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Městská knihovna Kladno

Ceník Městské knihovny Kladno (platný od 2. 1. 2022)
Průkaz uživatele (čtenářský průkaz)
vystavení
výměna při poškození nebo ztrátě průkazu

20,- Kč
60,- Kč

Registrační poplatek (roční)
dospělí
děti do 15 let
studenti do 19 let
důchodci
rodinná registrace
právnické osoby
držitelé ZTP – P

150,- Kč
70,- Kč
90,- Kč
90,- Kč
200,- Kč
400,- Kč
zdarma

Poplatek za jednorázovou návštěvu

30,- Kč

Rezervace

10,-Kč

MVS
náklady na dopravu, poštovné a balné
70,-Kč
za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin z jiné knihovny – náklady dožádané knihovny
Tištěné výstupy
1 strana tisku

2,- Kč

Kopírování
kopie formátu A4 jednostranně
kopie formátu A4 oboustranně

2,- Kč
4,- Kč

Poplatky z prodlení za 1 dokument (knihy, audioknihy, deskové hry)
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby, bez písemného upozornění

10,- Kč

2. upomínka po dalších 30 dnech, bez písemného upozornění

20,- Kč

3. upomínka po dalších 30 dnech

50,- Kč

Jestliže se uživatel dostaví do knihovny po uplynutí 90 dnů od vypůjčení dokumentů, hradí
při této návštěvě bez dalšího upomínání 100,- Kč za dokument. Jestliže se nedostaví vůbec
(tedy nevrátí dokument do cca 10 měsíců od data vypůjčení), řeší se vyřízení pohledávky
právní cestou.
Poplatky z prodlení za 1 dokument (brožury, časopisy)
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby, bez písemného upozornění

5,- Kč

2. upomínka po dalších 30 dnech, bez písemného upozornění

10,- Kč

3. upomínka po dalších 30 dnech

20,- Kč
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Jestliže se uživatel dostaví do knihovny po uplynutí 90 dnů od vypůjčení dokumentů, hradí
při této návštěvě bez dalšího upomínání 30,- Kč za dokument.
Poškození knihovního dokumentu
Pokud poškození knihovního dokumentu nebrání v jeho dalším využití, stanovuje se poplatek
za jeho poničení takto:
knihy, audioknihy, deskové hry
I. stupeň – 10 % - 20 % ceny knihovního dokumentu
II. stupeň – 30 % - 40 % ceny knihovního dokumentu
III. stupeň – 50 % ceny knihovního dokumentu
brožury

10 % - 30 % ceny

časopisy

20,- Kč

Pokud je poškození knihovního dokumentu takového rázu, že jej nelze dále využívat,
stanovuje se poplatek, stejně jako při jeho ztrátě, viz Ztráta knihovního dokumentu dle
platného Ceníku knihovny.
Stupeň (míru) poškození dokumentu určuje pouze knihovník a uživatel je povinen jeho
rozhodnutí respektovat!
Ztráta knihovního dokumentu
knihy SVK: cena knihy + manipulační poplatek SVK + MKKL (40,-+20,-)

60,- Kč

knihovní dokumenty MKKL: cena dokumentu + manipulační poplatek MKKL

40,- Kč

periodika (v daném roce): cena časopisu + manipulační poplatek MKKL

20,- Kč

periodika (starší ročníky) + brožury:

paušál 30,- Kč

Knihovní dokumenty MKKL = knihy, audioknihy, mapy, deskové hry
Poškození nebo ztráta obalu

5,- Kč

Poškození čárového kódu

10,- Kč

V Kladně dne 20. 12. 2021

Radka Novotná
ředitelka
Městské knihovny Kladno

2

