
Výňatek z knihovního řádu
Podmínky přijetí - předložení OP + registrační poplatek. Legitimace platí v odd. pro dospělé a v 
odd. hudebním. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být 
čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

Čtenářský průkaz - je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit, stejně 
jako změnu bydliště. Registrační poplatek na 12 měsíců činí 100,- Kč pro dospělé čtenáře a pro 
organizace, na pobočkách Pražské sídiliště a sídliště Nad Lužnicí 50,- Kč a 30,- Kč pro děti.

Půjčování - knihovna může v některých případech požadovat při půjčení díla peněžitou zálohu. Při 
půjčení knihy, jejíž pořizovací hodnota je vyšší než 800,- Kč, musí čtenář podepsat stvrzenku o 
vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci 
prostřednictvím zamluvenkové služby. Za rezervaci uhradí čtenář knihovně částku 10,-Kč za kus. 
Žádá-li totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání rezervace.

Výpůjční doba - pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční doba: 

• 1 měsíc - knihy, periodika, gramodesky, hudebniny 
• 1 týden - kompaktní disky

Vrácení vypůjčeného díla - jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna 
čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění. 

Sankční poplatky jsou stanoveny takto: 

• 1. upomínka (ihned po uplynutí výp. lhůty) - 10,- Kč 
• 2. upomínka (31 dnů po 1. upomínce) - 30,- Kč 
• 3. upomínka (31 dnů po 2. upomínce) - 50,- Kč

Upomínka CD - 10,- Kč za každý den překročení výpůjční lhůty a za každé CD.

Jestliže se čtenář dostaví do knihovny po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínky, hradí při této 
návštěvě bez dalšího upomínání 150,- Kč. Jestliže se nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky 
právní cestou, rovněž se sankčním poplatkem 150,- Kč.

Ztráty a náhrady - čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O 
způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat: 

• nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek ve výši 20,- Kč 
• jiné dílo odpovídající ceně a zaměření ztraceného nebo poškozeného díla (po dohodě s 

knihovnou) 
• finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy a manipulačního poplatku 150,- Kč 
• při ztrátě periodika uhradí čtenář škodu ve výši trojnásobné ceny periodika 
• při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 10,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) - knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z 
jiné knihovny.

Kopírování - z knihovního fondu MěK lze čtenáři okopírovat materiály za poplatek podle ceníku. 
Kopie se zhotovují na počkání.

Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel městské knihovny. 


