
KNIHOVNÍ ŘÁD
obecní knihovno v Břežonech

V soulodu se zřizovací listinou knihovny v Břežanech, schvólenou zostupitelstvem obce podle § 4, odst. 7

zókonač.257/2oo1 5b. (knihovní zókon),vydóvóme Ťento knihovní řád:

l. zókladní ustonovení

čt. t
Poslóní o činnost kníhovny

Kníhovno jeknihovnouzóklodnívesmyslu§3o§12 zókonač, ?57/2001 Sb,(knihovnízókon)a jezřízena
za účelem poskytovot rovným způsobem všem občanúm bez rozdílu veřejné knihovnické o informoČní

služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zókono.

čt. z
Yeřejné knihovnické o informoční služby

1. Knihovno poskytuje uživotalŮm veřejné knihovnická o informoční služby tok, jok jsou vymezeny v

příslušných ustonoveních knihovního zókona. Jsou to zejména:
a) výpůiční služby
b) meziknihovní služby
c) informoční služby:

i. informoce o kaŤolozích, f ondech a využívóní knihovny,

ii. ústní informoce bibliograíického o foktogrof ickáho chorokteru,
iii. přístup no PC a in'lernet,
iv. kopírovocí služby.

?. Služby uvedenév odst. 1 tohoŤo Knihovního řádu (dóle jen KŘ) poskytuje knihovno bezplatně.

3. Knihovna poskyŤuje zo úhrodu ŤyŤo služby: úkony spojené s registrocí uživotelŮ.

4. Tyto služby knihovno poskytuje v soulodu s požodovkem § 4, odst. 2 až 4 zók. č,257/2001 Sb.,

knihovního zókona, tzn., že úhrodu za ně může požadovat jen do vyše skutečně vynaložených
nókladů (např. za reprografické služby, za administrativní úkony spojené s registrací uživatelŮ).

5. Veškeré f inonční čósŤky (monipuloční poplotky, sonkční poplotky opod.) jsou knihovnou účtovóny
ve uýši sŤanovenéCeníkem,který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživotelé knihovnických o informočních služeb

čt. s
Registroce uživotele

1. Registrovoným uživotelem knihovny se múže sŤót koždó fyzická nebo próvnickó osobo vydáním
prŮkozu uživatele (čtenóřský prŮkoz) na zókladě vyplněné přihlóšky ověřené knihovníkem podle
osobních dokladů uživat ele.



2. Knihovno vyžoduje k registraci nósledující osobní údoje: jméno, příjmení, odresu trvolého
bydtišfě o dotum narození. Dobrovolně mŮže uživotel sdělit v přihlóšce toké kontoktní Ťelef on,

e-moil o kontoktní odresu. Těchto osobních údojŮ mŮže knihovno využít k efektivnějŠÍ
komunikaci s uživotelem.

3. Děti do t5le. se stonou uživatelem no zóklodě písemného souhlosu zókonného zístupce.

4, osobní údoje registrovonáho uživatelejsou v knihovně evidovóny po dobu trvóní výpŮlČky knih o

dóle maximólně po dobu 3 leŤ.Potéjsou veškeré osobní údoje zlikvidovóny. Próvním titulem pro

zpracovóní osobních údojů je splnění smlouvy o po vrócení rnýpŮjčky oprávněný zójem spróvce
(kontrola bezvadného stovu, konŤakt pro přípodnou úhrodu dluhŮ, opokovotelnost výpŮjČak,

kteró je dle sŤotistiky knihovny v delších čosouých intervolech).

5. Osobní údoje uživotalů zprocovóvó knihovno v soulodu s Obacným nařízením o ochroně osobních

údojů (EU) 2OL6/679. Poučení o ochraně osobních údojŮ je přílohou tohoto KŘ.

6. Čtenářský průkoz je doklodem čIenóře pro styk s knihovnou. Bez předložení čtenóřského
průkozu nabudou dokumenty zpřísŤupněny. Každý čtenóř mŮže mít v jedné knihovně pouze jeden

čtenóřský průkoz, který platí pro tu knihovnu, kde byl vydón. Za zneužilí čtenóřského prŮkazu

odpovídó čtenóř. Za vysŤavení čtenóřského prŮkazu nebo jeho duplikótu (v přípodě ztraceného
nebo zničeného čtenářského prŮkozu) plotí čtenóř poplaŤek dle ceníku.

čl. +
Základni povinnosti o próvo uživotelŮ knihovny

t. Čtenóř je povinen seznámit se s tímto knihovním řódem o řídit se jeho ustonoveními, respektovot
pokyny procovníko knihovny o podrobiŤ se stonoveným kontrolním opotřením,kŤeró jsou potřebnó
pro ochronu mojetku knihovny.

2. tres|liže uživatel nedodržuja toto opatření,mlže být dočosněnebo Ťrvole zbaven próvo využívoŤ

služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti zo zpŮsobenou škodu a povinnosti nohrodít ji
podle plotných předpisŮ.

3. Připomínky, podněŤy a nóvrhy k próci knihovny je možné podóvot písemně (prostřednictvím
Nóvštěvní knihy) nebo ústně knihovníkovi.

4. Nóvštěvní kniho se nachózí v prostoróch kníhovny a ja volně přístupnó všem uživaŤalŮm

čt. s
Pokyny pro využívóni vypočetní techniky

Uživatel je povinen seznómit se s provozním řódem

1. Počítoč s připojením no ínternet umísŤěný v prostoróch určených čtenóřŮm je uživotelŮm
knihovny volně k dispozici.

2. Uživotel je povinen používot v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovno poskytuje.

3. Uživoteli je zakózáno kopírovat a distribuovot čósti operačního sysŤému knihovny

noinstalovoných oplikací o pro9romŮ v knihovně.
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UživoŤel může kopírovot no přenosnó médio informoce získané z internetu, daŤobózí a

elektronických zdrojŮ zfondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

Uživotel nese plnou odpovědnost za své přípodná zósahy do konfiguroce PoČÍŤoČe, které bY

jakýmkoliv způsobem mohly míŤ vliv no provoz počítače, dóle je uživotel plně odPovědný za ŠkodY

iznlula jeho neodbornou manipulocí s prostředky výpočetní techniky vČetně Škod zPŮsobených

jím zonasenými počítočov}mi viry.

UživoŤel je povinen respaktovot outorskopróvní ochronu dot (viz zókon Č. t?t/zOOO Sb. o Próvu

outorském, o právech souvisajících s próvem outorským a o změně některých zókonŮ (outorský

zókon), v platném znění a ostotní předpisy,

III. VýpŮjční řód

čt. d
Zpřístupňovoné knihovní dokumenty

Knihovno půlčula knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlosŤního knihovního fondu, z

knihovního fondu jiná knihovny prosŤřednictvím meziknihovních sluŽeb nebo prostřednictvím

vyněnných souborů.

Meziknihovní službu zprostřadkuje knihovna na požádóní uživatele podle.§ 14 knihovního zókono,

vyhlóšky MinisŤersŤVo kultury č.88/2oo2 5b. o meŤodických pokynŮ NK ČR.

čt. t
Rozhodnutí o půjčovóní

Mimo knihovnu si může uživatel pů;čit všechny dokumenty uvedené v Čl. ó odst. 1tohoto KŘ s

r,nýjimkou dokumentŮ:
o) kterým by hrozilo nebezpečí nenohraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapoŤřebí kběžnému provozu knihovny,

c) jejichž půičovóní by bylo v rozporu s obecnými próvními předpisy (poruŠení outorských

próv, šíření fošistické, rosistické, pornogrof ická liŤeroŤury opod.),

d) které byly vypůlčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpŮlČní sluŽby s

podmínkou rnýpůičt<y v pouz" v prostoróch knihovny.

čt. g
Posfupy při pů.lčování

před převzetím výpůjčky je uživotel povinen prohládnout si dokument, ihned ohlósit vŠechny

zóvady o ověřit si zópis zóvad ve rnýpŮ3čním tiskopise, resp. v poznómce outomotizovoného

výpů,lčního systému.

2. UživaŤel svým podpisem potvrdí výpŮ;čku ve své kortičce.

3. výpů.lčty uživatelajsou evidovóny prostřednictvím karet v kníhóch
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4. Uživafal nůže požódot o rezervaci dokumentu, o to ústním sdělením knihovníkovi onebo

písemně (emoilem).

čl. g
výpůjční lhůty

Výpůjční lhůŤo pro pů.lčovóní knih mimo knihovnu je zprovidlo 1 měsíc, VýpŮjční lhŮto mŮŽe býŤ

prodlouženo ož třikrót o jeden měsíc, požódó-li o to uživotel před jajím uplynutím o neŽÓdá-li

dokument dolší uživoŤel. V odůvodněných přípodech je možné povolit novou výpŮjČku téhoŽ

dokumenŤu, ale jen po jeho předložení. (celý člónek konkretizovat podle skutečnosŤi)

2. Knihovna je opróvněno v odůvodněných přípodech stanovit kroŤší výpŮjční lhŮtu přípodně Žádat

vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůŤy.

3. VýpŮjční lhŮto pro půlčovóní společenských her je 14 dnů o neprodlužuje se.

4. Výpůjční lhůŤo pro půjčovóní čosopisů je 14 dnů o neprodlužuje se.

5. Pokud žádó čTenóř knihovní jednoŤku vypŮjčenou jiným čtenóřem, mÚže požódaŤ o rezervaci
Zamluvený titulje rezervovón 7 dnŮ po písemném upozornění (emoilově).

6. Žaaal o funtýž ŤiŤul více čtenóřů, stonoví se pořodí podle chron ologie záznamŮ.

čt. to
Vracení vypů.lčeného dokumentu

1. UživaŤel je povinen vróŤit vypŮjčený dokument v tokovém stovu, v jokém si jaj vypŮjČil. Jinok
nese odpovědnost za všechny zjištěné zóvady o je povinen uhrodit knihovně nóklody no oprovu

dokumantu, popřípodě uhrodiŤ škodu joko při ztrátě dokumentu.

2. tre zakázóno zpracovávat text vypŮjčeného dokumentu groficky podtrhóvóním, zvyrazňovóním,

psaním poznómek na okraj onebo jiným zpŮsobem do vypŮjčeného dokumentu zasohovaŤ.

3. Knihovno eviduje údoje o výpů;čXócn uživatele po dobu trvóní l^ýpŮičly na základě próvního titulu
splnění smlouvy. Poté aviduje knihovno údaje o předchozích výpŮlč t<óch pouze

vpseudonymizované podobě pomocí ev.č. čtenóře prostřednictvím koret v knihóch. Nejednó se o

systemotickou evidenci historie výpŮ;č ek.

čl. tt
Próvo o povinnosti uživotelŮ pro pŮ3čovóní mimo knihovnu

t. Pro půjčování knihovních fondŮ ploŤí ustonovení občonského zókoníku o pŮ;čovóní věcí

2. Mimo knihovnu mŮže mít uživoŤel vypŮjčeno zprovidlo nejvyše 5 dokumentŮ

3. Uživotel nesmí vypů.lčený dokument pŮjčovot dolším osobóm. Ručí zo něj po celou dobu výpŮ;čky

4. UživoŤel ručí za vypů;čený dokumenŤ do té doby, dokud mó knihovno o rnýpŮjčce zóznam. Při
vracení dokumentu uživatel navyžódóní obdrží po'fvrzení o vrócení.
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5. JesIliže uživotel nevrátí pŮjčený dokument ve sŤonovené lhúrě, účŤuje knihovno uživoteli
poplotek z prodlení (viz Ceník).

6. trestliže uživotel oni po upomenutí pŮ3čený dokumenŤ nevrótí, bude se vrácení vymóhoŤ próvní

cestou. Při vymóhóní půjčeného dokumentu próvní cestou účtuje knihovno monipuloční poplotek

joko nóhrodu zo nóklody spojené s příprovou tohoŤo vymóhóní i nóklody próvního zostoupenÍ.

7. Do vypořódóní pohledóvek mó knihovno próvo pozosŤovit uživoŤeli poskytovóní vŠech sluŽeb.

čt. tz
Reprografické a jtné kopírovocí služby

t. Knihovno mŮžepodle povohy dokumenŤu nohrodiŤ jeho pŮjčení kopií

2. Reprogrofické a jiné kopírovocí služby se poskytují z fondú knihovny, onebo z fondŮ jiné knihovny

v rómci maziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého bylo kopie zhotovena, je povinan s ní

zachózet v soulodu s ustonoveními zókono č. t2t/2OO0 5b., (outorského zókona).

3. Knihovno může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s próvními přadpisy
(porušaní ouŤorských próv,šíření fašistické, rosistická, pornografické literatury opod.).

4. Knihovno může pro svého uživotele objednat zhotovení kopia v českých knihovnóch nebo v

zohroničí. Objednóvko kopie v tomto přípodě podléhá ustonovením o meziknihovních službóch.

Uživatel, pro kterého bylo tokto kopie zhotovena, je povinen s nÍ zacházet v soulodu s

usŤanoveními outorského zókona o v soulodu s usŤonoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. PosŤihy nedodržení ustonovení KŘ

čl. ts
Ztráty o nóhrody

1. Uživotel je povinan bezodklodně hlósít ztrótu nebo poškození dokumentu a ve lhŮtě stanovené
knihovnou nohrodiŤ škodu.

2. O způsobu nóhrady dokumentu rozhoduje knihovna. MÚže požadovot nóhrodu škody uvedením do

původního sŤovu obstoróním nóhrodního rnýtiskutéhož dokumentu vestejném vydóní avazběnebo
vózané kopie ztroceného dokumentu. Jestliže uvedení do pŮvodního stovu není možné nebo
účelné, může knihovno požadovat joko nóhrodu toŤéž dílo v jinám vydóní,jiná dílo, onebo finanční
nóhrodu. Finonční nóhrodu stonovuje knihovno.

3. Uživatelja povinen hradit i všechny nóklody, ktará knihovně v souvislosti se ztrótou vznikly

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztróty a uhrazení všech pohledóvek mó knihovno próvo pozosŤovit
uživateli poskytovóní všech služeb.

á.u
Pop|otky zo přestupky proti KŘ

5
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a) povinnost plotit poplotek z prodlení nostóvó dnem, který následuje po skonČení

stanovené výpůlční lhůty. Připodó-li poslední den stonovené lhŮty no den, kdy je
knihovno zavřená, posunuje se no najbližší dolší ,,nýpŮlční dan.

b) knihovno účtuje Ťanto poplotekbez písemné upomínky.

1. Vymóhóní nevrócených výpůlčak:
o) nezávisle no vymóhóní poplotků z prodlení vymóhó knihovno upomínkomi vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvysledných upomínkóch (s čosovým rozestupr.m L měsíc, z

nichž poslední je doporučený dopis obecního úřodu) nósleduje vymóhóní právní cestou.

2. Ztróta prŮkozu uživatelel
a) zo monipuloci o vysŤavení duplikótu průkozu uživatele ztraceného v období jeho

plotnosti (původní nebo obnovené) se účtule monipuloční poploŤek.

čt. ts
Náhrodo všeobecných škod

Uživotel je povinen nohrodit škodu zoviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (pod|e

občanského zókoníku, § 2951, odst. 1, kde se stonoví: "Škodo se nohrazuje uvedaním do

předešlého stovu. Není-li to dobře možné, onebo žódó-li to poškozený, hradí se Škodo v
penězích,"),

2. Za škody způsobené no ostotním mojetku knihovny odpovídó uživotel podle obacně plotných

předpisů.

v . zóvěrečnó usŤonovení

1. Výjimky z KŘ povolu jevedoucí knihovny.

2. Nedílnou součóstí KŘ.lsou přílohy č. t a č.2

3. Tento KŘ phtí no dobu neurčitou.

VI. Přílohy KŘ

1. Ceníkplacených služeb o poploŤkŮ Obecní knihovny v Břežanech

2. rnformoce o zpracovóní osobních údojŮ uživotele knihovny.

V Břežanech dne t?.6.2O2t ffi
,ffifrvnABftŽil,y

rozíŤko o podpis sŤorosty

oBEc nŘrŽnruv
67165 Břežany 103
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Příloho č. 1

V Břežanech dne 12.6,202L

ko o podpis starosŤy

oBEc gŘeŽnNv
67165 Břežany 103

Cenik placených služeb o poplotkŮ Obecni knihovny v Břežonech

mffť

/u*'L

Registroce čtenóře 20 Kč/rok

Ztróta čtenóřského prŮkozu o vystovení nového 5Kč

Upomínko ElekŤronicky zdormo.

Písemně no odresu 30 Kč.

J ednorózovy poplotek z prodlení ?O Kč/kus

Ztrát a kni hy, č osopisu/deskové hry Nóhrodo v oktuólní finonční hodnotě.

Znič ení kn i hy, č osopisu/deskové hry poměrově vůči oktuólní finonční hodnoŤě.

Kopírovóní černobíle

b re,,ně

3 Kč/L strono

5 kč oboustronně

Ia kč obrózek

5 Kč/I strono

8 kč oboustronně

20 kč obrázek

Lominování 5 Kčll list

TnterneŤ Pro registrovoné čtenóře zdormo.

účost no akcích Zdarma pro všechny.

,7
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Příloho č, 2

Informoce o zprocovóní osobních údojů užívotele knihovny

Spróvcem osobních údojů uživotelů knihovny je Obec Břežony, se sídlem 671 65 BřeŽony
103, IČ §0?92583 (dále jen knihovno)

Knihovno zpracovóvó osobní údoje re9istrovoných uživoŤelŮ v Ťomto rozsohu:

Povinné identif ikoční údoje:
. jméno, příjmení, dotum narození, odreso Ťrvoláho pobytu

Nepovinné konŤoktní údoje:
. doručovocí odresa, e-moil, telefon

5lužební údaje:
. číslo čtenářského průkozu, přehled výpů;ček věetně hisforie, přehled rezervací,

upomínóní

Účetní údaje o provedených o peněžitých Ťronsokcích, zejméno o jejich úče|u, mísŤě. čose o dolších

nóležiŤostech.

Dóle knihovno uchovóvó idanŤifikační údaje zákonného zóstupce,je-li registrovaný uživotel mlodŠÍ t5 let

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních o kontoktních osobních údojŮ bez

zbytečného odklodu.

Knihovno zpracovóvá osobní údaje za účelem poskytovóní knihovnických, informočních o dolších služeb
uživotelům a dóle za účelem ochrony mojetku o knihovního fondu. Kontoktní údaje využívó knihovno zo

účelem efektivnější komunikoce s uživatelem, uživatel není povinen tyto Údoja uvésŤ.

Próvním titulam pro zprocovóní těchto osobních údajŮ je splnění smlouvy (po dobu trvání rnýpŮjčet<) a dóle
opróvněný zójem spróvce po dobu níže uvedenou.

opróvněný zájem spróvce spočívó v ef ek'livní orgonizoci výpŮ;čeX při opokovotelnosti rnýpŮlčet<

uživaŤelem, v ochroně knihovního fondu, zajištění sploŤnosti příp. úhrad a nabízení kvolitních služeb
(uživotel má zójem o uchovóvóní historie l^ýpŮjček).

Povinné osobní údoje pro re9istroci uživaŤele je nutné poskytnout, nebude-li ja chtít uživotel poskytnout,
nabude moci knihovno provást registraci o uživotal nebude moci služby knihovny využívat.

Dobo uchování osobních údojů
Knihovno uchovóvó osobní údoje ra9istrovaných uživoŤelŮ po dobu trvóní l^ýpŮ;čky apoté po dobu 3 let.
Registrovoný uživatel múže požódot o likvidaci svých osobních údojŮ, pokud nemó vŮči knihovně žódný
dluh o nepřeje si nodóle využívot jejích služeb. Evidence rnýpŮlčet< uživatele je vedena pouze na karŤě
čtenóře. Osobní údoja v listinná podobě jsou likvidovóny dla 5pisováho o skortočního řódu obce.
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Písemnosti jsou uchovóvóny tok, aby byl zamezen přístup nepovoloných osob obvyklými prostředky.

Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze no zaměstnance, kteří s nimi procují v rómci Suých

procovních úkolů.

Próva uživotelů joko subjektů osobních údojŮ

Vůči srným osobním údojům móte próvo na přístup k osobním údojŮm zprocovóvoným spróvcam, příp.

požadovoŤ jejich kopii, próvo no oprovu, na omezení zpracovóní, U osobních údojŮ mÓŤe próvo poŽodovot

jejich vynáz @rávní titul plnění smlouvy, oprávněný zájem spróvce) o u osobních údojŮ zpracovóvaných

v opróvněném zájmu správce máte Ťaké próvo vznést u spróvce nómitku ohledně zpracovóní těchto

osobních údajů. Příslušná tiskopisy jsou dostupné v knihovně,

Domnívóte-li se, že správce zpracovóvó Voše osobní údoja neopróvněně nebo v rozporu s obacným

nařízením, móte právo obrótit se no pověřence pro ochronu osobních údojŮ, kŤerého obac jmenovolo"

Kontaktní údaje naleznet e v kontokŤech na w ebový ch stránkóch obce.

V případě, žeVaše nómitko nebo připomínko nebude vyřešena oni v souČinnosti_s pověřencem pro ochronu

osobních údojů, móte próvo podat stížnosŤ u dozorového úřodu, kterým je Úřod pro ochranu osobních

údojů.

V Břežanech dne L2.6.?O2L

ď^:ut
ďEžfiy

tko o podpis starosty razítko o vadoucí knihovny

oBEc gŘrŽnr.ly
67165 Břežany 103

mffi{
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Obecní kníhovno Břežony

Kde nós no.idete?

&č.p. 2O9 (zodní čóst budovy

moteřs ké ško lky)

co ndbizíme?

Dětský koutek. Kn jžní

deskoqrch her. Čosopísy.

Kopírovocí služby.

šá E

E É,

novín Půjčovnoky!

V eřejný intern et .

provozní dobo:

úŤerý , č Ťvrtek

16:00 - 18:00 hodin

kn i hovno@ o b ec-br ezqny .cz

focebook: Obecní knihovno Břežany

M

Kontokt:



Obecní knihovno Břežony

cenik služeb

Vytvořeno dne 20.5.?O?l

Registroce čten6ře 20 Kč/rok

ZtráŤa čt enářského prŮkozu o vysŤovení

nového

5Kč

Upomínko Elektronícky zdormo.

Písemně no odresu 30 Kč

trednorázorý poplotek z prodlení 20 Kč/kus

ZŤráta knihy, čosopisu/deskové hry Nóhrodo v okŤuólní f inanční
hodnotě.

Zníč ení kn ihy, č osop isu/d eskov é hry poměrově vůčí oktuólní f inonční

hodnoŤě.

Kopírovóní černobíle

b re,ně

3 Kč/t sŤrono

5 kč oboustronně

10 Kč obrázek

5 Kč/t sŤrono

8 kč oboustronně

20 Kč obrázek

Lominovóní 5 Kčll líst

Tnternet Pro registrovoné čten6ře
zdormo.

účost no okcích Zdormo pro všechny.


