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Ceník služeb Knihovny Slezského zemského muzea 
 

 

Registrační poplatky 

 

Vystavení uživatelského průkazu 

Kategorie A **)  *)      zdarma  

Kategorie B      150,-Kč 

Kategorie MVS knihovna      zdarma  
 

Přeregistrace – úhrada registračního poplatku pro další období 

Kategorie A **) *)      zdarma  

Kategorie B        150,- Kč 

Kategorie MVS knihovna      zdarma 

 

Registrační poplatek pro jednorázový vstup        30,- Kč 

 

Poplatky při výpůjčních službách  

 

Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS pro žádající knihovnu   

Za jeden dokument (knihovní jednotku)                                                                   70,-Kč 

Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající 

knihovna. 

Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS pro uživatele KSZM 

Za jeden dokument (knihovní jednotku)                                                                   70,-Kč 

Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající 

knihovna. 

Paušální poplatek za poštovné a balné při MVS pro uživatele kategorie A KSZM 

Kategorie A **)         zdarma 

Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS 

Za jeden dokument (knihovní jednotku) z Evropy mimo Velkou Británii               300,-Kč 

Za jeden dokument (knihovní jednotku) z Velké Británie a země mimo Evropu    500,-Kč  

Poplatek zahrnuje poštovné a balné. Při dodání tištěné kopie textu stanoví cenu zasílající 

knihovna. 

Paušální poplatek za poštovné a balné při MMVS pro uživatele kategorie A KSZM 

Kategorie A **)         zdarma 
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Reprografické služby 

 

Tištěné kopie 

 

Z dokumentů (mimo periodik) vydaných od roku 1950 do současnosti.  

Platí i pro kopie tištěného výstupu digitální kopie a tisk z internetu.  

 

Černobílé 

Formát A4 jednostranně         3,- Kč                                    

Formát A4 oboustranně         4,- Kč    

Formát A3 jednostranně         5,- Kč                                     

Formát A3 oboustranně         7,- Kč   

Barevné 

Formát A4 jednostranně        12,-Kč                                    

Formát A4 oboustranně        15,-Kč    

Formát A3 jednostranně        25,-Kč                                     

Formát A3 oboustranně        30,-Kč   

 

Z dokumentů vydaných od roku 1851 do roku 1949.  

Platí i pro kopie periodik bez ohledu na rok vydání. 

 

Černobílé 

Formát A4 jednostranně                  12,- Kč                                    

Formát A4 oboustranně                  15,- Kč    

Formát A3 jednostranně                  25,- Kč                                     

Formát A3 oboustranně                  30,- Kč   

Barevné 

Formát A4 jednostranně        16,-Kč                                    

Formát A4 oboustranně        20,-Kč    

Formát A3 jednostranně        30,-Kč                                     

Formát A3 oboustranně        45,-Kč  

 

Poštovné je účtováno dle platného sazebníku České pošty.  
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Digitální kopie 

 

Z dokumentů vydaných do roku 1850 (včetně) poskytujeme pouze digitální kopie.  

Poplatky za tuto službu se řídí platným Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků SZM, 

který vychází z platné Směrnice Režim zacházení se Sbírkou SZM. 

 

Poplatky z prodlení a za ztráty vypůjčených dokumentů 

 

Upomínky / smluvní pokuty 

Při  nedodržení výpůjční lhůty se účtuje za 1 nevrácený  

dokument (knihovní jednotku) a za  každých započatých 14 dní:  

 

1. upomínka             5,- Kč  

2. upomínka             15,-Kč  

3. upomínka            40,-Kč  

plus podle výše nákladů spojených s doručením  

 

Vymáhání právní cestou      

výše nákladů s tím spojených  

 

Ztráta dokumentu – viz Knihovní řád KSZM 6.2. 

 
Paušální úhrada nákladů na knihovnické  

zpracování při ztrátě, zničení, poškození dokumentu               200,-Kč  

        

             

Poplatek za vystavení duplikátu uživatelského průkazu                      50,-Kč 

 

Poznámky: 

Služby neuvedené v Ceníku služeb KSZM, ale poskytované KSZM v oblasti zapůjčování 

sbírkových fondů k výstavním účelům a v oblastech dalších zpoplatněných úkonů se řídí podle 

platné Směrnice Režim zacházení se Sbírkou SZM a příslušných sazeb uvedených v Ceníku 

služeb a reprodukčních poplatků SZM jmenované směrnice. 

 

Knihovní fondy (Zákon č. 257/2001 Sb. - Zákon o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a sbírkové fondy (Zákon 

č. 122/2000 Sb. - Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů) spravované Knihovnou Slezského zemského muzea mohou být z reprografických 

služeb vyjmuty v případě, že jejich fyzický stav neumožňuje manipulaci spojenou 
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s reprografickými úkony bez nebezpečí zásadního a nevratného znehodnocení jejich 

hmotné podstaty a obsahového sdělení (text, obraz). 

Reprografické služby a zveřejňování jejich produktů je prováděno v souladu 

s možnostmi dle Zákona č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským). 


