
Ceník služeb Jiráskovy knihovny v Mnichovicích 
Zápisné za kalendářní rok 1): 

Oddělení pro dospělé + dětské oddělení 2) 100 Kč 
Dětské oddělení 2) 50 Kč 
Rodinné zápisné 3) 150 Kč 
Senioři do 75 let včetně, studenti do 26 let 4) 80 Kč 
Senioři nad 75 let zdarma 
Jednorázová návštěva knihovny 20 Kč 

Sankční poplatky: 

Upomínky  
1. upomínka (5 dnů po uplynutí výpůjční doby) 10 Kč za každý titul 
2. upomínka (20 dnů po uplynutí výpůjční doby) 20 Kč za každý titul 
3. upomínka (35 dnů po uplynutí výpůjční doby) 30 Kč za každý titul 
4. upomínka (50 dnů po uplynutí výpůjční doby) 50 Kč za každý titul 
Předsoudní výzva (75 dnů po uplynutí výpůjční doby) 100 Kč za každý titul 
Upomínky budou zasílány na e-mail uvedený v přihlášce, pokud si čtenář nepřeje e-mail uvést nebo ho nemá, budou upomínky 
zasílány poštou. V tomto případě bude k ceně upomínky připočítána cena poštovného dle aktuálního ceníku České pošty) 
Poškození knihovního fondu  
Ztráta nebo úplné zničení knihy Plná cena knihy + 30 Kč odborné zpracování 
Poškození knihy Podle rozsahu poškození 
Poškození nebo ztráta časopisu Plná cena exempláře 



Poškození čárového kódu 10 Kč 
Poškození obalu knihy 20 Kč 
Vystavení nového čtenářského průkazu v případě ztráty nebo poškození 
Vystavení duplikátu 20 Kč 
Ztráta nebo poškození duplikátu čtenářského průkazu 50 Kč 
Ostatní 
Nevyzvednutí MVS 110 Kč 

 
Kopírování, tisk: 

1 strana černobílého textu formátu A4 3 Kč 
1 strana barevného textu bez obrázků A4 5 Kč 
1 strana barevného textu s obrázky A4 10 Kč 

Použití počítače: 

Internet zdarma 

 Meziknihovní výpůjční služba: 

Za každý zapůjčený titul zaslaný poštou Dle skutečných nákladů cca (70-150 Kč) 
Přesná cena bude čtenáři předem oznámena. 
 

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny: 

Náhrada nákladů za zaslání knihovní jednotky 70 Kč 



 

1) Od 1. 1. 2019 se zápisné do knihovny platí vždy na jeden kalendářní rok. Tedy vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku. Roční 
poplatek hrazený v průběhu kalendářního roku se snižuje o poměrnou část za uplynulé čtvrtletí. 

2) Služby knihovny může využívat pouze registrovaná osoba. Průkazka je nepřenosná. 

3) Rodinné vstupné může využívat celá rodina (maximálně 2 dospělý a 4 děti). V přihlášce je nutné tyto osoby vypsat. 

4) V případě studentské slevy musí čtenář prokázat, že je studentem (potvrzení školy, studentský průkaz (např. ISIC), 
vysokoškolský index). 

 

Ceník služeb platný od 1. 1. 2019 

 

 

 

 

_____________________________________    ______________________________________ 

Mgr. Petra Pecková         Veronika Veverková 
starostka města         knihovnice 
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