
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovní řád 

Příloha č. 2: 

Přehled sankčních plateb 

 

 

 



Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 

Přehled sankčních plateb – Příloha č. 2 

 

1 

 

 

Přehled sankčních plateb 

A. běžné výpůjčky – výpůjční doba 33 dní 

 týká se knih (KN), časopisů (PE), magnetofonových kazet (MG), 

elektronických příloh knih a časopisů (CD, DVD) 

 lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 28 dní 

 

1. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 30,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 60,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 150,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

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

 

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

 

B. výpůjčky se zkrácenou půjčovní lhůtou – výpůjční doba 14 dní 

 týká se knih z příruční knihovny (PK), studovny (BIS), hudebních nosičů 

(LP a CD) a audioknih (CD) 

 upomínka se násobí počtem jednotlivých výpůjček 

 lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní 

 

1. upomínka 10,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 30,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 40,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

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

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 500,- Kč 
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C. výpůjčky zapůjčené přes meziknihovní výpůjční službu (MVS, MMVS) 

– výpůjční doba je stanovena dle podmínek knihovny, která dokument 

zapůjčila 

 upomínka se násobí počtem jednotlivých výpůjček 

 lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní 

 

1. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 50,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 80,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 100,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

5. upomínka 150,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

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

 

 

D. výpůjčky denního tisku (PE) – výpůjční doba je 7dní 

 lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní 

 

1. upomínka 10,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 30,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 40,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

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

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 500,- Kč 
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E. výpůjčky audiovizuálních dokumentů (DVD a BD) – výpůjční doba je 

1 den  

 týká se výpůjček filmových nosičů (DVD, Blu-ray) v mediatéce 

 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 

 upomínka se násobí počtem jednotlivých výpůjček a půjčovních dnů 

 lhůta mezi 1.,2. a 3. upomínkou je 1 den 

 lhůta mezi 3., 4. a 5, upomínkou je 7 dní 

 

1. upomínka 10,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 30,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 40,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

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

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 500,- Kč 
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F.výpůjčky realizované v knihovnách příměstských částí Opavy – Malé 

Hoštice, Komárov, Milostovice, Suché Lazce a Vávrovice 

 týká se knih (KN), časopisů (PE), magnetofonových kazet (MG), 

elektronické přílohy knih a časopisů (CD, DVD) 

 výpůjční doba 70 dní 

 lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 28 dní 

 

1. upomínka 20,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

2. upomínka 30,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

3. upomínka 60,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

4. upomínka 150,- Kč (posílá se emailem nebo sms službou) 

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

 

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

 

Ceník je platný od 1. ledna 2018 

 

V Opavě 1. prosince 2017 

                                                                                                  

 
 

 


