
Příloha č. 1 

Ceník 

ZÁPISNÉ A REGISTRAČNÍ POPLATKY  
Jednorázový poplatek za vystavení čtenářského průkazu 25 Kč 
 
Registrační poplatek (12 měsíců): 
- čtenáři starší 15 let 100 Kč 
- studenti, důchodci, matky (otcové) na RD, držitelé průkazu ZTP 50 Kč 
- držitelé Seniorpasu 40 Kč 
- právnické osoby 200 Kč 
- čtenáři poboček 20 Kč 
- držitelé průkazu ZTP/P a čtenáři starší 70 let zdarma 
 
Poplatek za jednorázové využití prezenčních služeb knihovny 20 Kč 
 
VÝPŮJČNÍ POPLATKY 
 
Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma v rámci registračního poplatku, 
 u e-čteček a tabletů je požadováno složení vratné kauce. 500 Kč 
 
Meziknihovní výpůjční služba 50 Kč/ks 
Rezervace knihovní jednotky 5 Kč/ks 
Služba „Odlož knihu“ 10 Kč/ks 
 
KOPÍROVACÍ, TISKOVÉ A REŠERŠNÍ SLUŽBY 
Cena za jednu kopii nebo tisk z počítače formátu: 
A4 jednostranně / oboustranně 2 Kč / 4 Kč 
A3 jednostranně / oboustranně 3 Kč / 6 Kč 
Skenování jedné strany formátu A4 4 Kč 
Laminování formátu A5/A4 7 Kč / 10 Kč 
Rešeršní služba na vyžádání 100 Kč/hod 
 
POPLATKY Z PRODLENÍ (ZPOZDNÉ) / KALENDÁŘNÍ DEN 
Po překročení řádné výpůjční lhůty - za každou jednu knihovní jednotku 1 Kč/den 
- vyjma - knihovní jednotky zprostředkované Meziknihovní výpůjční službou 30 Kč/den 
             - Albi tužky, elektronické čtečky, tabletu 50 Kč/den 
 
POPLATKY ZA UPOMÍNÁNÍ  
1. upomínka elektronicky nebo poštou (7 dnů po termínu řádného vrácení) 20 Kč 
Upomínka ředitele doporučeně poštou (10 dnů po termínu zaslání 1. upomínky) 50 Kč 
Paušální náhrada nákladů za každou poštou zaslanou upomínkou či předžalobní výzvu 30 Kč 
 
NÁHRADY ŠKOD A ZTRÁT 
Poškození knihovní jednotky 20 - 50 Kč 
Nahrazení knihovní jednotky pořizovací cena1 
   + pokuta za ztrátu 100 Kč 
vyjma Albi tužky, elektronické čtečky, tabletu                                     aktuální tržní cena nebo nový exemplář 

   téhož typu, příp. náklady na opravu 
 
OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY 
Kurzovné, prodej vyřazených knihovních jednotek apod. stanoví knihovna na základě smluvních cen.  
Využití internetu v knihovně:  
- neregistrovaný uživatel 15 min zdarma, dále 10 Kč/15min 
- uživatel s platnou registrací 60 minut zdarma, dále 10 Kč/15min 
 
Tato příloha knihovního řádu Městské knihovny Blansko nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2019. 
 

1 V případě výtisků pořízených před 1.1.2000 bude cena upravena s ohledem na aktuální tržní ceny obdobných titulů, popř. na obvyklou cenu za jiný výtisk téhož 
titulu dostupný v antikvariátech v ČR. 


