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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 

                                                                                                  

 


