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Ceník Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace 
 
který je nedílnou součástí Knihovního řádu Knihovny Kroměřížska – p.o 
Smluvní ceny a náhrady 
Knihovna poskytuje paragony za placené služby pouze na vyžádání. 
 

1. Roční registrace uživatelů 

Registrační poplatky Cena 

Základní roční registrace uživatele /instituce 150,- Kč 

- Sleva studenti, učni, důchodci, držitelé Senior pasů 80,- Kč 

- Sleva děti do 15 let  50,- Kč 

- Důchodci nad 75 let a držitelé průkazek ZTP  zdarma 

Administrace uživatele při jednorázovém vstupu bez registrace 20,- Kč 
 

Roční registrace uživatelů v pobočce knihovny 

Registrační poplatky na pobočkách Cena 

Základní roční registrace uživatele* 40,- Kč 

- Sleva děti, studenti, důchodci* 20,- Kč 

- Důchodci nad 75 let a držitelé průkazek ZTP zdarma 
*Čtenář registrovaný v centrální knihovně za další průkaz na jejích městských pobočkách neplatí 

2. Sankční poplatky (knihy, časopisy, hudební nosiče) 
 
Délku výpůjček různých druhů knihovních dokumentů v jednotlivých odděleních a časové 
rozmezí pro zasílání upomínek stanoví Knihovní řád 
 
Upomínky Odd. pro děti 

 a mládež 
Odd. pro dospělé 

a hud. odd. 

Předupomínka sms/e-mail zdarma zdarma 

1. upomínka (sankční poplatek) 30,- Kč 40,- Kč 

2. upomínka (sankční poplatek) 40,- Kč 60,- Kč 

3. upomínka (sankční poplatek) 50,- Kč 80,- Kč 

Doporučený dopis 80,- Kč 150,- Kč 

Dopis právního zástupce 250,- Kč 250,- Kč 
 

3. Sankční poplatky u deskových her 

Sankční poplatek za každý započatý týden po uplynutí stanovené 
výpůjční lhůty 

10,- Kč 

Ztráta komponentů hry (jednotná cena za 1 ks) 25,- Kč 
 

Dětem i dospělým je zasílána 1. – 3. upomínka ve formě sms, e-mailem nebo v písemné 
podobě, výše sankčního poplatku zůstává beze změn, u dětí je příjemcem rodič, příp. 
zákonný zástupce. Další upomínky a doporučený dopis jsou zasílány vždy v písemné podobě. 
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4. Náhrada ztrát a škod 

Vystavení čtenářské legitimace při ztrátě nebo poškození 70,- Kč 

Manipulační poplatek za zpracování při ztrátě knihovní jednotky 50,- Kč 

Poplatek za ztracenou knihovní jednotku Pořizovací cena 

Poplatek při úmyslném poškození RFID 50,- Kč 

Poplatek při úmyslném poškození čárového kódu 50,- Kč 

Poplatek za poškození krabičky zvukového (datového) nosiče 30,- Kč 

Poplatek za poškození středovky zvukového nosiče 20,- Kč 

Poplatek za poškození či ztrátu bookletu zvukového nosiče 70,- Kč 
 

Sankční poplatky jsou specifikovány v čl. 15 a 16 Knihovního řádu. 
 
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou 
přímo nebo zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
oddíl 3 Způsob a náhrady škody §2951-2952 a §2969. 
O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí úseku služeb, ředitelka dle Knihovního řádu 
Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace – VI. Postihy za nedodržení ustanovení KŘ. 
 
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných 
předpisů. 
 
5. Kopírovací a reprografické služby 
 

Černobílý tisk 1 strana formátu A4 2,- Kč 

Černobílý tisk 1 strana formátu A3 3,- Kč 

Oboustranný černobílý tisk na 1 list A4/A3 - dvojnásobná cena  4,-/6,- Kč 

Barevný tisk 1 strana formátu A4/A3 12,-/24,- Kč 

- sleva, pokud barevný text či obrázek činí méně než 50% strany 6,- Kč 

Oboustranný barevný tisk na 1 list A4/A3 dvojnásobná cena 24,-/48,- Kč 
 

6. Další služby 

Rešeršní služby - 1 hod. práce rešeršéra 150,- Kč 

Rešerše a kopie textu z jiné knihovny manipulační poplatek 20,- Kč + cena 
zasílající 

knihovny 

Rezervace literatury (zaslání informace poštou)  25,- Kč 

- zaslání informace e-mailem 5,- Kč 

- zaslání informace sms/telefonické vyrozumění 5,- Kč 

Objednávka knihovní jednotky/objednávka do výdejního boxu 5,- Kč 
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7. Meziknihovní výpůjční služby /MVS/ 

MVS z jiné knihovny – základní manipulační poplatek (poštovné, 
balné) 

130,- Kč 

+ upozornění pro čtenáře (zaslání poštou) 25,- Kč 

+ zaslání upozornění e-mailem (sleva) 5,- Kč 

+ zaslání upozornění sms/vyrozumění telefonicky (sleva) 5,- Kč 

MVS vyžádána jinou knihovnou - manipulační poplatek (poštovné, 
balné) 

80,- Kč 

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba /MMVS/ 
 

cenu stanoví 
zprostředkující 

knihovna 
+ poštovné a 

balné 

Poplatek za nevrácení do určeného termínu u dokumentů půjčených 
MVS – za každý titul a započatý týden (7 dnů) 

20,- Kč 
+ poplatek 
stanovený 
zapůjčující 
knihovnou 

Prodloužení MVS,MMVS e-mailem zdarma 
 

8. Ostatní placené služby 

Vzdělávací kurzy smluvní ceny 

 

Ruší se Ceník služeb Knihovny Kroměřížska z 1.9.2022, nový Ceník nabývá účinnost od 
1.2.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Šárka Kašpárková 
ředitelka 


