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I. V eobecná ustanovení

lánek 1
Základní ustanovení

(1) M stská knihovna ve Svitavách (dále jen M KSy) je z ízena jako p ísp vková organizace m sta 
Svitavy z izovací listinou vydanou na základ  usnesení zastupitelstva m sta Svitavy ze dne 24. 10. 
2002 . D/2 podle dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona . 128/2000 Sb., o obcích v platném zn ní, 
dále podle §27 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t  a v souladu 
se zákonem . 257/2001 Sb. (Knihovní zákon)

(2) M KSy je knihovnou základní ve smyslu zákona . 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování ve ejných knihovnických a informa ních slu eb (Knihovní zákon) a plní úkoly a poslání 
v tomto zákonu vymezené. Je evidována u Ministerstva kultury R jako ve ejná knihovna pod 
íslem 0801/2002.

(3) Knihovní ád M KSy (dále jen knihovní ád) upravuje podmínky, za nich  M KSy 
poskytuje ve ejnosti knihovnické, informa ní a ostatní slu by.

(4) M KSy je pov ena Krajskou knihovnou v Pardubicích výkonem regionálních funkcí v okrese 
Svitavy.

(5) Knihovní  ád vydává  editelka M KSy.

lánek 2
Vymezení základních pojm

(1) Provozní den je den, kdy je knihovna otev ena ve ejnosti.  

(2) Knihovní jednotkou se rozumí ka dý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná 
v c. Knihovní jednotkou pro ú ely výp j ního procesu m e být rovn  stolní hra, sluchátka, 
elektronické za ízení apod.

(3) Knihovní fond je soubor ve kerých knihovních jednotek, které M KSy zp ístup uje svým 
u ivatel m.

(4) Volný výb r je ást knihovního fondu, která je u ivateli p ístupná bez zprost edkování 
knihovníkem.

(5) U ivatelem knihovny (dále jen u ivatel) je ka dý, kdo v daném okam iku jakýmkoliv zp sobem 
vyu ívá knihovní fond, technické za ízení, data nebo jakékoliv jiné slu by poskytované M KSy, a to 
jak osobn , tak prost ednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. U ivatelem je rovn  
ka dý, kdo se zdr uje v prostorách knihovny.

(6) Registrovaným u ivatelem knihovny (dále jen tená ) je u ivatel, který vstoupil s M KSy do 
smluvního vztahu, v jeho  rámci mu M KSy umo uje provád t absen ní výp j ky a vyu ívat dal í 
slu by. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto smluvního vztahu stanoví knihovní ád dále. 
Evidenci výp j ek a tená  vede knihovna prost edky výpo etní techniky.
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(7) Registra ní období je asový úsek, b hem n ho  registrovaný tená  má právo na to, aby mu 
M KSy poskytovala slu by ur ené registrovaným tená m. Registra ní období trvá 365 dní, tj. 
jeden rok.

(8) Absen ní výp j ka  výp j ka knihovní jednotky, kterou m e se svolením knihovny a za dále 
vymezených podmínek registrovaný u ivatel u ívat mimo prostory knihovny.

(9) Prezen ní výp j ka  výp j ka knihovní jednotky, kterou u ivatel realizuje pouze v prostorách 
knihovny.

(10) Jednorázová výp j ka  forma absen ní výp j ky omezená na jednu knihovní jednotku 
s právem knihovny vybrat kauci. 

(11) Výp j ní lh ta je doba, po kterou smí u ivatel vyp j enou knihovní jednotku u ívat. Výp j ní 
lh ta je stanovena tímto knihovním ádem, není-li p i realizaci výp j ky knihovnou stanoveno jinak. 

(12) Zákonný zástupce  osoba, která na sebe bere práva a povinnosti u ivatele, za kterého ru í a 
kterého zastupuje. Zákonný zástupce se zavazuje, e v p ípad  neschopnosti u ivatele dostát 
stanoveným podmínkám pro vyu ívání slu eb knihovny vypo ádá v echny pohledávky knihovny 
v i u ivateli.

(13) Po izovací cena je cena, za kterou byla knihovní jednotka po ízena a je u konkrétní knihovní 
jednotky zjistitelná z ú etního dokladu. U knihovních jednotek, u kterých není cena zjistitelná tímto 
postupem, je po izovací cena ur ena s ohledem na aktuální tr ní ceny obdobných titul .

II. U ivatelé knihovny a jejich práva a povinnosti

lánek 3
Slu by u ivatel m

(1) M KSy poskytuje výp j ní slu by. 

(2) M KSy poskytuje informa ní slu by v rozsahu p im eném jejímu poslání, zejména 
referen ní, faktogra cké a bibliogra cké informace, informace z vn j ích informa ních zdroj .

(3) M KSy umo uje vyu ívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu. 

(4) M KSy umo uje vyu ívat výpo etní a jinou techniku M KSy. M KSy umo uje p ístup k 
internetu viz P íloha . 2 (Provozní ád internetu).

(5) M KSy za úhradu stanovenou v P íloze . 1 (Ceník) knihovního ádu umo uje z fondu 
M KSy zhotovení tiskových rozmno enin ve smyslu § 13, § 30 a § 30a zákona . 121/2000 Sb. 
(autorský zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis .

(6) M KSy pro ve ejnost po ádá kulturní a vzd lávací akce.
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(7) Nad rámec dosavadních slu eb M KSy m e experimentáln  (na zkou ku) poskytovat nové 
slu by. M KSy si vyhrazuje právo kdykoliv takové slu by p estat poskytovat, v nezbytných 
p ípadech i bez p edchozího upozorn ní. Dot eným osobám samotné zru ení takové slu by 
nezakládá právo na náhradu kody, zadostiu in ní nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti 
smluvních stran p i u ívání nové slu by se ídí podmínkami, které M KSy pro tuto slu bu p edem 
stanoví.

(8) M KSy m e ve výjime ných p ípadech své slu by po nezbytn  nutnou dobu neposkytovat 
v bec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování slu by brání 
skute nost, kterou M KSy nemohla p ekonat ani odstranit. Dot eným osobám nemo nost 
vyu ívání slu eb M KSy nezakládá právo na náhradu kody, zadostiu in ní nebo jiné podobné 
právo.

(9) M KSy informuje o svých slu bách na internetové adrese www.booksy.cz, v knihovn , a v 
p ípad  souhlasu u ivatele také dal ími dostupnými prost edky (email).  

(10) Neregistrovanému u ivateli mohou být poskytnuty prezen ní slu by, které nejsou adresné 
(poskytnutí informace, kopírování, prezen ní výp j ky apod.).

lánek 4
Základní povinnosti u ivatel

(1) U ivatel je povinen ídit se knihovním ádem a respektovat p ípadná omezení uvedená v 
náv t vním ádu knihovny nebo sd lená odpov dným zam stnancem.

(2) V echny slu by M KSy u ivatel m e vyu ívat jen k ú el m, které jsou v souladu s posláním 
M KSy, a zp sobem, který není na újmu innosti M KSy a práv ostatních osob.

(3) U ivatel je povinen se v knihovn  chovat v i svému okolí ohledupln , zejména zachovávat 
klid a v prostoru knihovny nic nepo kozovat. U ivatel nesmí ostatní ohro ovat, obt ovat a 
omezovat v právu na pokojné vyu ívání slu eb M KSy. Prostory knihovny u ivatel smí u ívat jen v 
souladu s jejich ur ením. Pobyt v knihovn  je zakázán osobám zne i t ným, podnapilým nebo pod 
vlivem omamných a psychotropních látek. V knihovn  není dovoleno kou it ani pou ívat 
elektronické cigarety. 

(4) P i práci s výpo etní technikou a jiným technickým za ízením M KSy je u ivatel povinen se 
ídit písemnými instrukcemi umíst nými u za ízení a u po íta  nebo p ímo v jejich programovém 

vybavení a také pokyny zam stnanc  M KSy. Nesmí p itom zasahovat do za ízení, m nit nastavení 
a instalace viz P íloha . 2 (Provozní ád internetu). 

(5) U ivatel, který poru uje právní p edpisy nebo knihovní ád, m e být z prostor knihovny 
vykázán.

(6) U ivatel je povinen p ed odchodem z knihovny (p ípadn  z vymezeného prostoru) p edlo it ke 
kontrole v echny vyná ené knihovní jednotky. Takté  v p ípad  zvukového signálu p i pr chodu 
detek ními branami elektronické ochrany je u ivatel povinen p edlo it vyná ené dokumenty ke  
kontrole.
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(7) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výp j ky je pova ováno za kráde , a dokonce i jen 
pokus o ni m e být oznámen Policii R a M stské policii.

lánek 5
Slu by ur ené registrovanému  tená i

(1) Na registrovaného tená e se v plné mí e vztahují práva a povinnosti, které mají u ivatelé. 
Registrovaný tená  dále m e vyu ívat adresné slu by uvedené v následujících odstavcích.

a) Registrovaný  tená  má právo na absen ní, prezen ní a jednorázové výp j ky.
b) Registrovaný  tená  má právo na rezervování a objednání knihovní jednotky podle  l. 27 
a 28.

(2) Registrovaný tená  má právo vyu ívat výpo etní i jinou techniku M KSy k vymezeným 
ú el m dle P ílohy . 2 (Provozní ád internetu).

(3) P ístup ke svému tená skému kontu.

a) Registrovaný tená  má právo na p ístup ke svému tená skému kontu prost ednictvím
internetu nebo v knihovn  prost ednictvím on-line katalogu.
b) Registrovaný tená  má své tená ské konto chrán no heslem, které si m e kdykoli sám 
zm nit. 
c) Registrovaný tená  je povinen dbát, aby p ístup k jeho tená skému kontu nebyl 
zneu it. Zejména nesmí nikomu p enechat k u ití sv j tená ský pr kaz nebo s kýmkoli sdílet 
p ístupové údaje ke tená skému kontu p ístupnému prost ednictvím internetu. 
d) Registrovaný tená  odpovídá za ka dé zneu ití p ístupu ke svému tená skému kontu, 
které nebylo zp sobeno chybou na stran  M KSy.

(4) editelka M KSy m e rozhodnout o odep ení slu eb registrovanému tená i na dobu a  p ti 
let. editelka tak rozhodne, pokud  tená

a) spáchá trestný  in proti zájm m M KSy,
b) má dluh u M KSy,
c) jiným zvlá  záva ným zp sobem nebo opakovan  záva ným zp sobem poru í knihovní 
ád.

lánek 6
Registrace u ivatele

(1) Registrace  tená e star ího 15 let

a) M KSy zaregistruje adatele star ího 15 let po vypln ní tená ské p ihlá ky, p edlo ení 
platného dokladu toto nosti a uhrazení poplatku. Dokladem toto nosti se rozumí platný 
ob anský pr kaz, pop . pas, u cizinc  doklad o povolení pobytu vydaný Policií R.

b) Není-li adatel právn  zp sobilý k registraci, iní tento úkon za n j jeho zákonný 
zástupce. 
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(2) Registrace  tená e mlad ího 15 let

a) adatel mlad í 15 let vyplní tená skou p ihlá ku a jejím p edlo ením po ádá M KSy o 
registraci. Za adatele m e jednat i jeho zákonný zástupce.  

b) P ihlá ka adatele musí být p edem písemn  schválena a podepsána jeho zákonným 
zástupcem. 

c) Zákonný zástupce musí spl ovat stejné podmínky jako adatel star í 15 let. 
 

(3) Vznik právního vztahu
Právní vztah mezi M KSy a adatelem vznikne, jakmile M KSy se adatelem uzav e smlouvu o 
poskytování slu eb. Smlouva je uzav ena adatelovým podpisem tená ské p ihlá ky. M KSy vydá 
po podpisu p ihlá ky adateli tená ský pr kaz. Tím okam ikem se adatel stává registrovaným 
tená em a získává  tená ská práva a povinnosti.

III. Ochrana osobních údaj

lánek 7
Zpracovávané osobní údaje

(1) M KSy nezpracovává osobní údaje u ivatele, který není registrovaným tená em, nebo jeho 
zástupcem. To neplatí ohledn  osobních údaj  zpracovávaných za ú elem p ístupu k internetu viz 
P íloha . 2 (Provozní ád internetu).

(2) M KSy zpracovává osobní údaje u ivatele, který je registrovaným tená em nebo jeho 
zástupcem, na základ  smlouvy o poskytování slu eb a v souladu s na ízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  a o zru ení sm rnice 95/46/ES. 

(3) M KSy zpracovává základní a dal í osobní údaje, statistické údaje, údaje slu ební, údaje ú etní 
a právní. Údaje jsou zpracovávány za ú elem

a) ochrany majetku M KSy a knihovního fondu,
b) poskytování slu eb u ivatel m,
c) statistického hodnocení  innosti M KSy,
d) hodnocení spokojenosti tená  a kontroly jakosti práce zam stnanc ,
e) evidence pohledávek a ú etních operací,
f) postupu p i vy izování ádosti tená ,
g) informování o slu bách poskytovaných M KSy,
h) prokázání i zamezení zneu ití p ístupu na internet k trestné innosti.

(4) Základními údaji registrovaného  tená e jsou jeho
a) jméno a p íjmení,
b) datum narození,
c) adresa trvalého pobytu; v p ípad  cizinc  adresa pobytu na území  R.

(5) Údaje podle odst. (4) je povinen  adatel o registraci uvést a strp t jejich zpracování.
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(6) Dal ími údaji, které v ak  adatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) koresponden ní adresa,
b) e-mailová adresa,
c) telefon,
d) akademické tituly,
e) údaj o tom, e je tená  dr itelem pr kazu ZTP i student.

(7) Základní údaje a dal í údaje zákonného zástupce se zpracovávají ve stejném rozsahu a 
struktu e jako základní a dal í údaje tená e. 

(8) Registrovaný tená , p íp. jeho zákonný zástupce,  je povinen oznámit zm ny jména, p íjmení, 
adresy trvalého pobytu a p ípadné koresponden ní adresy osobn   bez zbyte ného odkladu.

(9) Údaje dle odst. (6) písm. a) a  d) uvede tená , pokud chce umo nit, aby tyto údaje M KSy 
vyu ívala pro komunikaci s ním, nap . pro vyrozum ní o spln né rezervaci, objednávce i 
upomínání. Údaj dle odst. (6) písm. e) uvede, pokud chce erpat výhody, které M KSy poskytuje. 

(10) Údaj o studiu dokládá u ivatel platným studijním dokladem nebo potvrzením koly, z n ho  je 
z ejmé, e jde o prezen ní formu studia. 

(11) Údaje slu ební jsou údaje o provedených transakcích s kontem tená e. Údaje slu ební jsou 
zejména údaje o

a) vydaných a zru ených  tená ských pr kazech,
b) provedení, p ípadn  i ukon ení absen ní výp j ky nebo prezen ní výp j ky,
c) objednávce knihovní jednotky,
d) rezervaci knihovní jednotky,
e) p ihlá ení tená e k po íta ové síti a výp j nímu protokolu M KSy prost ednictvím 
ve ejného elektronického katalogu, internetu nebo slu eb knihovníka,
f) náhrad   kody na vyp j ené knihovní jednotce.

(12) Údaje ú etní jsou údaje o provedených pen itých transakcích mezi tená em, p ípadn  
zástupcem a M KSy.

(13) Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které M KSy u inila v i tená i, který se ocitl v 
prodlení se spln ním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému ve ejnému ú adu byl 
adresován návrh sm ující k obran  práv M KSy a jak tento ú ad o návrhu rozhodl. 

lánek 8
Práva tená  v souvislosti s ochranou osobních údaj

(1) M KSy umo ní tená i náhled do p ihlá ky tená e a do dal ích doklad  u ní ulo ených a 
náhled do údaj  vedených v po íta ové databázi. tená i té  m e být poskytnuta kopie doklad  a 
údaje vyti t né z databáze. 

(2) Jsou-li údaje nesprávné, tená  je povinen sd lit M KSy údaje správné. Jde-li o základní údaje 
registrovaného tená e dle l. 7 odst. (4), je tená  povinen tyto údaje prokázat. Emailovou adresu, 
telefon a p ihla ovací údaje si m e tená  zm nit on-line po p ihlá ení do svého tená ského 
konta.
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(3) tená , který zjistí, nebo se domnívá, e M KSy zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s 
ochranou soukromého a osobního ivota, m e po ádat M KSy o vysv tlení a odstran ní takto 
vzniklého stavu (zejm. opravou, dopln ním, blokováním nebo likvidací osobních údaj ). Je-li ádost 
tená e shledána oprávn nou, M KSy odstraní neprodlen  závadný stav zp sobem podle povahy 

p ípadu. ádost je t eba podávat písemn . 

(4) tená  má právo obrátit se kdykoliv se svým podn tem týkajícím se jeho osobních údaj  na 
vedení knihovny. 

lánek 9
Uchovávání osobních údaj

(1) Osobní údaje tená e a jeho zástupce M KSy uchovává na originálech a kopiích písemností, 
kterými jsou:

a) p ihlá ka  tená e,
b) doklady p edlo ené u ivatelem, které od vod ují jeho ádost, aby M KSy po n m ne ádala 
smluvní pokutu, odpustila dluh nebo ud lila výjimku
c) ú etní a právní doklady

(2) Písemnosti jsou uchovávány v prostorách knihovny v uzam ené sk í ce. P ístup k t mto 
písemnostem je omezen pouze na pracovníky, kte í s nimi pracují v rámci svých pracovních úkon . 

(3) Osobní údaje u ivatele i zákonného zástupce M KSy uchovává v po íta ové databázi.

(4) Po íta ové databáze jsou ulo eny na vyhrazených serverech. P ístup k t mto  dat m je 
chrán n systémem p ístupových ú t , hesel a práv stanovených  v rozsahu pot ebném pro pln ní 
úkol  jednotlivých zam stnanc . P ístup k dat m je chrán n ochranným systémem.

(5) M KSy p edává osobní údaje t etím osobám pouze tehdy, jestli e o to po ádá tená  ve 
vztahu ke svým údaj m, jestli e tak stanoví zákon nebo v p ípad  ochrany svých práv v i 
dlu níkovi. 

lánek 10
Doba zpracovávání osobních údaj  a jejich likvidace

(1) M KSy zpracovává osobní údaje od okam iku, kdy adatel o registraci p edá M KSy 
vypln nou p ihlá ku, ím  projeví souhlas se zpracováním svých osobních údaj . 

(2) Osobní údaje tená e M KSy likviduje, jakmile tená  písemn  nebo osobn  projeví p ání dále 
nebýt registrovaným tená em. Podmínkou je, e tento tená  nemá v i M KSy ádný dluh. 

(3) Osobní údaje tená e M KSy likviduje i bez ádosti tená e, pokud od konce posledního 
registra ního období uplynuly t i roky a zárove  jsou vypo ádány dluhy tená e v i M KSy. 

(4) M KSy nelikviduje základní osobní údaje tená e,  kterému byly rozhodnutím editele M KSy 
podle l. 5 odst. (4) odep eny slu by registrovanému  tená i, po dobu trvání tohoto opat ení. 
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(5) Osobní údaje zákonného zástupce tená e M KSy likviduje M KSy spolu s likvidací osobních 
údaj  tohoto tená e.

(6) Pokud je tá  osoba zárove  tená em a zákonným zástupcem tená e, likviduje M KSy její 
osobní údaje tehdy, kdy  zanikne poslední z t chto vztah .

(7) Osobní údaje registrovaného tená e zachycené v po íta ových databázích jsou zlikvidovány 
vymazáním identi ka ních údaj  (anonymizace), pokud od konce posledního registra ního období 
uplynuly t i roky. Takto anonymizované údaje jsou dále pou ívány pouze pro statistické ú ely.

(8) Osobní údaje registrovaného  tená e zaznamenané v listinné podob  likviduje M KSy skartací 
t chto listin. Pro skartaci se uplatní zákon . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové slu b  a o 
zm n  n kterých zákon , v platném zn ní, a dal í právní p edpisy.

(9) Osobní údaje u ivatele studovny jsou anonymizovány rok od konce registra ního období. 

IV. tená ská práva a povinnosti, tená ský pr kaz

lánek 11
tená ská práva a povinnosti

(1) Registrovaný  tená  má zejména právo na to, aby M KSy

a) dodr ovala knihovní  ád,
b) tomuto  tená i poskytovala slu by ur ené v em u ivatel m,
c) tomuto tená i poskytovala slu by ur ené pouze registrovaným tená m a zpracovávala 
jeho osobní údaje pouze k ú elu a v rozsahu stanoveném knihovním  ádem a zákonem.

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný  tená  zejména povinen

a) dodr ovat knihovní  ád,
b) strp t zpracování svých osobních údaj  k ú elu a v rozsahu stanoveném knihovním ádem,
c) plnit v as a  ádn  v echny své závazky v i M KSy.

(3) M KSy m e registrovanému tená i do asn  up ít jeho právo na slu by poskytované pouze 
registrovaným tená m (dále jen zablokovat tená ská práva ) zejména tehdy, kdy  registrovaný 
tená  M KSy nevrátil výp j ku, její  výp j ní lh ta ji  uplynula, nebo má v i M KSy splatný 

pen itý dluh.

(4) Zablokovat tená ská práva m e M KSy té  tehdy, hrozí-li újma na právech M Ksy nebo 
tená e,  kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dal ích p ípadech, kdy to stanoví knihovní  ád.

(5) Právo M KSy zablokovat tená ská práva zaniká, jakmile d vod pro zablokování tená ských 
práv odpadne. 
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lánek 12
tená ský pr kaz

(1) Registrovaný  tená  prokazuje  tená ská práva svým  tená ským pr kazem.

(2) tená ský pr kaz je nep enosný. Slu bu ur enou pouze registrovanému tená i M KSy 
poskytne jen tomu, kdo p edlo í sv j vlastní  tená ský pr kaz.

(3) tená ský pr kaz osoby mlad í 15 let je ur en pouze tomuto tená i. Jsou na n j poskytovány 
slu by a dokumenty odpovídající v ku dít te, p íp. jeho kolním pot ebám. 

(4) V p ípadech hodných zvlá tního z etele m e u ivatel ádat, aby slu ba byla poskytnuta do 
rukou jeho zástupce. Za p ípad hodný zvlá tního z etele se pova uje zejména p ípad, kdy se 
u ivatel z objektivn  existujících d vod  nem e do knihovny dostavit, a tato skute nost by 
p edstavovala záva nou újmu na jeho u ivatelských právech.

(5) tená  odpovídá za zneu ití svého  tená ského pr kazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. 
 
(6) tená  obdr í  tená ský pr kaz p i registraci. Jeho cena je zahrnuta v zápisném.

(7) Za vystavení duplikátu  tená  zaplatí poplatek dle P ílohy . 1 (Ceník).

lánek 13
Trvání, prodlou ení a zru ení  tená ských práv

(1) tená ská práva trvají do zru ení registrace. Registrace je zru ena likvidací osobních údaj  
tená e za spln ní podmínek uvedených v  l. 10 odst. (2) a (3).

(2) tená ská práva na slu by ur ené pouze registrovaným tená m trvají 12 m síc  (registra ní 
období). Po uplynutí registra ního období se tato práva blokují do jejich prodlou ení.

(3) M KSy na ádost tená e prodlou í, a to i opakovan , trvání jeho práv o dal ích 12 m síc , 
pokud tená  zaplatí poplatek za jedno registra ní období a splní v echny podmínky stanovené 
knihovním ádem.

(4) P i prodlu ování tená ských práv je tená  povinen oznámit p ípadnou zm nu svých 
identi ka ních údaj . Pokud tená  neohlásí zm nu údaje, má se za to, e údaj zm n n nebyl.

(5) Prodlou it tená ská práva b hem dosud neskon eného registra ního období je mo né v 
knihovn . Nové registra ní období za íná prvním dnem po uplynutí období p vodního.

(6) Prodlou it tená ská práva po skon ení registra ního období je mo né v knihovn , p i em  
tená  musí prokázat svoji toto nost. Nové registra ní období za íná dnem, kdy byla ádost o 

prodlou ení p ijata a zárove  byly spln ny v echny podmínky stanovené knihovním ádem. 

(7) Dobu trvání tená ských práv (registraci) lze na ádost u ivatele p ed asn  ukon it, pokud má 
tená  vyrovnané závazky v i M KSy. P ed asným ukon ením registrace nevzniká nárok na 

vrácení ji  zaplaceného registra ního poplatku.
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lánek 14
Zápisné a poplatek za registra ní období

(1) tená  p i registraci zaplatí zápisné ve vý i uvedené v P íloze . 1 (Ceník). Zápisné p itom 
zahrnuje poplatek za jedno registra ní období.

(2) P i prodlou ení tená ských práv tená  zaplatí poplatek za registra ní období podle P ílohy 
. 1 (Ceník).   

(3) Zápisné ani poplatek za registra ní období neplatí tená  star í 70 let a tená  mlad í 15 let, 
který je dr itel pr kazu ZTP nebo ZTP/P.

lánek 15 
Prokazování toto nosti  tená e

(1) M KSy  ádá ov ení toto nosti  tená e a jeho zákonného zástupce p i první registraci.

(2) M KSy m e ádat ov ení toto nosti  tená e p i
a) prodlou ení  tená ských práv, 
b) odblokování  tená ských práv,
c) zm n  osobních údaj ,
d) podání  ádosti o likvidaci osobních údaj , 
e) výpisu historie konta  tená e,
f) vracení kauce,
g) vystavení duplikátu  tená ského pr kazu,
h) pochybnostech, zda lov k prokazující se tená ským pr kazem je toto ný s registrovaným 
tená em, jemu  byl tento pr kaz vydán.

Nebude-li ádosti o prokázání toto nosti vyhov no, M KSy zablokuje tená ská práva toho 
registrovaného tená e, jeho  tená ský pr kaz byl p edlo en.

(3) Ov ení toto nosti  tená ova zástupce  ádá M KSy v dy.
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V. Výp j ní slu by

lánek 16 
Prezen ní výp j ka

(1) Prezen n  se p j ují dokumenty z p íru ní knihovny, z regionálního fondu literatury, nová 
ísla asopis  (do doby ne  p ijde dal í íslo), audiovizuální dokumenty, jejich  absen ní p j ování 

je v rozporu s autorským zákonem (CD, které nejsou nedílnou sou ástí ti t ného dokumentu, se 
p j ují absen n  a  po uplynutí 9 m síc  od jejich vydání, resp. nabytí knihovnou). Toto omezení 
se nevztahuje na registrované u ivatele zvukových knih a na registrované u ivatele  pedagogy 
(dokládají potvrzením zam stnavatele).

(2) Prezen ní výp j ku z volného výb ru m e uskute ovat ka dý u ivatel. Smlouva o výp j ce 
je uzav ena, jakmile u ivatel uchopí knihovní jednotku z volného výb ru.

(3) Prezen ní výp j ku knihovní jednotky, která není umíst na ve volném výb ru, uskute ní 
u ivatel prost ednictvím knihovníka. Jedná se o dokumenty z tzv. regionálního fondu. Smlouva o 
výp j ce je uzav ena, jakmile knihovník  tená i p edá knihovní jednotku.

(4) Prezen n  vyp j enou knihovní jednotku je u ivatel povinen tentý  den bu  zaregistrovat jako 
absen ní nebo ji vrátit.

(5) U ivatel je povinen prezen n  vyp j enou knihovní jednotku vrátit
a) jakmile ji nepot ebuje,
b) p ed zavírací hodinou knihovny, kde byla výp j ka uskute n na, podle toho, co nastane 
d íve.

(6) Prezen n  vyp j enou knihovní jednotku u ivatel nesmí vynést z knihovny, ani kdy  je 
registrovaným tená em, pokud mu k tomu M KSy nedá výslovný souhlas zaregistrováním 
výp j ky jako výp j ky absen ní.

(7) Smlouva o prezen ní výp j ce je ukon ena vrácením knihovní jednotky p ímo obsluhujícímu 
knihovníkovi.

lánek 17 
Absen ní výp j ka

(1) M KSy se tená em uzav e smlouvu o absen ní výp j ce jím vybraných knihovních jednotek 
tím, e je p i te na jeho tená ské konto jako absen ní výp j ku a p edá mu je.

(2) Smlouvu podle odst. (1) M KSy uzav e, pokud knihovní jednotka je k takovému u ití ur ena a 
uzav ení smlouvy o výp j ce nebrání ádné jiné záva né okolnosti.

(3) tená i je proveden záznam o výp j ce prost edky výpo etní techniky do pam ových médií. 
M KSy m e tená i poskytnout listinný výpis záznam  o jeho závazcích v i M KSy (výpis 
výp j ek) p i uzavírání smlouvy o absen ní výp j ce a dále v dy, kdy  o to po ádá. 
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(4) tená  je povinen vrátit knihovní jednotku v as, a to osobn  nebo i prost ednictvím jiné osoby
a) jakmile ji nepot ebuje nebo
b) p ed uplynutím výp j ní lh ty, podle toho, co nastane d íve.

(5) Spln ním povinnosti podle odst. (4) je smlouva o výp j ce spln na a ukon ena.

(6) P i vrácení knihovní jednotky si m e osoba, která knihovní jednotku doru ila, vy ádat 
potvrzení o knihovní jednotce. 

(7) V p ípad  výpadku výpo etní techniky si M KSy vyhrazuje právo p eru it poskytování 
absen ních slu eb na dobu nezbytn  nutnou k odstran ní závady. 

(8) Jednorázová výp j ka  na jednorázovou výp j ku se vztahují podmínky l. 17 ods. (1)  (7). 

lánek 18
Bibliobox

tená  má mo nost vrátit knihovní jednotku (s výjimkou stolních her, elektronických te ek, albi 
tu ek) prost ednictvím tzv. biblioboxu (za ízení  schránky k vracení knih) umíst ného p ed 
budovou. V tomto p ípad  si nelze vy ádat potvrzení o vrácení knihovní jednotky. Knihovní 
jednotka vrácená prost ednictvím biblioboxu bude odepsána nejpozd ji následující provozní den 
po dni, kdy byla kniha do biblioboxu vhozena. Pokud bude knihovní jednotka vhozená do 
biblioboxu po kozená, za pin ná i jinak znehodnocená, M KSy ji neodepí e z  tená ského konta a 
bude tená e kontaktovat ve v ci náhrady této po kozené knihovní jednotky. 

lánek 19
Meziknihovní výp j ní slu ba (MVS)

(1) Registrovaný u ivatel má na základ  zákona . 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve zn ní 
pozd j ích p edpis , právo na meziknihovní výp j ní slu by (p ípadn  mezinárodní meziknihovní 
výp j ní slu by) mezi M KSy a ostatními knihovnami.

(2) ádost tená  podává bu  vypln ním písemné ádosti dostupné v odd lení dosp lých 
tená  nebo vypln ním formulá e dostupného na webu knihovny. S meziknihovní výp j ní 

slu bou a mezinárodní meziknihovní výp j ní slu bou souvisejí finan ní náklady ú tované u ivateli 
 viz P íloha . 1 (Ceník).

(3) Za p j ení dokumentu ru í M KSy do té doby, ne  je vrácen p j ující knihovn . V p ípad  
ztráty, po kození nebo zni ení dokumentu u ivatelem stanovuje zp sob náhrady kody p j ující 
knihovna. 

lánek 20
e-Výp j ka

Knihovna prost ednictvím online katalogu zprost edkovává svým u ivatel m s platnou registrací 
výp j ky elektronických knih (e-knih) vybraných poskytovatel  obsahu. Podmínky fungování této 
slu by a zp sob zp ístupn ní e-knih ur uje licen ní smlouvou s knihovnou p íslu ný poskytovatel 
obsahu, u ivatel knihovny s nimi v okam iku uskute n ní výp j ky vyslovuje sv j souhlas. 
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lánek 21
P j ování zvukových knih

(1) Fond zvukové knihovny zahrnuje nahrávky literárních d l z produkce Knihovny a tiskárny K. E. 
Macana ve formátu MP3. Tento fond slou í výhradn  zrakov  a jinak zdravotn  znevýhodn ným 
ob an m. 

(2) Zrakov  a jinak zdravotn  znevýhodn ní ob ané si mohou p j it i novinky z fondu mluveného 
slova, na které se vztahuje devítim sí ní ochranná lh ta. 

lánek 22
P ístup k databázím, p j ování stolních her a elektronické te ky knihy

(1) Registrovaný u ivatel m e zdarma vyu ívat p edplacené databáze M KSy.

(2) Podmínky p j ování stolních her jsou uvedeny v P íloze . 3.

(3) Podmínky p j ování elektronické te ky knih jsou uvedeny v P íloze . 4. Mimo obvyklý postup 
je uzav ena s u ivatelem smlouva o výp j ce up es ující podmínky výp j ky nad rámec tohoto 
knihovního ádu. 

lánek 23
Reprografické a jiné kopírovací slu by  

(1) M KSy poskytne u ivatel m kopírovací slu by p edev ím z dokument  ze svého fondu nebo 
z dokument  knihovnou výp j ených v rámci meziknihovní výp j ní slu by. U ivatel, pro kterého 
byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona . 121/2000 Sb. 
(autorského zákona)

(2) M KSy si vyhrazuje právo ur it po et kopií zhotovených na po kání. 

(3) Kopírovací slu by jsou zpoplatn ny dle platného ceníku P íloha . 1 (Ceník). M KSy odvádí 
autorským svaz m z ka dé placené kopie poplatek podle zákona . 121/2000 Sb.  (autorského 
zákona).

(4) Knihovna m e odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními p edpisy 
(poru ení autorských práv, í ení fa istické, rasistické, pornografické literatury a apod.)

lánek 24
Doná ková slu ba

Slu ba je primárn  ur ena v em, kterým zdravotní stav i handicap neumo uje nav tívit knihovnu 
osobn . Na základ  domluvy jsou doru eny po adované dokumenty tená i p ímo dom . Slu ba je 
bezplatná.
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lánek 25
Výp j ní lh ta

(1) Výp j ní lh ta se vztahuje k jednotlivým výp j kám.

(2) Pro v echny knihovní jednotky  iní výp j ní lh ta 30 dní. 

(3) Výp j ní lh ta m e být v od vodn ných p ípadech ze strany M KSy p edem upravena, o 
em  musí být tená  zpraven nejpozd ji p i uzavírání smlouvy o absen ní výp j ce.

(4) Ji  b ící výp j ní lh tu m e M KSy v od vodn ných p ípadech jednostrann  prodlou it, a to 
i bez v domí  tená e.

(5) Podmínky vyp j ení a délku výp j ní doby u MVS ur uje zasílající knihovna.

lánek 26
Prodlu ování výp j ní lh ty

(1) Probíhající výp j ní lh tu lze p ed jejím uplynutím prodlou it, a to i opakovan , není-li dále 
uvedeno jinak.

(2) Výp j ní lh tu je mo né prodlou it pouze tehdy, kdy  danou knihovní jednotku nemá 
rezervovánu jiný tená .

(3) Prodlou ená výp j ní lh ta m e dosáhnout nejvý e dvojnásobku p vodní výp j ní lh ty.

(4) Výp j ní lh ta se tená i prodlou í v dy, kdy  o to tená  po ádá. tená  m e o prodlou ení 
výp j ní lh ty po ádat osobn , písemn , telefonicky, emailem na  prodluz@booksy.cz. tená i se 
prodlu ují v dy v echny výp j ní lh ty, které je mo né prodlou it, a to tak, jak je prodlou it lze.

(5) Výp j ní lh tu nelze prodlou it u AV medií (hudeních CD a audioknih), u stolních her a te ek 
elektronických knih. 

(6) Výp j ní lh tu nelze prodlou it u výp j ek jednorázov  registrovaných u ivatel . 

(7) Prodlu ování výp j ky p es tená ské konto je mo né do té doby, ne  výp j ní lh ta vypr í. 
K prodlou ení výp j ní doby p es tená ské konto nedojde v p ípad , e je na knihu rezervace, 
není zaplacen registra ní poplatek, dokument je ji  upomínán a jedná se o AV medium, stolní hru i 
te ku elektronických knih. V tom p ípad  lze vyu ít mo nosti uvedené v odst. (4).

(8) Knihovní jednotku lze p inést do knihovny a uskute nit op tovnou výp j ku, pokud na 
knihovní jednotku není rezervace. Op tovnou výp j ku lze uskute nit i po uplynutí její výp j ní 
lh ty a zaplacení upomínky dle P ílohy . 1 (Ceník). 

(9) Výp j ní lh tu u dokument  p j ených prost ednictvím MVS lze prodlou it pouze na základ  
souhlasu zasílající knihovny.

(10) Výp j ní lh tu e-Výp j ek nelze prodlou it. Výp j ka je po uplynutí výp j ní lh ty automaticky 
vrácena.
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lánek 27
Rezervování knihovní jednotky

(1) tená  si m e rezervovat budoucí vyp j ení knihovní jednotky s výjimkou knihovních 
jednotek ur ených k prezen nímu vyu ití. 

(2) tená  m e o zadání rezervace po ádat osobn  v knihovn , telefonicky nebo m e zadání 
rezervace provést samoobslu n  prost ednictvím elektronického on-line katalogu. 

(3) Zadáním rezervace tená  p ijímá závazek uhradit M KSy náklady spojené s rezervováním 
knihovní jednotky. Vý e úhrady je stanovena v P íloze . 1 (Ceník).

(4) Rezervace uskute n né na knihovní jednotku z d tského odd lení je zdarma.

(5) M KSy m e zru it rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. tená i tím 
zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zru ení rezervace M KSy tená e neprodlen  a 
na své náklady uv domí.

(6) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více tená , p ednost má ten, kdo zadal svou 
rezervaci d íve.

(7) O spln ní rezervace uv domí M KSy tená e záznamem do tená ského konta, dále p ípadn  
i písemn , zp sobem, který si tená  zvolil p i registraci (vyrozum ním v listinné podob  po tou 
anebo emailem, p ípadn  posláním sms).

(8) M KSy nenese odpov dnost za to, e písemné vyrozum ní nebylo tená i doru eno, nebo mu 
bylo doru eno pozd . To neplatí, pokud nedoru ení nebo pozdní doru ení nastalo zavin ním 
M KSy.

(9) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka p ipravena k vyp j ení (spln ní rezervace), tená  
má právo na její p ednostní vyp j ení. Toto právo trvá 7 dní. Marným uplynutím této lh ty toto 
právo bez náhrady zaniká, ani  by zanikl závazek tená e uhradit poplatek za rezervaci.

(10) V od vodn ných p ípadech m e  tená  po ádat o prodlou ení lh ty o jeden týden.
 
(11) tená  m e o zru ení rezervace po ádat stejnými zp soby, jako ji lze zadat.

(12) Zru ením ji  spln né rezervace nezaniká závazek  tená e uhradit poplatek za rezervaci.

lánek 28
Objednání knihovní jednotky (slu ba Zabookuj)

(1) tená  si m e objednat knihu, která je momentáln  dostupná na regále. Slu ba probíhá 
výhradn  p es výp j ní katalog a je bezplatná. tená  je informován prost ednictvím emailu, e je 
kniha p ipravena k vyzvednutí, max. v ak t i pracovní dny.

(2) M KSy m e zru it objednání knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. tená e 
M KSy o zru ení objednávky na své náklady informuje. 

(3) V od vodn ných p ípadech m e  tená  po ádat o prodlou ení lh ty.
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lánek 29
Spole ná ustanovení o výp j kách

Smlouva o výp j ce se ídí tímto knihovním ádem a nestanoví-li knihovní ád jinak, té  
ustanoveními ob anského zákoníku o smlouv  o výp j ce a o odpov dnosti za kodu.

(1) U ivatel je p i vyp j ování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li po kozena, ihned 
to ohlásit knihovníkovi. Po kozením se rozumí ka dé po kození, které významn  sni uje mo nost 
u ití knihovní jednotky, kup íkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.

(2) Po kozením podle odst. (1) není b né opot ebení odpovídající stá í a povaze knihovní 
jednotky.

(3) U ivatel je povinen se o vyp j enou knihovní jednotku  ádn  starat, zejména ji
a) chránit p ed po kozením, ztrátou a odcizením,
b) neznehodnocovat jakýmkoli zp sobem (vpisováním, podtrhávání apod.),
c) nep enechat k u ití dal ím osobám.

(4) M KSy má právo po adovat podpis u ivatele na potvrzení o výp j ce, a to v p ípad , e 
po izovací cena knihovní jednotky je 500 K  a více a v p ípad , e celková hodnota výp j ek je 3000 
K  a více. 

lánek 30
Výp j ní limity

(1) V M KSy m e mít registrovaný  tená  vyp j eno nejvý e 20 knihovních jednotek, z toho max. 
5 audioknih mluveného slova a 5 výp j ek audio CD. V d tském odd lení je to 15 výp j ek (z toho 
max. 1 stolní hra).

(2) V od vodn ných p ípadech m e registrovaný u ivatel po ádat o zm nu limitu. Za tená e 
mlad ího 15 let ádá o zm nu limitu písemn  jeho zákonný zástupce. 

(3) Pokud M KSy tená i ode le p ed alobní výzvu, zbaví zárove   tená e jeho tená ských práv 
v i M KSy do doby spln ní jeho závazk  v i M KSy.

(4) Ve výjime ných p ípadech má M KSy právo ur it, kolik knihovních jednotek si tená  m e 
p j it. 
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VI. Reklama ní  ád

lánek 31

U ivatel, který není spokojen (dále jen  st ovatel )
a) s jakostí  i mno stvím slu by, kterou mu M KSy poskytla,
b) s tím,  e mu slu ba ze strany M KSy poskytnuta nebyla, a  m la být,
c) s jednáním knihovníka, který slu bu jménem M KSy poskytoval nebo její poskytnutí 
odep el, nebo
d) s jakoukoliv dal í skute ností týkající se M KSy,

má právo danou skute nost reklamovat ve lh t  patnácti dn  od okam iku, kdy se o ní dozv d l. 
Skute nost, od jejího  vzniku uplynul více jak rok, lze reklamovat jen tehdy, jestli e z ní pro tená e 
plyne neproml ený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skute nost, o ní  byly údaje 
zlikvidovány z d vodu ochrany osobních údaj .

lánek 32
Obsah reklamace, lh ta vy ízení reklamace

Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skute nost si st uje a jakou nápravu ádá. 
Je-li reklamace podána písemn , musí z ní být té  patrno, zda a kam má  M KSy odeslat vy ízení 
reklamace.

(1) Reklamace se podává ústn  nebo písemn .

(2) Pokud není mo né reklamaci vy ídit ihned, M KSy m e ádat, aby st ovatel reklamaci podal 
písemn . Pokud tak st ovatel neu iní, reklamace se nevy ídí.

(3) Reklamaci m e p ijmout pracovník knihovny, který má slu bu u výp j ního pultu. 

(4) Písemnou reklamaci lze té  podávat elektronicky na adresu knihovna@booksy.cz.

(5) Reklamace se vy izuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.

(6) Reklamace se vy izuje bez zbyte ného prodlení. Není-li mo no reklamaci vy ídit ihned, musí 
být vy ízena do jednoho m síce ode dne podání.

(7) Není-li písemná reklamace vy ízena v as nebo není-li s jejím vy ízením st ovatel spokojen, 
m e proti tomu podat stí nost  editelce M KSy. 

VII. Postihy nedodr ení knihovního ádu

lánek 33
Pln ní dluhu, zpozdné (smluvní pokuta)

(1) Nepen itý (zejména vrácení výp j ky) i pen itý dluh se plní v knihovn . M KSy je povinna 
p ijmout pln ní dluhu i od osoby odli né od dlu ícího u ivatele, je-li jednozna né, za koho je dluh 
pln n. 
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(2) V p ípad  prodlení s vrácením výp j ek je tená  povinen ve prosp ch M KSy zaplatit smluvní 
pokutu (dále jen zpozdné ). Vý i zpozdného stanoví P íloha . 1 (Ceník). Tuté  povinnost má 
tená  i v p ípad  události podle l. 35.

(3) tená  neplatí zpozdné v p ípad , e prodlení nezavinil. Za nezavin né prodlení se pova uje 
hospitalizace, pracovní neschopnost, ivelní pohroma a dal í objektivní p eká ky, které tená  
nemohl p ekonat a které bránily v asnému vrácení výp j ek. Existenci takové p eká ky musí tená  
prokázat. Za objektivní p eká ku se nepova uje dopravní výluka, nep íze  po así apod.

(4) tená e neomlouvá okolnost bránící vrácení výp j ek, nastane-li a  po uplynutí výp j ní lh ty.

(5) Termíny ú tování zpozdného jsou:

a) p ekro ení základní výp j ní doby (1. upomínka)
b) p ekro ení dvojnásobku základní výp j ní doby (2. upomínka)
c) p ekro ení trojnásobku základní výp j ní doby (3. upomínka)
d) p ekro ení ty násobku základní výp j ní doby (4. upomínka + upomínací dopis editelky)

(6) Po ty ech bezvýsledných písemných upomínkách následuje vymáhání dokumentu právní 
cestou prost ednictvím advokátní kancelá e. Za agendu spojenou s p ípravou vymáhání právní 
cestou (p ed alobní upomínka) zaplatí tená  ve keré náklady.

(7) M KSy tená e upomíná na adresu, kterou tená  v p ihlá ce uvedl jako kontaktní adresu. 
P ed alobní výzvu posílá M KSy také na adresu, kterou u ivatel uvedl jako kontaktní adresu.

(8) Je-li tená  registrován jako tená  mlad í 15 let, M KSy odesílá 1. a 2. upomínku jemu 
samotnému, 3. upomínku a upomínací dopis editelky jeho zákonnému zástupci; p ed alobní 
výzvu M KSy odesílá pouze zákonnému zástupci.

(9) Upomínka nebo p ed alobní výzva odeslaná u ivateli se pova uje za doru enou i v p ípad , 
e nedojde k doru ení za situace, kterou zavinil adresát, nap . e se  odst huje bez udání nové 

adresy nebo e odmítne zásilku p evzít. 

lánek 34
Prodlení s vrácením del ím ne  rok

Trvá-li prodlení tená e s vrácením vyp j ené knihovní jednotky déle ne  rok a M KSy do té doby 
tená e neza aluje o vrácení knihovní jednotky, ukon uje se smlouva o výp j ce této knihovní 

jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je 
splatná ihned po ukon ení této smlouvy. Cenu p itom M KSy stanoví obdobn  podle l. 35 odst. 
(4).

lánek 35
Náhrada vyp j ené a po kozené knihovní jednotky

(1) tená  odpovídá za kodu vzniklou tím, e se vyp j ená knihovní jednotka ztratí, zni í nebo 
po kodí tak, e není dále upot ebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost tená e nebo 
jiných osob. kodu  tená  oznámí neprodlen .
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(2) tená  nahrazuje kodu podle své volby v cnou náhradou nebo v pen zích. Na základ  této 
volby uzav e M KSy se tená em dohodu o náhrad  kody. 

(3) V cná náhrada se plní náhradní v cí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není 
dot ena tená ova povinnost k úhrad  ji  nabyté smluvní pokuty a náklad  podle P ílohy . 1 
(Ceník).

(4) V pen zích se koda hradí pau ální ástkou (po izovací hodnota knihy). M kSY má právo 
po adovat pen ní náhradu upravenou s ohledem na aktuální tr ní ceny obdobných titul , pop . 
na obvyklou cenu za jiný výtisk tého  titulu dostupného v antikvariátech R. Tím není dot ena 
tená ova povinnost k úhrad  ji  nabyté smluvní pokuty a náklad  podle P ílohy . 1 (Ceník).

(5) Do vy e ení zp sobu náhrady kody a uhrazení v ech pohledávek má M KSy právo pozastavit 
tená i poskytování v ech slu eb.

(6) M KSy po aduje nahradit knihovní jednotku i v p ípad  jejího po kození, tzn. pokud je sice 
pou itelná, ale její hodnota je podstatn  sní ena. Za zjevné po kození se p itom nepova uje 
po kození b ným opot ebením nebo po kození, které není patrné p i b né výp j ní manipulaci s 
knihovní jednotkou. Pokud je tená  v okam iku výp j ky na pochybách, zda je knihovní jednotka 
takto po kozena, je ji M KSy na jeho výzvu povinna ozna it.

(7) V p ípad  pen ní náhrady za po kození knihovní jednotky M KSy po kozenou knihovní 
jednotku tená i p enechá. 

(8) O výjime ném áste ném i úplném prominutí dluhu registrovaného tená e rozhoduje 
editelka M KSy nebo jí pov ený zam stnanec. O prominutí dluhu musí tená  po ádat písemn  a 

dolo it v echny podstatné skute nosti, které ve své  ádosti uvádí.

(9) Dluh lze prominout pouze z d vodu tená ovy sociální nouze, zvlá t  nep íznivého 
zdravotního stavu nebo z d vodu jiných zvlá t  záva ných okolností týkajících se osoby tená e.

VIII. Záv re ná a p echodná ustanovení

lánek 36
Zve ejn ní a zm ny knihovního  ádu 

(1) Knihovní  ád je zp ístupn n
a) k nahlédnutí v M KSy
b) na internetových stránkách M KSy na adrese www.booksy.cz.

(2) Knihovní ád je zve ej ován v aktuálním zn ní nebo v p vodním zn ní spolu s pozd j ími 
zm nami.

(3) Zm ny Knihovního ádu M KSy oznámí u ivatel m s dostate ným p edstihem p ed jejich 
ú inností. 

(4) O výjime ném poskytnutí slu by p esahující nárok u ivatele i registrovaného tená e a o 
ostatních výjimkách z knihovního ádu rozhoduje editelka knihovny nebo jiný k tomu pov ený 
zam stnanec. Na poskytnutí výjimky není právní nárok.
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lánek 37
Ustanovení p echodná

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích u ivatel  podle 
tohoto zn ní knihovního  ádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly p ed jeho ú inností.

(2) Náhrady kody vzniklé v souvislosti s výp j kou uskute n nou p ed ú inností tohoto zn ní 
knihovního ádu se ídí podle d íve platného zn ní knihovního ádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo 
za kodu odpovídá, náhrada  kody se ídí tímto zn ním knihovního  ádu.

(3) Smluvní pokuty, na n  M KSy vzniklo právo p ed ú inností tohoto zn ní knihovního ádu, se 
ídí podle d íve platného knihovního  ádu.

lánek 38
Rozhodný právní  ád a pravomoc soudu

(1) Právní vztahy u ivatel , tená , jejich zákonných zástupc  na jedné stran  a M KSy na stran  
druhé se ídí právním  ádem  eské republiky.

(2) Pravomoc k projednávání spor  z právních vztah  podle odst. (1) mají soudy eské republiky.

Ú innost

Toto zn ní je ú inné od 18. ervna 2018.

Ve Svitavách dne 21. kv tna 2018

Mgr. Marta Bauerová, 
editelka M stské knihovny ve Svitavách



 

1. Ro ní registra ní poplatek
Dosp lí
Dosp lí od 60 let
Dosp lí nad 70 let 
Studující prezen ního studia
D ti do 15 let
Dr itelé ZTP i ZTP/P
Dr itelé ZTP i ZTP/P dít  do 15 let
Jednorázová registrace - max. 1 výp j ka bez prodlou ení

2. Rezervace
Rezervace a zaslání upozorn ní po tou
Rezervace a zaslání upozorn ní sms/emailem
Objednávka (slu ba zabookuj)

3. Meziknihovní výp j ní slu by
Vnitrostátní meziknihovní slu by (MVS)
Mezinárodní výp j ka ze zahrani í (Evropa mimo Velkou Británii)
Velká Británie a ostatní zem  sv ta

4. Reprografické slu by
ernobílá kopie - 1 stránka A4
ernobílá kopie - oboustranná A4
ernobílá kopie - 1 stránky A3
ernobílá kopie - oboustranná A3

Barevná kopie - 1 stránka A4
Barevná kopie - oboustranná A4
Barevná kopie - 1 stránka A3
Barevná kopie - oboustranná A3
Laminování formát A5
Laminování formát A4
Laminování formát A3

5. Internet
P ipojení na internet - registrovaní tená i 60 min.
P ipojení na internet - ve ejnost 30 min.
Kazdá dal í zapo atá p lhodina na PC
Pou ití ernobílé tiskárny - 1 stránka A4
Pou ití ernobílé tiskárny - oboustranná A4
Pou ití barevné tiskárny - 1 strana A4
Skenování - za pou ití skeneru

6. Smluvní pokuty - zpozdné
Pro u ivatele star í 15 let
1. upomínka (po 30 dnech)
2. upomínka (po 60 dnech)
3. upomínka (po 90 dnech)
4. upomínka + upomínací dopis

Pro u ivatele mlad í 15 let
1. upomínka (po 30 dnech)
2. upomínka (po 60 dnech)
3. upomínka (po 90 dnech)
4. upomínka + upomínací dopis

Vystavení nového pr kazu
Náhrada ztracené i po kozené k.j.

7. Ostatní placené slu by
Placky s potiskem malé
Placky s potiskem velké
Ta ka s potiskem
Dárkový poukaz
Euroobal A4

200 K
100 K

zdarma
100 K

50 K
50 K

zdarma
50 K

25 K
5 K

zdarma

70 K
250 K
450 K

2 K
3 K
4 K
6 K

15 K
25 K
25 K
40 K

5 K
10 K
20 K

zdarma
15 K
15 K

2 K
3 K

15 K
5 K

25 K
60 K

150 K
200 K

15 K
30 K

150 K
200 K

20 K
cena knihy + 40 K

cena tiskoviny + 20 K

20 K
30 K
10 K

dle kategorie
2 K

p íloha . 1 - Ceník



p íloha . 2 - Provozní ád internetu

1. Internet v M stské knihovn  ve Svitavách je zp ístupn n bezplatn  jako zdroj informací 
slou ících výhradn  k osobní pot eb  u ivatel  a p edev ím ke studijním ú el m.

2. Ka dý u ivatel je povinen seznámit se s knihovním a provozním ádem internetu a ídit se jeho 
ustanoveními, respektovat pokyny knihovník , podrobit se stanoveným organiza ním, technickým a 
kontrolním opat ením, která jsou pot ebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpe ování ádného 
chodu slu eb.

3. Registrovaným tená m je umo n n bezplatný p ístup k internetu ve studovn  po dobu 60 
minut. Podmínkou je platná registrace, p edlo ení platného tená ského pr kazu a vypo ádané 
ve keré závazky v i knihovn . Po uplynutí asového limitu je mo né si za p ístup k výpo etní 
technice p iplatit dle platného ceníku. 

4. Neregistrovaní u ivatelé knihovny mohou zdarma vyu ít p ístupu na internet na terminálu u 
knihovny. U ivatelé v tomto p ípad  pracují s internetem individuáln , ze strany pracovník  knihovny 
jim není poskytována ádná podpora ani konzultace. Z technických d vod  není nabízena slu ba 
tisku z PC (v p ípad  pot eby je na základ  domluvy mo né vyu ít tiskárny ve studovn  za poplatek 
dle ceníku). 

5. Internet ve studovn  je pro neregistrované u ivatele knihovny p ístupný pouze za poplatek po 
p edlo ení pr kazu u ivatele studovny, který je vystaven p i první náv t v  po p edlo ení ob anského 
pr kazu. Po dohod  s pracovníkem studovny je mo né si p ístup k internetu za poplatek prodlou it. 
Poplatek se v dy platí p edem. Bez p edlo ení pr kazu u ivatele studovny nebude umo n n p ístup k 
internetu. 

6. V knihovn  je k dispozici zdarma wi-fi p ipojení na vy ádání. Zásuvky neslou í k nabíjení 
mobilních za ízení. 

7. U ivatel musí ovládat základy práce na po íta i s opera ním systémem Windows a základní 
principy práce s po íta ovou sítí internet.

8. Elektronickou po tu je mo no pou ívat prost ednictvím ve ejn  p ístupných po tovních slu eb.

9. Informace získané p i práci s internetem je mo né vytisknout za poplatek dle platného ceníku. 
P ed pou itím vlastního externího disku je t eba jej zkontrolovat obsluhou studovny antivirovým 
programem. 

10. U jednoho po íta e mohou pracovat maximáln  dva u ivatelé.

11. M stská knihovna ve Svitavách neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese 
odpov dnost za obsah soubor  sta ených z internetu.

12. U ivatelé jsou povinni vyu ívat informa ní prameny na internetu v souladu s právními a 
morálními normami. Je zakázáno jakkoliv vyu ívat internetové stránky s pornografickým, národnostn  
a nábo ensky urá livým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podn cující k u ívání 
drog.

13. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace sta ené z internetu, m nit 
nastavení konfigurací Windows, Internet Explorer i jiného programového vybavení.
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p íloha . 2 - Provozní ád internetu

14. U ivatel nesmí vykonávat ádnou innost, která by po kodila provoz PC, periférii nebo sít , 
nesmí blokovat komunika ní linky a omezovat výkon PC. 

15. Je zakázáno hraní po íta ových her, pouze na vyhrazených PC v d tském odd lení je hraní her 
dovoleno d tem do 15 let.

16. tená  se nesmí pokou et o obcházení prost edk  ochrany dat.

17. tená  musí respektovat v echna autorská práva a v echna práva výrobce stanovená platnými 
právními p edpisy.

18. Ve keré náklady, které knihovn  vzniknou v d sledku nekorektního nebo neautorizovaného 
p ístupu k elektronickým bázím a dokument m, je tená  povinen uhradit.

19. Do M stské knihovny ve Svitavách nemají p ístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém 
stavu i pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrub  a nevhodn , nezachovávající 
hygienické normy, ohro ující bezpe nost a zdraví u ivatel  a zam stnanc  knihovny.

20. U ivatel musí respektovat soukromí ostatních tená  a zachovávat základní etické normy.

21. V p ípad  poru ení provozního ádu bude u ivateli p ístup k internetu ukon en. Tímto nezaniká 
povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu. 

22. U ivatel, který hrub  poru il nebo opakovan  poru uje provozní ád a knihovní ád M stské 
knihovny ve Svitavách, m e být do asn  nebo trvale zbaven práva vyu ívat slu eb knihovny. 
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p íloha . 3 - Pravidla pro p j ování stolních her

P j ování
1. Deskové hry jsou evidovány v d tském odd lení M stské knihovny ve Svitavách.

2. Absen n  se p j uje pouze jedna desková hra na 1 m síc bez mo nosti prodlou ení.

3. Deskovou hru si mohou p j it pouze registrovaní tená i s platnou registrací nejmén  6 m síc  
a vyrovnanými závazky v i M stské knihovn  ve Svitavách.

4. Pokud tená  nespl uje podmínku délky lenství, m e si p j it hru po slo ení kauce ve vý i její 
po izovací hodnoty.

5. tená m mlad ím 15 let se desková hra p j í oproti podpisu zákonného zástupce.

6. P ed p j ením je tená  povinen zkontrolovat obsah hry ; tená  obdr í potvrzení o výp j ce 
spole n  se seznamem v ech komponent  hry.

Vracení
1. tená  je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.

2. V p ípad  po kození i ztráty jednotlivých komponent  hry nebo hry samotné je tená  povinen 
uhradit vzniklou kodu.

3. P i ztrát  jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu.

4. P i vrácení deskové hry obdr í tená  potvrzení.

p íloha . 4 - Pravidla pro p j ování elektronické te ky knih

1. Elektronická te ka se p j uje registrovaným tená m star ím 15 let s platnou registrací p l 
roku a vyrovnanými závazky v i M KSy.

2. tená  s M KSy uzav e smlouvu o výp j ce.

3. te ka se p j uje absen n  na 31 dn  bez mo nosti prodlou ení za zálohu 1 000 K , která bude 
vrácena po kontrole funk nosti te ky. Pokud bude te ka vrácena vybitá a nebude moci být 
zkontrolována, záloha bude vrácena a  po kontrole.

4. tená  je povinen prokázat se p i p j ování i vrácení platným ob anským pr kazem.

5. Sank ní poplatek v p ípad  nevrácení te ky ve stanoveném termínu iní 10 K  za ka dý 
zapo atý den. 


