
Dodatek č. 1/2015 ke Knihovnímu řádu MěK J. Hradec ze dne 18.3. 2013 
Tímto dodatkem dochází k níže uvedeným změnám: 

 

 v části 5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VÝPŮJČKÁCH 
1) bod d) na str. 12 nově po doplnění zní takto:  

 

Výpůjční doba může být na požádání čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát, a to pouze tehdy, 

nežádá-li dokument další čtenář. Rezervované dokumenty prodloužit nelze. Pokud má čtenář 

dokument půjčen více než 100 dnů a nevrátí jej, nebude mu žádný jiný dokument zapůjčen. 

 

2) bod f) na str. 12 nově po doplnění zní takto:  

 

Nepožádá-li čtenář ve stanovené době nebo dohodnuté výpůjční době o její prodloužení, má se 

za to, že výpůjčka prodloužena nebyla. Po překročení výpůjční doby hradí čtenář automaticky 

sankční poplatek (pokutu) dle platného ceníku. Sankční poplatek hradí čtenář i v případě, že 

o prodloužení požádal, ale výpůjčka mu nebyla prodloužena z důvodu rezervace 

dokumentu. Prodloužení výpůjček (nejedná-li se o rezervovaný dokument) je možné 

osobně, prostřednictvím čtenářského konta, e-mailem, telefonicky či písemně. Čtenáři 

jsou prodlouženy výpůjční lhůty výpůjček, které je možné prodloužit, a to tak, jak je 

prodloužit lze.  

 

 v části 6. VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ 
1) bod b) na str. 12 nově zní takto: Výpůjční doba je stanovena na 4 týdny. 

 

2) bod d) na str. 12 je zrušen 

 

 v části 7. REZERVACE DOKUMENTU A MEZIKNIHOVNÍ 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 
1) bod a) na str. 13 nově po doplnění zní takto:  

 

Dokumenty, které jsou půjčené, má čtenář právo si zarezervovat – osobně nebo prostřednictvím 

on-line katalogu.  O splnění rezervace knihovna uvědomí čtenáře záznamem v jeho 

uživatelském kontu a dále e-mailem, textovou zprávou (sms), případně písemně. Úložní doba 

je 1 týden, po jejím uplynutí čtenáři zaniká právo na přednostní výpůjčku (rezervaci).   

 
 aktualizována byla k 11.5. 2015 dále:  Příloha č.1 KŘ – „Ceník služeb a výtah 

informací z knihovního řádu Městské knihovny Jindřichův Hradec“ a Příloha č. 

2 KŘ – „Pravidla pro užívání počítačů a veřejného internetu“, viz. přílohy 

knihovního řádu. 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11.5.2015. 
Ing. Tomáš Dosbaba, ředitel 

Městská knihovna Jindřichův Hradec   

 

 Příloha č.1 KŘ – „Ceník služeb a výtah informací z Knihovního řádu Městské 

knihovny  Jindřichův Hradec“  byla aktualizována s účinností od 9.6.2017      
  

Ing. Tomáš Dosbaba, ředitel 

Městská knihovna Jindřichův Hradec   

 


