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V souladu se ziizovaci li.stinou Obecni knihovny v ................... ......., schvdlenou zastupitelstvem obce

usnesenim e:. ..?.?./..t1/.LrQ-c,J....... ze dne ...1?.'4..'.4.Q.?3.......... a podle 5 4, odst. 6 z6kona i. 25712001 Sb.
(knihovni ziikon), vyd5vSm
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L ZSkladni ustanoveni

' 
oosr6ni. d',:lnJr, mllounv

Obecni knihovna je knihovnou zdkladni ve smyslu $ 3 a 12 zdkona i. 25712001 Sb. a je
zYizena za fdelem poslqtovat rovnfm zpfisobem vSem obdan0m bez rozdilu veiejn6
knihovnickd a informadni sluiby (d5le jen sluiby) vymezen6 v 5 2, 4 a 14 knihovniho zdkona.

ct. z
Veiejn6 knihovnick6 a informadni sluZby

1. Knihovna bezplatnE poskytuje uiivatel8m veiejn6 knihovnick6 a informadni sluZby tak, jak
jsou vymeze:y v piisluin'ich ustanovenich knihovniho zdkona (g 4, odst. 1 a-d).

2. Knihovna poskytuje tyto placend sluZby v souladu s knihovnim zSkonem (g 4, odst. 2-4):
- registraci uiivateh3
- meziknihovni sluiby
- piistup k placen'im informadnim zdrojfim (Internet),

3. VeSkerd finandni d6stky jsou knihovnou ridtoviiny ve rniSi stanoven6 Cenikem, kteni je
piilohou tohoto Knihovnfho i5du.

II. Uiivateki knihovnichich a informainich sluleb

ct, :
Registrace uiivatele

1. UZivatelem knihovny se m0ie st6t kaidd ffzick6 nebo prdvnick6 osoba vydiinim
dtendiskdho prr3kazu uiivatele na z6klad6 vyplnEn6 piihlS5ky ov6ten6 podle osobnich
doklad0 uiivatele.

2. Ddti do 15 let se stanou uZivateli na z6klad6 pisemn6ho souhlasu zdkonn6ho z5stupce.



3. Knihovna vyiaduje k registraci ndsledujici osobni [daje:.jm6no, piijmeni, adresa trval6ho

bydliSt6 a datum narozeni. fnihovna je opr6vn6nS ?.tlPYdvat osobni 0daje uiivatehl na

zdklad6 registrace na ffadu pro ochranu osobnich ridajfi Praha (Havelkova 22, t30 00 Praha 3).

ct. +
Z5kladni povinnosti a prdva uZivatelfi knihovny

l.UZivatel6 jsou povinni iidit se Knihovnim tSdem a dodrZovat pokyny knihovnika' Jsou
povinni zachovat v prostordch knihovny klid a potddek.

2. UZivatel je povinen iidit se pokyny pro vyuZivSni rnipodetnf techniky a je povinen pln6

respektovat autorskoprdvni ochranu dat (z6kon d. 12fl2000 5b., autorshi ziikon).

3. Jestliie uiivatel nedodriuje tato opatieni, mfiZe b,it dodasn6 nebo trvale zbaven pr5va
pouiivat sluieb knihovny. Tim nenf zbaven odpov6dnosti za zpfisobenou Skodu a povinnosti

nahradit ji podle platn'ich piedpis&.

4. piipominky, podn6ty a n5vrhy k pr5ci knihovny je moin6 pod6vat 0stnd nebo pisemn6

knihovnikovi.

IIL vfpfijini i5d

ct. s
Zpiistupn6ni a pfijdovSni knihovnich dokument8

1. Knihovna pfijduje knihovnidokumenty (d6le jen dokumenty) z vlastniho fondu, z knihovniho
fondu MEstsk6 knitrovny ....y..111p.I9......:........... prostiednicWfm rnim6nnfch soubor8 nebo na
poiSd6ni uiivatele z fondu jin6 knihovny prostiednictvim meziknihovni sluZby (knihovnizSkon d'
2571200tsb,, g 14, vyht6Ska Min'isterswa kultury tn i. ae/zoo2 sb. a pokynfi N5rodni knihovny tR).

2. Mimo knihovnu si mfiZe uiivatel p8jdit v5echny dokumenty s vyjimkou dokumentfr, kter6
jsou: nenahraditeln6, z prezendniho fondu, poruSuji obecn6 prdvni piedpisy, apod'

3. V,ipr3jdni lh8ta pro p8jdovSni mimo knihovnu je 1 m6sic. V'ip8jdnf lhfita mfie b'it
prodlouiena ai tiikrdt o jeden m6sic a nei5d6-li dokum'ent dalSi uZivatel.

4. Knihovna je oprdvn[na bez udSni d8vod0 stanovit kratii uipr3jdni lh8tu, popi. Z6dat
vrdceni pEjden6ho dokumentu pied uplynutim ulpfijdni lh8ty.

5. pied pievzetim rnip0jiky si m6 uZivatel dokument prohl6dnout a ihned ohldsit vSechny
z6vady.



6. Uiivatelje povinen vrStit vyp8jden,i dokument v takov6m stavu, v jak6m si jej vyprSjdil.
Jinak nese odpov6dnost za v5echny zji5t6n6 zdvady. Je povinen uhradit knihovn6 nSklady na
opravu dokumentu , popf. uhradit Skodu jako pii ztrSt6 dokumentu.

7. UZivatel m8ie poZ6dat ristn6 i pisemn6 o rezervaci dokumentu.

B. Pro p0jdov5ni knihovnich fond8 platiustanovenlobdansk6ho zdkoniku o pfijdoviiniv6ci.

9. JestliZe uiivatel nevrdti pfiiien'i dokument ve stanoven6 lhr3t6, irdtuje knihovna uZivateli
poplatek z prodleni (Cenik). Nevrdti-li uiivatel dokument ani po upomenuti, bude se vrdceni
vymShat prSvni cestou.

10. Do vypoiSd6ni pohled6vek mi5 knihovna prdvo pozastavit uiivateli poskytovdnivSech
sluZeb.

IV. Postihy nedodrieni ustanoveni Knihovniho i6du

dt. o
Ztrtg a n6hrady

1. Uiivatelje povinen bezodkladn6 hlSsit ztriitu nebo poSkozenidokumentu a ve lhfit6
stanoven6 knihovnou nahradit 5kodu.

2. O zpr3sobu niShrady dokumentu rozhoduje knihovna. M&Ze poiadovat ndhradu Skody
uvedenim do pfivodniho stavu, tot6i dilo v jin6m vydSnf, anebo finandni ndhradu. Finandni
ndhradu stanovuje knihovna.

3. Uiivatelje povinen hradit i vSechny nSklady, kter6 knihovn6 v souvislosti se ztr5tou
vznikly.

tt. t
Poplatky za piestupky proti Knihovnimu i5du

1. Poplatek z prodleni.
2, Vym6hdni nevr5cenych uipEjdek.
3. Ztr6ta dten6isk6ho pr8kazu.

C | . e
Ndhrada vieobecnych Skod

1. Uiivatelje povinen nahradit Skodu zavinEnou piimo nebo zanedbdnim povinnostf lpodte
obdansk6ho zdkonlku, $ 442, odst. 2).

2. Za Skody zp0soben6 na ostatnim majetku knihovny odpovidS uiivatel podle obecn6:
platn'ich piedpisr3,
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V. Z6v6re6ni ustanoceni

I. Vfiimky z Knihovniho i6du povoluje knihovnik.
2. Nedilnou souddsti Knihovniho iSdu isou piilohy.
3. RuSise v'ipfi jdni tdd ze One ....1.'.1:.1?.?1-..........
4. Tento,Knihovni i6d platf na dobu neurditou ode dne ...16.r.lQr.?.W.q................

Piilohy: Cenik placen'ich sluieb a poplatkfi Obecni knihovny v ...............
Sm6rnice o nakl6d6ni s osobnimi fidaji uiivatel8 knihovny.

OBEC CIZOVA
398 31 Ci2ovri

2 razitko, podpis
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