
Příloha Knihovního řádu KJM č. 2 

 
 

  CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB, UPOMÍNEK A NÁHRAD 

 
REGISTRAČNÍ POPLATKY V AUTOMATIZOVANÉ KNIHOVNÍ SÍTI  
 

 
 

 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA A POBOČKY 

  
Základní ceny 

 

Ceny  
pro držitele rodinných pasů  

(rodina s dětmi do 18 let)* 
a senior pasů** 

Fyzické osoby (dospělí) 200 Kč 180 Kč 

Právnické osoby 500 Kč - 
 

Výjimky: 

 děti do 15 let 
 

 studující do 26 let  
 

 důchodci 

 
50 Kč 

 
100 Kč 

 
100 Kč 

 
40 Kč 

 
80 Kč* 

 
90 Kč 

 držitelé průkazu ZTP, ZTP-P,  

 uživatelé knihovny 
   pro nevidomé a slabozraké 

 důchodci nad 75 let  

 
ZDARMA 

Kauce při registraci (KŘ 2.2.2) 1 000 Kč 

 
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY V NEAUTOMATIZOVANÉ KNIHOVNÍ SÍTI  
 

  POBOČKY 

  
Základní ceny 

Ceny  
pro držitele rodinných pasů  

(rodina s dětmi do 18 let)* 
a senior pasů** 

Fyzické osoby (dospělí) 100 Kč 90 Kč 

Právnické osoby 500 Kč  - 

Výjimky: 

 děti do 15 let 

 studující do 26 let 

 důchodci 

 

30 Kč  

50 Kč 
 

50 Kč 

 

24 Kč 

40 Kč* 

45 Kč 

 držitelé průkazu ZTP, ZTP-P,  

 důchodci nad 75 let  

 
ZDARMA 

Kauce při registraci (KŘ 2.2.2) 1 000 Kč 

** obyvatelé Jihomoravského kraje, kteří dovršili 55 a více let 



 

CENÍK ZA VYBRANÉ SLUŽBY 
 Rešerše (KŘ 4.4.4) (za hodinu práce rešeršéra)       100 Kč 

 Rezervace dokumentu (KŘ 3.6.1)          10 Kč 

 Služba ODLOŽ                                                                                                       10 Kč 

 Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční služby       70 Kč 

 Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky (KŘ 3.3.2)  dle odborného posudku  
                   knihovníka, minimálně  
                 ve výši pořizovací ceny 

 Kauce při výpůjčce e-čtečky                                  1000 Kč 

 Kauce při půjčení klíče od toalety v ÚK                                      50 Kč 
  
Kopírovací a reprografické služby  
(kopírování pouze z fondů KJM, tisk z internetu) 
 1 strana A4         2 Kč 
 1 strana A3         4 Kč 

Média pro uchovávání dat 
 CD-R                        10 Kč včetně obalu  
 DVD-R                        15 Kč včetně obalu 

 

SANKČNÍ PLATBY (KŘ 5.3) 

 

Povinnost platit platby z prodlení nastává dnem následujícím po ukončení výpůjční lhůty. 

1 knihovní jednotka za každý započatý týden 10 Kč 

 

UPOMÍNKY (KŘ 5.3) 
 

1. upomínka    20 Kč 

2. upomínka    20 Kč 

3. upomínka    50 Kč 

Děti do 15 let platí platby ve stejné výši. 
 

NÁHRADY ZTRÁT A ŠKOD 
 Za ztracený nebo zničený čtenářský průkaz                             30 Kč 

 Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu          zdarma 
 vydaného více jak před 24 měsíci 

 Za úkony spojené s likvidací způsobené škody (KŘ 5.3) 
 - jedna knihovní jednotka (mimo časopisy)         100 Kč 
 - časopis               10 Kč 

 Za ztrátu číselného žetonu ze šatny ústřední knihovny         25 Kč 

 Dílčí poškození knihovní jednotky podle míry poškození 
 dle odborného posudku knihovníka            50 Kč a výše 

 Dílčí poškození sluchátek           100 Kč 

 Úplné zničení sluchátek         pořizovací cena 

 Poškození přehrávacího zařízení        náklady na opravu  

 Poškození digitálního piána         náklady na opravu 

 Za ztrátu jedné části nebo celého tematického kufříku      pořizovací cena 

 Za ztrátu jedné části nebo celé deskové hry                         pořizovací cena 

 Poškození nebo ztráta e-čtečky                                                     náklady na opravu            
nebo pořizovací            
cena 

 Poškození nebo ztráta hraček z Lekotéky                                     náklady na opravu        
nebo pořizovací      



cena 

 Poškození nebo ztráta deštníku                                                     150 Kč 

 Za ztrátu plátěné tašky na půjčování hraček z Lekotéky                  50 Kč 

 Poškození nebo ztráta brýlí                                                              70 Kč 

 Poškození čárového kódu nebo čipu                                                10 Kč 
     

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY 
Prodej vyřazených knihovních jednotek 
- pro knihovny                                                                                        1 Kč/svazek 
- pro veřejnost                                                                                        10 Kč/svazek 
- vybrané tituly                                                                                        50 Kč/svazek 
Prodej tašek pro registrované čtenáře                                                   3 Kč/ks                                        
Pořady a další akce dle aktuální programové nabídky        smluvní ceny 
Vstupenky čestným hostům                                                                   dle příkazu ředitele 
                                                                                                               č. 3/2013 (viz  
                                                                                                               příloha KŘ č. 14) 
Klub seniorů                                                                                           50 Kč/365 dní 
Vzdělávací kurzy              smluvní ceny 
Prodej vydaných materiálů            smluvní ceny 
Dárkový poukaz (pouze v automatizované knihovní síti)                 200 Kč 
Propagační předměty  
- pohlednice                                                                                                 5 Kč/ks 
- hrnek                                                                                                      130 Kč/ks 
- placka 37 mm                                                                                           10 Kč/ks 
- sada placek 37 mm                                                                                  40 Kč/5 ks 
- magnet 37 mm                                                                                         10 Kč/ks 
- sada magnetek 37 mm                                                                             40 Kč/5 ks 
- placka 44 mm                                                                                           13 Kč/ks 
- magnet 44 mm                                                                                          13 Kč/ks 
- balónek                                                                                                       5 Kč/ks 
- klíčenka s otvírákem                                                                                 20 Kč/ks 
- blok                                                                                                           30 Kč/ks 
- tričko bílé dámské/pánské                                                                      150 Kč/ks                                                                         
- tričko černé dámské/pánské                                                                   170 Kč/ks                                                                          
- tričko dětské                                                                                            130 Kč/ks 
- zrcátko                                                                                                      25Kč/ks 
- balicí papír A1                                                                                           25 Kč/ks 
- obal na knihu velikost M                                                                           90 Kč/ks 
- obal na knihu velikost S                                                                            80 Kč/ks 
Balné                              20 Kč  
  

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM PROSTOR 
   
   Ústřední knihovna, Kobližná 4 – malý společenský sál 5. NP  

kapacita:  60 osob (při stolovém uspořádání max. 34) 
plocha:  sál 103m², předsálí 52 m² 
čas:   8 – 20 hod.  
sazba:             500 Kč za každou započatou hodinu 
 
Pronájem techniky:  

 dataprojektor, PC                                                                            400 Kč/akce  

 přehrávač CD, MC, MINIdisk, gramofon                                         300 Kč/akce  

 mikrofon + reproduktor                                                                    100 Kč/akce  

 flipchart                                                                                            100 Kč/akce  

 piano zn. SCHOLZE                                                                     1 500 Kč/akce  

 WiFi připojení                                                                                          zdarma 



 
  Ústřední knihovna, Kobližná 4 – velký společenský sál 5. NP  

kapacita:  100 osob (při stolovém uspořádání max. 48) 
plocha:   sál 116m² 
čas:    8 – 20 hod.  
sazba:             500 Kč za každou započatou hodinu 
 
Pronájem techniky:  

 dataprojektor, PC -  smart podium, vizualizér                                 400 Kč/akce  

 přehrávač CD, DVD                                                                        300 Kč/akce  

 mikrofon – 2x port, 2x hand                                                            100 Kč/akce  

 flipchart                                                                                            100 Kč/akce  

 WiFi připojení                                                                                          zdarma 
 
Ústřední knihovna, Kobližná 4 – hudební klubovna 3. NP  

   kapacita: 35 osob  
plocha:  62 m² 
čas:   8 – 20 hod.  
sazba:            400 Kč za každou započatou hodinu 
 
Pronájem techniky:   

 dataprojektor, PC -  smart podium, plátno, vizualizér                     400 Kč/akce   

 přehrávač CD, video                                                                       300 Kč/akce   

 mikrofon + reproduktor                                                                    100 Kč/akce   

 flipchart                                                                                            100 Kč/akce   

 piano digitální zn. M-AUDIO                                                         1 500 Kč/akce 

 WiFi připojení                                                                                          zdarma 
  
Další technika 
Ústřední knihovna, Kobližná 4 – dětská klubovna 3. NP  
sazba:            400 Kč za každou započatou hodinu 

 smart board interaktivní tabule                                 400 Kč/akce   
 
Přenosná technika 

 dataprojektor 2x + plátno                                                                 500 Kč/akce 

 mixážní pult (2x mikrofon hand + stojany, 2 port) 2x reprobedna 1000 Kč/akce 

 reprobedna s mikrofonem                                                               200 Kč/akce 

 hlasovací zařízení – 32 tlačítek                                                       500 Kč/akce 

 el. piano zn.YAMAHA                                                                   1 500 Kč/akce 
 
Cena zahrnuje: 

 přístup do pronajímaných místností výtahem pro veřejnost v atriu nebo 
hlavním schodištěm  

 sociální zařízení 

 šatnu v přízemí budovy (atrium) 

 úklid prostor po akci 

 dostupnost organizačního pracovníka pronajimatele po dobu konání akce 

 obsluhu techniky v případě jejího pronájmu 

 vybavení sedacím nábytkem, pultem pro předsedající a řečníky (stolové 
vybavení nutno objednat předem) 

 označení místa konání akce ve vnitřním orientačním systému (vstup do 
budovy, atrium, schodiště, před pronajímaným prostorem) 

 
Pro nekomerční akce (školy, neziskové organizace apod.) lze z uvedených cen 
dohodnout slevu.  



Krátkodobou dohodu o užívání nebytových prostor je třeba uzavřít nejpozději 3 dny 
před konáním akce a uhradit nejpozději v den konáním akce.   
Kontaktní osoba: Ing. Irena Antošová, e-mail: antosova@kjm.cz, tel: 542 532 120 

 
AKCE 
 
Vstupné na vybrané akce dle aktuální programové nabídky bude zveřejněno vždy 
nejpozději 10 dnů před konáním.   
 
Náklady na odeslání informací žadateli  
 
Náklady na poštovní služby 
 

 listovní zásilky na dobírku / doporučeně                     dle platných tarifů České pošty 
 balíkové zásilky na dobírku / doporučeně                   dle platných tarifů České pošty 
 
 
Osobní náklady 
 
 za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – za 1 hodinu  
a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech  
zaměstnanců, kteří vyhledávané informace zpracovávali)          200 Kč 
 
 
V Brně 1. 12. 2015      
 

Ing. Libuše Nivnická, v. r. 
             ředitelka KJM 


