Příloha č. 1:

Ceník služeb
I. Registrační poplatek:
a) za běžný rok
a) studenti, důchodci od 70 let, invalidé1, držitelé průkazu TP, ZTP 60,– Kč
b) ostatní 120,– Kč
c) kolektivní členství 400,– Kč
d) administrační poplatek pro jednorázovou registraci 10,– Kč
e) administrační poplatek pro využívání prezenčních služeb 100,– Kč
f) administrační poplatek pro využívání prezenčních služeb – studenti, důchodci od 70 let,
invalidé, držitelé průkazu TP, ZTP 50,– Kč
b) na jeden den
a) administrační poplatek pro jednorázovou registraci 10,– Kč
II. Manipulační poplatky
a) vystavení čtenářského průkazu s kódem ve strojem čitelné podobě 15,– Kč
b) knihovnické zpracování dokumentů 100,– Kč
c) vystavení protokolu o ztrátě 30,– Kč
d) ověření uživatele 10, – Kč
f) převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu ZDARMA
III. Poplatky z prodlení – za každou knihovní jednotku (dokument) z fondu SVK PK
zpozdné poplatek
poštovné/e-mail
1.
2 Kč/den ZDARMA 30 Kč/ ZDARMA
upomínka
2.
2 Kč/den 60 Kč
30 Kč/neposílá se
upomínka
3.
2 Kč/den 120 Kč
40 Kč/neposílá se
upomínka
IV. Meziknihovní služby – za každou aktivní knihovní jednotku (dokument)
poplatek
vnitrostání MS – paušální poštovné
50 Kč
mezinárodní MS – Evropa (kromě Velké 250 Kč
Británie)
mezinárodní MS zámoří a Velká Británie 450 Kč
1. upomínka
50 Kč
2. upomínka
100 Kč
3. upomínka
200 Kč
V. Ostatní finanční náhrady
a) náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu v knize nebo průkazu 15,– Kč
Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s
likvidací škody způsobené uživatelem.
(Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání
dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).
VI. Ceny speciálních služeb
a) cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku 50,– Kč
b) základní poplatek za rešerši 50,– Kč
1

Nutné doložit rozhodnutí o přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu.

c) rešerše za jeden záznam 5,– Kč
d) 1 tištěná stránka A4 černobílá – tisk z Internetu 2,– Kč
e) 1 tištěná stránka A3 černobílá – tisk z Internetu 4,– Kč
f)1 tištěná stránka dokumentu v rámci služeb VPK 2,– Kč
Barevné tištěné stránky A4–A3 - tisk z Internetu zpoplatněny jako VI. a) 5–8
VII. Ceny za kopírování dokumentů
a) pořízení kopie z dokumentů z fondu SVK PK:
1) A4 černobílá jednostranně 2,– Kč
2) A4 černobílá oboustranně 4,– Kč
3) A3 černobílá jednostranně 4,– Kč
4) A3 černobílá oboustranně 8,– Kč
5) A4 barevná jednostranně 10,– Kč
6) A4 barevná oboustranně 20,– Kč
7) A3 barevná jednostranně 20,– Kč
8) A3 barevná oboustranně 40,– Kč
b) mikrografie:
1) tištěná kopie z mikrofilmu, mikrofiše – A4 jednostranně 2,– Kč
2) tištěná kopie z mikrofilmu, mikrofiše – A3 jednostranně 4,– Kč
c) reprografické a knihařské práce na objednávku
1) smluvní ceny dle rozsahu práce
d) poplatek za jedno užití reprografické kopie vzácného dokumentu z historického
nebo konzervačního fondu:
1) pro komerční účely
(např. obrazová publikace, pohlednice, propagační materiál apod.), pokud nestanoví
individuální smlouva jinak
100,- Kč
(poplatek je účtován i v případě, že byla kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele)
2) pro nekomerční účely
(bakalářské, diplomové práce apod.)
ZDARMA
e) manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních
fondů při reprografických službách
(neúčtuje se držitelům průkazu ZTP/P, ZTP, TP)
1 – 10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
20,- Kč
11 – 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 100,- Kč
Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 500,- Kč
VII. Pronájem prostor a zajištění služeb s tím spojených
a) pronájem „Smetanovy síně“ pro akce:
1) kulturní a vzdělávací za 1 hodinu 200,– Kč
2) ostatní za 1 hodinu 450,– Kč
b) pronájem „Přednáškové síně“ v Rakouské knihovně na nám. Republiky č. 12 pro
akce:
1) kulturní a vzdělávací za 1 hodinu 100,– Kč
2) ostatní za 1 hodinu
350,– Kč
c) pronájem „Evropské galerie“ na náměstí Republiky č. 12:
1) za 1 den
500,– Kč
d) poskytnutí prostor vzdělávacího centra/PC + dataprojektor
1) 1. hodina
500,– Kč
2) 2. hodina
500,– Kč
3) 3. hodina a další
300,– Kč
e) pronájem „Konferenčního sálu“ v areálu Bory
1) za 1 hodinu
150,– Kč
f) sazby za zapůjčení přístrojů pro akce:
1) koncertní křídlo
500,– Kč
2) piano
400,– Kč

3) promítačka
4) diaprojektor
5) magnetofon
6) televize + video
7) přenosný dataprojektor
8) notebook

20,– Kč
20,– Kč
20,– Kč
300,– Kč
100,– Kč
100,- Kč

Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ze dne 27. 11. 1990.
Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem
České pošty, s.p.
Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dnem 25.5.2018
Platnost předchozího ceníku ze dne 1.6.2013 se ruší.

