
CENÍK POPLATKŮ
a služeb

ČT ENÁŘSKÉ POPLAT KY

Roční registrační poplatek
děti a studenti do 18ti let 100 Kč

dospělí čtenáři 200 Kč

senioři nad 65 let 100 Kč
držitelé průkazu ZTP/P 100 Kč
právnické osoby

Ostatní poplatky
vystavení duplikátu čtenářského průkazu v  případě ztráty 30 Kč

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY, T ISKOVÉ ROZMNOŽENINY AT D.

Černobílé kopírování a tisk jednostranně oboustranně
formát A4 2 Kč 3 Kč
formát A3 3 Kč 5 Kč

Barevné kopírování a tisk jednostranně oboustranně
bílý  papír – formát A4 15 Kč 25 Kč
bílý  papír – formát A3 25 Kč 45 Kč

Laminování a skenování
laminace jedné strany formátu kreditní karty 5 Kč
laminace jedné strany formátu A4 15 Kč
naskenování jedné strany max. formátu A3 (bez tisku) 5 Kč

Kroužková vazba
průměr hřbetu 6 – 8 mm 10 Kč
průměr hřbetu 10 – 14 mm 15 Kč

průměr hřbetu 16 – 19 mm 20 Kč

průměr hřbetu 22 – 25 mm 25 Kč

karton A4 5 Kč

fólie A4 5 Kč

cena zahrnuje plastový hřbet, přední a zadní stranu

1 000 Kč

Městská knihovna Kolín může z provozních důvodů odmítnout zhotovení zakázky na počkání a domluví 
se  s uživatelem na termínu vyhotovení. Při zakázce nad 100 kusů kopií může knihovna požadovat 
zálohu ve výši 50% z ceny zakázky.



REZERVACE A BLOKACE KNIHOVNÍ JEDNOT KY

rezervace půjčené knihovní jednotky 5 Kč
blokace volné knihovní jednotky 0 Kč
zaslání vyrozumění o splnění rezervace nebo blokace mailem či SMS 0 Kč
zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou cena známky s písmenem A

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA MVS A MMVS

PENĚŽIT Á NÁHRADA ŠKODY NA KNIHOVNÍCH JEDNOT KÁCH

náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky 50 Kč
50 Kč

poškození čárového kódu 10 Kč

Čtenář hradí pouze náklady na poštovné a případné náklady dožádané knihovny  a to i v  případě 
nevyzvednuté MVS. Náklady na poskytnutí mezinárodní meziknihovní výpůjční služby MMVS se řídí 
platným ceníkem Národní knihovny ČR. V případě nevrácení výpůjček ve stanovené lhůtě hradí čtenář 
zpozdné ve výši 500 Kč.

náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní 
jednotky 

cena knihovní jednotky                   
+ doplatek současné ceny  na 
trhu + paušální poplatek ve výši 
50 Kč za úkony spojené 
s likvidací škody

poškození knihovní jednotky  nemající charakter periodického tisku, 
které nebrání jejímu dalšímu použití



Ceník poplatků a služeb je účinný od 1. 1. 2022.

     Mgr. Libuše Vodičková
Kolín, 1. 1. 2022          ředitelka Městské knihovny Kolín

UPOMÍNÁNÍ A SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ DLUHU, SANKČNÍ POPLAT KY A LHŮT Y

Upomínky
předupomínka (zasílaná pouze mailem či SMS) 0 Kč
1. upomínka - za každou knihovní jednotku 10 Kč
2. upomínka - za každou knihovní jednotku 20 Kč
3. upomínka - za každou knihovní jednotku 30 Kč
zaslání upomínky poštou - za každou jednotlivě vystavenou cena známky s písmenem A
1 den prodlení při vrácení zapůjčených multimediálních zařízení 20 Kč

Žaloby
předžalobní výzva 100 Kč
podání žaloby 200 Kč

500 Kč

Lhůty
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
2. upomínka

3. upomínka

DOPLŇKOVÝ PRODEJ

eurodesky  A4 1 Kč / ks
igelitová taška 5 Kč / ks

každé soudní jednání (bez nákladů podle zákona o cestovních 
náhradách)

30 dní po uplynutí výpůjční 
doby

60 dní po uplynutí výpůjční 
doby


