Příloha č. 6

Ceník služeb, poplatků a náhrad Městské knihovny v Třebíči
1. Registrační poplatky
1.1. Registrační poplatek pro čtenáře od 15 let na 12 měsíců / na 6 měsíců
150 Kč / 100 Kč
1.2. Registrační poplatek pro čtenáře od 70 let včetně na 12 měsíců / na 6 měsíců 120 Kč / 80 Kč
1.3. Registrační poplatek pro čtenáře do 14 let včetně na 12 měsíců
60 Kč
1.4. Držitelé průkazu ZTP/P
zdarma
1.5. Čtenáři zvukových knih
zdarma
1.6. Registrační poplatek pro právnické osoby na dobu 12 měsíců
200 Kč
1.7. Jednorázové využití prezenčních služeb pro neregistrované uživatele
10 Kč
2. Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty. Platí se bez ohledu na způsob upomínání
(sms, pošta, e-mail) a zda již byla upomínka odeslána a doručena.
2.1. předupomínka, volitelně, upozornění 5 dnů předem o budoucím uplynutí výpůjční lhůty,
podmínkou je uvedení e-mailové adresy v přihlášce a souhlas se zasíláním.
2.2. prodlení ihned po uplynutí řádné výpůjční lhůty – neposílá se
5 Kč
2.3. 1. upomínka za 7 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty
20 Kč
2.4. 2. upomínka za 14 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty
30 Kč
2.5. 3. upomínka za 21 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty
50 Kč
2.6. upomínací dopis doporučeně za 28 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty
100 Kč
2.7. zpozdné z prodlení vrácení za každých následujících 30 dnů
děti 10 Kč, maximálně 100 Kč
dospělí 20 Kč, maximálně 500 Kč
2.8. jednotná pokuta za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou
150 Kč
2.9. další náklady advokátní poradny a náklady spojené s vymáháním právní cestou
3. Vypátrání neohlášené změny adresy trvalého bydliště

50 Kč

4. Vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v době jeho platnosti

30 Kč

5. Rezervace dokumentu
5.1. oznámení o rezervaci poštou
15 Kč
5.2. oznámení o rezervaci e-mailem
zdarma
5.3. oznámení o rezervaci sms
2 Kč
5.4. Nebyla-li rezervace čtenářem včas zrušena, je povinen uhradit příslušnou částku i v případě
nevyzvednutí rezervovaného dokumentu
6. Meziknihovní výpůjční služba
6.1. Vnitrostátní - za jeden knihovní dokument po dodání
50 Kč poštovné
+ případná cena stanovená požádanou knihovnou
6.2. Mezinárodní – za jeden knihovní dokument po dodání
50 Kč poštovné
+ cena stanovená zprostředkující knihovnou (hradí čtenář předem)
7. Meziknihovní digitální služby
7.1. zadání požadavku na digitální meziknihovní službu
zdarma
7.2. zhotovení tiskového výstupu
viz odst. 11. Tiskové výstupy a kopírování
8. Elektronické služby
8.1. akce knihovny, novinky aj. (volitelně, nelze poskytovat bez souhlasu čtenáře a odpovídajících
údajů na přihlášce) – pouze e-mailem
zdarma
8.2. předupomínky e-mailem
zdarma
8.3. upomínky
viz odst. 2 Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty
9. Ztráty a poškození knihovního fondu
O způsobu náhrady rozhoduje knihovna, a to:
9.1. uvedením do původního stavu:

a)

obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané
kopie ztraceného dokumentu
b)
obstaráním téhož díla v jiném vydání, jestliže postup dle bodu a) není možný nebo účelný
c)
obstaráním jiného aktuálního díla odpovídajícího tématu ztracené knihy a přinejmenším
stejné ceny
9.1.1. Při náhradách podle bodu 9.1. se účtuje poplatek za znehodnocené knihovnické zpracování
ztraceného nebo zničeného díla a za zpracování náhradního díla:
Periodika
10 Kč
knihy, CD a LP
50 Kč
9.2. Finanční náhrada, není-li možný postup dle bodů v odst. 9.1. Náhradu stanovuje knihovna podle
cen na trhu nebo na antikvariátním trhu v době ztráty.
9.2.1. Při náhradách podle bodu 9.2. se účtuje poplatek za znehodnocené knihovnické zpracování
ztraceného nebo zničeného díla, náklady na získání a za zpracování náhradního díla:
periodika
20 Kč
knihy, CD a LP
100 Kč
10. Práce na PC

0,50 Kč/min., děti zdarma

11. Rešerše
11.1. Zadání rešerše
11.2. Za každý záznam v rešerši

10 Kč
3 Kč

12. Tiskové výstupy a kopírování
12.1. Tisk seznamu aktuálních výpůjček z výpůjčního protokolu
12.2. Tisk seznamu z on-line katalogu
12.3. Tisk z internetu, databází, kopírování
a) černá
formát do A4 text
text + obrázek, fotografie
nad A4 text
text + obrázek, fotografie
b) barva
formát do A4 text
text s obrázkem
obrázek, fotografie
nad A4 text
text s obrázkem
obrázek, fotografie
c) příplatek za tisk ve vyšší kvalitě (všechny formáty, černá i barva)
text
text s obrázkem obrázek, fotografie

zdarma
zdarma

2
4
3
6

Kč
Kč
Kč
Kč

5 Kč
10 Kč
20 Kč
10 Kč
20 Kč
40 Kč
5 Kč
10 Kč

13. Náhrady za škody
13.1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.
14. Účinnost
14.1. Tento ceník služeb, poplatků a náhrad Městské knihovny v Třebíči nabývá platnosti dnem 2. 1. 2020

Mgr. Marie Dočkalová, ředitelka
Městská knihovna v Třebíči, 2. 1. 2020

