Příloha č. 3 Knihovního řádu Regionální knihovny Karviná
Ceník RKK platný od 1. 1. 2016.
1. Registrace uţivatelů
1. 1 Registrační poplatky
Ceny osvobozeny od DPH
registrační poplatky na dobu 12 měsíců
Dospělí nad 15 let

200 Kč

Studenti (po předložení studentského průkazu)

150 Kč

Děti do 15 let včetně, důchodci (i plně invalidní), držitelé průkazu TP, ZTP,
70 Kč
ZTP/P
Důchodci nad 70 let s trvalým pobytem v Karviné

zdarma

Rodinná registrace

350 Kč

Právnické osoby

400 Kč

Lázeňští hosté po dobu lázeňského pobytu

35 Kč

Nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Karviné (registrace
zdarma
pouze pro přístup k internetu a prezenčním výpůjčkám periodik)
Prezenční uživatel (registrace pouze k prezenčním výpůjčkám periodik)

20 Kč

2. Výpůjční sluţby
2. 1 Absenční půjčování
Ceny osvobozeny od DPH
registrovaný uživatel

zdarma

absenční půjčování čteček e-knih
kauce 1 000 Kč
2. 2 Prezenční půjčování a prezenční sluţby
Ceny osvobozeny od DPH
registrovaný uživatel

zdarma

neregistrovaný a nezaměstnaný uživatel:
vyžádání knihovního fondu (knih, časopisů a jiných dokumentů)

10 Kč

neregistrovaný, prezenční a nezaměstnaný uživatel:
zodpovídání dotazů s vyhledáváním na internetu a EIZ
2. 3 Upomínky
Ceny nejsou předmětem DPH

30 Kč/dotaz

Dospělí – zasílání poštou
poplatek z prodlení (následující den po uplynutí výpůjční doby,
5 Kč
nezasílán poštou)
1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)

28 Kč

2. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)

51 Kč

3. upomínka (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)

90 Kč

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)

129 Kč

Dospělí – zasílání SMS nebo e-mailem

poplatek z prodlení (následující den po uplynutí výpůjční doby)

5 Kč

1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)

15 Kč

2. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)

25 Kč

3. upomínka (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)

64 Kč

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)

103 Kč

Děti do 15 let včetně – zasílání poštou
1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)

18 Kč

2. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)

33 Kč

3. upomínka (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)

67 Kč

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)

105 Kč

Děti do 15 let včetně – zasílání SMS nebo e-mailem rodičům
poplatek z prodlení (následující den po uplynutí výpůjční doby)

5 Kč

1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)

7 Kč

2. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)

9 Kč

3. upomínka (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)

41 Kč

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)

79 Kč

Poplatek z prodlení u čteček e-knih za každý pracovní den
10 Kč
(následující den po uplynutí výpůjční doby)
2. 4 Rezervace
Ceny osvobozeny od DPH
žádost o rezervaci KF z OPAC RKK
2. 5 Náhrady škod
Ceny osvobozeny od DPH
při poškození čárového kódu

10 Kč

10 Kč

při ztrátě nebo poškození knihovní cena knihovní jednotky/deskové hry/didaktické
jednotky/deskové hry/didaktické pomůcky pomůcky +100 Kč
při ztrátě nebo poškození periodika

cena periodika +50 Kč

při ztrátě nebo poškození čtenářského
15 Kč
průkazu
při poškození RFID kódu

20 Kč

při poškození bezpečnostní pásky

10 Kč

při ztrátě nebo poškození čtečky e-knih

cena čtečky e-knih + 100 Kč

poškození
jednotky

10 Kč

obalové

folie

u

knihovní

3. Meziknihovní sluţby
3. 1 Meziknihovní výpůjční sluţba v ČR
Ceny osvobozeny od DPH
manipulační a poštovní náklady za 1 vyřízený požadavek RKK
3. 2 Mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba
Ceny osvobozeny od DPH

100 Kč/ks

zapůjčení dokumentu zprostředkovaně – uživatel hradí za zajištění 200 Kč
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dodání každé 1 publikace ze zahraničí (Evropa) zprostředkující
knihovně
zapůjčení dokumentu zprostředkovaně – uživatel hradí za zajištění
dodání každé 1 publikace ze zahraničí (zámoří) zprostředkující 400 Kč
knihovně
manipulační a poštovní náklady za 1 vyřízený požadavek RKK
3. 3 Meziknihovní výpůjční sluţba pro ţádající knihovny
Ceny osvobozeny od DPH
náklady na dopravu (poštovné a balné) za 1 zásilku

100 Kč

60 Kč

4. Reprografické sluţby
4. 1 Kopírování a skenování dokumentů
Ceny včetně základní sazby DPH
černobílé kopírování jednostranné A4

2 Kč

černobílé kopírování oboustranné A4

4 Kč

černobílé kopírování jednostranné A3

4 Kč

černobílé kopírování oboustranné A3

8 Kč

skenování 1 stránka (neregistrovaný uživatel)

2 Kč

skenování 1 stránka (registrovaný uživatel)

zdarma

barevné kopírování jednostranné A4

15 Kč

barevné kopírování oboustranné A4

30 Kč

barevné kopírování jednostranné A3

30 Kč

barevné kopírování oboustranné A3
4. 2 Tiskové výstupy
Ceny včetně základní sazby DPH

60 Kč

tisk černobílý text

3 Kč

tisk s barevným textem

6 Kč

tisk s černobílým obrázkem

15 Kč

tisk s barevným obrázkem

18 Kč

4.3 Laminování
Ceny včetně základní sazby DPH
do formátu A4 (210x297 mm)

20 Kč

5. Informační sluţby
5. 1 Rešeršní sluţby
Ceny osvobozeny od DPH
základní poplatek při zadání rešerše

50 Kč

poplatek za 1 vyhledanou informaci (1 nalezený záznam)

5 Kč

poplatek za práci s databázemi (za každých 30 min)

30 Kč

poplatek za vyhledávání v síti Internet (za každých 30 min)

25 Kč
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6. Elektronické sluţby
6. 1 Pouţití PC na pracovištích knihovny (Internet, Office)
Ceny včetně základní sazby DPH
OPAC, Zákon

zdarma

nezaměstnaní/registrovaní čtenáři důchodce 60+

denně 30 min. zdarma

použití PC - dospělí

30 Kč/hod

použití PC - děti

20 Kč/hod

cena se počítá po minutách
PC/Wi-Fi karta – vystavení
6. 2 Připojení přes Hotspot
Ceny včetně základní sazby DPH

5 Kč

Připojení k Wi-Fi
6. 3 Připojení k internetu
Ceny včetně základní sazby DPH

zdarma

připojení bezdrátem 1024/1024 kbps

600 Kč/měsíc

připojení bezdrátem 2048/2048 kbps

1000 Kč/měsíc

zřízení přípojky dle skutečných nákladů
pronájem pevné IP adresy

50 Kč/měsíc

Agregace připojení
6. 4 Webhosting
Ceny včetně základní sazby DPH

1:1

webhosting neomezený prostor

143 Kč/měsíc

webhosting pro klienty Infoservisu

100 Kč/měsíc

zahrnuje hosting na doméně 3. nebo 2. řádu, lze použít skripty PHP3, PHP4, PHP5
6. 5 E-mailová schránka
Ceny včetně základní sazby DPH
emailová schránka s neomezeným prostorem, 5x alias
zdarma
pro klienty Infoservisu a uživatele webhostingu
ostatní
ostatní každý další alias
6. 6 Správa domén
Ceny včetně základní sazby DPH

75 Kč/měsíc
5 Kč/měsíc

změna v DNS záznamu

130 Kč

pro klienty Infoservisu první záznam
6. 7 Databáze MySql
Ceny včetně základní sazby DPH

zdarma

MySql databáze s neomezeným prostorem – registrovaný čtenář RKK
71 Kč/měsíc
a uživatel webhostingu
pro klienty Infoservisu

50 Kč/měsíc

neregistrovaný uživatel

75 Kč/měsíc
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6. 8 Tvorba a aktualizace www stránek
Ceny včetně základní sazby DPH
statické, HTML jazyk

286 Kč/hod

dynamické, PHP jazyk

536 Kč/hod

FLASH animace

642 Kč/hod

pro klienty Infoservisu – statické, HTML jazyk

200 Kč/hod

dynamické, PHP jazyk

375 Kč/hod

FLASH animace
6. 9 Vystavení elektronického banneru (RKK, MIS, karvina.info)
Ceny včetně základní sazby DPH

450 Kč/hod

Banner velikosti 88x31 mm

71 Kč/měsíc

pro klienty Infoservisu

50 Kč/měsíc

7. Kurzy počítačové gramotnosti a kurz trénování paměti
7.1 Kurzy počítačové gramotnosti
Internetová setkání – registrovaný čtenář

50 Kč/kurz (5 lekcí)

Internetová setkání – neregistrovaný uživatel

100 Kč/kurz (5 lekcí)

Začínáme s PC – registrovaný čtenář

50 Kč/kurz (5 lekcí)

Začínáme s PC – neregistrovaný uživatel
7. 2 Kurz trénování paměti
Kurz trénování paměti

100 Kč/kurz (5 lekcí)
200 Kč/kurz (5 lekcí)

8. Knihařské práce
8. 1 Všeobecné podmínky
Ceny uvedené v ceníku se rozumějí za běžné knihařské zpracování knižní vazby, ceny jsou
uvedeny včetně základní sazby DPH.
Ceny uvedené v ceníku jsou stanoveny za provedené práce včetně použitého materiálu
bez tisku. Ceny za knihařský tisk se účtují zvlášť.
Pokud se provádějí na přání zákazníka služby, účtují se takto:
nalepení ex librisu nebo štítku

3 Kč/ks

nalepení růžku na předsádku

5 Kč/ks

nalepení obálky na desku, vlepení obálky nebo příloh na pásek

6 Kč/ks

nalepení jednotlivého listu nebo obrázku a vyspravení archu
6 Kč/ks
Pokud jsou stanoveny k některým pracím přirážky, musí být předem se zákazníkem
projednány. Přirážky nelze počítat k ceníkovým položkám, u nichž je uvedeno, že se cena
rovná včetně některých úkonů, pro něž jsou ve všeobecných podmínkách přirážky
stanoveny.
Zakázky budou vyhotoveny do 10 kalendářních dnů.
Přirážky:
vyhotovení zakázky do 24 hodin

100 %

vyhotovení zakázky do 3 pracovních dnů

50 %
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8. 2 Vazba knih a časopisů
Poloplátěná vazba účetních dokladů
Technologický postup: třídění a skládání, nalepení účetních dokladů podle pořadí. Naklížení
a proložení lepenkovými pásky, nařezání materiálu na desky a zhotovení desek. Nalepení
štítků na hřbet a desky. Naklížení hřbetu, vsazení do desek hřbetu a přichycení desky.
Vazba polotuhá
Technologický postup: příprava, rozebrání knihy, očištění od klihu, zhotovení předsádky
a nalepení, šití, zaklížení knihy, řezání materiálu na desky, nalepení slabší lepenky
na předsádku, zalisování knihy, lemování hřbetu plátnem, oříznutí knihy vpředu, založení
potahu na přední straně, oříznutí knihy nahoře i dole.
Ceny včetně základní sazby DPH
poloplátěná vazba účetních dokladů
formát A5

156 Kč

formát A4

186 Kč

vazba polotuhá
výška do 24 cm

132 Kč/ks

výška do 32 cm

144 Kč/ks

Vazba diplomových prací - desky

120 Kč

1 zlatý řádek

10 Kč

Kapsa na CD
10 Kč
8. 3 Vazba knih, závěs knih do původních desek
Technologický postup: příprava, rozebrání knihy, očištění od klihu, lepení předsádky se
založeným plátěným proužkem, šití a úprava knihy včetně zaklížení, oříznutí knihy, zkulacení
hřbetu, barvení ořízky, nalepení kapitálku, přelepení hřbetu, zavěšení knihy do desek,
podlepení, lisování, vyjmutí z lisu, kontrola vazby. U knihy přesahující 15 archů, tj. 240 stran,
se hřbet přelepuje ještě dutinkou.
Síla knihy
Výška
Počet archů/počet stran
Počet archů/počet stran Počet archů/počet stran
do 20/320
do 60/960
nad 60/960
Do 24 cm

102 Kč

156 Kč

174 Kč

Do 32 cm

114 Kč

174 Kč

186 Kč

Do 40 cm
132 Kč
186 Kč
204 Kč
Jednou knihou se rozumí 1 svazek – 1 díl.
Ceny platí i pro zpracování na rovný hřbet.
8. 4 Vazba knih poloplátěná, celoplátěná, závěs knih do nových desek
Technologický postup: příprava, rozebrání knihy, očištění od klihu, lepení předsádky se
založeným plátěným proužkem, šití a úpravy včetně zaklížení, oříznutí knihy, zkulacení
hřbetu, barvení ořízky, nalepení kapitálku, přelepení hřbetu, řezání materiálu na desky,
zhotovení a potažení desek, kulacení hřbetu desky, zavěšení knihy do desek, podlepení,
lisování, vyjmutí z lisu, kontrola hotové vazby.
U knihy přesahující 15 archů, tj. 240 stran, se hřbet přelepuje ještě dutinkou.
Vazba poloplátěná: plátěný hřbet a rohy, na deskách potahový papír.
Vazba celoplátěná: celá vazba v plátně.
Vazba koženková: celá vazba v kožence.
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Síla knihy
Výška

Počet archů / počet stran
do 20/320

Počet archů/počet stran
do 60/960

Počet archů/počet stran
nad 60/960

Do 24 cm

174 Kč

228 Kč

246 Kč

Do 32 cm

204 Kč

258 Kč

264 Kč

Do 40 cm
228 Kč
288 Kč
300 Kč
Jednou knihou se rozumí 1 svazek – 1 díl.
Ceny platí i pro zpracování na rovný hřbet.
Ceny platí bez tisku – viz bod „Tisk fólií“.
8. 5 Jednoduchá vazba různých tiskopisů
Technologický postup: nalepení předsádky, šití na tkanici, zalepení a zaklížení. Oříznutí,
zkulacení a přelepení hřbetu. Řezání materiálu na desky, zhotovení a potažení hřbetu desky
a podlepení, lisování, vyjmutí a běžná kontrola hotové vazby.
Formát
A5

204 Kč

A4

228 Kč

A3
240, Kč
8. 6 Vazba volných listů do desek na šrouby bez hřbetu
Technologický postup: příprava, sestohování jednotlivých listů a přiříznutí, řezání materiálu
na desky, zhotovení a potažení desek včetně vylepení, děrování desek a listů, vložení
do desek a sešroubování, běžná kontrola hotové vazby.
Do 150 listů
A5
A4
A3
Na 2 šrouby

144 Kč

156 Kč

174 Kč

Na 3 šrouby

156 Kč

174 Kč

186 Kč

Na 4 šrouby

174 Kč

186 Kč

204 Kč

Od 151 do 300 listů

A5

A4

A3

Na 2 šrouby

125 Kč

135 Kč

150 Kč

Na 3 šrouby

135 Kč

150 Kč

160 Kč

Na 4 šrouby
150 Kč
160 Kč
175 Kč
8. 7 Broţování – lepená broţura (nešitá) zavěšená do kartónové obálky
Technologický popis: sestohování včetně obálky, zaklížení vpředu, oříznutí brožury
ve hřbetě, vlepení do obálky, oříznutí ze tří stran, hřbet olemovat plátnem.
Cena formátu A5 – A4
Do 2 cm

72 Kč

Do 5 cm
90 Kč
8. 8 Krouţková vazba
Technologický postup: sestohování včetně obálky z PVC, vložení do hřebenů.
1 – 100 listů
40 Kč
101 – 150 listů

50 Kč

151 a více listů
60 Kč
8. 9 Drobná oprava knihy
Technologický postup: příprava, lepení předsádky, zavěšení do desek, podlepení, lisování,
kontrola.
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Ceny včetně základní sazby DPH
drobná oprava knih
50 Kč
8. 10 Vazba novin, časopisů, zákoníků a věstníků
Technologický postup: příprava, lepení předsádky se založeným plátěným proužkem, šití
jednotlivých čísel nitěmi, zaklížení, oříznutí, zkulacení hřbetu, barvení ořízky, nalepení
kapitálku, přelepení hřbetu, řezání materiálu na desky, zhotovení a potažení desek, kulacení
hřbetu desek, zavěšení do desek, podlepení, lisování, kontrola vazby.
Ceny včetně základní sazby DPH
Výpočet za vazbu novin, zákoníků a věstníků se provede takto:
1. základní cena 1 svazku/1 dílu
formát A3

186 Kč

formát A4

174 Kč

formát A5

156 Kč

2. počet částek (čísel) se vynásobí 2 Kč
3. cena za vazbu je součet položek 1 a 2
Výpočet za vazbu časopisů se provede takto:
1. základní cena 1 svazku/dílu
formát A3

180 Kč

formát A4

150 Kč

formát A5

130 Kč

2. počet
vynásobí

částek

(čísel)

se

2 Kč

3. cena za vazbu je součet položek 1 a 2
Ceny platí i pro zpracování na rovný hřbet.
Ceny za vazbu novin a sbírek se rozumí maximálně v rozsahu jednoho čtvrtletí.
Tisk se účtuje podle druhu provedení.
8. 11 Výroba kartónových krabic
Ceny včetně základní sazby DPH
kartónový pásek na přílohy potažený plátnem se záložkami, které
18 Kč/ks
jsou nalepeny pod předsádkou vazeb pod výlep desek
plátěná kapsa na přílohy se záhyby
8. 12 Tisk fólií
Ceny včetně základní sazby DPH

36 Kč/ks

na hřbet, tisk na desku a na zákazníkem dodané stuhy nebo hotové výrobky všechny
velikosti až do formátu A4
za první řádek

19 Kč

za každý další stejný řádek

12 Kč

Přirážky:
tisk zlatou fólií

25 %

cizojazyčný text (přirážka se počítá jen za prvních 5ks)

50 %

tisk na neknihařské materiály: hedvábí, PVC, průhledná fólie,
40 %
polyamid, polyethylen, PVC na textilu apod.
tisk na dodané hotové výrobky

50 %
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tisk podle předložených vzorů

100 %

vybalení výrobků z krabic a rozbalení (např. Peněženek)

30 %

Slevy:
Slevy z cen se počítají z celkové částky za tisk včetně všech použitých přirážek, tedy z celé
účtované částky.
Od 500 kusů do 1 000 kusů stejných tisků

5%

od 1 001 kusů do 3 000 kusů stejných tisků
8. 13 Lepenkové krabice

10 %

Ceny včetně základní sazby DPH
Krabice potažené plátnem nebo koženkou z dvojité lepenky
30 x 30 x 30 cm

126 Kč

40 x 40 x 40 cm

150 Kč

50 x 50 x 50 cm

174 Kč

60 x 60 x 60 cm

198 Kč

70 x 70 x 70 cm

234 Kč

Krabice s krčkem

cena krabice + 60 Kč

Víko na krabici

100 Kč

Krabice s přihrádkou

cena krabice + za každou přihrádku
20 Kč

Krabice z jednoduché lepenky
8. 14 Paspartování obrazů
Ceny včetně základní sazby DPH
Druh pasparty
velikost cm do formátu

96 Kč

Rozměr v centimetrech
25 x 35

30 x 42

35 x 50

42 x 60

50 x 70

1

2

3

4

5

O

obyčejná

54 Kč

60 Kč

66 Kč

72 Kč

78 Kč

P

polohrubá

84 Kč

90 Kč

96 Kč

114 Kč

126 Kč

H

hluboká

102 Kč

114 Kč

132 Kč

144 Kč

168 Kč

KO nalepení obrazu

10 Kč

20 Kč

25 Kč

30 Kč

35 Kč

NO nalepení obrazu v paspartě

18 Kč

22 Kč

24 Kč

27 Kč

36 Kč

VO vypodložení obrazu

24 Kč

30 Kč

36 Kč

42 Kč

48 Kč

PÚ plátno úprava

48 Kč

60 Kč

72 Kč

84 Kč

102 Kč

Pasparta zákazn. pod sklo
60 Kč
lemov.

72 Kč

84 Kč

96 Kč

108 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

S

Z závěs
Sklo není započítané v ceně.

6 Kč

9. Ostatní sluţby
9. 1 Vlastivědné vzdělávací exkurze a besedy
Ceny včetně základní sazby DPH
děti a mládež 7 - 18 let

10 Kč/os.

dospělí nad 18 let

20 Kč/os.
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9. 2 Vstupné do GALERIE POD VĚŢÍ
Ceny včetně základní sazby DPH
Dospělí

5 Kč

Děti
9. 3 Filmový klub

2 Kč

Ceny včetně základní sazby DPH
Průkaz FK

60 Kč

Průkaz opravňuje ke koupi zlevněné vstupenky
Vstupné (členové FK)

25 Kč

Vstupné (ostatní návštěvníci FK)
9. 4 Projekt Film a škola

45 Kč

Ceny osvobozeny od DPH
1. plný program 1 celý cyklus (4 + 1 prémiová projekce) 90 Kč
2. program

3 projekce

80 Kč

3. program

2 projekce

65 Kč

4. program
1 projekce
30 Kč
Vstupenka ke každému předplacenému programu bude následně sloužit i jako průkazka
do karvinského Filmového klubu (na průkazku je možné získat ve Filmovém klubu výraznou
slevu – až 20,- Kč na jednu projekci).
9. 5 Filmové promítání pro MŠ, ZŠ a školní druţiny
Ceny osvobozeny od DPH
Vstupné – děti
8. 6 Propagační materiál
Ceny včetně základní sazby DPH

10 Kč

Placka – malá

10 Kč

Placka – velká
9. 7 Igelitová taška s logem RKK
Ceny včetně základní sazby DPH

20 Kč

taška
9. 8 Eurosloţka
Ceny včetně základní sazby DPH

10 Kč

eurosložka

2 Kč

Schválila: PhDr. Halina Molinová
Ředitelka Regionální
knihovny Karviná

Odsouhlasila: Ing. Martina Šrámková
Vedoucí odboru rozvoje
Magistrátu města Karviné

V Karviné dne………………………

V Karviné dne……………………………….
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Dodatek č.1 k Ceníku Regionální knihovny Karviná
6. Elektronické služby
6. 1 Použití PC na pracovištích knihovny (Internet, Office)
Ceny včetně základní sazby DPH
OPAC, Zákon

zdarma

nezaměstnaní/registrovaní čtenáři důchodce 60+

denně 30 min. zdarma

použití PC - dospělí

30 Kč/hod

použití PC - děti

20 Kč/hod

cena se počítá po minutách
PC/Wi-Fi karta – vystavení
6. 2 Připojení přes Hotspot

5 Kč

Ceny včetně základní sazby DPH
Připojení k Wi-Fi
6. 3 Webhosting
Ceny včetně základní sazby DPH
webhosting pro klienty Infoservisu

zdarma

75 Kč/měsíc

zahrnuje hosting na doméně 3. nebo 2. řádu, lze použít skripty PHP3, PHP4, PHP5
6. 4 E-mailová schránka
Ceny včetně základní sazby DPH
emailová schránka s neomezeným prostorem, 5x alias
zdarma
pro klienty Infoservisu
6. 5 Databáze MySql
Ceny včetně základní sazby DPH
50 Kč/měsíc

pro klienty Infoservisu

Tento dodatek k Ceníku Regionální knihovny Karviná nabývá účinnosti ode dne schválení
Radou města Karviné č. 1895 ze dne 27. 1. 2016.

Schválila: PhDr. Halina Molinová
Ředitelka Regionální
knihovny Karviná

V Karviné dne

Odsouhlasila: Ing. Martina Šrámková
Vedoucí odboru rozvoje
Magistrátu města Karviné

V Karviné dne

