
Příloha č.1 Knihovního řádu Městské knihovny v Protivíně 
 

Ceník služeb 
 Městské knihovny v Protivíně 

 
Uživatelské služby: 
 

Registrace čtenáře,  vč. dětí,studentů a důchodců………………….………...………………  100 Kč 

Ztráta čtenářské legitimace ……………………………………………………………. …….    20 Kč 

2. ztráta čtenářské legitimace …………………………………………………………………..  40 Kč 

3. ztráta čtenářské legitimace …………………………………………………………………... 60 Kč 

Jednorázová výpůjčka u neregistrovaného uživatele 

za jeden informační pramen……………………………………………………………………  30 Kč 

Upozornění o rezervaci knihy telefonicky ..….……………………………………..................... 5 Kč 

Kopírování z knihovního fondu …………………………………………………..A4 černobíle  2 Kč             

              A4 barevně 15 Kč  

                                                              A3 černobíle  3 Kč             

               A3 barevně 30 Kč 

Ztráta knihy a náhrada: 

 nepoškozený výtisk téhož díla + manipulační poplatek …………………………………   20 Kč 

 jiné dílo odpovídající ceně a zaměření (po dohodě s knihovnou) + 

manipulační poplatek ………………………………………………………………………  20 Kč 

 finanční náhrada, která se skládá z ceny knihy + manipulační poplatek ………………100 Kč 

 při ztrátě periodika uhradí uživatel škodu ve výši trojnásobné ceny periodika 

 při poškození čárového kódu v knize uhradí uživatel poplatek …………………………  10 Kč 

 

Pokuta z prodlení za každý informační pramen: 

 na první upomínku ……………………………………………………………………........ 20 Kč 

 na druhou upomínku ………………………...cena poštovného + 10 Kč za informační pramen 

 na třetí upomínku ……………………………cena poštovného + 15 Kč za informační pramen 

 na čtvrtou upomínku ………………………...cena poštovného + 20 Kč za informační pramen 

 na pátou upomínku …………………………..cena poštovného + 25 Kč za informační pramen 

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – úhrada poštovného … …………………………       60  Kč 

 

Služba připojení na Internet: 

 registrovaní čtenáři městské knihovny……………………………………………………….zdarma 

 

 ostatní uživatelé Internetu: ………………………………………  jednorázová návštěva        10 Kč                                                                                         

 ukládání dat na CD zakoupené v knihovně dle aktuální ceny…….……………………….cca 15 Kč 

 tisk  jedné strany černobílého textu ………………………………………………………..       2 Kč 

 tisk  jedné strany barevného textu …………………………………………………………     15 Kč 

 

 

Tento Ceník služeb  nahrazuje dnem vydání Ceník služeb Městské knihovny v Protivíně ze dne  

1. července 2015 

 

V Protivíně dne 1. 5. 2016 

 

 

 

 

Městská knihovna Protivín          Městské kulturní středisko Protivín 

Pavla Lišková, knihovnice          Sylva Karfíková, vedoucí 

 

 

 


