
Městská knihovna Tábor 

Knihovní řád 
Příloha č. 1 - Ceník platný od 1. 9. 2020
 

Registrace osoby ve věku 
7 - 14 let 

Registrace osoby ve věku 
15 - 69 let 

Registrace osoby ve věku 
15 - 69 let v 
neautomatizované pobočce

Registrace dětí ve věku 0 
let, držitelů průkazu ZTP, 
ZTP/P a osob ve věku 70 let a 
více 

Registrace právnické osoby

Poškození nebo ztráta 
knihovní jednotky (vyjma níže 
uvedených formátů) 

Ztráta nebo poškození 
periodika 

Poškození nebo ztráta obalu 
CD 

Poškození nebo ztráta 
tematického kufříku, stolní hry

Poškození nebo ztráta 
elektronické čtečky knih

Rezervace, objednávka

 

 www.knihovnatabor.cz 

Knihovní řád  
platný od 1. 9. 2020 

Registrace osoby ve věku  50 Kč 

Registrace osoby ve věku  150 Kč

Registrace osoby ve věku  

eautomatizované pobočce 

zdarma

Registrace dětí ve věku 0 - 6 
let, držitelů průkazu ZTP, 
ZTP/P a osob ve věku 70 let a 

zdarma

Registrace právnické osoby 150 Kč

Poškození nebo ztráta 
knihovní jednotky (vyjma níže 

 

pořizovací cena+smluvní 
pokuta 150 Kč, popř. jiný 

výtisk téhož titulu *

Ztráta nebo poškození 100 Kč (popř. jiný výtisk téhož 
exempláře)

Poškození nebo ztráta obalu 50 Kč 

Poškození nebo ztráta 
tematického kufříku, stolní hry 

aktuální tržní cena (popř
nové exempláře totožných 

předmětů)

Poškození nebo ztráta 
elektronické čtečky knih 

aktuální tržní cena nebo nový 
exemplář téhož typu, popř. 

náklady na opravu

Rezervace, objednávka zdarma

  

 

150 Kč 

zdarma 

zdarma 

150 Kč 

cena+smluvní 
pokuta 150 Kč, popř. jiný 

výtisk téhož titulu * 

(popř. jiný výtisk téhož 
exempláře)  

 

aktuální tržní cena (popř. 
nové exempláře totožných 

předmětů) 

aktuální tržní cena nebo nový 
exemplář téhož typu, popř. 

náklady na opravu 

zdarma 



Městská knihovna Tábor 

Poštovné související s 
meziknihovní výpůjční 
službou 

Náklady související s 
mezinárodní meziknihovní 
výpůjční službou 

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky za 
každý den prodlení 

Upomínání a soudní 
vymáhání dluhu - každá 
vytištěná a na adresu 
odeslaná upomínka 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) 
černobíle 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) 
černobíle 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) 
barevně 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) 
barevně 

vstupné na vzdělávací a 
kulturní akce 

 
 
 
 
 
 
 

                                               
1
 V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 

formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší.

 

 www.knihovnatabor.cz 

Poštovné související s 
meziknihovní výpůjční 

70 Kč / knihovní jednotka

Náklady související s 
mezinárodní meziknihovní 

vypočítávány při každém 
požadavku jednotlivě

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky za 

 

2 Kč za knihovní jednotku a 
každý započatý 

Upomínání a soudní 
každá 

vytištěná a na adresu 
 

30 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) - 

2 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) - 

4 Kč 

Tisková rozmnoženina 
(každá strana) - 

20 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) - 

40 Kč 

vstupné na vzdělávací a je stanovováno jednotlivě

        
V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 

formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší.

  

/ knihovní jednotka1 

vypočítávány při každém 
požadavku jednotlivě 

2 Kč za knihovní jednotku a 
každý započatý den 

 

 

 

 

 

je stanovováno jednotlivě 

V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 
formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší. 



Městská knihovna Tábor 

Knihovní řád 
Příloha č. 1 - Ceník platný od 1. 9. 2020
 

Registrace osoby ve věku 
7 - 14 let 

Registrace osoby ve věku 
15 - 69 let 

Registrace osoby ve věku 
15 - 69 let v 
neautomatizované pobočce

Registrace dětí ve věku 0 
let, držitelů průkazu ZTP, 
ZTP/P a osob ve věku 70 let a 
více 

Registrace právnické 

Poškození nebo ztráta 
knihovní jednotky (vyjma níže 
uvedených formátů) 

Ztráta nebo poškození 
periodika 

Poškození nebo ztráta
CD 

Poškození nebo ztráta 
tematického kufříku, stolní hry

Poškození nebo ztráta 
elektronické čtečky knih

Rezervace, objednávka
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Knihovní řád  
Ceník platný od 1. 9. 2020 

Registrace osoby ve věku  50 Kč 

Registrace osoby ve věku  150 Kč

Registrace osoby ve věku  

eautomatizované pobočce 

zdarma

Registrace dětí ve věku 0 - 6 
let, držitelů průkazu ZTP, 
ZTP/P a osob ve věku 70 let a 

zdarma

Registrace právnické osoby 150 Kč

Poškození nebo ztráta 
knihovní jednotky (vyjma níže 

 

pořizovací cena+smluvní 
pokuta 150 Kč, popř. jiný 

výtisk téhož titulu *

Ztráta nebo poškození 100 Kč (popř. jiný výtisk téhož 
exempláře)

Poškození nebo ztráta obalu 50 Kč 

Poškození nebo ztráta 
tematického kufříku, stolní hry 

aktuální tržní cena (popř. 
nové exempláře totožných 

předmětů)

Poškození nebo ztráta 
elektronické čtečky knih 

aktuální tržní cena nebo nový 
exemplář téhož typu, popř. 

náklady na opravu

Rezervace, objednávka zdarma

  

 

150 Kč 

zdarma 

zdarma 

150 Kč 

pořizovací cena+smluvní 
pokuta 150 Kč, popř. jiný 

výtisk téhož titulu * 

(popř. jiný výtisk téhož 
exempláře)  

 

aktuální tržní cena (popř. 
nové exempláře totožných 

předmětů) 

aktuální tržní cena nebo nový 
exemplář téhož typu, popř. 

náklady na opravu 

zdarma 



Městská knihovna Tábor 

Poštovné související s 
meziknihovní výpůjční 
službou 

Náklady související s 
mezinárodní meziknihovní 
výpůjční službou 

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky za 
každý den prodlení 

Upomínání a soudní 
vymáhání dluhu - každá 
vytištěná a na adresu 
odeslaná upomínka 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) 
černobíle 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) 
černobíle 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) 
barevně 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) 
barevně 

vstupné na vzdělávací a 
kulturní akce 
 

                                               
2
 V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 

formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší.

 

 www.knihovnatabor.cz 

Poštovné související s 
meziknihovní výpůjční 

70 Kč / knihovní jednotka

Náklady související s 
mezinárodní meziknihovní 

vypočítávány při každém 
požadavku jednotlivě

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky za 

 

2 Kč za knihovní jednotku a 
každý započatý den

Upomínání a soudní 
každá 

vytištěná a na adresu 
 

30 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) - 

2 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) - 

4 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A4 (každá strana) - 

20 Kč 

Tisková rozmnoženina 
formátu A3 (každá strana) - 

40 Kč 

vstupné na vzdělávací a je stanovováno jednotlivě

        
V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 

formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší.

  

/ knihovní jednotka2 

vypočítávány při každém 
požadavku jednotlivě 

2 Kč za knihovní jednotku a 
každý započatý den 

 

 

 

 

 

je stanovováno jednotlivě 

V případě, že bude objednáno více svazků z jedné a téže knihovny nebo v případě meziknihovní výpůjční služby 
formou xerokopie mohou být náklady na poštovné v přepočtu na 1 knihovní jednotku nižší. 


