Ceník služeb
1. Registrační poplatek pro čtenáře staršího 15 let
- hlavní budova (1 rok od data registrace)
- pobočka (kalendářní rok)
2. Registrační poplatek pro čtenáře mladšího 15 let
- hlavní budova (1 rok od data registrace)
- pobočka
3. Registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz

100,-Kč
50,-Kč

30,-Kč
0,-Kč
200,- Kč

4. Poplatek za vystavení čtenářského průkazu
- hlavní budova
- pobočka

20,-Kč
0,-Kč

5. Poplatek za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou

15,- Kč

6. Poplatek z prodlení (zpozdné) – dětský i dospělý čtenář
hlavní budova:
- první upomínka (za 1 knihovní jednotku)
- druhá upomínka (za 1 knihovní jednotku)
- třetí upomínka (za 1 knihovní jednotku)
- čtvrtá upomínka - předžalobní výzva (za 1 knihovní jednotku)
pobočka:
- první upomínka (za všechny knihovní jednotky)
- druhá upomínka (za všechny knihovní jednotky)
- třetí upomínka (za všechny knihovní jednotky)
- čtvrtá upomínka - předžalobní výzva (za všechny knihovní jednotky)

10,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
50,- Kč

20,- Kč
30,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

K poplatku z prodlení (zpozdné) se připočítávájí poplatky za upomínání.
7. Poplatky za upomínání
- upomínka dopisnicí
- upomínka doporučeným dopisem
- upomínka doporučeným dopisem s doručenkou
8. Náhrady škod a ztrát
-Poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady
knihovnického zpracování ztracené či zničené knihovní jednotky
-Poplatek za malé částečné poškození knihy
-Poplatek za větší poškození knihy

18,- Kč
40,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
50,- Kč
1/3 z ceny knihy

9. Poplatek za knihařské práce
- šitá vazba
- lepená vazba
10. Tiskové rozmnoženiny
- za kopii jedné strany formátu A4
- za kopii jedné strany formátu A3
- za tisk jedné strany formátu A4 z databází, z Internetu či
knihovního fondu na elektronických nosičích
11. Při zajišťování meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny
v ČR (úhrada poštovného a balného)

150,- Kč
100,- Kč

2,- Kč
4,- Kč
2,- Kč

100,- Kč

12. Duplikát čtenářského průkazu (hlavní budova i pobočka)

20,- Kč

13. Internet pro čtenáře knihovny 1 hod. týdně

zdarma

Ceník je platný od 1. června 2016

