Příloha č. 1
Ceník služeb a poplatky Knihovny města Ostravy

(v platnosti od 5. října 2022)

I.

Registrační poplatky

II.

Jiné placené služby

III.

Sankční poplatky

IV.

Meziknihovní výpůjční služba

V.

Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně

VI.

Internet / využití PC

VII.

Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk

VIII.

Ostatní

I. Registrační poplatky
Roční registrační poplatek (na 365 dní od data registrace) opravňuje čtenáře k využívání služeb
ve všech pobočkách KMO a v ústřední knihovně

Registrace čtenářů
A - dospělí 15+
a

200 Kč

registrace online
C - děti do 15 let

50 Kč

D - senioři po dovršení 70 let, držitelé průkazu ZTP, držitelé průkazu ZTP/P

zdarma

E - právnická osoba

500 Kč

ZTP a ZTP/P po předložení odpovídajícího dokladu
Registrace ve Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké zdarma po předložení odpovídajícího
dokladu
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II. Jiné placené služby
1. Jednorázová návštěva

10 Kč

2. Rezervování dokumentu

cena dle platného Ceníku České pošty za jeden titul

(půjčeného a nedostupného)

- písemné oznámení
5 Kč za jeden titul - SMS zpráva nebo e-mail
(včetně nezrušených a nevyzvednutých rezervací)

3. Odložení dokumentu
(nepůjčeného a dostupného)

4. Zásilka domů

5 Kč za jeden titul
(včetně zrušených a nevyzvednutých odložení)

100 Kč zásilka na zvolené výdejní místo
150 Kč zásilka na zvolenou adresu

III. Sankční poplatky
1. Poplatky z prodlení – při překročení výpůjční lhůty, načítají se od následujícího dne po
uplynutí řádné výpůjční lhůty

Čtenáři dospělí (kategorie A, D, E)
do 2 týdnů: 10 Kč

do 4 týdnů: 100 Kč

do 6 týdnů: 200 Kč

(pouze e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

do 2 týdnů: 10 Kč

do 4 týdnů: 20 Kč

do 6 týdnů: 50 Kč

(pouze e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

Děti do 15 let (kategorie C)

2. Sankční poplatek: Advokát - zpozdné - paušální částka 150 Kč - náklady spojené
s vymáháním nevrácených výpůjček a dlužných poplatků přes advokátní kancelář
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3. Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů
Věcná náhrada (stejný titul) nebo hodnota vypůjčeného dokumentu nebo částka stanovená
individuálně knihovníkem
4. Vystavení duplikátu čtenářského průkazu při ztrátě nebo zničení
IV. Meziknihovní výpůjční služba

20 Kč

20 Kč balné + poštovné dle skutečných nákladů

V. Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně
1. Bibliograficko-informační služby
2. Kauce za půjčování vybraných sbírkových materiálů
3. Základy internetu - instruktáž (s přihlédnutím k provozním podmínkám knihovny)
4. Příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek (kniha, časopis, gramodeska...)
VI. Internet / využití PC
▪ tisk - A4 jednostranná 2 Kč oboustranná 3 Kč
VII. Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk
▪

A4 jednostranná 2 Kč oboustranná 3 Kč

▪

A3 jednostranná 3 Kč oboustranná 5 Kč

Samoobslužná kopírka ve studovně a čítárně ústřední knihovny
▪

A4 jednostranná 2 Kč oboustranná 4 Kč

▪

A3 jednostranná 4 Kč oboustranná 8 Kč

VIII. Ostatní
1. Dárkový poukaz

v ceně ročního registračního poplatku

2. Ztráta nebo poškození deštníku

100 Kč

3. Prodej plátěných tašek s potiskem KMO

50 Kč/ks

4. Prodej hrnků s potiskem KMO

120 Kč/ks

5. Prodej výroční/turistické vizitky

12 Kč/ks

6. Pronájem společenského sálu

400 Kč/hodina

7. Pronájem počítačové učebny

400 Kč/hodina

8. Pronájem malého sálu (u Britského centra)

150 Kč/hodina

9. Pronájem malého sálu a počítačové učebny

500 Kč/hodina

10. Pronájem sálu (univerzal)

250 Kč/hodina
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11. Pronájem sálu v pobočce Podroužkova

400 Kč/hodina

Mgr. Irena Šťastná v. r.
ředitelka
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
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