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Ceník služeb a poplatků platný od 1. ledna 2015 
 

1. Registrační poplatky 
 

 

A. Hlavní budova a městské pobočky: 

 
Dospělí                150,-Kč     

Děti do 15 let                  70,-Kč 

 

Jednorázový poplatek*:            30,- Kč 

 

 

 

Registrační poplatek na hlavní budově a městských pobočkách  platí  1 rok od data zaplacení. 

Uživatelé, kteří zaplatili registrační poplatek na dané kalendářní období, mohou navštěvovat 

všechny pobočky knihovny po předložení dokladu o zaplacení registračního poplatku včetně  

knihoven v příměstských částech Opavy. 

 

* Jednorázový poplatek je vázán na jednu návštěvu a jednorázové výpůjčky dokumentů na 

jednom oddělení či pobočce, je vázán na registraci  pro dospělé uživatele. Jednorázový 

poplatek nelze uplatnit na oddělení mediatéka. 

 

 

 

B. Knihovny v městských částech 

Místní knihovny: Komárov, Malé Hoštice,  Vávrovice, Suché Lazce a Milostovice. 

Dospělí       -  50,-Kč     

Děti do 15 let    - 25,-Kč     

 

Důchodci od 70 let  z d a r m a. 

 

Registrační poplatek v knihovnách v městských  částech  platí 1 rok od data zaplacení a je 

platný pouze pro konkrétní pobočku.  

V případě, že čtenář má uhrazen platný poplatek v městské části a chce navštěvovat oddělení 

hlavní budovy nebo pobočky v Opavě Kateřinkách, Kylešovicích a na Olomoucké ulici musí 

uhradit doplatky v této výši po předložení dokladu o zaplacení poplatku ve své věkové 

kategorii: 

dospělí     -  100,-Kč     

děti do 15 let -    45,-Kč     
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C. Bezplatná registrace 

 

1) Interní uživatelé – zaměstnanci  

 

2) Kolektivní uživatelé – knihovny, školská zařízení a MMO kancelář primátora 

 

 

3)   Uživatelé starší 70 let: 

jsou osvobozeni od registračního poplatku v knihovně,  jejich průkaz je nepřenosný. 
Jsou povinni realizovat své výpůjčky osobně. V odůvodněných případech mohou výpůjčky 

knih realizovat rodinní příslušníci,  kteří se však musí kromě platného čtenářského průkazu  

prokázat i občanským  průkazem rodinného příslušníka, jehož jménem výpůjčky realizují, 

toto se   vztahuje  pouze na půjčování  běžných knih a časopisů  z fondu knihovny. 

V zastoupení nelze realizovat požadavky na  služby MVS ve studovně a  výpůjčky v oddělení 

mediatéka.  

 

     

 Tělesně postižení uživatelé: 

a) uživatelé zvukové knihovny   (ZK) 

b) uživatelé neslyšící, němí a hluchoněmí   (ZTPN) 

c) uživatelé těžce tělesně postižení ( imobilní občané) (TTP) 

 

 

 

 

2. Ceník dalších služeb knihovny: 

 
ztráta průkazu          50,-Kč 

poškození čárového kódu                 50,- Kč 

rezervace                            10,- Kč / dokument 

nevyzvednutá rezervace                                10,- Kč/dokument 

MVS                                  60,-Kč / dokument  

Použití PC a scannování                                 5,- Kč/každých  započatých 15 minut* 

Černobílý tisk (laser)                                      2,- Kč/A4 

Černobílý tisk oboustranný (laser)                 3,- Kč/A4 

Barevný tisk (včetně ČB tisku inkoustem)     5,- Kč/A4 

Barevný tisk (včetně ČB tisku inkoustem)   10,- Kč/A3 

 

Záznam dat na CD včetně nosiče                  30,- Kč/ ks 

Záznam dat na vlastní CD / DVD                 20,- Kč/ ks 

 

Kroužková vazba 20, 50, 100 listů     30, 35, 40,- Kč /dokument  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Uživatelé s platnou registrací a uživatelé TTP, zrakově postižení, němí a hluchoněmí 

s platnou registrací ve Zvukové knihovně KPBO zdarma. 
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Kopírování černobíle: 
 

A4   jednostranně   2,-Kč 

A4   oboustranně   3,-Kč 

 

 

A3  jednostranně   3,-Kč 

A3  oboustranně   5,-Kč 

 

Kopírování barevně: 
 

A4   jednostranně   5,-Kč 

A4   oboustranně   10,-Kč 

 

 

A3  jednostranně   10,-Kč 

A3  oboustranně   20,-Kč 

 

Laminování dokumentů: 

 
Průkazy      5   Kč/ks 

A5       8,- Kč/ks          

A4            15,- Kč/ks                 

A3     30,- Kč/ks          

        

       

Zvuková knihovna:  platby dle platného Výpůjčního řádu Zvukové knihovny.  

Mediatéka:  platby dle platného Výpůjčního řádu  mediatéky. 

 

 

 

V Opavě 1. prosince 2014 

 

Ceník je platný od 1. ledna 2015 

                                                                                      

 

                                                                               Mgr. Zuzana Bornová 

                                                                           ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 

 

 


