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Anketa:

Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve řejných kniho

Jak často chodíte do na ší knihovny

slu žeb a p ředpis ů souvisejících a v návaznosti na Knihovní řád Univerzity Karlovy v

během semestru?

Výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty UK:

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, KNIHOVNA

I. V šeobecná ustanovení
Čl. 1.

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Knihovna Právnické fakulty UK (dále jen knihovna) je specializovaným pracovi štěm fakulty p
knihovnických a informa čních slu žeb.
Čl. 2.

Rychlé odkazy

K podpoře činnosti knihovny zřizuje děkan knihovní komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán.
členem knihovní komise.

Katalog PF UK

II. Ve řejné knihovnické a informa ční slu žby

UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK

Čl. 3.
Veřejné knihovnické a informa ční slu žby zahrnují:

TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád

a) zp řístup ňování knihovních dokument ů z vlastního knihovního fondu nebo prost řednictvím meziknih

Portál e zdroj ů UK

b) bibliograficko informa ční, referen ční a re šeršní slu žby

Levná knihovna

c) elektronické slu žby
d) reprografické slu žby

Zasílat novinky emailem
Váš email

Čl. 4.
Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatn ění vybraných druh ů
zák. č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve řejných knihovnických a informa čníc
placených slu žeb je p řílohou č.1 tohoto Výp ůjčního řádu.

OK
Čl. 5.
Meziknihovní výp ůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (dále jen MVS a MMVS)
zákonnými p ředpisy. Knihovna provádí MVS a MMVS podle zásad, které jsou p řílohou č.2 tohoto Výp

III. U živatelé
Čl. 6.
Knihovna poskytuje slu žby:
a) interním u živatel ům
student ům, u čitel ům a ostatním zam ěstnanc ům PF UK
student ům, u čitel ům a ostatním zam ěstnanc ům dal ších pracovi šť UK
uchaze čů m o vykonání státní rigorózní zkou šky na PF UK (pouze po úhrad ě náklad ů spojených s po
informa čních technologií)
účastník ům kurzu celo životního vzd ělávání na PF UK podle § 60 zákona o vysokých školách (dále je
b) externím u živatel ům (pouze prezen čně a pokud to neomezuje po žadavky vý še uvedených kate
student ům, u čitel ům a zaměstnanc ům ostatních škol

široké ve řejnosti
c.) kolektivním u živatel ům (jiným knihovnám) pouze prost řednictvím MVS
Čl. 7.
Evidence u živatele
a) Uživatelem se stává fyzická osoba zaevidováním uživatele do systému. Evidence se provádí po př
pr ůkazu, pr ůkazu toto žnosti (ob čanský pr ůkaz, cestovní pas, pop ř. výkaz o studiu /index/), vypln ěním
b) Podpisem vyplněné přihlá šky uživatel zároveň stvrzuje prohlášení, že se seznámil s Výp ůjční
podmínky a souhlasí s evidencí poskytnutých dat, která jsou vedena výlu čně k ú čel ům evidence čtená
c) Základním dokladem pro styk u živatele s knihovnou je u živatelský průkaz ve form ě pr ůka
zahrani čního studenta UK, průkazu zaměstnance UK, průkazu externího uživatele služeb na UK, př
stanovené rektorem UK. Za zneu žití pr ůkazu ve vztahu ke knihovn ě odpovídá jeho dr žitel, ztrátu pr ůk
knihovn ě ohlásit.
d) Pokud se uživatel neproká že platným uživatelským pr ůkazem, bude evidován pouze pro statistic
stanovený v Ceníku poplatk ů a placených slu žeb jako žto úhradu za administrativní úkon spojený s evi
e) Uživatelský pr ůkaz je pro pot řeby knihovny platný:
u student ů UK a ú častník ů kurzu C ŽV jeden akademický rok, p řičem ž po dobu studia ho lze prodlou ž
dal ší akademický rok. Platnost u živatelského pr ůkazu student ů PF UK kon čí dnem vykonání poslední
zkou šky, u ú častník ů kurzu C ŽV dnem ukon čení kurzu.
u externích u živatel ů a u uchaze čů o vykonání státní rigorózní zkou šky na PF UK uvedených v čl. 6,
rok. Po této dob ě lze platnost pr ůkazu prodlou žit. U host ů a poslucha čů placených kurz ů je platnost
omezena na dobu trvání pobytu nebo kurzu.
u u čitel ů a ostatních zam ěstnanc ů UK jeden kalendá řní rok, p řičem ž v dob ě trvání pracovního pom
periodicky prodlu žovat.
f) Zm ěny v osobních údajích (jméno, bydli ště, ukon čení nebo p řeru šení studia) je u živatel povi
oznámit. V p řípad ě, že tak neu činí, m ůž e knihovna na u živateli po žadovat náklady spojené se zji šť ov
g) Knihovna je povinna na po žádání seznámit u živatele s údaji obsa ženými v databázi u živatel ů a týk
h) Knihovna získává o čtená ři jen takové údaje, které nezbytn ě pot řebuje za ú čelem provozování kni
fondu a kvality poskytovaných slu žeb (p říjmení, jméno, datum narození, trvalé, příp. p řechodné bydl
dokladu, kterým byla ov ěřena toto žnost u živatele).
i) Knihovna nakládá s osobními údaji uživatel ů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
některých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.
j) Účastníci kurzu CŽV a uchazeči o vykonání státní rigorózní zkoušky na PF UK vyu žívají služeb kni
externího u živatele slu žeb na UK.

IV. Práva a povinnosti u živatelů
Čl. 8.
a) Přístup do knihovny je povolen po p ředlo žení uživatelského průkazu. Pokud se uživatel neprok
pr ůkazem, m ůž e vyu žít slu žeb knihovny pouze po zaplacení stanoveného poplatku.
b) Uživatelé jsou povinni odložit kabáty, bundy a osobní zavazadla v šatn ě fakulty, popř. v uza
vstupním prostoru knihovny.
c) Úlo žné sk říňky je povoleno pou žívat pouze po dobu pobytu v knihovn ě.
d) Uživatelé nesm ějí odná šet klíče od úlo žných sk řín ěk mimo prostor knihovny.
Čl. 9.
Uživatelé mají volný přístup do veřejné části knihovny. P řístup do dalších částí knihovny mají jen s
pracovníka a výhradn ě v jeho doprovodu.
Čl. 10.
Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo. S výhradou studovny pro vědecké a odborné
rezervovat místa.
Čl. 11.
a) Uživatelé jsou povinni dodržovat Výpůjční řá d a řídit se pokyny pracovník ů knihovny. Musí
kontrolním opat řením, která jsou pot řebná pro udr žení po řádku a ochranu majetku.
b) Uživatelé jsou povinni u žívat knihovní fond šetrn ě a chránit ho p řed po škozením.

c) Uživatelé jsou v knihovně povinni zachovávat klid, po řádek a čistotu, chovat se ohleduplně k ost
se stanovenými zásadami i pokyny pracovník ů knihovny, jinak mohou být z knihovny vykázáni.
d) Je zakázáno odnášet jakékoliv sou části knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým
bez uskute čnění řádné výp ůjčky.
e) Uživatelé nesm ějí v prostoru knihovny kou řit, vná šet tekutiny a potraviny, ani pou žívat mobilní tele
f) Jestli že uživatel nedodržuje Výpůjční řád, můž e být zbaven práva používat služeb knihovny. Tí
nahradit zp ůsobenou škodu ani odpov ědnosti podle platných p ředpis ů.
Čl. 12.
Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny lze podávat ústn ě, písemn ě nebo elektronic
příslu šnému prod ěkanovi.

V. Výpůjčky
Čl. 13.
Výpůjčka
a) Uživatel ům se p ůjčuje publikace po předlo žení uživatelského průkazu. Uživatel stvrzuje výpůjčk
čísla a signatury na výp ůjčním lístku.
b) O zapůjčení publikace rozhodují pracovnice knihovny, které mohou, s ohledem na ochranu kni
lep ší vyu žití, p ůjčování omezit, p říp. je p ůjčovat jen v prostorách knihovny.
c) Pokud uzná vedení knihovny za vhodné, je mo žné p ři půjčování n ěkterých d ěl žádat pen ěžitou zá
odd ělení služeb nebo jím pov ěřený pracovník s p řihlédnutím k hodnotě knihy. Peněžitá záruka
kancelá ři ředitele knihovny a bude vrácena p ři vracení p říslu šného zap ůjčeného díla.
d) Uživateli je mo žné p ůjčit od ka ždé publikace pouze jeden výtisk.
e) Knihovna p ůjčuje, v závislosti na technických možnostech, publikace neprodlen ě po p řevzetí po ž
jedná o publikace dosud nezpracované nebo ulo žené v dislokovaných skladech, p řipravuje je na nejb
f) Uživatel je povinen vyžádané publikace vyzvednout nejpozději do 3 dnů od objednávky, pokud
rezervovaných publikací do data uvedeného ve vyrozum ění o rezervaci.
Čl. 14.
Výpůjční lh ůta
a) Výpůjční lh ůta
učebnic a skript se signaturou "U" je kalendá řních 190 dn ů
ostatní literatury ur čené k absen čnímu p ůjčování je kalendá řních 35 dn ů
materiálů ur čených ke krátkodobému p ůjčení je 14 kalendá řních dn ů
materiálů se statusem "prezen čně"je maximáln ě 3 kalendá řní dny s povinností vrácení do ur čité ho
b) Učitel ům a ostatním zam ěstnanc ům podle jejich pot řeby, nejdéle na 1 rok.
c) Výpůjční lh ůta můž e být prodlou žena (s výjimkou krátkodobé a prezen ční výp ůjčky), pouze ne žád
a to maximáln ě 2x. O prodlou žení je třeba žádat před uplynutím výp ůjční lh ůty. V p řípad ě informa čn
prost řednictvím MVS a MMVS je nutné žádat o prodlou žení 1 kalendá řní týden p řed uplynutím výp ůjč
d) V nutném případ ě můž e ředitel knihovny stanovit také krat ší výp ůjční lh ůtu, ne ž je ur čená, pop ř.
výp ůjčky p řed uplynutím výp ůjční lh ůty.
e) Nevrátíli u živatel vyp ůjčenou publikaci ve stanovené lh ůtě, bude knihovnou upomínán, p řičem ž j
z prodlení stanovený v Ceníku poplatk ů a slu žeb.
f) Nevrátíli uživatel vyp ůjčenou publikaci ani po páté upomínce, vymáhá ji knihovna soudní cesto
uživatel.
Čl. 15.
Uživatel má právo pou žívat v šechny knihy i časopisy ve volném výb ěru, technické prost ředky k tom
po žádání té ž dal ší informa ční prameny, nap ř. publikace z p říru ční knihovny nebo ulo žené ve skladi š
Pokud u živatel zjistí p ři p řevzetí informa čních pramen ů nebo technických pom ůcek jakoukoliv závad
ji ohlásit slu žbě.
Uživatel nesmí vyp ůjčenou publikaci p ůjčovat dal ším osobám.
Uživatel je povinen vrátit vyp ůjčenou publikaci v takovém stavu, který odpovídá jejímu řádnému u ží
Při vrácení výp ůjčky bude u živateli vrácen výp ůjční lístek opat řený jeho podpisem.
Vracíli u živatel vyp ůjčenou publikaci po štou, je povinen ji řádn ě zabalit, odeslat doporu čen ě a do

svým jménem a adresou.
Uživatel je povinen neprodlen ě hlásit ztrátu (zni čení, po škození) zap ůjčené publikace. Náhrada ško
ustanoveními ob čanského zákoníku.

VI. Elektronické služby
Čl. 16.
Po číta če umíst ěné v knihovn ě lze pou žívat výlu čně k ú čelu odpovídajícímu funkci knihovny (shroma
odborných informací se zam ěřením na právo a s prioritami v zabezpe čení v ědecké a pedagogické
Elektronický katalog knihovny, p řípadn ě některé vybrané aplikace jsou voln ě k dispozici v šem u živat
slu žby mohou vyu žívat pouze nositelé u živatelského jména (loginu). Login je p řid ělován výhradn ě P
techniky PF UK.
Uživatel slu žeb, ke kterým je p řístup mo žný pouze p řes individuální u živatelské jméno, odevzdá slu
pr ůkaz a obdr ží oprávn ění k práci na p řid ěleném po číta či na dobu maximáln ě jedné hodiny. Pokud
zůstane pracovní stanice volná, lze pracovní čas prodlou žit.
Uživatel si m ůž e rezervovat pracovní místo u po číta če p ředem. Pokud se nedostaví v čase ur čeném
rezervace propadá.
U jedné pracovní stanice mohou pracovat soub ěžně maximáln ě dv ě osoby.
Uživatel pracuje na po číta či pouze pod vlastním u živatelským jménem a odpovídá za p řípadné zne
jinou osobou.
Uživatel nesmí m ěnit konfiguraci po číta če nebo terminálu a nesmí p řekra čovat hranice svých u živat
vyvíjet činnost, která by ostatním u živatel ům bránila v normálním u žívání sít ě.
Je zakázáno pou žívat vnesený software a kopírovat programy.
Uživatel m ůž e po řizovat výstupy z elektronických informa čních zdroj ů pouze pro vlastní pot řebu. Ti
zpoplatn ěné, cena tisku je uvedena v Ceníku poplatk ů a placených slu žeb.

VII. Záv ěrečné ustanovení
Čl. 17.
Výp ůjční řád Knihovny PF UK ze dne 17.3.2003 se ru ší.
Čl. 18.
Opat ření d ěkana, upravující Výp ůjční řád Knihovny UK Právnické fakulty v Praze, nabývá ú činnosti dn
Čl. 19.
Opat ření d ěkana č. 3/2012, jím ž se m ění opat ření d ěkana č. 8/2007, výp ůjční řád Knihovny Právnick
v Praze, nabývá ú činnosti dnem 1.3.2012

Prof.

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//dokumenty  html.html

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 tel. +420 221 005 111

Univerzita Karlova
© 2012 2016 Právnická fakulta

Aktuality ...
Webmaster ...

3

Formulá ře ...
Web PF UK ...

Nové knihy ...
EZDROJE ...

Dokumenty ...

Příru čky ...

MAPA STRÁNEK ...

Eknihy ...

RSS ...
4

6

