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Ceník placených služeb a poplatků knihovny 

 
1. Registrační poplatky 

A. Hlavní budova a městské pobočky 

Dospělí 200,- Kč 

Instituce 200,- Kč 

Senioři od 70 let 100,- Kč 

Děti do 15 let 100,- Kč 

Jednorázový poplatek1 50,- Kč 

 

Registrační poplatek na hlavní budově a městských pobočkách platí 365 dní od 

data zaplacení. Uživatelé, kteří zaplatili registrační poplatek na dané období, 

mohou navštěvovat všechny pobočky knihovny včetně knihoven příměstských 

částí Opavy.  

 

B. Knihovny v příměstských částech  
 

Místní knihovny: Komárov, Malé Hoštice, Vávrovice, Suché Lazce 

a Milostovice 

 

Dospělí 50,- Kč 

Senioři nad 70 let 25,- Kč 

Děti do 15 let 25,- Kč 

 

Registrační poplatek v příměstských částech platí 365 dní od data zaplacení a je 

platný pouze pro konkrétní pobočku. 

 

V případě, že má uživatel uhrazen platný poplatek v příměstské části a chce 

navštěvovat oddělení hlavní budovy nebo pobočky v Opavě-Kateřinkách, 

Opavě-Kylešovicích a na Olomoucké ulici, musí ve své věkové kategorii 

uhradit doplatek: 

 

Dospělí 150,- Kč 

Senioři nad 70 let 75,- Kč 

Děti do 15 let 75,- Kč 

  

                                                 
1 Viz článek 4, bod 9 Knihovního řádu 



Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace 

Ceník placených služeb a poplatků knihovny – Příloha č. 1 

 

2 

 

2. Ceník dalších služeb knihovny 

ztráta průkazu 50,- Kč 

poškození čárového kódu 50,- Kč 

poškození obalu knihy 20,- Kč 

ztráta dokumentu 200,- Kč/ dokument 

rezervace 10,- Kč/ dokument 

oznámení rezervace poštou 21,- Kč 

nevyzvednutá rezervace 10,- Kč/ dokument 

nevyzvednutá objednávka  10,- Kč/ dokument 

MVS 90,- Kč/ dokument 

MMVS (Evropa bez GB) 300,- Kč/ dokument 

MMVS (mimo evropské země a GB) 500,- Kč/dokument 

použití PC 5,- Kč/ každých započatých 15 minut2 

záznam dat na CD/DVD 10,- Kč/ ks  

prázdný nosič CD/DVD 20,- Kč/ ks  

folie na dokumenty 2,- Kč/ ks 

 

kroužková vazba: 

do 20 listů 30,- Kč/ dokument 

do 50 listů 35,- Kč/ dokument 

do 100 listů 40,- Kč/ dokument 

 

černobílé kopírování/ tisky: 

A4 2,- Kč 

A4 oboustranně 3,- Kč 

A3 4,- Kč 

A3 oboustranně 6,- Kč 

  

                                                 
2 Uživatelé s platnou registrací a uživatelé zrakově znevýhodnění, uživatelé neslyšící, němí, 

hluchoněmí a imobilní uživatelé s planou registrací ve Zvukové knihovně KPBO zdarma 
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barevné kopírování/ tisky 

A4 5,- Kč 

A4 oboustranně 10,- Kč 

A3 10,- Kč 

A3 oboustranně 20,- Kč 

 

laminování: 

průkazy 5,- Kč/ ks 

A5 10,- Kč/ ks 

A4 20,- Kč/ ks 

A3 30,- Kč/ ks 

 

 

Ceník je platný od 1. ledna 2023 

 

 

V Opavě 1. prosince 2022 
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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 

• cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 21,- Kč 

v případě obyčejného psaní a 63,- Kč v případě doporučeného psaní 

 

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

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

3. upomínka 100,- Kč (posílá se emailem, sms, poštou) 

4. upomínka 200,- Kč (posílá se emailem, sms, poštou) 

5. upomínka 400,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 5. upomínky - podání na právní kancelář – 600,- 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 

• cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 21,- Kč 

v případě obyčejného psaní a 63,- Kč v případě doporučeného psaní 

 

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

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

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

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

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

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 600,- 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 

• cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 21,- Kč 

v případě obyčejného psaní a 63,- Kč v případě doporučeného psaní 

 

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

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

3. upomínka 100,- Kč (posílá se emailem, sms, poštou) 

4. upomínka 200,- Kč (posílá se emailem, sms, poštou) 

5. upomínka 400,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 600,- Kč 

 

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

• lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní 

• cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 21,- Kč 

v případě obyčejného psaní a 63,- Kč v případě doporučeného psaní 

 

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

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

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

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

5. upomínka 100,- Kč (upomínací doporučený dopis) 

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 600,- Kč  
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E. výpůjčky audiovizuálních dokumentů (DVD, BD) v mediatéce– výpůjční 

doba je 7dní 

• lhůta mezi jednotlivými upomínkami je 7 dní 

• upomínka se násobí počtem výpůjček 

• cena upomínky zasílané poštou je navýšena o cenu poštovného tj. 21,- Kč 

v případě obyčejného psaní a 63,- Kč v případě doporučeného psaní 

 

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

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

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

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

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

 

29. den po zaslání 5. upomínky – podání na právní kancelář – 600,- Kč 

 

 

 

 

 

Ceník je platný od 1. ledna 2023 

 

V Opavě 1. prosince 2022 

                                                                                                  

 


