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Opat ření d ěkana č. 13 /2016, kterým vydává:

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

Provozní a výpůjční řád knihovny
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Hlava první
Provozní řád

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

Čl. 1. Obecná ustanovení
1. Knihovna Právnické fakulty UK (dále jen knihovna) se nachází v budov ě Právnické fakulty U
Curieových 7, 116 40 Praha 1 – Staré Město (dále jen PF UK). Ve řejn ě přístupná část knihovny je si
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1. podzemním podla ží fakulty. Sklady jsou umíst ěny v suterénních prostorách.
2. Knihovna je specializovaným pracovištěm fakulty pro poskytování veřejných knihovnických slu ž
informa ční služby jsou poskytovány bezplatn ě, zpoplatn ění vybraných druh ů slu žeb je v souladu s §
knihovnách a podmínkách provozování ve řejných knihovnických a informa čních slu žeb (dále jen kniho
3. Za provoz knihovny odpovídá d ěkanovi a tajemníkovi fakulty ředitel knihovny.
4. Evidence, revize, vyřazování a ochrana knihovního fondu jsou provád ěny v souladu s knihov
souvisejícími.
5. Uživateli knihovny jsou:
a) studenti, akademi čtí, v ěde čtí pracovníci a ostatní zam ěstnanci PF UK [ 1 ]

Zasílat novinky emailem
Váš email

b) studenti, akademi čtí, v ěde čtí pracovníci a ostatní zam ěstnanci Univerzity Karlovy
c) uchaze či o vykonání státní rigorózní zkou šky na PF UK (pouze po úhrad ě náklad ů spojených s pou
informa čních technologií)
d) účastníci kurzu celo životního vzd ělávání na PF UK (dále jen C ŽV)
e) členové klubu ALUMNI

OK

f) externí u živatelé
g) knihovny zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury
6. Uživatel knihovny je povinen se seznámit s Provozním a výp ůjčním řádem knihovny PF UK,
sm ěrnicemi a požárním evakuačním plánem a jednat v souladu s nimi. Prostory knihovny lze užív
jsou ur čeny. P ři jejich u žívání je nezbytné dbát zásad bezpe čnosti, po žární ochrany a hygieny.
Čl. 2. Časový režim
1. Knihovna provozuje své služby ve stanovených provozních hodinách. Tyto jsou viditelně vyv ěš en
knihovny a na její webové stránce.
2. Operativní zm ěny provozních hodin jsou v ždy oznámeny na výv ěskách knihovny, na jejím webu a f
Čl. 3. V šeobecné podmínky
1. Uživatelé jsou povinni dodržovat Provozní a výpůjční řád knihovny PF UK a řídit se pokyny pra
podrobit stanoveným kontrolním opat řením, která jsou pot řebná pro udr žení po řádku a ochranu maj
2. Přístup do knihovny je povolen po předlo žení uživatelského pr ůkazu (viz. Hlava II, čl. 9), resp.
Pokud se uživatel neprokáže platným uživatelským pr ůkazem, můž e využít služeb knihovny pouze
poplatku.

3. Při vstupu do knihovny jsou u živatelé povinni odlo žit kabáty, bundy a osobní zavazadl
v uzamykatelných sk říňkách ve vstupním prostoru knihovny.
4. Uživatelé mají p řístup do ve řejné části knihovny. P řístup do dal ších částí knihovny (sklady, kancelá ř
odpov ědného pracovníka a v jeho doprovodu.
5. Uživatel má právo u žívat ve studovn ě jen jedno pracovní místo. S výhradou studovny pro v ědecké
dovoleno rezervovat místa.
6. Uživatelé jsou v knihovn ě povinni zachovávat klid, po řádek a čistotu, chovat se ohledupln ě k ostatn
stanovenými zásadami i pokyny pracovník ů knihovny, jinak mohou být z prostor knihovny vykázáni.
7. Uživatelé jsou povinni u žívat knihovní fond šetrn ě a chránit ho p řed po škozením.
8. Je zakázáno odnášet jakékoliv sou části knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým
bez uskute čnění řádné výp ůjčky.
9. Uživatelé nesmějí v prostoru knihovny kou řit, telefonovat a vná šet potraviny a nápoje. P
nealkoholické nápoje v uzavíratelných obalech.
10. Uživatelé knihovny nesmějí manipulovat s technickými zařízeními a rozvody jako je např. vod
osv ětlení apod.
11. V případ ě záva žného nebo opakovaného porušení[ 2 ] Provozního a výpůjčního řádu knihovny
zbaven práva pou žívat slu žeb knihovny. O zru šení nebo pozastavení práv pou žívat slu žeb knihovny r
Tímto není zbaven povinnosti nahradit zp ůsobenou škodu ani odpov ědnosti podle platných p ředpis ů.
12. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny lze podávat písemně nebo elektronicky řediteli k
prod ěkanovi.
Čl. 4. Pravidla u žívání úlo žných sk řín ěk
1. Úlo žné sk říňky umístěné ve vstupním prostoru knihovny jsou určeny k ukládání osobních v ěcí (z
přim ěřených zavazadel) po dobu pobytu v knihovn ě.
2. Uživatel je oprávn ěn u žívat sk říňku jen v souladu s ú čelem, kterému slou ží, a to bezplatn ě.
3. Úlo žné sk říňky nejsou ur čeny k odkládání cenných v ěcí jako nap říklad peníze, šperky, not
fotoaparáty a další spot řební elektronika. Cenné v ěci je mo žné ukládat do sk řín ěk pouze na vl
neodpovídá za jejich mo žné po škození nebo ztrátu.
4. Do úložných skřín ěk je zakázáno ukládat p ředm ěty, které skříňky mohou znečistit nebo pošk
obt ěžovaly nebo ohro žovaly okolí, zejména ho řlavé a jiné nebezpe čné látky.
5. Uživatel si při příchodu do knihovny zapůjčí klíč od skříňky u pracovníků knihovny. P řed odchod
sk říňku vyklidit a klí č vrátit. Je zakázáno odná šet klíče mimo prostory knihovny.
6. V případ ě nevrácení klíče od skříňky do ukon čení provozní doby knihovny je personál knihovny
důvod ů sk říňku otev řít a zkontrolovat její obsah.
7. Otev ření sk říňky provedou minimáln ě 2 pracovníci knihovny. Zkontrolují obsah sk říňky, vyjmou je
ulo žení. O provedení kontroly sk říňky sepíšou záznam.
8. Pro vyzvednutí věcí se u živatel musí dostavit osobně do knihovny, předlo žit průkaz totožnosti
podepsat potvrzení o převzetí. V případ ě, že si u živatel v ěci nevyzvedne do 45 dnů, bude PF UK p
nepatrné hodnoty (opu štěné) a bude s nimi nakládat dle p říslu šných právních p ředpis ů.
Čl. 5. Pravidla u žívání týmové studovny
1. Týmovou studovnu lze využívat výhradně pro studijní ú čely, vědeckou práci, školní týmové
knihovnou.
2. Týmová studovna je vybavena p řipojením k elektrické síti a wi fi p řipojením.
3. Týmovou studovnu mohou vyu žívat pouze registrovaní u živatelé knihovny pro p ředlo žení platného
4. Rezervaci týmové studovny lze provést na www stránkách knihovny nebo u pracovníků kni
telefonicky.
5. Týmovou studovnu je mo žné rezervovat maximáln ě tři týdny p ředem.
6. Při rezervaci je nutné uvést jméno kontaktní osoby, po čet člen ů skupiny a časové údaje.
7. Rezervace se provádí v hodinových blocích, maximáln ě dvou jdoucích za sebou.
8. Pokud není týmová studovna zadána jinou skupinou, lze pobyt prodlou žit. Prodlou žení provádí obsl

9. Nedostavíli se u živatel v ur čený čas, je rezervace studovny po 15 minutách zru šena.
10. Klíč vydává slu žba u pultu registrací, po ukon čení pobytu se klí č vrací na stejném míst ě.
11. Je zakázáno vyná šet klíč mimo prostor knihovny. P ři neodevzdání nebo ztrát ě klíče hrad
s vým ěnou zámku.
12. Uživatel je povinen zkontrolovat týmovou studovnu p ři p řevzetí a p řípadné závady nahlásit slu žbě
13. Není povoleno vnášet do týmové studovny potraviny a nápoje (vyjma čirých nealkoholickýc
obalech).
14. Pracovníci knihovny jsou oprávněni kdykoliv vstoupit do týmové studovny. P ři porušení pra
studovny vykázat.
Čl. 6. Pravidla u žívání výpo četní a reprografické techniky
1. Po číta če umíst ěné v knihovně lze pou žívat výlu čně k ú čelu odpovídajícímu funkci knihovn
registrovaným u živatel ům knihovny.
2. U jedné pracovní stanice mohou pracovat soub ěžně maximáln ě dv ě osoby.
3. Uživatelé mohou v prostorách knihovny pou žívat vlastní koncová zařízení (notebooky, tablety, tel
eduroam pomocí wi fi. Za tato za řízení nenese PF UK žádnou odpov ědnost.
4. Elektronický katalog knihovny, případn ě dal ší vybrané aplikace, jsou voln ě k dispozici všem
Ostatní elektronické služby mohou vyu žívat pouze nositelé u živatelského jména (loginu). Logi
Pracovi štěm po číta čové techniky PF UK.
5. Uživatel pracuje na síti pouze pod vlastním uživatelským jménem a odpovídá za případné zneuž
skon čení práce na PC je u živatel povinen se odhlásit.
6. Pro tisk, kopírování a skenování mohou registrovaní u živatelé knihovny pou žívat samoobslu žné rep
7. Je zakázáno manipulovat s prost ředky výpočetní a reprografické techniky nad rámec b ěžnéh
kabel ů, přemís ťování zařízení, změna konfigurace počíta če apod.). Jakoukoliv závadu je uživatel p
personálu knihovny.

Hlava druhá
Výpůjční řád
Čl. 7. Ve řejné knihovnické a informa ční slu žby
1. Knihovna poskytuje registrovaným uživatel ům knihovnické a informa ční slu žby ve řejné (dá
s knihovním zákonem. Jsou to zejména:
a) zp řístup ňování knihovních dokument ů z vlastního knihovního fondu nebo prost řednictvím meziknih
b) bibliografické, referen ční a re šeršní slu žby
c) elektronické slu žby
d) reprografické slu žby
2. Základní knihovnické služby a informa ční slu žby jsou poskytovány bezplatně, zpoplatn ění vy
v souladu s § 4 knihovního zákona. Ceník poplatků a placených služeb je přílohou č. 1 tohoto Pro
knihovny.
3. Neregistrovaní návštěvníci knihovny budou evidováni pouze pro statistické účely a uhradí po
poplatk ů a placených služeb jakožto úhradu za administrativní úkon spojený s evidencí. Služby mo
rozsahu.
Čl. 8. Registrace u živatele
1. Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba zaregistrováním do knihovního systému. Registrace
příslu šného typu pr ůkazu, pr ůkazu toto žnosti (ob čanský pr ůkaz, cestovní pas), vypln ěním a podepsán
2. Podpisem vypln ěné přihlá šky uživatel zároveň stvrzuje prohlášení, že se seznámil s Knihovním
výp ůjčním řádem knihovny PF UK, akceptuje dané podmínky a souhlasí s evidencí poskytnutých dat,
k ú čel ům evidence čtená řů a zajištění výp ůjčního procesu.
3. Knihovna získává o u živateli jen takové údaje, které nezbytn ě pot řebuje za ú čelem provo
knihovního fondu a kvality poskytovaných slu žeb (p říjmení, jméno, datum narození, trvalé případn ě
číslo osobního dokladu, kterým byla ov ěřena toto žnost u živatele, kontaktní e mail).
4. Knihovna je povinna na po žádání seznámit u živatele s údaji obsa ženými v databázi u živatel ů a týk
5. Zm ěny v osobních údajích (p říjmení, jméno, emailová adresa) je uživatel povinen knihovn ě nepr
že tak neu činí, m ůž e knihovna na u živateli po žadovat náklady spojené s jejich zji šť ováním.

6. Knihovna nakládá s osobními údaji uživatel ů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
pozd ějších p ředpis ů.
Čl. 9. U živatelský pr ůkaz
1. Základním dokladem pro styk u živatele s knihovnou je u živatelský průkaz ve form ě pr ůka
zahrani čního studenta UK, pr ůkazu zam ěstnance UK a dal šími typy pr ůkaz ů stanovených rektorem UK
2. Účastníci kurzu C ŽV a uchazeči o státní rigorózní zkoušky na PF UK vyu žívají slu žeb knihovny na
uživatele slu žeb na UK.
3. Za zneužití průkazu ve vztahu ke knihovně odpovídá jeho držitel. Ztrátu průkazu je povinen ne
náhradní pr ůkaz si zajišť uje sám.
4. Uživatelský pr ůkaz je pro pot řeby knihovny platný:
a) u student ů a ú častník ů CŽV jeden akademický rok, p řičem ž po dobu studia ho lze prodlou žit, av ša
akademický rok. Platnost u živatelského pr ůkazu student ů PF UK kon čí dnem vykonání poslední části s
účastník ů kurzu C ŽV dnem ukon čení kurzu.
b) u u čitel ů a ostatních zam ěstnanc ů UK jeden kalendá řní rok, p řičem ž v dob ě trvání pracovního po
periodicky prodlu žovat.
c) u externích u živatel ů, člen ů klubu ALUMNI, uchaze čů o vykonání státní rigorózní zkou šky na PF UK
této dob ě lze platnost pr ůkazu prodlou žit.
Čl. 10. Výp ůjční proces
1. Absen ční výp ůjčky se poskytují:
a) student ům a zaměstnanc ům UK
b) uchaze čů m o vykonání státní rigorózní zkou šky na PF UK (pouze po úhrad ě náklad ů spojených s p
informa čních technologií)
c) účastník ům kurzu C ŽV na PF UK
d) jiným knihovnám pouze prost řednictvím MVS
2. Výpůjčka
a) uživatel ům se p ůjčuje publikace po p ředlo žení pr ůkazu UK prost řednictvím elektronického výp ůjční
b) výp ůjčka se uzavírá
zaznamenáním identifika čních údaj ů z pr ůkazu u živatele a z knihy ( čárový kód, RFid)
u publikací s výp ůjční lh ůtou del ší ne ž 30 dní se výp ůjčka stvrzuje vypln ěním výp ůjčního lístku a po
pokud nelze z technických d ůvod ů provést výp ůjčku elektronicky, je mo žné realizovat výp ůjčku jen
lístku. Takto provedená výp ůjčka bude zp ětn ě zanesena do systému
c) výp ůjčka m ůž e být realizována pouze za p ředpokladu, že u živatel nemá nespln ěné závazky v ůč i k
ostatním knihovnám UK
d) uživatel je povinen kontrolovat stav svého u živatelského konta a p řípadné nesrovnalosti neprodlen ě
e) pracovníci knihovny vystaví u živateli na po žádání výpis z jeho u živatelského konta (maximáln ě jed
f) uživatel si m ůž e p ůjčit od ka ždé publikace pouze jeden výtisk. U živatel nesmí vyp ůjčenou publikaci
g) před p řevzetím výp ůjčky je u živatel povinen prohlédnout p ůjčované dokumenty a p řípadné závady
h) knihovna p ůjčuje, v závislosti na technických mo žnostech, publikace neprodlen ě po p řevzetí po žad
jedná o publikace dosud nezpracované nebo ulo žené v dislokovaných skladech, p řipravují se na nejbl
i) knihy, které nejsou v daném okam žiku na míst ě a jsou ur čeny k absen ční výp ůjčce, je možné reze
čtená řské konto nebo e mailem ( knihovna @ prf.cuni.cz )
j) uživatel je povinen vy žádané publikace vyzvednout nejpozd ěji do 2 dn ů od objednávky, pokud neb
rezervovaných publikací do data uvedeného ve vyrozum ění o rezervaci
3. Výpůjční lh ůta [ 3 ]
a) u skript je 150 kalendá řních dn ů
b) standardní výp ůjční doba je 30 kalendá řní dn ů a je možné výp ůjční dobu 2x prodlou žit
c) pro zam ěstnance PF UK dle pot řeby, nejdéle 1 kalendá řní rok
d) krátkodobá výp ůjčka trvá 7 kalendá řní dn ů a je možné výp ůjční dobu 2x prodlou žit
e) publikace se statusem prezen čně lze p ůjčit ve dnech ur čených knihovnou
f) prodlou žení výp ůjčky je mo žné jen p řed uplynutím výp ůjční doby, a pokud není na publikaci rezerv
g) prodlou žení není mo žné, pokud nemá u živatel spln ěny v šechny závazky v ůč i knihovnám UK
h) nevrátíli u živatel vyp ůjčenou publikaci ve stanovené lh ůtě, bude knihovnou upomínán. Pokud nevr
ani po čtvrté upomínce, vymáhá ji knihovna soudní cestou. Náklady vymáhání hradí u živatel
i) pokud u živatel p řekro čí výp ůjční lh ůtu, je povinen uhradit poplatek z prodlení stanovený v Ceníku p
1)

j) poplatek z prodlení není vázán na zaslání upomínky. U živatel je povinen poplatek z prodlení zaplati
upomínka nebyla doru čena
4. Vracení
a) vracení publikací probíhá prost řednictvím elektronického výp ůjčního protokolu
b) uživateli není automaticky vystaven doklad o vrácení. Doklad o vrácení je vystaven pouze na vy žád
c) uživatel je povinen vrátit vyp ůjčenou publikaci v takovém stavu, který odpovídá jejímu řádnému u ž
d) vracíli u živatel vyp ůjčenou publikaci po štou, je povinen řádn ě ji zabalit a odeslat doporu čen ě a ja
Knihovnu PF UK. Tato forma vrácení ho v šak nezbavuje povinnosti uhradit knihovn ě eventuální poplat
e) případnou ztrátu, zni čení, či po škození zap ůjčené publikace je u živatel povinen knihovn ě neprodle
výp ůjčky je u živatel povinen ji nahradit stejným výtiskem nebo uhradit po řizovací cenu. Dal ší náhrada
ustanoveními ob čanského zákoníku
Čl. 11. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výp ůjční slu žby
1. Knihovna zaji šť uje registrovaným u živatel ům meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výp ůjční sl
2. Cestou MVS a MMVS je zprost ředkována pouze odborná literatura, která odpovídá profilu studia
knihovního fondu knihovny PF UK.
3. MVS a MMVS je poskytována bezplatně, žadatel je ov šem povinen hradit náklady, které kni
slu žbou vznikly. Jedná se zpravidla o poplatky stanovené do žadovanou knihovnou, po štovné apod.
4. Publikace zprost ředkované MVS a MMVS se půjčují pouze prezen čně.
Čl. 12. Elektronické a reprografické slu žby
1. Registrovaní u živatelé mohou vyu žívat on line služby (nap ř. přístup k on line katalogu, vstup do
rezervace, prodlužování výp ůjček apod.).
2. Elektronické informa ční zdroje jsou zpřístup ňovány v souladu s licen čními podmínkami.
3. Výstupy z elektronických informa čních zdroj ů a kopie ti štěných dokument ů z knihovního fondu lze
pot řebu a v souladu se zákony.
4. Tiskové výstupy a reprografické slu žby jsou zpoplatn ěny. Ceny jsou stanoveny dle typu výstupu a
centráln ě Pracovi štěm po číta čové techniky.

Hlava t řetí
Ustanovení spole čná a záv ěrečná
Čl. 13.
Právní vztahy tímto opat řením neupravené se řídí obecn ě závaznými právními p ředpisy, zejména zá
a ob čanským zákoníkem, jako ž i p ředpisy Univerzity Karlovy a PF UK.
Čl. 14.
Opat řením d ěkana č. 13/2016 se ru ší opat ření d ěkana č. 8/2007 a č. 3/2012.
Čl. 15. Ú činnost
Toto opat ření nabývá ú činnosti dne 1. 1. 2017
P

Příloha: Ceník poplatk ů a placených slu žeb

1. V četn ě student ů programu ERASMUS a LL.M
2. Opat ření rektora č. 24/2016, čl. 8, bod 6
3. Stanoveno dle jednotné matice P říloha číslo 2 Knihovního řádu UK, opat ření rektora č. 24/2016

Návrat do p ředchozí slo žky

Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//provozni  a vypujcni  rad  knihovny  pravnicke  fakulty  univerzity  karlovy  1404044246.html
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