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Ceník služeb a poplatků platný od 1. ledna 2016 

Oddělení mediatéka 
 

 

Registrační poplatky mediatéka: 

Zápisné na 1 rok 

150,- Kč 

DVD a Blu-ray na jeden den 15,- Kč za titul 

Půjčení CD na 1 týden zdarma 

Půjčení LP na 2 týdny zdarma 

Rezervace 10,- Kč 

Nevyzvednutá rezervace DVD a Blu-ray   účtujeme cenu půjčovného 

Nevyzvednutá rezervace CD, LP a MG 10,- Kč 

Poškození čárového kódu:                         50,- Kč 
 

 

Ztráta průkazky:                                         50,- Kč 

 

Všechny nosiče je nutné vracet nejpozději 1 hodinu před koncem půjčovní doby. Po této době 

budeme vybírat poplatek 5,-Kč za každý později vrácený nosič. 

  

 

Upomínací výlohy: 

 

Audiovizuální dokumenty: 

I. upomínka                  půjčovné / den / kus    + 10,-Kč nezasílá se  

II. upomínka                 půjčovné / den / kus    + 20,-Kč nezasílá se 

III. upomínka                půjčovné / den / kus    + 40,-Kč 

 

Lhůty mezi upomínkami jsou JEDEN den! 

 

IV. doporučená upomínka: půjčovné / den / kus + 50,- Kč zasílá se 7 dní po III. upomínce. 

Právní zastoupení: půjčovné / den / kus  + 500,- Kč zasílá 29 dní po IV. upomínce  

 

Nosič LP, CD,MG  

1. upomínka 10,-/kus 

2.   upomínka 20,-/kus 

      3.   upomínka 40,-/kus 

4. upomínka 50,-/kus 

 

LP:  1. upomínka vzniká 1.den od překročení půjčovní doby. Lhůta mezi upomínkami je 14 

dní. 

CD:  1. upomínka vzniká 1.den od překročení půjčovní doby. Lhůta mezi upomínkami je 7 

dní. 

MG: 1. upomínka vzniká 1. den po překročení půjčovní doby. Lhůta mezi upomínkami je 28 

dní 
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I. až III. upomínka se posílá  elektronicky, pokud uživatel poskytne e-mail nebo 

číslo mobilního telefonu. 

IV. upomínka se posílá doporučeně.  

 

Pokud uživatel nereaguje na výzvy knihovny, KPBO předává 29. den po zaslání 4. 

upomínky podklady právní kanceláří k dalšímu řešení, sankční poplatek je v tomto případě 

500,-Kč. 

 

V Opavě 1. prosince 2015 

 

Ceník je platný od 1. ledna 2016 

                                                                                      

 

                                                                               Mgr. Zuzana Bornová 

                                                                           ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 


