
CENÍK
EVIDENČNÍ POPLATEK
uživatelé starší 15 let ...................................................... 200 Kč

studující prezenčního studia, starobní důchodci,
držitelé průkazu ZTP..........................................................100 Kč

uživatelé do 15 let............................................................... 50 Kč

rodinná registrace............................................................ 350 Kč

právnická osoba ............................................................... 500 Kč

zdravotně znevýhodnění uživatelé (podle čl. 13),
držitelé průkazu ZTP/P................................................... zdarma

senioři nad 80 let ............................................................ zdarma

JEDNORÁZOVÁ REGISTRACE ..............................50 Kč

REZERVACE 1 KNIHOVNÍ JEDNOTKY
rezervace a zaslání upozornění e-mailem
a/nebo SMS ..........................................................................10 Kč

OBJEDNÁVKA 1 KNIHOVNÍ JEDNOTKY
Z VOLNÉHO VÝBĚRU
odložení a zaslání upozornění e-mailem
a/nebo SMS ..........................................................................10 Kč

VNITROSTÁTNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ
SLUŽBA (MVS)
náklady spojené s obstaráním dokumentu
za 1 zásilku z 1 půjčující knihovny .................................... 70 Kč

výzva k vyzvednutí dokumentu
odeslaná e-mailem a/nebo SMS ......................................10 Kč

zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin
z jiné knihovny .............................náklady dožádané knihovny

MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ
SLUŽBA (MMVS)
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna...........min. 250 Kč

výzva k vyzvednutí dokumentu
odeslaná e-mailem a/nebo SMS ......................................10 Kč

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
přednostní výpůjčka bestselleru ..................................... 50 Kč

donášková služba........................................................... zdarma

PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ NÁROČNÉHO DOTAZU –
REŠERŠE
1 hodina práce rešeršéra .................................................150 Kč

tisk .................................................................................dle ceníku

REPROGRAFICKÉ PRÁCE – KOPÍROVÁNÍ A TISK
registrovaní | neregistrovaní uživatelé (TIC)
A4 černobíle.................................................................3 Kč | 4 Kč

A4 černobíle – oboustranně ....................................5 Kč | 6 Kč

A3 černobíle.................................................................6 Kč | 8 Kč

A3 černobíle – oboustranně................................. 10 Kč | 13 Kč

A4 barevně...................................................................7 Kč | 9 Kč

A4 barevně – oboustranně ................................... 13 Kč | 16 Kč

A3 barevně........................................................................... 20 Kč

A3 barevně – oboustranně ............................................... 35 Kč

příplatek za každou 1 stranu kopírování z vázaných
dokumentů formátu A3 a větších ....................................... 1 Kč

EUROSLOŽKA A4....................................................... 2 Kč

BEZPLATNÝ PŘÍSTUP NA INTERNET
registrovaný uživatel..........................................60 minut / den

neregistrovaný uživatel - TIC a K klub ............ 15 minut / den

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ (WI-FI)
pro uživatele MVK neomezeně ..................................... zdarma

POUŽITÍ WC
neregistrovaní uživatelé TIC ..............................................10 Kč

SMLUVNÍ POKUTY ZA POZDNÍ VRÁCENÍ –
ZPOZDNÉ
překročení základní výpůjční doby
(upomínka se neposílá)..................................................... 20 Kč

překročení dvojnásobku základní
výpůjční doby (2. upomínka)............................................ 80 Kč

překročení trojnásobku základní
výpůjční doby (3. upomínka) ...........................................120 Kč

překročení čtyřnásobku základní
výpůjční doby (upomínací dopis).................................. 200 Kč

překročení pětinásobku základní
výpůjční doby (pokus o smír)......................................... 400 Kč

překročení šestinásobku základní
výpůjční doby (předžalobní upomínka) .......................800 Kč

VÝŠE NÁHRADY ŠKODY ZA ZNIČENOU
ČI ZTRACENOU KNIHOVNÍ JEDNOTKU
běžná knihovní jednotka ........................... aktuální tržní cena

zvukový dokument...................................... aktuální tržní cena

periodický tisk ...............................................................................
...............aktuální tržní cena nebo pořízení jiného exempláře

obal zvukového dokumentu.............................................. 20 Kč

společenská hra, deštník, didaktická pomůcka apod. ..........
............ aktuální tržní cena nebo pořízení nového exempláře

čtečka e-knih, tablet a obdobná zařízení ................................
..................aktuální tržní cena nebo pořízení nového zařízení

Při zničení nebo ztrátě jednoho nebo více svazků
z vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat
náhradu celého díla.

KNIHOVNICKÉ A KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
běžná knihovní jednotka ..................................................100 Kč

zvukový dokument.............................................................. 50 Kč

periodický tisk ..................................................................... 20 Kč

PAUŠÁLNÍ VÝŠE NÁHRADY ZA POŠKOZENÍ
běžná knihovní jednotka ................................................... 50 Kč

periodický tisk, obal zvukového dokumentu ................. 20 Kč

NÁHRADA ZA POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ
NEBO ZNIČENÍ
čárový kód ........................................................................... 20 Kč

RFID knižní etiketa............................................................... 20 Kč

RFID etiketa na CD/DVD .................................................... 40 Kč

čtenářský průkaz (opětovné zhotovení)........................ 20 Kč

Uživatel MVK dále zodpovídá za všechny ostatní škody
způsobené MVK.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 1. 2023.

Ing. Daniela Divínová
ředitelka

Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín,

příspěvkové organizace


