
 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 
nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

e-mail: knihovna@knihovnalipnik.cz, www.knihovnalipnik.cz, tel.: 581 771 157, IČ 70866341 

SMLUVNÍ CENY A NÁHRADY 

příloha ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. - platnost od 1. 4. 2023 
 

REGISTRACE ČTENÁŘŮ  

čtenáři nad 15 let 150 Kč 

čtenáři do 15 let 75 Kč 

rodinný průkaz 200 Kč 

čtenáři pobočky knihovny v místních částech 50 Kč 

veřejná instituce, právnická osoba 200 Kč 

jednorázová návštěva neregistrovaného čtenáře v čítárně, studovně 20 Kč 

   

UPOMÍNKY  

elektronická předupomínka zdarma  

poplatek z prodlení 10 Kč 

1. písemná upomínka 30 Kč 

2. písemná upomínka 50 Kč 

3. písemná upomínka 80 Kč 

upomínací dopis 150 Kč 

za nevrácení publikace zprostředkované MVS (za každý započatý týden) 20 Kč 

   

ZTRÁTY A NÁHRADY  

ztráta čtenářského průkazu 20 Kč 

poškození čárového kódu 10 Kč 

   

ztráta a poškození knihy   

 stejný titul, vydání + zpracování   

 náhrada ve výši původní ceny + zpracování   

 cena zpracování dokumentu včetně kódu 50 Kč 

   

ztráta a poškození časopisu   

 stejný titul + čárový kód   

 cena v původní výši + čárový kód   

 cena čárového kódu 10 Kč 

   

ztráta a poškození zvukového nosiče   

 stejný titul + zpracování   

 náhrada do výše původní ceny + zpracování   

 cena zpracování dokumentu včetně kódu 50 Kč 

   
   



 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 
nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

e-mail: knihovna@knihovnalipnik.cz, www.knihovnalipnik.cz, tel.: 581 771 157, IČ 70866341 

 
 

 

 

Ing. Pavlína Papežová 

ředitelka 

V Lipníku nad Bečvou dne 13. 3. 2023 

SLUŽBY  

zaslání avíza o rezervaci publikace Českou poštou 25 Kč 

zaslání avíza o rezervaci publikace e-mailem, SMS 5 Kč 

odlož z volného výběru – 1 ks dokumentu 1 Kč 

rešerše – 30 minut práce 200 Kč 

   

meziknihovní výpůjční služba   

 1 dokument + cena stanovená zasílající knihovnou 80 Kč 

 2. a každý další dokument 10 Kč 

 pro knihovny zdarma  

   

černobílý tisk + kopírování   

1 stránka text 3 Kč 

1 stránka obrázek A5 10 Kč 

1 stránka obrázek A4 20 Kč 

1 stránka obrázek A3 25 Kč 

   

barevný tisk + kopírování   

1 stránka text 5 Kč 

1 stránka obrázek A5 15 Kč 

1 stránka obrázek A4 25 Kč 

1 stránka obrázek A3 35 Kč 

   

laminování   

formát A5 a menší 15 Kč 

formát A4 25 Kč 

formát A3 35 Kč 

   

PRONÁJMY - Domeček  

pronájem sálu + příslušenství (1 hod.) 500 Kč 

pronájem sálu + příslušenství (1 den) 2.000 Kč 

zapůjčení ubrusů (1 ks) 30 Kč 

pronájem sálu + příslušenství (1-7 dnů) 2.000 Kč 

pronájem sálu + příslušenství (každý další týden) 1.500 Kč 


