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PŘEHLED SANKČNÍCH PLATEB PLATNÝCH OD 1. ledna 2016 

 

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna 

uživateli smluvní pokutu za prodlení. U řádných výpůjček běžných knih a dokumentů mimo 

budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc (maximálně 100 dní), požádá-li 

o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel (rezervace). Po této 

době jsou výpůjčky zablokovány a nelze je prodloužit. Po překročení půjčovní doby dle typu 

dokumentu jsou výpůjčky vymáhány pomocí smluvních pokut za prodlení. 

 

V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po 

jeho předložení obsluze na půjčovně. 

 

Výpůjčky nelze prodloužit, pokud jsou již upomínány. 

 

1., 2., 3. a 4.  upomínka u běžných výpůjček se posílá přes e-mail nebo SMS operátora 

nebo obyčejně poštou 

5. upomínka (4. upomínka u jiných než běžných výpůjček) se posílá vždy 

DOPORUČENĚ 

 

 

Upomínky za knihy (KN), časopisy (PE) a magnetofonové kazety (MG) - běžné výpůjčky 

– výpůjční doba 35 dní 

  

1. upomínka 20,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

2. upomínka 30,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

3. upomínka 60,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

4. upomínka 150,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

5. upomínka 300,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 5. upomínky - podání na právní kancelář - 500,- Kč  

 

Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 28 dní. 
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Upomínky za PK, BIS, EZ, CD (přílohy časopisů) - výpůjční doba 14 dní. 

 

1. upomínka 10,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

2. upomínka 20,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

3. upomínka 40,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

4. upomínka 50,- Kč x počet výpůjček (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 4. upomínky - podání na právní kancelář - 500,- Kč  

 

Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní. 

 

Upomínky za MVS (meziknihovní výpůjční služba) - výpůjční doba je stanovena dle 

podmínek knihovny, která dokument zapůjčuje 

 

1. upomínka 20,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

2. upomínka 50,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

3. upomínka 100,- Kč x počet výpůjček (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

4. upomínka 150,- Kč x počet výpůjček (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 4. upomínky - podání na právní kancelář - 500,- Kč  

Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní. 

Dokumenty nelze znovu prodloužit. Uživatel musí respektovat podmínky knihovny, 

ze které byly dokumenty MVS zapůjčeny. 

 

Upomínky za DENNÍ TISK (PE) - výpůjční doba 7 dní 

 

1. upomínka 10,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

2. upomínka 20,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

3. upomínka 40,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

4. upomínka 50,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 4. upomínky - podání na právní kancelář - 500,- Kč  

 

Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní. 
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Knihovny v městských částech Opava Malé Hoštice, Komárov, Milostovice, Suché Lazce 

a Vávrovice. 

Upomínky za knihy (KN), časopisy (PE) a magnetofonové kazety (MG) - běžné výpůjčky 

– výpůjční doba 70 dní 

  

1. upomínka 20,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

2. upomínka 30,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

3. upomínka 60,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

4. upomínka 150,- Kč (posílá se také mailem nebo SMS službou) 

5. upomínka 300,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 5. upomínky - podání na právní kancelář - 500,- Kč  

 

Lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 28 dní. 

 

Oddělení Mediatéka: 

platby se řídí dle platného Výpůjčního řádu mediatéky a zvukové knihovny 

 

 

 

 

V Opavě 1. prosince 2015 

 

Přehled sankčních poplatků je platný od 1. ledna 2016 

 

 

                                                                               
 Mgr. Zuzana Bornová 

                                                                           ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 

 

 


