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  Směrnice č. 1 
o poplatcích oddělení Městské knihovny v Jablonci nad Nisou 

Účinnost od 01. 07. 2022   
 

1. Oddělení dospělých čtenářů 
Roční registrace      240.- 
Roční registrace pro důchodce, ZTP a studenty,  140,- 
držitele karet ISIC, ITIC 
Roční rodinná registrace max. pro oba rodiče a děti  400,- 
do 15 let věku  
Vystavení průkazu        10,- 
Registrace pro jednorázovou výpůjčku     30,- 
Nedodržení výpůjční lhůty: za každý den zpoždění   1,- / dokument 
Upozornění o vrácení dokumentů (zasílané poštou) dle ceníku České pošty  
Žádanka o rezervaci (zasílaná poštou)  dle ceníku České pošty 
Žádanka o rezervaci (zasílaná e-mailem)        zdarma 
Telefonické vyrozumění ( výjimečně )       5,- 
Poplatek za dopravu MVS       70,- 
Poplatky za ztrátu knihovní jednotky         cena jednotky +  60,- 
Poplatky za poškození knihovní jednotky            do 60,- 
Poplatky za ztrátu časopisu            cena časopisu +  20,- 
Poplatky za poškození časopisu           do 20,-  
Poškození čárového kódu       10,- 
Poškození nebo ztráta obalu         5,- 
 

2. Oddělení mládeže 
Roční registrace      140,- 

 Vystavení průkazu        10,- 
 Registrace pro jednorázovou výpůjčku     30,- 

Poplatky za ztrátu knihovní jednotky          cena jednotky + 60,- 
Poplatky za poškození knihovní jednotky            do 60,- 
Poplatky za ztrátu časopisu                          cena časopisu + 20,- 
Poplatky za poškození časopisu           do 20,-  
Poplatek za poškození obalu         5,- 
Poplatek za poškození čárového kódu     10,- 
Nedodržení výpůjční lhůty: za každých 7 dní zpoždění 2,- / dokument 
Upozornění o vrácení dokumentů (zasílané poštou) dle ceníku České pošty  
Žádanka o rezervaci (zasílaná poštou)  dle ceníku České pošty 
Žádanka o rezervaci (zasílaná e-mailem)        zdarma 
Poplatek za dopravu MVS       70,- 

 
3. Pobočky Městské knihovny 

Roční registrace         50,- 
 Vystavení průkazu        10,- 

Nedodržení výpůjční lhůty: za každých 7 dní zpoždění  2,- / dokument 
Upozornění o vrácení dokumentů (zasílané poštou) dle ceníku České pošty  
Žádanka o rezervaci (zasílaná poštou)  dle ceníku České pošty 

 
Poplatky za ztrátu knihovní jednotky         cena jednotky +  60,- 
Poplatky za poškození knihovní jednotky            do 60,- 
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Poplatky za ztrátu časopisu            cena časopisu +  20,- 
Poplatky za poškození časopisu           do 20,-  
Poškození čárového kódu       10,- 
Poškození nebo ztráta obalu         5,- 

 
4. Služby audiovizuálního střediska 

Režijní náklady pro jednorázové akce   350,-/ hodina 
 Pro akce/pořady probíhající periodicky (např. kurzy) 300,-/ hodina 
  
5. Poplatky za speciální služby 

Kopírování – formát A4     2,- 
 Kopírování – formát A4 oboustranně   3,- 
 Kopírování – formát A3     3,- 
 Kopírování – formát A3 oboustranně   6,-  

Poplatky za tisk z počítače      3,-/ stránka 
Prodej tašky       8,- 
Burza vyřazených jednotek fondu / (při vyhlášené akci) 5,-/ (1,-) 
 
eDDO (elektronické dodávání dokumentů) : 
sazba dle platného ceníku Národní knihovny České republiky 
 
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba): 
sazba dle platného ceníku Národní knihovny České republiky 

 
6. Poskytování regionálních informací veřejnosti 

Formou propagace ve výlohách    700,-/ měsíc 
 Formou propagace ve vnitřních výlohách   100,-/ měsíc 
 
7. Poplatky multimediálního oddělení 

Roční registrace       240,- 
Roční registrace pro důchodce, ZTP a studenty,  140,- 
držitele karet ISIC, ITIC 
Vystavení průkazu        10,- 

 Registrace se netýká již registrovaných v oddělení pro dospělé a pro mládež 
 

Internet 
neregistrovaní čtenáři     10 min. / zdarma 
      dalších započatých 30 min. / 15,- Kč 
registrovaní čtenáři         zdarma 

 
Tisk – černobílá stránka 
Laserová tiskárna       3,-  

 Skenování - stránka       5,-  
 (neskenujeme noty, knihy a jiné dokumenty, na které se vztahují autorská práva) 
 

Půjčování CD, DVD:  
(nutná registrace, max. 3ks na jednu výpůjčku)   zdarma 

 
 Půjčování elektronické čtečky:    zdarma 
 (nutná registrace) 
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Poslech CD 
neregistrovaní čtenáři     1 hod. / 10,- Kč 
registrovaní čtenáři      zdarma  

 
Sankční poplatky 
  
Poškození čárového kódu     10,-  
Ztráta nebo poškození průkazu     10,-  
Ztráta nebo poškození CD, DVD 
- nepoškozený exemplář téhož titulu +               50,- 
- jiné dílo odpovídající ceně a zaměření +   100,- 
Ztráta nebo poškození obalu CD, DVD: 

fotokopie obalu +    10,- 
   pořizovací cena krabičky +    10,- 
 
Nedodržení výpůjční lhůty: za každý den zpoždění   3,- / dokument 
Pozdní vrácení elektronické čtečky    20,- / 1 den 
 
Upozornění o vrácení dokumentů (zasílané poštou) dle ceníku České pošty  
Žádanka o rezervaci (zasílaná poštou)  dle ceníku České pošty 
Žádanka o rezervaci (zasílaná e-mailem)  zdarma 
 
 

 
  
 
 
         Mgr. Zbyněk Duda 
           ředitel knihovny 


