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Tímto dodatkem se vybrané části Knihovního řádu KJM upravují takto (změny jsou vyznačené 

přerušovaným podtržením): 

 

PŘÍLOHA Č. 2: CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB, SANKČNÍCH PLATEB A ZBOŽÍ 

1. Ceník vybraných služeb 

Další placené služby 

Dárkový poukaz (šek) 200/100 Kč 

Prodej vyřazených knihovních jednotek:  

● Pro knihovny 1 Kč/ks 

● Pro veřejnost 10 Kč/ks 

Klub seniorů (Knihovna přátelská seniorům) 50 Kč/rok 

Základní kurz počítačové gramotnosti (pro začátečníky) 300 Kč 

Rozšíření základního kurzu (pro mírně pokročilé): 

● Jak si udělat v počítači pořádek (práce se soubory) 100 Kč 

● Jak nepřijít o svá data 100 Kč 

● Jak stahovat data přes internet (stahování z internetu) 100 Kč 

● Jak poslat data přes internet (přílohy a úschovna) 100 Kč 

● Jak psát texty na počítači (wordpad) 100 Kč 

● Jak bezpečně nakupovat na internetu (e-shopy) 100 Kč 

● Jak fotit telefonem (práce s fotkami) 100 Kč 

● Google aplikace 100 Kč 

Kurz „Dotykové telefony a tablety – základní ovládání“                  200 Kč 

Kurz „Dotykové telefony a tablety – Jak na aplikace“                     200 Kč 

Kurz „Dotykové telefony a tablety – Focení a úprava fotek“                     150 Kč 

Besedy, workshopy smluvní cena 

Vstupenky čestným hostům  příloha KŘ č. 13 

Rozsáhlé vyhledávání povinně zveřejňovaných informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

200 Kč/hodina, 

včetně započaté 

(celkový počet hodin 

vynaložené práce) 

Náklady na odeslání informací žadateli: 

● Listovní zásilky na dobírku / doporučeně dle platných tarifů 

České pošty ● Balíkové zásilky na dobírku / doporučeně 

 

Tento dodatek Knihovního řádu KJM nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2023 

 

V Brně dne 12. 12. 2022 

 

 Ing. Libuše Nivnická v. r.  

 ředitelka  

 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 


