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Knihovní řád Městské knihovny Varnsdorf
Příloha knihovního řádu

CENÍK SLUŽEB A DALŠÍCH POPLATKŮ od 1. 3. 2019

A. ČTENÁŘSKÉ POPLATKY

Roční registrace čtenářů a uživatelů internetu

Dospělí (individuální roční registrační poplatek) 100 Kč

Rodinné poplatky:

Hlavní člen rodiny 100 Kč

Každý další člen rodiny (manžel/ka, druh/družka, partner/ka, 
děti - studenti denní studia do 26 let)

10 Kč

Individuální roční registrační poplatky snížené

Děti - do 14 let včetně 50 Kč

Studenti denního studia do 26 let 50 Kč

Důchodci 50 Kč

Osoby nad 70 let zdarma

Osoby na MD, RD s dětmi do 3 let 50 Kč

ZP, ZTP, ZTP/P 50 Kč

Uživatelé internetu 20 Kč

MANIPULAČNÍ POPLATKY 

Rezervace knihovní jednotky zdarma

MVS - pořízení knihy prostřednictvím MVS 60 Kč

MMVS - pořízení knihy prostřednictvím mezinárodní MVS skutečné 
náklady

vystavení nového čtenářského průkazu 20 Kč
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SANKČNÍ POPLATKY ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DOKUMENTU

Ztráta  nebo úplné zničení
knihovní jednotky  

nová hodnota stejné nebo 
obdobné knihovní jednotky

+ 30% původní ceny  

Částečné poškození knihovní jednotky do 50% původní ceny  

Poškození čárového kódu knihovní jednotky 10 Kč

Poškození nebo zničení fóliového obalu 
knihovní jednotky 

10 Kč

Poškození nebo zničení ochranného obalu 
CD, CDA, MC, LP, DVD,  za 1 ks

5 Kč

                 

LHŮTY A VÝŠE ZPOZDNÉHO
Upozornění na  termín vrácení - jedná se o  službu poskytovanou zdarma. 
Knihovna automaticky několik dnů před uplynutím výpůjční lhůty zašle na 
žádost čtenáře na  uvedený e-mail nebo sms připomenutí o  blížícím se konci 
výpůjční lhůty.
Připomínka - Poslední den výpůjční lhůty zasílá knihovna na e-mail nebo sms 
informaci o  poslední možnosti vrácení zapůjčených dokumentů bez uhrazení 
zpozdného.
1. Upomínka - tato upomínka je zasílána po  5 dnech po  uplynutí termínu 
vrácení pouze na e-mailovou adresu.
2. Upomínka - je zasílána na  e-mailovou adresu nebo formou sms, a  to 
po 20 dnech od uplynutí termínu vrácení.
3. Upomínka - je zasílána pouze na e-mailovou adresu po 45 dnech od uplynutí 
termínu vrácení.
4. Upomínka - předžalobní - je zasílána doporučeným dopisem na  adresu 
registrovaného čtenáře (resp. zákonného zástupce u dětí).
Upozornění, připomínky, 1-3. upomínka nejsou zasílány poštou.
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Zpozdné 

Knihovní jednotka (mimo periodika a CD, 
ROM. DVD k časopisům)

2 Kč za knihovní jednotku 
a započatý týden

Periodika včetně CD, ROM, DVD k časopisům 1 Kč za knihovní jednotku 
a započatý týden

MVS 40 Kč za 1 MVS za první 
den překročení lhůty + 

další náhrada požadovaná 
knihovnou, která výpůjčku 

poskytla

B. POPLATKY ZA INFORMAČNÍ A KOPÍROVACÍ SLUŽBY:

POPLATKY ZA BIBLIOGRAFICKÉ REŠERŠE A SEZNAMY:

zadání rešerše 20 Kč

1 český neanotovaný záznam 5 Kč

1 český anotovaný záznam 10 Kč

1 cizojazyčný neanotovaný záznam 10 Kč

1cizojazyčný anotovaný záznam 15 Kč

Rešerše (seznamy) zpracované jinou knihovnou budou účtované podle 
sazebníku knihovny, která tuto rešerši zpracovává. Čtenář má právo se s tímto 
sazebníkem předem seznámit.
Zpracování rešerší (seznamů) získaných z  databází, které buduje MKVDF, je 
zdarma, čtenář platí pouze poplatky za tisk dat.

POPLATKY ZA INTERNET

Přístup na internet zdarma
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POPLATKY ZA TISK A KOPÍROVÁNÍ

Kopírování a tisk černobíle barevně

1 stránka A4 jednostranná 2 Kč 5 Kč

1 stránka A4 oboustranná 4 Kč 10 Kč

1 stránka A3 jednostranná 4 Kč 10 Kč

1 stránka A3 oboustranná 8 Kč 20 Kč

 

POKUTY ZA ŠKODY PŘI PRÁCI NA PC

předem neohlášené vypnutí 
a restartování počítače

50 Kč

změny v nastavení PC 
(Windows, Internet Exploder)

100 Kč

závady vzniklé nedovoleným 
zacházením s PC

500 Kč

12. 02. 2019
Ing. Ilona Martinovská
Ředitelka Městské knihovny Varnsdorf


