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PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

V AUDIOVIZUÁLNÍM ODDĚLENÍ MKB 

(Samostatná příloha č.2 ke  Knihovnímu řádu 

Městské knihovny Benešov ze dne 25.05.2018) 

 

 V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Benešov schválenou  Zastupitelstvem 
města Benešov ze dne 5.3. 2001 včetně dalších  dodatků a změn, podle § 4, odst.6 zákona 
č.257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a podle Knihovního řádu Městské knihovny Benešov Čl.2 
bod l, písmeno a, vydávám tuto samostatnou přílohu č.2 ke Knihovnímu řádu Městské 
knihovny Benešov  - „Podmínky půjčování dokumentů v audiovizuálním oddělení“. 

      Podmínky půjčováni, výpůjční lhůta, povinnosti uživatelů 

Uživatelem  audiovizuálního odděleni se  může  stát osoba  starší 

15 - ti let, která předloží platný čtenářský průkaz /vyjma průkazu pro 

jednorázovou návštěvu/ vystavený v půjčovně pro dospělé čtenáře Městské 

knihovny Benešov (centrální evidence čtenářů)nebo dítě starší 12-ti let 

s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce. Průkaz uživatele knihovny 

je nepřenosný, jeho ztrátu - je vlastník průkazu povinen neprodleně 

ohlásit knihovně, stejné jako změnu všech osobních údajů uvedených na 

přihlášce čtenáře. Při své první návštěvě v audiovizuálním oddělení 

předloží uživatel obsluze ke kontrole evidence – platný průkaz totožnosti 

a platný čtenářský průkaz do knihovny.  Čtenář v rámci smlouvy uzavřené 

s MKB – Přihláška čtenáře – stvrzuje svým podpisem, že se seznámil 

s knihovním řádem  bere na vědomí tudíž i specifické podmínky platné pro 

užívání služeb audiovizuálního oddělení, které jsou samostatnou 

přílohouč. 2 ke knihovnímu řádu MKB a zavazuje se dodržovat povinnosti, 

které mu tento knihovní řád ukládá. 

V souladu s dodržováním ustanovení o ochraně autorských práv je 

knihovna oprávněna absenčně půjčovat nahrané zvukové nosiče až po uplynutí 

9 měsíců od jejich nabyti knihovnou do fondu, ledaže je nade vší 

pochybnost prokazatelné, že zvukový záznam byl vydán před více než 9 

měsíci. V pochybnostech smí knihovna zahájit půjčování v říjnu roku 

následujícího po roce, který je uveden u značky © nebo ® vydavatele.  

    Výše uvedené omezení se nevztahuje na případy: 

 

 smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je 

zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením 

(např. zvukové knihy apod.), viz. ustanovení § 38 odst. 2 

zákona č.121/2000 Sb., 

 půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným 

dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek 

 výpůjček registrovaných uživatelů – pedagogů 

 výpůjček registrovaných uživatelů – studentů hudebních škol 

v knihovnách hudebních škol vyjmenovaných v příloze 

kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů 

zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných 

umělců a jiné zvuky mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními 

správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM (dále jen 
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"kolektivní správci").  

 

Uživatel dále bere na vědomí, že vypůjčené zvukové dokumenty  

v souladu s autorským zákonem § 15 může přehrávat pouze pro osobní 

potřebu! 

    Audiovizuální  oddělení neumožňuje přehrávání donesených audiálních a 

audiovizuálních materiálů, ani jejich kopírováni. 

    Uživatel audiovizuálního odděleni nesmi vypůjčené dokumenty půjčovat 

dalším osobám a ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčeny. 

    Nově evidovaný uživatel si při své první návštěvě může na svoji 

průkazku současně vypůjčit maximálně 2 CD a 2 DVD nebo VHS.   

 

Každý držitel čtenářského průkazu má právo využívat poslechové 

aparatury audiovizuálního odděleni, je-li toho času volně k dispozici. 

Veškeré audiální dokumenty zapůjčené k prezenčnímu poslechu budou 

evidovány jako prezenční výpůjčka, včetně zapůjčení sluchátek, jejichž 

výpůjčku potvrdí uživatel svým podpisem. 

Rovněž výpůjčku knižních dokumentů s nákupní cenou vyšší jak 1000,- 

Kč musí uživatel stvrdit svým podpisem. 

Knihovna je oprávněna odmítnout služby uživatelům, kteří hrubě porušují 

knihovní řád poškozováním vypůjčených dokumentů, soustavným porušováním 

stanovené výpůjční lhůty, odmítáním zaplacení cen dle platného ceníku, 

nevhodným chováním v prostorách knihovny apod. 

V audiovizuálním odděleni si lze vypůjčit knihy a časopisy s hudební 

tématikou, DVD, VHS, CD, MC, LP  dle platného ceníku a za níže uvedených  

podmínek: 

Výpůjční lhůta: 

- knihy....................   l měsíc 

- zvukové knihy ...........   1 měsíc 

- časopisy ................   l měsíc 

- CD.......................   2 týdny 

- MC ......................   2 týdny 

- MC (pro nevidomé a slabo- 

      zraké) ..............   1 měsíc  

- DVD......................   1 půjčovní den /Po-St, St-Pá, Pá-Po/ 

- VHS .....................   1 půjčovní den /Po-St, St-Pá, Pá-Po/ 

- gramofonové desky........   pouze prezenčně 

Nevrátí-li čtenář zapůjčené dokumenty včas, zaplatí při jejich 

vracení finanční sankci dle platného ceníku. Pro výpůjčky časopisů a knih 

z fondu audiovizuálního oddělení platí stejná pravidla jako v oddělení pro 

dospělé. 

Pokud čtenář žádá knihovní jednotku (knihu, časopis, CD nebo MC) 

vypůjčenou jiným uživatelem, může požádat o bezplatnou rezervaci. 

Za zaslání oznámeni o rezervaci formou sms zaplatí příslušný poplatek 

(dle platného ceníku). 

Povinnosti uživatele audiovizuálního oddělení:  Bezodkladně ohlásit  

v audiovizuálním oddělení ztrátu nebo poškození zapůjčeného dokumentu,  

o způsobu  náhrady  rozhoduje knihovna v souladu s platným knihovním řádem 

a  ceníkem. 

Respektovat všechna práva výrobce a autorská práva. Audiovizuální 
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dokumenty si půjčovat pouze pro svoji soukromou potřebu, nepůjčovat je 

dalším osobám a nezhotovovat z nich kopie pro jiné osoby. 

Nevyužívat audiovizuální dokumenty k veřejným akcím a zvláště ne  

ke komerčním účelům. 

Zacházet šetrně s technickým vybavením audiovizuálního oddělení. 

Chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům oddělení a respektovat 

pokyny personálu knihovny. 

Záznamy na audiovizuálních nosičích jsou handicapovaným osobám  

se zrakovým postižením, které mají platnou registraci do Městské knihovny 

Benešov půjčovány zdarma dle následující podmínek: 

Zrakově postižení uživatelé knihovny si mohou bezplatně vypůjčit 

audioknihy a CD s mluveným slovem na 1 měsíc. Hudební CD (4 ks)si mohou 

zdarma zapůjčit  na 2 týdny. 

Služby pro zrakově handicapované uživatele Městské knihovny Benešov 

jsou poskytovány na základě předložení potvrzení od očního lékaře 

dokazující oprávněnost uživatele k využívání dané služby. 

      Další podmínky jsou stejné jako pro ostatní uživatele  

audiovizuálního oddělení. 

 

 

 

 

Pravidla používání čteček elektronických knih zapůjčených v AV- oddělení: 

 

1. Čtečky elektronických knih (dále jen „čtečky“) jsou určeny 
k absenčnímu i prezenčnímu půjčování v audiovizuálním 

oddělení Městské knihovny Benešov. 

2. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení 

peněžitého závazku ve výši 1.000,- Kč, který je  vratný  

po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček 

elektronických knih. 

3. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím 

automatizovaného knihovnického systému. 

4. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze  uživatelé od l8 

let, kteří jsou v knihovně  zaregistrováni minimálně 1 rok a 

nemají vůči knihovně žádné nevyrovnané závazky. 

5. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dnů. 

Poplatek z prodlení činí 20,- Kč za každý den po překročení 

výpůjční lhůty. 

6. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž 
obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. 

Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani 

přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla 

odpovídá uživatel. 

7. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (pouzdro, USB 

kabel, nabíječka baterií, poutko, sluchátka, návod  

k obsluze) na základě podepsané smlouvy mezi čtenářem a 

Městskou knihovnou Benešov, ve které jsou stanoveny veškeré 

podmínky. Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného 

příslušenství. 

8. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky. 
9. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena 

a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení. 

10. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že je nebude možné dále 

používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu 

včetně příslušenství. 

11. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám. 

12. Čtečka se vrací s nabitou baterií a s vymazanými poznámkami. 

Není-li tomu tak, musí uživatel počkat, až ji obsluha 
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zprovozní a zkontroluje její funkčnost. 

13. Čtenář je povinen při půjčování i vracení čtečky prokázat 

svoji totožnost platným občanským průkazem a platnou 

registrací do knihovny. 

 

 

                                    Mgr. Dana Vykouková  

                             ředitelka Městské knihovny Benešov 

 

 

V Benešově 24.05.2018 

 

 

 

 


