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Příloha Knihovního řádu MKČT (Ceník)
čl. I
Zápisné včetně poplatku za první registrační období podle čl. 30 odst. (1)
a) pro čtenáře starší 15 let, dospělí
b) pro čtenáře starší 15 let, studenti, důchodci, ZTP, ZTP/P
c) pro čtenáře mladší 15 let, děti
d) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu

170 Kč
120 Kč
70 Kč
170 Kč

čl. II
Poplatek za registrační období podle čl. 30 odst. (2)
a) pro čtenáře starší 15 let, dospělí
b) pro čtenáře starší 15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
c) pro čtenáře mladší 15 let, děti
d) skupinová sleva – (manžel + manželka, student + rodič) / 1+1
skupinová sleva – (manželé důchodci, sourozenci studenti) / 1+1
skupinová sleva – (sourozenci dětské oddělení, Teenspace) / 1+1
e) pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu

150 Kč
100 Kč
50 Kč
180 Kč
120 Kč
70 Kč
150 Kč

čl. III
Kauce podle čl. 13 odst. (1) činí

1 000 Kč
čl. IV

Používání internetu
a) registrovaní čtenáři
b) neregistrovaní čtenáři

0 Kč
(15 minut zdarma) 1 Kč/min

čl. V
Duplikát čtenářského průkazu podle čl. 28 odst. (6)
čl. VI
Rozmnoženiny podle čl. 5 odst. (4)
a) za kopii jedné strany formátu A4 černobílá registrovaní/neregistrovaní
za kopii jedné strany formátu A4 barevná registrovaní/neregistrovaní
b) za kopii jedné strany formátu A3 černobílá registrovaní/neregistrovaní
za kopii jedné strany formátu A3 barevná registrovaní/neregistrovaní
c) za tisk jedné strany formátu A4 černobílá z databází, z internetu či
z knihovního fondu na elektronických nosičích registrovaní/neregistrovaní
d) skenovaní jedné strany formátu A4 registrovaní/neregistrovaní
skenovaní jedné strany formátu A3 registrovaní/neregistrovaní
čl.VII
Rezervování knihovní jednotky podle čl. 41 odst. (3)
a) za rezervování knihovní jednotky nebo dovoz z pobočky
b) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace emailem nebo SMS
c) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace SMS v případě její nevyzvednutí

20 Kč

2/3 Kč
15/18Kč
4/5 Kč
25/28 Kč
2/3 Kč
2/3 Kč
4/5 Kč

10 Kč
0 Kč
2 Kč

čl.VIII
Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 10
a) paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky
100 Kč
b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny
čl. IX
Výše smluvní pokuty za škodu na knihovních jednotkách podle čl. 59 a čl. 60
1) Peněžitá náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky (čl. 59), která je
a) periodickým tiskem
b) jinou knihovní jednotkou
2) Knihovnické a knihařské zpracování
a) periodického tisku
b) jiné knihovní jednotky
3) Peněžitá náhrada za poškození
a) periodického tisku
b) jiné knihovní jednotky
c) obalu CD nebo audioknihy
čl. X
Zpozdné podle čl. 56 odst. (2)
a) za každou knihovní jednotku a provozní den
čl. XI
Upomínání a soudní vymáhání dluhu podle čl. 55 odst. (6)
a) upomínka, předžalobní výzva v ČR
b) předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR
c) smluvní pokuta za podání žaloby
čl. XII
Ostatní
a) půjčení e-čtečky nebo tabletu (vratná záloha)
b) ztráta nebo poškození klíčenky Teenspace
c) ztráta nebo poškození klíče od botníku nebo skříňky
(nutná výměna celého zámku)
d) obalování:

V České Třebové 25. 5. 2018

Mgr. Gabriela Boháčková
ředitelka
Městská knihovna Česká Třebová

100 Kč
310 Kč
20 Kč
60 Kč
20 Kč
50 Kč
10 Kč

1 Kč

25 Kč
50 Kč
2000 Kč

1000 Kč
30 Kč
200 Kč
A6/2 Kč
A5/4 Kč
A4/7 Kč
A3/13 Kč

