Ceník placených služeb a poplatků
Místní veřejné knihovny v Praze - Zbraslavi

Čl. I.
Registrační poplatky

1. Zápisné včetně registračního poplateku na jeden rok od data registrace:
a) pro čtenáře staršího 15 let
b) pro čtenáře mladšího než 15 let
c) registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz

90 Kč
50 Kč
220 Kč

2. Registrační poplatek na jeden rok od data registrace:
a) pro čtenáře staršího 15 let
b) pro čtenáře mladšího než 15 let
c) registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz

70 Kč
30 Kč
200 Kč

3. Poplatek za jednorázovou výpůjčku včetně přihlášky

50 Kč

4. Duplikát za ztracený nebo zničení čtenářský průkaz:
a) pro čtenáře staršího 15 let
b) pro čtenáře mladšího 15 let

50 Kč
30 Kč

5. Manipulační poplatek za zjišťování neohlášené změny adresy

30 Kč

6. Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytuna území ČR je
stanovena dle individuální dohody mezi čtenářem a knihovníkem v závislosti na počtu
půjčovaných knih od 500,- do 1500,- Kč. Kauce může být snížena o případnou pohledávku
knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát a škod). Kauce propadá ve
prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba dvou let od konce platnosti jeho čtenářského
průkazu a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře
vůči knihovně.

Čl. II.
Poplatky za opožděné vrácení vypůjčených knih, časopisů a AV medií

V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen v prospěch knihovny zaplatit
smluví pokutu.
1. Poplatek z prodlení (zpozdné) se platí za každou knihovní jednotku a provozní den
a) čtenář starší 15 let
b) čtenář mladší 15 let

4 Kč
2 Kč

2. K zpozdnému se připočítávají poplatky za upomínání
a) 1. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky za více než 30 dnů
- čtenář starší 15 let
50 Kč
- čtenář mladší 15 let
15 Kč
b) 2. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky za více než 45 dnů
- čtenář starší 15 let
50 Kč
- čtenář mladší 15 let
15 Kč
c) 3. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky za více než 60 dnů
- čtenář starší 15 let
50 Kč
- čtenář mladší 15 let
15 Kč
d) doporučený dopis - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky za více než 80 dnů
- čtenář starší 15 let
50 Kč
- čtenář mladší 15 let
40 Kč
e) předžalobní výzva odeslaná doporučeně
60 Kč
f) podání žaloby
500 Kč

Čl. III.
Ztráty a náhrady knih, časopisů a AV medií

1. Poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a
knihařského zpracování ztracené či zničené knihovní jednotky činí
50 Kč
2. Náhrada ztracené, zničené, nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky

plná cena +
50 Kč

3. Částečné poškození knihovní jednotky

do výše 50% pořizovací ceny

4. Poškození čárového kódu v knize a v dalších dokumentech

20 Kč

5. Poškození nebo zničení fóliového přebalu knihy

20 Kč

6. Poškozený nebo zničení obalu na CD

50 Kč

7. V případě ztráty nebo poškození jednoho svazku vícedílové publikace nahradí čtenář
hodnotu celého souboru.
8. Při poškození výpočetní techniky nebo programového vybavení, které je způsobeno
nevhodnou manipulací, uhradí uživatel škodu v plné výši.

Čl. V.
Ceník služeb

1. Vyžádá-li si čtenář písemné vyrozumění o přítomnosti jím zamluveného dokumentu:
a) poštou
15 Kč
b) e-mailem
0 Kč
2. Kopírovací služby (černobílá kopie):
a) 1 arch A4 jednostranný
b) 1 arch A4 oboustranný
c) 1 arch A3 jednostranný
d) 1 arch A3 oboustranný
3. Přístup na internet:
a) registrovaní čtenáři
b) veřejnost
c) tisk z tiskárny A4 jednostranný
4. Meziknihovní výpůjční služby:
a) výpůjčka dokumentu z knihoven v ČR
b) poplatek na poštovné a balné

2 Kč
3 Kč
4 Kč
6 Kč

prvních 15 min. zdarma, dále 10 Kč/15 min.
15Kč/15 min.
3 Kč

dle ceníku dožadované knihovny
50 Kč

5. Ostatní placené služby poskytuje knihovna na základě smluvních cen.

Tato příloha Knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Zbraslavi platí od 1. března
2012

