
 

Příloha č. 1 – Ceník služeb 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

(včetně Informační centrum pro mládež Turnov) 

Jeronýmova 517, 511 01 Turnov; IČO 00498858; DIČ CZ00498858 
 

Poplatek za registrační období (1 rok = platnost 12 měsíců) 

Registrace plná............................................................................................................................................  180 Kč 

mládež a dospělí 15-64 let 

Registrace zlevněná  .....................................................................................................................................  90 Kč 

děti do 15 let, studenti do 26 let; držitelé TP, ZTP, ZTP-P; senioři od 65 let, rodič na RD a MD 

Registrace zdarma ........................................................................................................................................... 0 Kč 

dítě do 15 let při prvním přihlášení do knihovny; děti do 6 let v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart); 

knihovny pro potřeby MVS; zaměstnanci MKAMT; uživatelé zvukové knihovny; VIP sponzoři MKAMT 

Registrace jednorázová ................................................................................................................................  30 Kč 

Vratná kauce u jednorázové registrace za půjčenou knihovní jednotku ....................... tržní pořizovací cena 

Vystavení nového čtenářského průkazu .....................................................................................................  30 Kč 

při ztrátě; při poškození 

 

Placené služby 

Poštovné související s meziknihovní výpůjční službou / 1 knihovní jednotka ........................................  50 Kč 

Mezinár. mzk. služby – záloha / 1 titul .............................................................................................. 400-800 Kč 

Mezinár. mzk. služby – vyúčtování realizovaného požadavku ......................... skutečně vynaložené náklady  

Elektronické dodávání dokumentů – záloha ....................................................................  odhadované náklady 

Elektronické dodávání dokumentů – vyúčtování ............................................... skutečně vynaložené náklady  

Výpůjčka čtečky e-knih – vratná kauce .................................................................................................. 1000 Kč 

Tisk a kopírování černobíle A4 jednostranné ............................................................................................... 2 Kč  

Tisk a kopírování černobíle A4 oboustranné  ............................................................................................... 4 Kč 

Tisk a kopírování barevné A4 jednostranné ................................................................................................. 3 Kč  

Tisk a kopírování barevné A4 oboustranné  ................................................................................................. 6 Kč 

Tisk a kopírování černobíle A3 jednostranné ............................................................................................... 4 Kč 

Tisk a kopírování černobíle A3 oboustranné ................................................................................................ 8 Kč 



Laminace A4 oboustranná lesklá čirá 100-175 µm ...................................................................................  10 Kč 

Laminace A3 oboustranná lesklá čirá 100-175 µm ...................................................................................  20 Kč  

Práce s daty nad rámec bezplatných služeb za každých započatých 15 minut ......................................  25 Kč 

např. vypálení dat, úpravy pro optimalizaci tisku, skenování, OCR převod textu do datového formátu apod. 

Rešerše v datové podobě za 1 záznam ........................................................................................................... 2 Kč 

rešerší se rozumí: seznam odborné literatury a zdrojů na zadané téma 

Internet – neregistrování čtenáři – 10 minut………………………………………… .........................  zdarma 

Internet – neregistrování čtenáři – dalších 30 minut…………………………………………………… 30 Kč 

Internet – registrování čtenáři…………………………………………………………………………  zdarma 

Pronájem sálku na hl. budově včetně za každou započatou hodinu ......................................................  200 Kč 

k dispozici: židle, stoly, promítací plátno, Wi-Fi připojení k internetu 

Pronájem prezentační techniky za akci ....................................................................................................  100 Kč 

dostupná projekční technika: počítač s internetem, prostorové ozvučení, dataprojektor, flipchart 

 

Sankce 

Poškození nebo ztráta knihovní jednotky ..............................  tržní pořizovací cena + smluvní pokuta 50 Kč 

knihovní jednotkou se rozumí: kniha, brožura, mapa, CD, DVD, zvuková kniha, audiovizuální médium 

Poškození, ztráta periodika, stolní/společenské hry ........................................................  tržní pořizovací cena  

periodikem se rozumí: noviny, časopisy 

Poškození, ztráta obalu knihovní jednotky ................................................................................................  20 Kč 

Poškození, ztráta elektronické čtečky knih ............................ náklady na opravu nebo tržní pořizovací cena 

Smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní jednotky, periodika, kufříku, hry za každý den ......  1 Kč 

Smluvní pokuta po uplynutí výpůjční lhůty čtečky e-knih za každý započatý vypůjčený den .............  10 Kč  

 

Poznámky 

Tržní pořizovací cena – taková cena, za niž je aktuálně možné koupit na trhu totožný exemplář / cena výroby 

kopie, není-li exemplář na trhu. 

Ceník účinný od 1. srpna 2018  

Ceník platný od schválení RM Turnov 11. července 2018                                      

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž 

                                                                                                                                                              ředitel MKAMT 


