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Novela č. 1
k hlavní normě UP č. B1-12/4-HN Knihovní řád
Univerzity Palackého v Olomouci
I. Úvodní ustanovení
Touto novelou č. 1 se hlavní norma UP č. B1-12/4-HN
Knihovní řád Univerzity Palackého v Olomouci mění takto:
1.

Za čl. 1 odst. 2 písm. j) vložit nové písm. k) které zní
takto: „zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“

2. Čl. 2 odst. 2 změnit takto:
„Knihovna je složena z Ústřední knihovny, jejíž součástí je noční studovna, oborových knihoven na jednotlivých fakultách UP (CMTF, FTK, FZV, LF, PF, PřF)
a z Britského centra (dále jen „součásti knihovny“).“
3. V čl. 5 odst. 1 za větu druhou vložit novou větu třetí,
která zní takto:
„Výpůjčním titulem se rozumí sada spolu souvisejících
knihovních jednotek, tj. i sada sestávající ze sbírky testů s klíčem a nahrávkou.“
4. Za čl. 5 odst. 16 vložit nový odst. č. 17, který zní takto:
„Absolventem UP se rozumí fyzická osoba, která vykonala na UP státní zkoušku nebo její poslední část.“
5. Čl. 5 odst. 17 změnit na čl. 5 odst. 18.
6. Čl. 5 odst. 18 změnit takto:
„Náhradním plněním se rozumí finanční náhrada
spočívající v úhradě nákladů vynaložených k pořízení
náhrady za ztracený či zničený knihovní dokument,
která se řídí aktuální tržní cenou nového knihovního
dokumentu stejného druhu a jakosti, tj. stejného názvu a vydání, případně novějšího vydání. V případě
nemožnosti jeho pořízení se finanční náhrada řídí cenou jeho kopie, včetně vazby, vynaložených knihovnou
u externího dodavatele. Cena kopie a vazby u externího dodavatele je stanovena v Ceníku. V případě nemožnosti pořízení náhrady za ztracený nebo zničený
knihovní dokument jeho koupí ani okopírováním, se
finanční náhrada stanoví jako tržní cena obsahově podobného knihovního dokumentu odpovídající ceně
za ztracený nebo zničený knihovní dokument.“
7. Za čl. 5 odst. 18 vložit nový odst. 19, který zní takto:
„Návratový box:
Návratovým boxem se rozumí nerezový box, jehož
aktuální umístění je uvedeno na webových stránkách
knihovny, do kterého jsou uživatelé knihovny kdykoli oprávněni vracet knihovní dokumenty (nikoli však
jiné knihovní jednotky) vypůjčené v kterékoli součásti knihovny, s výjimkou výpůjčky v Britském centru.

V případě vrácení knihovního dokumentu s využitím návratového boxu je knihovní dokument vrácen
nejbližší následující pracovní den příslušné součásti
knihovny, ze které byl vypůjčen“.
8. Za čl. 6 odst. 1 bod č. 1.7. vložit nový bod č. 1.8, který
zní takto: „absolventi UP.“
9. Čl. 6 odst. 1 bod č. 1.8. změnit na čl. 6 odst. 1 bod
č. 1.9, čl. 6 odst. 1 bod č. 1.9 změnit na čl. 6 odst. 1 bod
č. 1.10, čl. 6 odst. 1 bod č. 1.10 změnit na čl. 6 odst. 1
bod č. 1.11.
10. Za čl. 7 odst. 5 vložit nový odstavec č. 6, který zní takto:
„Kategorii F tvoří: 6.1 absolventi UP.“
11. Čl. 8 odst. 5 bod č. 5.2. změnit takto:
„mít současně půjčeno absenčně max. 5 výpůjčních titulů.“
12. Za čl. 8 odst. 5 vložit nový odst. č. 6, který zní takto:
„Uživatelé knihovny Kategorie F jsou oprávněni:
6.1 požadovat a užívat všechny služby poskytované
knihovnou v čl. 9 odst. 1 tohoto knihovního řádu,
6.2 mít současně půjčeno absenčně max. 5 knihovních dokumentů.“
13. Čl. 11 odst. 1 změnit takto:
„Smlouva o výpůjčce se řídí ustanovením § 659 až
662 občanského zákoníku a tímto knihovním řádem.
Od 1. 1. 2014 se smlouva o výpůjčce řídí ustanovením
§ 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a tímto knihovním řádem.“
14. Čl. 16 odst. 6 změnit takto:
„Smlouva o výpůjčce absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu je ukončena elektronickým sejmutím
čárového kódu z knihovního dokumentu a jeho výmazem z elektronického výpůjčního systému (po splnění dalších podmínek dle tohoto knihovního řádu).
Uživatel je povinen vrátit knihovní dokument včas
a řádně v té součásti knihovny, kde si jej vypůjčil nebo
v jakékoli jiné součásti knihovny. Uživatel knihovny je
oprávněn vrátit knihovní dokument i jeho vhozením
do návratového boxu. Umístění návratových boxů je
uvedeno na webových stránkách knihovny. Vrácení
knihovního dokumentu je možno učinit osobně nebo
prostřednictvím jiné osoby.“
15. Za čl. 16 odst. 7 vložit nový odst. č. 8, který zní takto:
„Do návratového boxu lze vracet pouze knihovní dokumenty (nikoli jiné knihovní jednotky) vypůjčené
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v kterékoli součásti knihovny, s výjimkou těch, které byly vypůjčeny v Britském centru, a to v provozní
dobu i mimo provozní dobu příslušné součásti knihovny. Do návratového boxu není možné vracet knihy
pořízené v rámci meziknihovní výpůjční služby. Vrací-li uživatel absenčně vypůjčený knihovní dokument
vhozením do návratového boxu, nezaniká smlouva o výpůjčce již vhozením knihovního dokumentu
do návratového boxu, ale až elektronickým sejmutím
čárového kódu z knihovního dokumentu a jeho výmazem z elektronického výpůjčního systému (po splnění
dalších podmínek dle tohoto knihovního řádu). Uživatel bere na vědomí, že sejmutí čárového kódu bude
provedeno zaměstnanci knihovny nejbližší následující
pracovní den příslušné součásti knihovny, ze které byl
knihovní dokument vypůjčen. O ukončení smlouvy
o výpůjčce se může uživatel informovat v knihovně
nebo prostřednictvím svého osobního konta. Do doby
sejmutí elektronického čárového kódu z knihovního
dokumentu a jeho výmazu z elektronického výpůjčního systému je uživateli načítána smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovního dokumentu. Uživatel
bere na vědomí, že vrácení vypůjčeného knihovního
dokumentu po uplynutí výpůjční lhůty jej nezbavuje
povinnosti k úhradě smluvní pokuty za pozdní vrácení knihovního dokumentu, tato zůstává načtena v jeho
osobním kontě a bude po něm vyžadována při jeho
osobní návštěvě knihovny.“

16. Čl. 16 odst. 8 změnit na čl. 16 odst. 9, čl. 16 odst. 9 změnit na čl. 16 odst. 10, čl. 16 odst. 10 změnit na čl. 16
odst. 11.
17. V Čl. 17 odst. 1 vypustit bod č. 1.3.
18. Čl. 19 odst. 2 bod č. 2.4. změnit takto: „finanční náhrada spočívající v úhradě nákladů vynaložených
k pořízení náhrady za ztracený či zničený knihovní
dokument, která se řídí aktuální tržní cenou nového
knihovního dokumentu stejného druhu a jakosti, tj.
stejného názvu a vydání, případně novějšího vydání.
V případě nemožnosti jeho pořízení se finanční náhrada řídí cenou jeho kopie, včetně vazby, vynaložených
knihovnou u externího dodavatele. Cena kopie a vazby
u externího dodavatele je stanovena v Ceníku. V případě nemožnosti pořízení náhrady za ztracený nebo
zničený knihovní dokument jeho koupí ani okopírováním, se finanční náhrada stanoví jako tržní cena obsa-

hově podobného knihovního dokumentu odpovídající
ceně za ztracený nebo zničený knihovní dokument.“
19. Čl. 20 odst. 2, bod č. 2.2 změnit takto: „finanční náhrada spočívající v úhradě nákladů vynaložených knihovnou k uvedení poškozeného knihovního dokumentu
do původního stavu.“
20. Čl. 20 odst. 3 první větu změnit takto: „Pokud dojde
k porušení celistvosti knihovního dokumentu nebo
způsob provedeného uvedení do původního stavu poškozeného knihovního dokumentu knihovna neuzná
nebo uvedení do původního stavu není možné nebo
účelné, je knihovna oprávněna odmítnout přijetí takto
poškozeného knihovního dokumentu.“
21. V Příloze č. 3 části Registrační poplatky za kategorii
„Členský poplatek pro Britské centrum KUP“ vložit
novou kategorii, která zní takto:
„Kategorie F
100,-Kč / 1 kalendářní rok“
22. V Příloze č. 3 části Sankční poplatky za kategorii
„Smluvní pokuta pro případ prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu“ vložit
novou kategorii, která zní takto:
„Smluvní pokuta pro případ prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného knihovního dokumentu 5,-Kč/
za knihovní jednotku za každý týden“
23. V Příloze č. 3 části Reprografické služby pro všechny
součásti Knihovny UP vložit novou kategorii, která zní
takto:
„Formát A4 (externí dodavatel) – černobílý tisk – jednostranně 2,50 Kč
plnobarevná kopie – jednostranně 12,- Kč
Formát A3 (externí dodavatel) – černobílý tisk – jednostranně 4,- Kč
plnobarevná kopie – jednostranně 20,- Kč“

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení hlavní normy UP č. B1-12/4-HN
Knihovní řád Univerzity Palackého v Olomouci zůstávají beze změn.
2. Tato novela č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění
na úřední desce UP, tj. druhým dnem po nabytí platnosti.

V Olomouci dne 24. února 2014

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.
rektor UP

