KNIHOVNÍ

ÁD SPŠ STAVEBNÍ

ást první - Vymezení základních pojm
1. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna
zp ístup uje svým uživatel m.
2. Knihovní jednotka je jakákoli samostatn evidovaná jednotka z fondu knihovny.
3. Návšt vník knihovny je vyjma zam stnanc každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli
prostorách knihovny.
4. Uživatel knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli zp sobem využívá
knihovní fond, technické za ízení, data nebo jiné služby knihovnou poskytované –
a to jak osobn , tak prost ednictvím jiné osoby.
5. Registrovaný uživatel knihovny je uživatel, který vstoupil s knihovnou do zvláštního
smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umož uje využívat všechny
prezen ní služby, p ípadn provád t absen ní výp ky. Podrobnosti o vzniku,
trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní ád dále.
6. Prezen ní výp ka je výp ka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve
vymezených prostorách knihovny.
7. Absen ní výp ka je výp ka, u které poskytne knihovna svolení k tomu, aby
registrovaný uživatel knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval
i mimo prostory knihovny.
8. Výp ní lh ta je doba, po kterou smí uživatel vyp enou knihovní jednotku užívat.
Výp ní lh tu stanoví knihovna p i provedení výp ky. Pokud tak neu iní, platí
lh ty stanovené v tomto knihovním ádu.
9. Instrukce je soubor písemných i ústních pokyn knihovny v i uživateli
a návšt vníkovi. Uživatel i návšt vník jsou povinni se instrukcemi ídit.

ást druhá - Služby uživatel m
1. Knihovna poskytuje uživatel m ve ejné knihovnické, informa ní a jiné služby
v rozsahu odpovídajícím jejímu poslání; a to zejména zp ístup ováním
informa ních zdroj .
2. Knihovna umož uje využívat výpo etní a jinou techniku v etn techniky vnesené
uživatelem.
3. Knihovna zhotovuje za úhradu pro uživatele rozmnoženiny knihovních jednotek
z fondu knihovny. Knihovna m že odmítnout zhotovení rozmnoženin, pokud to stav
knihovní jednotky nedovoluje, není-li v provozu odpovídající technické zázemí,
esahují-li požadavky kapacitní možnosti p íslušného pracovišt , je-li zhotovení
rozmnoženiny v rozporu s právními p edpisy R. Takto zhotovené rozmnoženiny
slouží výhradn pro osobní pot ebu uživatele. Jakékoli jiné použití musí vždy
upravit individuální smlouva mezi uživatelem a knihovnou, p ípadn uživatelem
a autorem – jinak se uživatel m že dopustit porušení tohoto knihovního ádu i
autorského zákona.
4. Knihovna informuje o svých službách na internetové adrese www.stavarna.eu ;
v p im eném rozsahu také na viditelném míst ve svých prostorách.
5. Knihovna m že v od vodn ných p ípadech po nezbytn nutnou dobu omezit nebo
zcela pozastavit poskytování svých služeb. O takových výlukách rozhoduje
výhradn editel SPŠ stavební nebo jím pov ený zástupce.

ást t etí - Základní práva a povinnosti uživatel a návšt vník
1. Uživatel i návšt vník knihovny jsou zejména povinni ídit se tímto knihovním ádem;
jakož i instrukcemi pracovnice knihovny. K základním povinnostem uživatele pat í
asné a ádné pln ní všech závazk v i knihovn .
2. Uživatel je povinen dodržovat Provozní ád pro práci s výpo etní technikou, který
je p ílohou knihovního ádu.
3. Uživatel i návšt vník jsou povinni se v knihovn chovat v i svému okolí
ohledupln , zejména nerušit i neobt žovat jiné uživatele a návšt vníky a nic
nepoškozovat. Prostory knihvny mohou užívat pouze v souladu s jejich ur ením.
4. Za zvlášt závažné porušení knihovního ádu je považováno nepovolené vynesení
knihovní jednotky nebo pokus o n . Knihovna p istupuje k takovému jednání jako
ke krádeži nebo pokusu o ni se všemi d sledky z toho plynoucími.
5. P i práci s technikou knihovny jsou uživatel i návšt vník povinni ídit se instrukcemi
pracovnice knihovny. Nesmí zasahovat do za ízení, m nit nastavení ani instalace.
6. Psi ani jiná zví ata nemají do knihovny p ístup s výjimkou ps doprovázejících
osoby se zdravotním znevýhodn ním.
7. Uživateli, který nemá v i knihovn vypo ádány všechny své závazky, knihovna
odmítne poskytovat další služby až do odstran ní nedostatku, kv li kterému bylo
poskytování služeb p erušeno.
8. Uživatel, který porušuje právní p edpisy nebo tento knihovní ád, m že být z prostor
knihovny vykázán. Tím není zbaven odpov dnosti za zp sobenou škodu
a povinnosti nahradit ji podle platných p edpis .

ást tvrtá - Registrace uživatele, zpracování a ochrana
osobních údaj
1. Registrovaným uživatelem knihovny je uživatel s platným tená ským pr kazem.
Registrovaným uživatelem knihovny se m že stát fyzická osoba starší 15 let
s platným ob anským pr kazem, pasem nebo idi ským pr kazem.
2. Uživatel žádá knihovnu o registraci p edložením vypln né p ihlášky. P itom je
povinen seznámit se s tímto knihovním ádem, podpisem vyjád it souhlas se
zpracováním svých osobních údaj a dodržováním tohoto knihovního ádu
a prokázat se ob anským pr kazem, pasem nebo idi ským pr kazem. Poté
knihovna vystaví uživateli nep enosný tená ský pr kaz. Uživatele, který knihovn
neposkytne své osobní údaje v požadovaném rozsahu, knihovna nezaregistruje.
3. Knihovna m že neregistrovanému uživateli umožnit p ístup k n kterým
prezen ním službám knihovny.
4. Registrace uživatele je platná 4 roky od vystavení platného tená ského pr kazu
a lze ji prodlužovat u pracovnice knihovny. Uživatel je povinen bezodkladn
oznámit každou zm nu v údajích, které knihovna v p ihlášce požaduje.
5. Osobní údaje, jejichž uvedení knihovna od žadatele o registraci požaduje, podléhají
režimu zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších
edpis . Údaje knihovna zpracovává zejména za ú elem ochrany svého majetku,
statistického hodnocení innosti a napln ní povinností uložených knihovn obecn
závaznými p edpisy. Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatel
od okamžiku, kdy uživatel p i registraci ud lí souhlas s jejich zpracováním.
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6.

tená ský pr kaz ( árový kód) je dokladem registrovaného uživatele pro styk
s knihovnou. Uživatel p edkládá tená ský pr kaz p i každém p íchodu do knihovny
a kdykoli je o to knihovnou požádán. V p ípad pochybnosti o správnosti
edkládaného tená ského pr kazu je knihovna oprávn na požadovat jiný doklad
totožnosti uživatele. V p ípad ztráty i odcizení tená ského pr kazu uživatel
bezodkladn tuto skute nost knihovn oznámí, jinak je odpov dným za jakékoli
zneužití pr kazu. Za vystavení nového tená ského pr kazu ú tuje knihovna
poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatk knihovny.
7. Registrovaný uživatel m že kdykoli knihovnu písemn požádat o zrušení registrace
a ukon ení zpracování jeho osobních údaj . Pokud knihovna nemá v i takovému
uživateli pohledávky, žádosti bezodkladn vyhoví. Osobní údaje registrovaného
uživatele knihovna zlikviduje i bez jeho žádosti, pokud od konce posledního
registra ního období uplynul nejmén jeden rok od vypo ádání posledního závazku
registrovaného uživatele v i knihovn .
8. V p ípad závažného porušování tohoto knihovního ádu si knihovna vyhrazuje
právo vystavený pr kaz registrovanému uživateli do asn zadržet.
9. Za provedení registrace a za každé její prodloužení m že knihovna ú tovat
poplatek podle Ceníku placených služeb a poplatk knihovny SPŠ stavební.

ást pátá - Spole ná ustanovení o výp

kách

1. Smlouva o výp ce se ídí právním ádem R a tímto knihovním ádem.
2. P i p ování je uživatel povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena,
ihned to ohlásit zam stnanci knihovny. Poškozením není b žné opot ebení
odpovídající stá í a povaze knihovní jednotky.
3. Na knihovní jednotku, která je p ena jinému uživateli nebo je z jiného d vodu
nedostupná, knihovna p ijme na žádost registrovaného uživatele rezervaci.
Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více tená , má p ednost ten, kdo zadal
svou rezervaci d íve.
4. Uživatel je povinen vrátit vyp enou knihovní jednotku ve stavu, v jakém si ji
vyp il. Každé její poškození, ztrátu nebo zni ení je uživatel povinen bezodkladn
ohlásit a vzniklou škodu knihovn nahradit. Za škodu zp sobenou uživatelem je
považováno také provád ní jakýchkoli zm n a zásah do vyp ené knihovní
jednotky (nap . podtrhávání, zvýraz ování, vpisování poznámek, vlepování lístk
apod.).
5. Uživatel není oprávn n zap enou knihovní jednotku dále p ovat.

ást šestá - Prezen ní p

ování a p ístup do studovny

1. Prezen
vyp enou knihovní jednotku je uživatel povinen vrátit p ed zavírací
hodinou knihovny, nebo jakmile ji nepot ebuje. Prezen
vyp enou knihovní
jednotku smí uživatel užívat zpravidla v ur ené studovn , ze které ji nesmí vynést.
2. Evidence prezen ních výp ek se provádí uložením tená ského pr kazu
registrovaného uživatele u pracovnice knihovny.
3. Registrovaný uživatel m že mít v jedné studovn sou asn vyp eno nejvýše p t
knihovních jednotek.

ást sedmá - Absen ní p
1. Absen ní výp
uživateli.

ování

ku knihovní jednotky umož uje knihovna pouze registrovanému
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2. Registrovaný uživatel m že mít sou asn vyp eno nejvýše deset knihovních
jednotek. Výjimkou jsou vyu ující SPŠ stavební.
3. Výp ní doba je u beletrie 90 dn , u odborné literatury a u ebnic 10 m síc , pokud
knihovna nestanoví jinak. Výp ní dobu lze opakovan prodlužovat, ale jen tehdy,
nezažádal-li o rezervaci vyp ené knihovní jednotky další uživatel.
4. Uživatel je povinen vrátit knihovní jednotku osobn nebo prost ednictvím jiné
osoby, p ípadn poštou s pojišt ním zásilky, p ed uplynutím výp ní lh ty, nebo
jakmile ji nepot ebuje. V asným vrácením nepoškozené knihovní jednotky je
smlouva o výp ce spln na a ukon ena.

ást osmá - Poplatky, náhrady, zálohy a zástava
1. Uživatel i návšt vník odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením právní
povinnosti. Odpov dnost za škodu se ídí ob anským zákoníkem.
2. Pro p ípad, že registrovaný uživatel nevrátí ve lh
stanovené knihovnou absen ní
výp ku, sjednávají knihovna a registrovaný uživatel podle § 544 a násl.
Ob anského zákoníku v platném zn ní smluvní pokutu (dále jen poplatek
z prodlení). Výši poplatku z prodlení stanovuje Ceník placených služeb a poplatk
knihovny SPŠ stavební. Povinnost hradit poplatek z prodlení nastává dnem, který
následuje po skon ení stanovené výp ní lh ty a vypo ítává se za každou
vyp enou knihovní jednotku po p ekro ení výp ní lh ty. Zaplacení poplatku
z prodlení nemá vliv na povinnost uživatele vyp enou knihovní jednotku vrátit
a uhradit škodu, která knihovn prodlením vznikla.
3. Nevrátí-li uživatel vyp enou knihovní jednotku ve stanoveném termínu, je mu
zaslána upomínka. Náklady s ní spojené je uživatel povinen knihovn uhradit.
Nevrátí-li uživatel vyp enou knihovní jednotku do jednoho m síce od odeslání
upomínky, bude vrácení vymáháno soudní cestou. Za agendu spojenou
s p ípravou vymáhání soudní cestou ú tuje knihovna jednotný poplatek za každý
vymáhaný knihovní dokument, jeho výši stanovuje Ceník placených služeb
a poplatk knihovny SPŠ stavební. Uživatel je také povinen nahradit knihovn
veškeré náklady právního zastoupení spojené s vymáháním soudní cestou.
4. Vlastnické právo ke knihovním jednotkám tvo ícím knihovní fond je neproml itelné,
knihovní jednotku nelze získat vydržením.
5. P i p ijímání objednávek služeb za úhradu m že knihovna od uživatele žádat
zú tovatelnou zálohu.
6. P i absen ním p ování m že knihovna žádat jako záruku ádného vrácení
knihovních jednotek složení finan ní ástky - zástavy, jako jistotu spln ní podmínek
výp ky (dále jen jistota). Nedodrží-li uživatel stanovené podmínky výp ky,
uspokojí knihovna z jistoty své nároky za škodu, která jí byla porušením povinnosti
zp sobena, a uhradí z ní i ostatní poplatky podle tohoto knihovního ádu. Nárok
knihovny na náhradu škody, pokud p evyšuje ástku jistoty, z stává zachován.
7. Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen knihovn bezodkladn
ohlásit. O zp sobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje
knihovna. P ednostn je požadována náhrada škody uvedením do p vodního
stavu - zpravidla obstaráním náhradního výtisku téže jednotky ve stejném vydání
a vazb . Jestliže uvedení do p vodního stavu není možné nebo ú elné, m že
knihovna požadovat náhradní výtisk jednotky v jiném vydání nebo finan ní
náhradu. V dohod s uživatelem m že p ijmout i jinou publikaci. Výše finan ní
náhrady se ídí aktuální tržní cenou jednotky nebo cenou zhotovené kopie v etn
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ceny p ípadné vazby. Uživatel je dále povinen uhradit veškeré náklady, které
knihovn v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky a její
náhradou vznikly. Tím není zbaven povinnosti uhradit poplatek z prodlení v p ípad
nahlášení ztráty knihovní jednotky po vypršení stanovené výp ní lh ty.
8. Do vy ešení zp sobu nahrazení ztráty a vypo ádání všech závazk si knihovna
vyhrazuje právo pozastavit uživateli poskytování služeb.

ást devátá - Záv re ná ustanovení
1. Knihovní ád v etn všech p íloh, dodatk a dopl
je každému uživateli
k nahlédnutí v prostorách knihovny na dostupném míst a na internetových
stránkách St ední pr myslové školy stavební v eských Bud jovicích na adrese
www.stavarna.eu . Uživatel si rovn ž m že vyžádat knihovní ád ve form výtisku.
Knihovní ád je zve ej ován v aktuálním zn ní nebo v p vodním zn ní spolu
s pozd jšími zm nami. Zm ny knihovního ádu oznámí knihovna uživatel m
s dostate ným p edstihem p ed jejich ú inností na míst , kde je knihovní ád b žn
k nahlédnutí, a na svých internetových stránkách.
2. O výjimkách z knihovního ádu rozhoduje výhradn editel St ední pr myslové
školy stavební nebo jím písemn pov ený zam stnanec.
3. Nedílnou sou ástí tohoto knihovního ádu jsou jeho odkázané p ílohy, p ípadn
další p ílohy, dodatky a dopl ky. P ílohy, dodatky a dopl ky ke knihovnímu ádu
mohou být vydávány i samostatn , vždy však s podpisem editele SPŠ stavební.
4. Tento knihovní ád je ú inný od 1. zá í 2016.
V eských Bud jovicích dne 31. srpna 2016

RNDr. Vladimír Kostka
editel SPŠ stavební
ílohy:
Provozní ád pro práci s výpo etní technikou
ehled služeb poskytovaných inform. st ediskem SPŠ stavební
Ceník placených služeb a poplatk inform. st ediska SPŠ stavební
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PROVOZNÍ

ÁD PRO PRÁCI S VÝPO ETNÍ
TECHNIKOU

1. Knihovna umož uje ve ejný p ístup k internetu dle § 4 odstavce d) zákona
. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).
2. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s opera ním systémem Windows
a základní principy práce s po íta ovou sítí internet.
3. Neregistrovaný uživatel prokáže svou totožnost a písemn potvrdí souhlas
s knihovním ádem a platným ceníkem.
4. U jednoho po íta e mohou pracovat maximáln dv osoby.
5. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatel a zachovávat základní
etické normy. Uživatel má právo pracovat na po íta i 30 minut. Tuto dobu je možno
prodloužit, není-li p ítomen další zájemce.
6. Uživatel m že používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na
disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu ani m nit
nastavený software. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat ásti opera ního
systému a nainstalovaných aplikací a program v knihovn . Za škody vzniklé
neodbornou manipulací s výpo etní technikou nese uživatel plnou odpov dnost.
Za poškození hardware a software stanice m že škola požadovat náhradu škody.
7. Uživatel m že ukládat výsledky vyhledávání na povolené nosi e dat.
8. Získané informace a data (v jakékoliv form , na jakémkoliv médiu) slouží výhradn
k osobní pot eb uživatele a k jeho studijním ú el m. Není povoleno je jakýmkoliv
zp sobem dále rozši ovat, rozmnožovat, kopírovat, p ovat, sdílet, distribuovat
(ani v po íta ové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komer ním
el m.
9. Soubory stažené z internetu nebo napsané dokumenty je možné se souhlasem
knihovnice vytisknout. Ceny jednotlivých tisk viz ceník služeb knihovny.
10. Uživatel se nesmí žádnými prost edky pokusit získat p ístupová práva, která mu
nep ísluší. Pokud uživatel získá jemu nep íslušející p ístupová práva jakýmkoli
zp sobem (v etn hardwarové nebo softwarové chyby systému) je povinen tuto
skute nost neprodlen ohlásit knihovnici.
11. Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sít
internet.
12. Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky tená e
založené u n kterého z poštovních server .
13. Není dovoleno navšt vovat stránky s erotickým, pornografickým nebo národnostn
a nábožensky urážlivým obsahem, dále stránky propagující rasismus a násilí nebo
podn cující k užívání drog.
14. Uživatel je povinen respektovat autorská práva (viz Zákon . 121/2000 Sb.,
autorský zákon a novelu . 216/2006 Sb. (v platnosti od 22. 5. 2006).
15. Knihovna neodpovídá za rychlost p ipojení ani za obsah soubor stažených
z internetu, zvlášt pak obsahují-li viry.
16. Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního ádu
a využívat informa ní prameny na internetu v souladu s právními a morálními
normami.
17. V p ípad porušení n kterého z ustanovení tohoto ádu m že být knihovnicí p ístup
k internetu ukon en.
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ehled poskytovaných služeb
Název služby
Prezen ní p

Absen ní p

ování

ování

Charakteristika služby
ování knihovních jednotek na jeden den v budov SPŠ
stavební - zdarma
ování knihovních jednotek mimo budovu školy - zdarma

Poradenské a
informa ní služby

Poskytování ústních informací o katalozích, databázích a
sbírkách knihovny - zdarma

Kopírovací a tiskové
služby

Zhotovování (samoobslužn i na objednávku) rozmnoženin
a dalších kopií r zných formát . Jednostranný, oboustranný,
ernobílý i barevný tisk do formátu A3, ernobílé kopírování
a tisk do formátu A0 – placená služba

Kroužková vazba

Plastová kroužková vazba dokument o tlouš ce až n kolik
centimetr – placená služba

ístup na internet –
pevné spojení

Zp ístupn ní tzv. volného internetu ve studovn
technickém za ízení knihovny - zdarma

7

na

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATK
tená ské pr kazy a registrace
Registra ní poplatek za provedení registrace a za každé její prodloužení
Žáci a zam stnanci SPŠ stavební
Poplatek za vystavení duplikátu tená ského pr kazu

zdarma
10,-

Poplatky z prodlení, zástava a další poplatky a p íplatky
Základní poplatek z prodlení - za každý kalendá ní m síc po p ekro ení
20,stanovené výp ní lh ty - za každou vyp enou knihovní jednotku
Poplatek za upomínku (doporu ený dopis)
Manipula ní poplatek p i likvidaci škody zp sobené ztrátou nebo
poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku)
Finan ní zástava – jako jistota spln ní podmínek výp ky, stanovuje se
individuáln
Poplatek za p ípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní
jednotku)

30,50,minim. 50,200,-

Tiskové a kopírovací služby
Formát A4
Tisk/kopie ernobílá jednostranná A4

1,50

Tisk/kopie ernobílá oboustranná A4

3,-

Tisk/kopie barevná jednostranná A4

6,-

Tisk/kopie barevná oboustranná A4

12,-

Formát A3

3,6,12,24,-

Tisk/kopie ernobílá jednostranná A3
Tisk/kopie ernobílá oboustranná A3
Tisk/kopie barevná jednostranná A3
Tisk/kopie barevná oboustranná A3
Ší ka role papíru - kopírování, tisk
420 mm – A3

4,-

594 mm - A2

8,-

841 mm - A1

16,-

914 mm - A0

32,-

Kroužková vazba (kroužkový h bet, folie, tvrtka)
Velikost papír A4

10,-

Velikost papír A3

15,-

Laminování (formát A4)
Skenování
lka z ceny kopírování – podle formátu a množství
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10,-

