Příloha Knihovního řádu KJM č. 2

CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB, UPOMÍNEK A NÁHRAD
REGISTRAČNÍ POPLATKY

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA A POBOČKY

200/120 Kč***

Ceny
pro držitele rodinných pasů
(rodina s dětmi do 18 let)*
a senior pasů**
180 Kč*

Právnické osoby

500 Kč

-

Výjimky:
 děti do 15 let

50 Kč

40 Kč*

 studující do 26 let

100/70 Kč***

80 Kč*

 důchodci
 držitelé průkazu ZTP, ZTP-P,
 uživatelé knihovny

100/70 Kč***

90 Kč**

Základní ceny
registrace na 365
dnů/185 dnů***
Fyzické osoby (dospělí)

pro nevidomé a slabozraké
 důchodci nad 75 let

ZDARMA

Kauce při registraci (KŘ 2.2.2)

1 000 Kč

* rodina s dětmi do 18 let
** obyvatelé Jihomoravského kraje, kteří dovršili 55 a více let
*** Na registraci na 185 dnů se nevztahují žádné slevy.

CENÍK ZA VYBRANÉ SLUŽBY

 Rešerše (KŘ 4.4.4) (za hodinu práce rešeršéra)
100 Kč
 Rezervace dokumentu (KŘ 3.6.1)
10 Kč
 Služba ODLOŽ
10 Kč
 Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční služby
70 Kč
 Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky (KŘ 3.3.2) dle odborného posudku
knihovníka, minimálně
ve výši pořizovací ceny
 Kauce při výpůjčce e-čtečky
1000 Kč
 Kauce při výpůjčce vybraného dokumentu v případě nesplnění podmínek půjčování
ve výši pořizovací ceny
 Kauce při půjčení klíče od toalety v ÚK
50 Kč
Kopírovací a reprografické služby
(kopírování pouze z fondů KJM, tisk z internetu)
 1 strana A4
 1 strana A3

2 Kč
4 Kč

SANKČNÍ PLATBY (KŘ 5.3)
Povinnost platit platby z prodlení nastává dnem následujícím po ukončení výpůjční lhůty.
1 knihovní jednotka za každý započatý týden (absenční výpůjčka)
10 Kč
1 knihovní jednotka za každý započatý den (prezenční výpůjčka)
10 Kč

UPOMÍNKY (KŘ 5.3)
1. upomínka
30 Kč
2. upomínka
30 Kč
3. upomínka
60 Kč
Děti do 15 let platí platby ve stejné výši.

NÁHRADY ZTRÁT A ŠKOD











Za ztracený nebo zničený čtenářský průkaz
Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu
vydaného více jak před 36 měsíci
Za úkony spojené s likvidací způsobené škody (KŘ 5.3)
- jedna knihovní jednotka (mimo časopisy)
- časopis
Za ztrátu číselného žetonu ze šatny ústřední knihovny
a klíčku od skříňky na vybraných pobočkách
Dílčí poškození knihovní jednotky podle míry poškození
dle odborného posudku knihovníka
Dílčí poškození sluchátek
Úplné zničení sluchátek
Poškození přehrávacího zařízení
Poškození digitálního piána
Za ztrátu jedné části nebo celého tematického kufříku
Za ztrátu jedné části nebo celé deskové hry
Poškození nebo ztráta e-čtečky



Poškození nebo ztráta hraček z Lekotéky






Poškození nebo ztráta deštníku
Za ztrátu plátěné tašky na půjčování hraček z Lekotéky
Poškození nebo ztráta brýlí
Poškození čárového kódu nebo čipu





30 Kč
zdarma
100 Kč
10 Kč
25 Kč
50 Kč a výše
100 Kč
pořizovací cena
náklady na opravu
náklady na opravu
pořizovací cena
pořizovací cena
náklady na opravu
nebo pořizovací
cena
náklady na opravu
nebo pořizovací
cena
150 Kč
50 Kč
70 Kč
10 Kč

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY
Prodej vyřazených knihovních jednotek
- pro knihovny
- pro veřejnost
- vybrané tituly
Prodej tašek pro registrované čtenáře
Pořady a další akce dle aktuální programové nabídky
Vstupenky čestným hostům
Klub seniorů
Vzdělávací kurzy
Prodej vydaných materiálů

1 Kč/svazek
10 Kč/svazek
50 Kč/svazek
3 Kč/ks
smluvní ceny
dle příkazu ředitele
č. 3/2013 (viz
příloha KŘ č. 14)
50 Kč/365 dní
smluvní ceny
smluvní ceny

Dárkový poukaz
Propagační předměty
- čtenářský diář
- pohlednice
- pohlednice Re:publika
- hrnek
- placka 37 mm
- sada placek 37 mm
- magnet 37 mm
- sada magnetek 37 mm
- placka 44 mm
- magnet 44 mm
- klíčenka s otvírákem
- blok
- tričko bílé dámské/pánské
- tričko černé dámské/pánské
- tričko dětské
- zrcátko
- balicí papír A1
Balné

100/200 Kč
160 Kč/ks
5 Kč/ks
25 Kč/ ks
130 Kč/ks
10 Kč/ks
40 Kč/5 ks
10 Kč/ks
40 Kč/5 ks
13 Kč/ks
13 Kč/ks
20 Kč/ks
30 Kč/ks
150 Kč/ks
170 Kč/ks
130 Kč/ks
25 Kč/ks
25 Kč/ks
20 Kč

Osobní náklady
 za mimořádně rozsáhlé vyhledávání povinně zveřejňovaných informací dle zákona
106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění – za 1 hodinu
a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech
zaměstnanců, kteří vyhledávané informace zpracovávali)
200 Kč
Náklady na odeslání informací žadateli
 listovní zásilky na dobírku / doporučeně
 balíkové zásilky na dobírku / doporučeně

dle platných tarifů České pošty
dle platných tarifů České pošty

