
 
Platnost od 1. 7. 2016 

 
1. Registrační poplatek ( účtován v jednom z oddělení nebo poboček knihovny 

s platností pro všechna oddělení nebo pobočky. Výjimku tvoří uživatelé registrovaní 

v oddělení pro děti. ) 

a) při vystavení nebo obnovení platnosti trvalého čtenářského průkazu 

senioři nad 70 let                                                                                            zdarma 

fyzické osoby starší 15ti let                                                                             200,- Kč 

důchodci a držitelé ZTP                                                                                  100,- Kč 

děti do 15ti let                                                                                                  100,-Kč 

b) při vystavení dočasného průkazu ( jeden den ) 

fyzická osoba                                                                                                     10,- Kč 

 

2. Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu 

a) po uplynutí 32 dnů od poslední návštěvy         5,- Kč 

                                                    

3.   Sankční poplatky   

a) 1.upomínka (17 dnů od vypršení výpůjční doby)    15,- Kč                                                                                                

b) 2.upomínka (38 dnů od vypršení výpůjční doby)    25,- Kč                                                                                                  

c) 3.upomínka (54 dnů od vypršení výpůjční doby)    35,- Kč                                                                                                   

d) 4.upomínka (65 dnů od vypršení výpůjční doby)    50,- Kč                                                                                                    

e) za doporučený dopis po 100 dnech                 100,- Kč 

 

Sankční poplatky za meziknihovní výpůjčku  

a) 1.upomínka (7 dnů od vypršení výpůjční doby)    15,- Kč                                                                                                 

b) 2.upomínka (14 dnů od vypršení výpůjční doby)    25,- Kč                                                                                                  

c) 3.upomínka (21 dnů od vypršení výpůjční doby)    35,- Kč                                                                                                   

d) 4.upomínka (28 dnů od vypršení výpůjční doby)    50,- Kč                                                                                                    

e) za doporučený dopis po 40 dnech                 100,- Kč 

                                   

4.   Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou                                              50,- Kč 

 

5.   Manipulační poplatek při vystavení duplikátu čtenářského průkazu        20,- Kč 

 

6.   Manipulační poplatek při zjišťování neohlášené změny adresy                  20,- Kč 

 

7.   Manipulační poplatek při likvidaci způsobené škody                                   10,- Kč 

 

8.   Manipulační poplatek jako náhrada znehodnoceného knihovnického  

zpracování při ztrátě dokumentu                                                                   50,- Kč 

 

9.   Manipulační poplatek za znehodnocení čárového kódu                              10,- Kč 

 

10. Kauce a poplatky za půjčování 

a)   Jako záruka řádného vrácení dokumentu u jednorázové výpůjčky                    

          cena půjčeného dokumentu 



b)   Jako záruka řádného vrácení dokumentu ( stanovuje se individuálně dle  

      ceny půjčovaného dokumentu )                                                    minimálně 500,- Kč 

c)   jednorázová výpůjčka  ( za jeden svazek )                                                       10,- Kč 

 

11. Rezervace ( poplatek je nevratný )  

       a) poštou                                                    12,- Kč 

       b) e-mailem          8,- Kč 

 

12. Meziknihovní služby pro čtenáře 

a) vnitrostátní meziknihovní služby                                                     

     výpůjčka knihy z knihoven v ČR                                                           zdarma 

 manipulační poplatek účtovaný dodávající knihovnou dle skutečnosti 

      b) mezinárodní meziknihovní služby 

          za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraniční – místo vydání  

          Evropa mimo Velkou Británii                                                                     200,- Kč 

          za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí – místo vydání 

          Velká Británie a mimo Evropu                                                                    400,- Kč 

       c) poplatek za ztrátu knihy půjčenou prostřednictvím meziknihovních služeb 

           manipulační poplatek                                                                                  100,- Kč 

           náhrada celkové škody podle čl. 25 Knihovního řádu a podle požadavků 

           půjčující knihovny 

       d) Poštovné u všech zásilek se účtuje ve skutečné výši 

 

13. Meziknihovní služby pro knihovny 

      a) registrovaným knihovnám v okrese Trutnov                                                 zdarma 

      b) knihovny mimo okres Trutnov                                       50,- Kč 

 

13. Reprografické a jiné kopírovací služby 

a) jednostranná A4                                                                                                2,- Kč 

b) oboustranná A4                                                                                                 4,- Kč 

c) jednostranná A3                                                                                                3,- Kč 

d) oboustranná A3                                                                                                 5,- Kč 

e) výstup z PC 

     1 list A4 (text)                                                                                        2,- Kč 

     1 list A4 (obrázek)                               10,- Kč 

     1 list A4 (nejvýše 50% obrázek)         6,- Kč 

 

14. Rešeršní služby 

a) klasické rešerše 

za jeden záznam                                                                                               2,- Kč 

      b)  strojové rešerše                     

            za 1 stranu A4                                                                                                  2,- Kč 

15. Internet 

registrovaní čtenáři                                                                                               zdarma 

jednorázoví uživatelé                                                                                            20,- Kč 

využití stanice pro textový editor                                                         20,-- Kč za 1 hod. 

 

16. Zvuková knihovna 

Pouze pro nevidomé a těžce zrakově postižené                                                    zdarma 

 



17. e-Výpůjčky a čtečka 

         e-Výpůjčky pouze pro registrované uživatele     zdarma 

          výpůjčka čtečky (vratná kauce)      500,-- Kč 

          sankční poplatek za zpozdné                 200,-- Kč/1 den

  

 


