
CENÍK SLUŽEB 

 

1.   Registrační poplatky (platí na 12 měsíců) 

 dospělí       120,- Kč 

 senioři, studenti, učni, handicapovaní     90,- Kč 

 děti do 14 let včetně       50,- Kč 

 držitelé ZTP/P         zdarma 

 

2.  Meziknihovní výpůjční služba (poštovné, balné)    

 za jeden dokument (platí se při převzetí)  60,- Kč 

 

3.  Rezervace       
 upozornění zasílané prostřednictvím České pošty 10,- Kč 

 upozornění zasílané smskou nebo e-mailem    5,- Kč 

 přednostní půjčení nové knihy      5,- Kč 

 

4.  Ztráta čtenářského průkazu     30,- Kč 

 

5.  Poplatky z prodlení a upomínky 

 1. upomínka      15,- Kč 

 2. upomínka      30,- Kč 

 3. upomínka      60,- Kč 

 doporučený dopis               120,- Kč 

 

6.  Neohlášená změna jména, adresy    30,- Kč 

 

7.   Náhrady ztracených nebo poškozených dokumentů 

 náhrada stejným dokumentem         

 + manipulační poplatek za zpracování                  30,- Kč 

  jiným dokumentem (po dohodě s knihovníkem)    

 + manipulační poplatek za zpracování  100,- Kč 

 ztráta, poškození obalu nebo čárového kódu    20,- Kč 

 

8.  Kopírování a tisk 

 formát A4 jednostranně     2,- Kč/1 kopie 

 formát A4 oboustranně     3,- Kč/1 kopie 

 formát A3 jednostranně     4,- Kč/1 kopie 

 formát A3 oboustranně     5,- Kč/1 kopie 

 černobílý tisk A4      2,- Kč/1 strana 

 

9. Poplatky za užívání PC 
 registrovaní uživatelé      zdarma/minimálně 30 min.  

 neregistrovaní uživatelé      zdarma/maximálně15 min. 

  

 

    Tento ceník služeb je platný od 1. 1. 2015 



SAZEBNÍK ÚHRAD SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ DLE 

ZÁKONA 106/199 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

 

Kopírovací a reprografické služby 

 formát A4 jednostranně     2,- Kč/1 kopie 

 formát A4 oboustranně     3,- Kč/1 kopie 

 formát A3 jednostranně     4,- Kč/1 kopie 

 formát A3 oboustranně     5,- Kč/1 kopie 

 černobílý tisk A4      2,- Kč/1 strana 

 

 

Média pro uchovávání dat 

 CD-R       10 Kč včetně obalu 

 DVD-R       15 Kč včetně obalu 

 

 

Náklady na odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby 

 listovní zásilky na dobírku/doporučeně  dle platných tarifů České pošty 

 balíkové zásilky na dobírku/doporučeně 

 

 

Osobní náklady 

za mimořádně rozsáhlé vyhledánÍ informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu 

(celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledávané informace zpracovávali) 

     200 Kč 

 

 

 

Náklady (typicky za poštovné) na první dotaz, který žadatel v kalendářním roce vznese, se 

neúčtují, nepřesahují-li 50 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento sazebník úhrad je platný od 1. 2. 2015 


