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Knihovní řád knihovny Informačního střediska 

Psychiatrického centra Praha 
 

 
I Základní ustanovení 
 

1 Právní zakotvení 

 

1.1 V souladu se statutem Psychiatrického centra Praha (PCP) a se zákonem č. 257/2001 Sb.  

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon) vydávám tento Knihovní řád. 

 

1.2 Odborná knihovna je nedílnou součástí Informačního střediska PCP (IS). Informační 

středisko PCP je samostatné pracoviště PCP.  

  

1.3 Podle § 4, odst. 5 knihovního zákona IS realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup 

k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovné-

ho přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a infor-

mační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.  

Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně. 

 

1.4 Činnost IS dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

1.5 IS plní funkci specializované knihovny registrované na Ministerstvu kultury ČR pod č.j. 

4257/202 a je zařazeno do sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví.  

 

1.6 Činnosti IS se dále dotýkají tyto právní předpisy: 

– vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona  č. 257/2001 Sb., o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), včetně aktuálních změn, 

–  zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změ-      

ně některých zákonů (tiskový zákon), včetně jeho novelizací a aktuálních změn, 

–  zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, vyhláška MK ČR č. 252/1995 Sb., 

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických pub-

likacích, včetně aktuálních změn, 

–  vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona  č. 37/1995 Sb.,  

                o neperiodických publikacích, 

–  zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., včetně 

aktuálních změn, 

–  zákon č. 121/2000 Sb., o  právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

    a o změně některých zákonů (autorský zákon), včetně aktuálních změn, 

–  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů, včetně ak-

tuálních změn, 

– nařízení vlády, ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentální 

vývoje a inovací, 

– zákon č. 260/2001Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

– občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

– vnitřní předpiy PCP.  
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2 Poslání a činnost knihovny 

 

2.1 IS je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb ve 

 smyslu § 9, 11, 12, 13 knihovního zákona.   

 

2.2 Posláním IS je poskytovat knihovnické a informační služby podle potřeb a požadavků  

 odborné zdravotnické veřejnosti – prioritně přispívá k plnění základních úkolů PCP  

 informačním zajištěním programů vědy a výzkumu, pedagogické a léčebně preventivní  

 činnosti. 

 

2.3 IS účelně a v souladu se svými úkoly shromažďuje, eviduje, odborně zpracovává, uchovává 

a zpřístupňuje primární a sekundární prameny a vytváří informační fond. Informační fond je 

budován jako jednotný fond tradičních a speciálních druhů informačních materiálů na tra-

dičních i moderních nosičích. Obsahově se zaměřuje na informační materiály a dokumenty  

z oboru psychiatrie, neurověd, klinické psychologie, ošetřovatelství v psychiatrii a příbuz-

ných oborů s orientací především na vědeckou a odbornou literaturu. 

 

2.4 IS soustavně zpracovává podle závazných pravidel katalog všeobecný jmenný a předmětový 

a speciální jmenný katalog periodik.  

 

2.5 Finančními zdroji IS na doplňování informačního fondu a další činnosti jsou finanční 

prostředky přidělené vedením PCP, granty (konkrétní postup upravuje směrnice ředitele)  

a finanční prostředky získané vlastní činností IS. Zdrojem doplňování knihovního fondu jsou 

též knižní dary.    

 

2.6 IS spolupracuje s knihovnami a informačními středisky sítě veřejných informačních služeb 

ve zdravotnictví, státními vědeckými knihovnami, specializovanými knihovnami ústavů 

jiných rezortů a ČAV.  

 

3 Veřejné knihovnické a informační služby 

 

3.1 IS poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak 

jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. 

Jsou to zejména: 

 1. Výpůjční služby:  

– prezenční půjčování: půjčování v rámci prostor knihovny,  

– absenční půjčování: zprostředkované knihovníkem pro registrovaného uživatele mimo 

prostor knihovny, 

– krátkodobé výpůjčky z prezenčního fondu. 

2. Meziknihovní služby: 

– meziknihovní výpůjční služby – vypůjčení dokumentů z jiných knihoven či jiným 

knihovnám v ČR, 

– zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – vypůjčení dokumentů 

z jiných knihoven v zahraničí.  

Meziknihovní služby se realizují podle zásad uvedených ve výpůjčním řádu. V souladu  

s § 14 odst. 4. knihovního zákona IS poskytuje tuto službu za poplatek na úhradu vyna-

ložených nákladů (viz ceník). 

3. Reprografické a jiné kopírovací služby: 

– kopírování na objednávku, 

– tisk z elektronických informačních zdrojů. 

IS může odmítnout poskytnutí reprografické služby v případě, že zhotovení kopie je  
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v rozporu s právními předpisy  (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zá-

kon, oddíl 2 – Volná užití, § 30).  

5. Bibliograficko-informační služby:  

– zpracování bibliografických soupisů, poskytování referenčních a konzultačních služeb  

o informačních zdrojích, 

– poradenská služba – informace o katalozích, bázích dat, fondech a využívání knihovny, 

– informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší  

– přístup k volně dostupným i placeným elektronickým informačním zdrojům na www, 

– přístup k lokálním elektronickým informačním zdrojům, 

7. Propagační služby:  

– informace o nových dokumentech a službách,  

– instruktáže o knihovně a jejím používání.  

 

3.2 Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně. Place-

né služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona, respekti-

ve odst. 3 a 4 tamtéž. 

 

3.3 IS účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za reprografické a jiné kopíro-

vací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně 

vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha. 

 

3.4  Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) 

jsou IS účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené ceníkem, který je přílo-

hou Knihovního řádu. 

 

II Uživatelé knihovnických a informačních služeb 
 

4 Registrace uživatele 

 

4.1 Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba na základě osobní návštěvy, před-

ložení osobních dokladů (občanský průkaz), řádně vyplněného a podepsaného registračního 

lístku uživatele, jehož součástí je i prohlášení uživatele, které zavazuje k dodržování vý-

půjčního řádu. Registrace uživatele je bezplatná. 

 

4.2 Uživatelé knihovny jsou rozděleni do následujících kategorií: 

– interní – pracovníci PCP, 

– externí – pracovníci jiných institucí a širší veřejnost. 

 

4.3 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je po-

dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu 

lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména 

adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. 

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá ve smyslu výše uvedeného zákona.  

 

4.4 Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, 

knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinností uložených 

knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony: 

 – č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

   a informačních služeb – knihovní zákon, 
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 – č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

   a o změně některých zákonů – autorský zákon. 

 

4.5 Knihovna k registraci vyžaduje základní identifikační údaje uživatele:  

 – u interních: příjmení, jméno, tituly, pracoviště v PCP,  

 – u externích: příjmení, jméno, tituly, datum narození, trvalé bydliště, druh a číslo osobního 

dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím ověřených údajů, praco-

viště (u studentů škola) a další kontaktní údaje (telefon, e-mail). 

 U interních uživatelů tyto údaje uchovává po dobu trvání jejich pracovního poměru, u ex-

terních po dobu dvou let od data poslední transakce nebo návštěvy, případně do doby, kdy 

uživatel písemně požádá o zrušení registrace. Poté je registrační karta skartována, pokud 

uživatel nemá vůči knihovně žádné nesplněné závazky. 

 

5 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny  

 

5.1 Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků 

knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. 

 

5.2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva použí-

vat služeb IS. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti po-

dle platných předpisů. 

 

5.3 Interní pracovníci jsou povinni nejpozději k datu ukončení pracovního poměru zaměstnance 

PCP vrátit všechny výpůjčky a vyrovnat veškeré závazky. V případě, že tak neučiní, nebude 

jim potvrzen výstupní list pro personální oddělení.  

 

6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky  

 

6.1 Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osob-

ní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále 

rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), 

prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. 

 

6.2 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,  

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých záko-

nů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné 

(viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). 

 

 

III Výpůjční řád 
 

Čl. 9 7 Způsoby půjčování  

 

7.1 Uživatelům se půjčují dokumenty v místnosti knihovny ve stanovené výpůjční době. Doku-

menty dosud nezpracované jsou uživateli k dispozici až po době nutné pro knihovnické 

zpracování. 

 

7.2 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. 
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7.3 Dokumenty zapůjčené uživateli prostřednictvím MVS (MMVS) podléhají zvláštnímu reži-

mu půjčování a řídí se podmínkami půjčující knihovny a vyhláškou MK č. 88/2002 Sb. 

a metodickými pokyny Národní knihovny ČR. 

 

7.4 Externím uživatelům služba MVS (MMVS) poskytne po zaplacení poplatku na úhradu vy-

naložených nákladů podle § 14 knihovního zákon a manipulačního poplatku stanoveného 

ceníkem. Poplatek z prodlení vrácení je účtován podle platného ceníku. 

 

8 Rozhodnutí o půjčování 

 

8.1 Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způ-

sobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o prá-

vech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon. 

 

8.2 Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy a vyložené noviny a časopisy.  

 

8.3 Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty: 

– jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, 

– jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny, 

– jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autor-  

ských práv apod.), 

– jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily 

půjčení ve studovně jako podmínku, 

– časopisy běžného ročníků za poslední měsíc, 

– vybraná příručková literatura (slovníky a encyklopedie).  

 

8.4 Unikátní a vzácné dokumenty tvoří speciální část knihovního fondu a v katalogu jsou ozna-

čeny písmenem D. Knihovna může rozhodnout o půjčování (poskytnutí) kopií místo původ-

ních dokumentů. 

 

8.5 Uzná-li knihovna za nutné, může při absenčním půjčování některých dokumentů externím 

uživatelům žádat vratnou finanční zálohu, jejíž výše je stanovena podle typu dokumentu, 

eventuálně jeho cenou. Výši vratné částky stanovuje vedoucí IS. 

 

9 Postupy při půjčování  

 

9.1 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny zá-

vady. 

 

9.2 Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele          

 rezervuje.  

 

9.3 Na každý vypůjčený dokument vyplní uživatel výpůjční lístek s vlastnoručním podpisem. 

 

9.4 Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele 

výpůjčku dokumentu MVS podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury  

č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, případně ze zahraničí prostřednictvím pří-

slušné knihovny sítě. 

 

10 Výpůjční lhůty 
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10.1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc. 

 

10.2 Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před 

jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné 

povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 

 

10.3 Knihovna může bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat  be-

zodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší 

výpůjč-ní lhůtu nelze prodloužit. 

 

10.4 Interním uživatelům je u knih, které byly zakoupeny z grantových prostředků, umožněna 

dlouhodobá výpůjčka na dobu vymezenou pro řešení grantového projektu prodlouženou  

o 3 měsíce. U úzce specializovaných materiálů nezbytných pro práci je možné dokumenty  

z vlastního fondu knihovny půjčit na neomezenou dobu. V takovém případě jsou interní 

uživatelé povinni na požádání a pouze prostřednictvím knihovny poskytnout knihu na pře-

dem dohodnutou dobu jinému uživateli.  

 

10.5 Interní uživatelé jsou povinni si své výpůjčky vždy na konci kalendářního roku zkontrolovat 

a již nepotřebné tituly vrátit. Knihovna může požadovat, aby pracovník dlouhodobě půjčené 

dokumenty po 2 letech předložil ke kontrole.  

 

10.6 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, 

kdy má dokument vypůjčen, tj. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam na vý-

půjčním lístku. 

 

Čl. 14 11 Vracení vypůjčeného dokumentu 

 

11.1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Ji-

nak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na 

opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpra-

covávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným 

způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. 

 

11.2 Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen ho řádně zabalit a po-

slat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna pře-

vzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení. 

 

11.3 Při včasném vrácení nepoškozené výpůjčky vázané na složení vratné finanční zálohy je uži-

vateli záloha vrácena v plné výši proti předložení o potvrzení o složení zálohy. V případě 

pozdního vrácení takové výpůjčky a vzniku poplatků z prodlení nebo při poškození doku-

mentu je z vratné zálohy odečtena poměrná část dlužných poplatků. V případě nevrácení do-

kumentu je vratná záloha v plné výši určena na pokrytí škod způsobených na majetku IS.  

 

11.4 Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení 

vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna 

manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i 

náklady právního zastoupení (ceník). Upomínky jsou v případě nevyrovnání pohledávek 

odesílány ve 14denních intervalech. 

 

11.5 Uživatel je povinen uhradit sankční poplatky, pokud nedodrží termín vrácení dokumentů, 

které mu byly půjčeny formou MVS (MMVS). 
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11.6 Do vypořádání pohledávek má IS právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

 

12 Reprografické a jiné kopírovací služby 

 

12.1 Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 

 

12.2 Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů 

knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie 

zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., au-

torského zákona. 

 

12.3 Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními 

předpisy. 

 

12. 4 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo 

v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních 

službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v sou-

ladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zho-

tovila. 

 

IV Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu 
Čl. 25  

13 Ztráty a náhrady 

 

13.1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stano-

vené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady 

škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu. 

 

13.2 O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí IS. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se 

 požadují tyto náhrady: 

– uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném 

vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality, 

– jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna 

dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i ji-

ného dokumentu přinejmenším stejné ceny, 

– finanční náhrada (cenu dokumentu podle cen na trhu v době ztráty). 

 

13.3 Uživatel je povinen hradit též všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou 

vznikly. 

 

13.4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má IS právo pozastavit 

uživateli poskytování všech služeb. 

 

Čl. 27 14 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 
 

14.1 Vymáhání nevrácených výpůjček: 

– knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo knihovnu, po třech  

bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucího knihovny) 

následuje vymáhání právní cestou, 

– za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za 
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každý vymáhaný dokument (viz ceník), 

– v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen 

nahradit náklady právního zastoupení; tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou. 

 

14.2 Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se při-

počítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy. 

 

15 Náhrada všeobecných škod 

 

15.1 Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním 

povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: 

„Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se 

škoda uvedením do předešlého stavu.“). 

 

V Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 29 16 Výjimky z Knihovního řádu 

 

         1  16.1 Výjimky z knihovního rádu povoluje vedoucí IS.  

Čl. 30  

Čl. 31 17 Účinnost Knihovního řádu 

        1   

 17.1 Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 

 

VI Přílohy Knihovního řádu  
1 Ceník placených služeb a poplatků Informačního střediska. 

 

 

 

 

 

       prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. 

                     ředitel PCP 

 

 

 

 

V Praze dne 1. ledna 2013 



Ceník placených služeb a poplatků Informačního střediska PCP 
 
služba cena 
MVS a MMVS 
MVS do PCP  
 

podle fakturace dodávající knihovny  
externí uživatelé: 50 Kč + náklady za xerokopie 
účtované dodávající knihovnou a poštovné (platí se při 
objednávce)  

MVS z PCP poštovné a balné podle aktuálního ceníku dohodnutého 
doručovatele + balné 20 Kč + cena eventuální kopie  

poplatky při ztrátě nebo poškození dokumentu  
za knihovnické zpracování protokolu 
o ztrátě (náhradě) 

50 Kč 

za poškozenou vazbu 100 Kč 
poplatky za upomínky (zaslané poštou) 
1. upomínka 10 Kč 
2. upomínka 20 Kč (+ dřívější) 
3. upomínka  
(předsoudní, doporučená) 

50 Kč + poštovné (+ dřívější) 

4. upomínka (zasílá advokát) 250 Kč (+ dřívější) 
poplatky za překročení výpůjční lhůty 
u výpůjček z fondu PCP  
(1 knihovní jednotka/1 den) 

2 Kč + poplatky za upomínku 
 

u výpůjček MVS (MMVS)  
(1 knihovní jednotka/1 den) 

50 Kč + poplatky za upomínku 
 

při vymáhání soudní cestou 300 Kč + veškeré soudní výlohy 
rešerše 
pro všechny uživatele zdarma 
kopírování (+ poštovné při zasílání poštou) 
  cena 
A4 černobílé, jednostranné  
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 1 Kč 

 papír bílý 120–160 g 2 Kč 
 papír barevný 80 g 3 Kč 
  papír barevný 120–160 g 4 Kč 
 fólie 10 Kč 
A4 černobílé oboustranné 
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 2 Kč 

 papír bílý 120–160 g 3 Kč 
  papír barevný 80 g 4 Kč 
 papír barevný 120–160 g 5 Kč 
A4 barevné  
(laserová nebo inkoustová tiskárna)  

papír 80 g 5 Kč 

 papír 120–160 g 10 Kč 
A3 černobílé jednostranné 
(kopírka, tiskárna) 

papír bílý 80 g 3 Kč 

 papír bílý 120–160 g 5 Kč 
A3 barevné z tiskárny počítače 
jednostranná 

papír 100–160 g 15 Kč 



A3 barevná z tiskárny počítače 
oboustranná 

papír 100–160 g 30 Kč 

plotter (max. formát A0)  1200 Kč* 
dokončovací práce 
sešití (1 sponka)  2 Kč 
zhotovení brožury (formát A5)  
pouze do 60 stran 

 od 15 Kč za 1 kus 

laminování A5  8 Kč 
laminování A4  15 Kč 
laminování A3  20 Kč 
kroužková vazba 8–10 mm 10 Kč 
 12–14 mm 14 Kč 
 22–25 mm 18 Kč 
 28–38 mm 24 Kč 
grafické práce 
skenování /1 stránka  5 Kč 
další grafické práce (retuš, příprava 
posteru, prezentace v ppt, tabulky, 
grafy) 

 smluvní  

 
Ceny dokončovacích prací k tisku nebo reprografii (pro interní účtování) jsou orientační – 
cena závisí na velikosti zakázky, použitém materiálu a souvisejících pracích. 
* Při ceně tisku na plotteru se cena zvyšuje o 20 %, je-li pokrytí barvou více než 50 % plochy. 
 
 
 
 




