
Příloha Knihovního řádu 
 

C E N Í K 
SMLUVNÍ  CENY  A  NÁHRADY 

 
REGISTRACE  ČTENÁŘŮ 
 
 Městská knihovna v Přerově, pobočky ve městě a v místních částech 
 dospělí 100 Kč / 12 měsíců 
 děti od 7 do 15 let 50 Kč / 12 měsíců 
 děti do 6 let zdarma 
 držitelé průkazu ZTP (po předložení) a uživatelé nad 80 let  sleva 50% 
 držitelé průkazu ZTP/P (po předložení) jsou od registračního poplatku zcela osvobozeni 
 veřejná instituce zastoupená pověřenou osobou 200 Kč / 12 měsíců 
 jednorázová návštěva - neregistrovaní čtenáři  20 Kč 
 
UPOMÍNKY A SANKČNÍ  POPLATKY  ZA KNIHY, PERIODIKA A TEMATICKÉ KUFŘÍKY 
 
 předupomínka – zasílána mailem 5 dnů před ukončením výpůjční doby 0 Kč 
 poplatek z prodlení – nad 1 den (bez upozornění) 5 Kč 
 1. upomínka – prodlení nad 15 dnů 20 Kč 
 2. upomínka – prodlení nad 30 dnů 40 Kč 
 3. upomínka – prodlení nad 45 dnů 80 Kč 
 4. upomínka (upomínací dopis) – prodlení nad 60 dnů (poštou) 120 Kč 
 předání právnímu zástupci – prodlení nad 100 dnů (poštou) 500 Kč 

  + náklady právního zástupce 
 
Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení 
upomínky. 
 
UPOMÍNKY A SANKČNÍ POPLATKY ZA ZVUKOVÉ NOSIČE, ČTEČKY ELEKTRONICKÝCH 
KNIH A DESKOVÉ HRY 
 
Poplatek z prodlení se účtuje 10,- Kč za každý den prodlení 
 předupomínka – zasílána mailem 5 dnů před ukončením výpůjční doby 0 Kč 
 1. upomínka – prodlení nad 1 den 10 Kč + 10 Kč x počet dnů 
 2. upomínka – prodlení nad 7 dnů 70 Kč + 10 Kč x počet dnů 
 3. upomínka – prodlení nad 14 dnů 140 Kč + 10 Kč x počet dnů 
 4. upomínka (upomínací dopis) – prodlení nad 21 dnů (poštou) 210 Kč + 10 Kč x počet dnů 
 předání právnímu zástupci – prodlení nad 50 dnů (poštou) 500 Kč  
      + náklady právního zástupce 
 
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) 50 Kč     

+ cena stanovená zasílající knihovnou (úhrada při vypůjčení publikace) 
 poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul 10 Kč  
 
OSTATNÍ POPLATKY 
      
 rezervace dokumentu nebo CD neoznámené popř. oznámené prostřednictvím  10 Kč 

SMS nebo E-mail  (platí se při vyzvednutí)   
 rezervace dokumentu nebo CD oznámené prostřednictvím České pošty 15 Kč 

(platí se při vyzvednutí)   
 obsluha bez čtenářského průkazu 10 Kč 



 
ZTRÁTY  A  NÁHRADY ŠKOD  
Výše náhrad ztrát nebo poškození vypůjčených knihovních dokumentů se řídí dle Kalkulace náhrad 
poškození nebo ztracených knihovních dokumentů (aktualizované 1x ročně), dále jen Kalkulace 
 
 ztráta čtenářského průkazu s čárovým kódem 20 Kč 
 poškození čárového kódu 10 Kč 
 
Ztráta, poškození knihy 
 dodání stejného titulu + úhrada zpracování       
 cena vazby v případě náhrady knihy vázané brožovanou + úhrada zpracování   
 náhrada ve výši stanovené dle Kalkulace +  úhrada zpracování  
 vazba knihy 100 Kč 
 úhrada zpracování knihy 50 Kč   
Ztráta, poškození časopisu 
 dodání stejného  titulu + úhrada čárového kódu 
 náhrada ve výši stanovené dle Kalkulace +  úhrada čárového kódu 
 úhrada čárového kódu 10 Kč 
 
Ztráta, poškození zvukových nosičů 
 dodání stejného CD + úhrada zpracování 
 náhrada ve výši stanovené dle Kalkulace +  úhrada zpracování 
 ztráta nebo poškození obalu 30 Kč 
 ztráta doprovodné brožury 100 Kč   
 úhrada zpracování zvukového nosiče 50 Kč 
 
Ztráta, poškození čtečky elektronických knih 
 řídí se smluvním vztahem při realizaci výpůjčky 
 
O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě se čtenářem. 
 
SLUŽBY 
 
 zpracování náročného dotazu - rešerše - zadání 20 Kč 
 + bibliografický záznam při zpracování rešerše 3 Kč / ks 
 + 1 hodina práce knihovníka (trvá-li vyhledání více než l hod.) 100 Kč    
 rešerše nebo kopie textu z jiné knihovny - zadání 20 Kč 
 + cena stanovená zasílající knihovnou 
 zapůjčení USB Flash Disk 4GB 5 Kč / den 
 vratná záloha za zapůjčení čtečky elektronických knih 1 000 Kč / ks 
 vratná záloha za zapůjčení USB Flash Disk 4GB 200 Kč 
 tisk na počítačové tiskárně: 

za 1 stránku A4 text – pouze černý text 2 Kč 
za 1 stránku A4 text – barevný text 5 Kč      
za 1 stránku s fotografiemi a obrázky 20 Kč 

 reprografické služby, skenování vlastních dokumentů na vyžádání (neporušující Autorský zákon)     
za 1 stránku A4 2 Kč 
za 1 stránku A3 3 Kč 

 laminování formát A5 9 Kč 
 laminování formát A4 12 Kč 
 individuální pomoc při práci s počítačem a internetem, přepis/úprava dokumentu 50 Kč / 30 min. 
 
V Přerově  1. 3. 2014 
 

Ing. Pavel Cimbálník 
ředitel 

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace 


