15 Kč/1 ks

ASPI (vyhledávání konkrétního
v databázi právnických dokumentů)
v ostatních případech jako u rešerší

zákona

20 Kč

Rešerše:
Bibliografické
paušální poplatek (zadavatel platí i v případě
100 Kč
rešerše s 0 počtem záznamů
za každý 1 záznam

5 Kč

Plnotextové
paušální poplatek

200 Kč

+ hodinová sazba za práci rešeršéra

300 Kč

Expresní příplatek
Do 3 dnů

2000 Kč

