
Poplatky a ceník služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
platný od 1.2.2010

1. Registrační poplatek na 12 měsíců
Studenti denního studia do 26 let, důchodci (starobní i invalidní), děti   50,00 Kč
Ostatní   100,00 Kč
Jednorázová návštěva neregistrovaného čtenáře
   ve věd. části knihovny (včetně čítárny), v hudebním odd. 
   a v oddělení anglické literatury   10,00 Kč

       Jednorázová návštěva    držitele  rodinného pasu                                                     vstup zdarma
Duplikát čtenářského průkazu   20,00 Kč
Druhý duplikát čtenářského průkazu   50,00 Kč
Třetí duplikát čtenářského průkazu 100,00 Kč

2. Poplatky z prodlení (zpozdné):
Na  všech  pracovištích  s automatizovaným  výpůjčním  procesem  (mimo  hudební  odd.)  se  po  
překročení výpůjční lhůty,  tj. po 30 dnech, platí zpozdné za každou publikaci 10,00  Kč.    Po   14 
dnech je zasílána I. upomínka a  zpozdné činí za každý dokument 20,- Kč. Po uplynutí dalších 14 dnů 
je zasílána II. upomínka a   zpozdné činí 30,- Kč za dokument. Při zasílání pokusu o smír hradí čtenář 
zpozdné 30,- Kč za každý dokument + 100,- Kč jednorázový poplatek za zpracování a podání soudní 
žaloby.
Čtenáři kategorie žák mají nižší  zpozdné ve výši 2 Kč za každou publikaci půjčenou v odd. pro děti 
a mládež a za 14 dní, také tyto poplatky se nasčítávají, takže po zaslání II. upomínky  zaplatí 6 Kč za 
každou publikaci půjčenou v odd. pro děti a mládež.

Hudební oddělení:
Zpozdné: CD      10,00 Kč za 1 CD a započatý týden

                                   MC      10,00 Kč za 1 kus a započatý měsíc
Hudebniny:                         10,00 Kč  (bez ohledu na počet půjčených dokumentů a při výpůjční době 

1 měsíc)
                   I. upomínka:                               20,00 Kč           

                                            II. upomínka – doporučeně:       50,00 Kč   

Poplatky z prodlení (zpozdné) na pobočkách :
                            Dospělí               Děti
zpozdné 10,00 Kč             10,00 Kč (bez ohledu na počet půjč. dokumentů)
I. upomínka 20,00 Kč 20,00 Kč
II. upomínka 50,00 Kč 50,00 Kč

       Jednorázový poplatek za zpracování  podání soudní žaloby  (Pokus o smír)           100,00 Kč

3. Poplatky při ztrátě dokumentu:

Uživatel je povinen hradit veškeré náklady, které knihovně vzniknou v souvislosti s likvidací škody 
způsobené uživatelem,  tj.  nahradit vypůjčenou a ztracenou, nebo zničenou publikaci, náklady 
soudního vymáhání publikací apod., ve výši skutečně vzniklé škody.
Za ztracený nebo zničený dokument, který je pro knihovnu nepostradatelný, je  účtována cena 
fotokopie: 1,50 Kč za 1 stranu, 70,- Kč za vazbu dokumentu a 50,- Kč za knihovnické 
zpracování.
   

4. Ceny speciálních služeb

kladně vyřízená výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí (místo vydání Evropa mimo Velkou 
Británii)       250,00 Kč



kladně vyřízená výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí (místo vydání Velká Británie a ostatní státy 
světa)           450,00 Kč
v případě, že místo dokumentu bude poskytnuta fotokopie, účtuje se za každých 5 (i započatých 
stránek) 5,00 Kč
Vnitrostátní meziknihovní služba - při převzetí publikace   50,00 Kč
Zámluvní služba – při převzetí publikace   10,00 Kč
Kauce např.při opakované ztrátě publikace, zapůjčení drahé publikace nebo 

       publikace ze studovny apod. Výši kauce 
určuje knihovna        

  
5.Ceny za kopírování dokumentů

Pořízení kopie A 4 jednostr. 2,00 Kč
A 4 oboustr. 3,00 Kč
A 3 jednostr. 3,00 Kč
A3 oboustr. 5,00 Kč

Kopírování pro zaměstnance A 4 jednostr. 1,00 Kč
                                                                                              A 4 oboustr. 1,50 Kč

A 3 jednostr. 1,50 Kč
A3 oboustr. 2,00 Kč

(výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny) 

Kopírování dokumentů SVK na samoobslužných kopírkách:
       Karetní systém -

karta na 50  A4                               65,00 Kč
karta pro zaměstnance                                                                       30,00 Kč 

6.  Využití výpočetní techniky a Internet     
Pro registrované uživatele knihovny a pro držitele rodinného pasu je přístup na Internet  zdarma po 
dobu 60 minut (lze využít pouze při  jedné návštěvě počítače denně). Každá následující půlhodina je 
pak zpoplatněna částkou 15,- Kč za 30 minut, užití programu Word, Excel je zdarma.
Neregistrovanému uživateli knihovny je přístup k Internetu a užití programu Word, Excel
umožněno po zaplacení jednorázové návštěvy 10,- Kč. Po splnění této podmínky je pro 
neregistrované uživatele přístup na Internet zdarma po dobu 60 minut (lze využít pouze při  jedné 
návštěvě počítače denně). Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 20,- Kč za 30 
minut.  
V případě dalšího zájemce o internet musí být počítač po 1 hodině uživatelem uvolněn.
Přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a do vybraných databází, ke kterým má 
knihovna bezplatný přístup, je zdarma (pro neregistrovaného uživatele po  zaplacení jednorázové 
návštěvy 10,- Kč).

       Cena tiskových výstupů z PC:
1 strana tištěného výstupu černobílá  - text              1,00 Kč
1 strana tištěného výstupu černobílá  - obrázek 2,00 Kč
1 strana tištěného dokumentu barevná – text                                               5,00 Kč

       1 strana tištěného dokumentu barevná – obrázek                                       10,00 Kč

7. Seznamy
Seznam CD - klasika 20,00 Kč
Seznam CD - Pop - rock 30,00 Kč

8.  Zapůjčení přednáškového sálu v půdní vestavbě a zasedací místnosti 
     (2. patro přístavby)  ke kulturním a vzdělávacím akcím je možné po dohodě  
      s vedením knihovny a za úhradu nákladů za spotřebované energie.                                 



Ceny  jsou  stanoveny  v  souladu  s  vyhl.  č.  526/90  Sb.  zákona  o  cenách  ve  znění  pozdějších  novel. 
Kalkulace cen je stanovena kvalifikovaným odhadem s ohledem na běžné ceny těchto služeb na trhu 
s tím, že SVK není komerční institucí  a nekalkuluje zisk.

V Ústí nad Labem  1. února 2010                                             Ing. Aleš Brožek v.r.
                                                              ředitel SVK


