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1.Všeobecné a právní zakotvení
Tento knihovní a výpůjční řád vymezuje vztahy mezi UCHO, z.s., jeho zaměstnanci a uživateli a
knihovny s odbornou literaturou Centra Ouško (dále jen knihovny).

2. Poslání knihovny Centra Ouško
Posláním knihovny je umožnit všem přístup k odborné literatuře vztahující se k problematice
hendikepovaných  osob,  alternativních  způsobů  komunikace,  aktivizačních  technik,
volnočasových a výtvartných technik apod. 
 

3. Knihovní fond 
Knihovní  fond  tvoří  knihy,  časopisy,  DVD  a  CD  tituly.  Seznam  titulů  je  k  nahlédnutí  v
elektronické verzi na webových stránkách spolku (www.uchozs.cz) a v papírové verzi v Centru
Ouško.
Seznamy jsou vždy aktuální a zahrnují všechny typy titulů (knihy, časopisy, DVD, CD...)

4. Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a měně některých zákonů v
platném znění, knihovna zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele nebo
jeho zákonného zástupce. Osobní údaje budou použity pouze pro vedení knihovnické agendy, k
ochraně knihovního fondu a majetku knihovny. Osobní údaje budou použity pouze pro tyto účely
po dobu trvání uživatelského vztahu. Osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou
poskytnuty třetím osobám. 

 uživatel, který se zaregistruje, poskytuje knihovně základní identifikační údaje, které se
zapisuje  do  seznamu  registrovaných  uživatelů.  Zapisuje  se  jméno,  příjmení,  datum
narození, adresa trvalého bydliště, druh a číslo platného osobního dokladu.

 doplňkovými  identifikačními  údaji  jsou:  akademické  tituly,  e-mailová  adresa,
korespondenční  adresa,  další  spojení  na  čtenáře  (telefon).  Doplňkové  údaje  poskytuje
uživatel dobrovolně.

 k osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci knihovny, případně osoby, zajišťující
právní vymáhání nároků knihovny a vedení UCHO, z.s.

 knihovna dále eviduje služební údaje – údaje o registraci a průkazu, registraci výpůjček,
prolongaci, vrácení, upomínky, o právních krocích, které knihovna učinila vůči uživateli

 i na tyto údaje se vztahuje ustanovení zákona 101/2000 Sb.

4.Základní ustanovení
 Knihovna poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání a to všem

uživatelům, kteří o tyto služby projeví zájem.
 Registrovaným uživatelem knihovny s právem využívat fond knihovny se může stát každý

občan  ČR  způsobilý  k  právním úkonům,  který  se  přihlásí,  poskytne  o  sobě  základní
identifikační  údaje,  je  zapsán  a  svým  podpisem  na  přihlášce  potvrdí  souhlas  s
dodržováním knihovního řádu Centra Ouško. 

 Cizí státní příslušníci (občané členských států EU) se mohou stát uživateli po předložení
platného cestovního pasu a vyplnění přihlášky.

 Uživatelé  jsou  povinni  řídit  se  knihovním řádem Centra  Ouško  a  pokyny  pracovníků
knihovny. 



 Uživatelé, kteří nedodržují ustanovení knihovního řádu Centra Ouško, mohou být zbaveni
práva trvale nebo dočasně užívat služeb knihovny. 

 Uživatelé  mohou  knihovnu  navštěvovat  ve  výpůjční  době,  která  je  zveřejněna  na
webových stránkách UCHO, z.s. a na viditelném místě v Centru Ouško. 

 O případném dočasném uzavření knihovny Centra Ouško (nemoc, vzdělávání...) budou
uživatelé informováni vždy s dostatečným předstihem.

5. Základní pojmy
Uživatel knihovny – čtenář – řádně přihlášený občan, který poskytl základní identifikační údaje.
Registračním období – časový úsek, po jehož dobu má čtenář právo využívat služeb knihovny
Centra Ouško.
Prezenční  a  absenční  výpůjčka  titulu –  prezenční  výpůjčku  titulu  lze  uskutečnit  pouze  v
prostorách knihovny Centra Ouško, při absenční výpůjčce si čtenář odnáší titul mimo prostory
knihovny Centra Ouško.
Výpůjční doba – doba, po kterou smí čtenář vypůjčený titul užívat. Výpůjční doba je standardně
stanovena na 1 měsíc.  
Evidenční karta – karta uživatele označená jeho základními identifikačními údaji a přiděleným
evidenčním číslem.
Evidenční číslo titulu – každý titul má přiřazeno evidenční číslo a je zapsán v seznamu titulů

6. Postup registrace, průkazka
 Občan ČR předloží platný občanský průkaz (cizí státní příslušník předloží platný cestovní

pas, občané členských států EU i jiný platný identifikační průkaz) nebo jiný platný doklad
totožnosti s fotografií, seznámí se s knihovním řádem knihovny Centra Ouško a podepíše
přihlášku.  U dětí  ji  podepíše  jejich  zákonný  zástupce,  který  přejímá  za  dítě  veškerou
odpovědnost  za dodržování knihovního řádu knihovny Centra Ouško a ručí za splnění
závazků dítěte vzniklých až do dovršení patnácti let jeho věku. Dále zaplatí poplatek za
registraci při přihlašování nebo při první návštěvě po uplynulé roční registraci.

 Výše poplatků za registraci je uveden v Ceníku služeb, který je přílohou knihovního řádu
knihovny Centra Ouško.

 Registrace má platnost jeden rok ode dne zápisu.
 Slevu 50% mají děti do 15 let, studenti,  důchodci, nezaměstnaní a ženy na rodičovské

dovolené.
 Zdravotně  postižení  občané  po  předložení  příslušného  průkazu  poplatek  za  registraci

neplatí.

Pro registraci uživatel vyplní identifikační a další údaje na přihlášce. Údaje ověřuje pracovník
knihovny podle platného osobního dokladu při registraci i jejím obnovení. Podpisem přihlášky
uživatel  zapsané  údaje  potvrzuje,  zavazuje  se  oznámit  jejich  změny  a  plnit  ustanovení
knihovního řádu knihovny Centra Ouško. Rovněž tímto podpisem stvrzuje, že byl seznámen se
zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce za účelem vedení agendy. 
Po  zaregistrování  a  zaplacení  registračního  poplatku  obdrží  uživatel  průkaz,  který  je  jeho
dokladem pro styk s knihovnou. Přijetím přihlášky a zaplacením registračního poplatku vzniká
právní vztah mezi knihovnou a uživatelem. Průkazem se uživatel povinně prokazuje při každé
návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný. Ztrátu průkazu musí uživatel neprodleně nahlásit, za
jeho zneužití plně odpovídá. 
Prokazování nebo ověřování totožnosti po registraci uživatele je knihovna oprávněna žádat při



prodloužení  registrace  na  další  období,  změně  identifikačních  údajů,  vystavení  duplikátu
průkazu,  pochybnostech,  zda  člověk  prokazující  se  průkazem  uživatele,  je  totožný  s
registrovaným uživatelem, jemuž byl tento titul vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti
vyhověno, knihovna zablokuje uživatelská práva tohoto registrovaného uživatele, jehož průkaz
byl předložen. Totožnost uživatele se ověřuje stejným způsobem jako u zápisu. 
V  registračním  poplatku  jsou  zahrnuty  poplatky  za  náklady  spojené  s  registrací  a  jejím
obnovováním. Vydání a výměna opotřebovaného průkazu je zdarma. 

7. Výpůjčky, podmínky půjčování
Uživatel si může mimo prostory knihovny půjčit všechny tituly určené k absenčnímu půjčování.
K prezenčnímu půjčování jsou určeny tituly, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty
nebo poškození.
Knihovna s uživatelem uzavře smlouvu o absenční  výpůjčce jím vybraných titulů tím,  že je
zapíše jako absenční výpůjčku na jeho čtenářské konto. Evidenční číslo titulů je zapsáno na
evidenční kartě uživatele. Počet titulů a datum výpůjčky je zapsán do průkazu uživatele. 
Maximální počet současně vypůjčených titulů je 5 ks. 

8.Výpůjční lhůty
Tituly  se  půjčují  na  jeden  měsíc.  Výpůjční  doba  se  může  na  osobní,  telefonické  nebo
elektronické požádání před uplynutím výpůjční doby prodloužit, pokud titul nepožaduje další
uživatel. 
Uživatel je povinen vrátit titul včas, a to osobně nebo prostřednictvím jiné osoby. Splněním této
povinnosti je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena. Výpůjční doba se může prodloužit celkem
dvakrát. Prodloužené výpůjčky jsou pak považovány za výpůjčky nové a jsou tak evidovány. 

9.Smluvní pokuty za nedodržení výpůjční doby
Viz Ceník služeb a poplatků

10.Ztráta, poškození nebo zničení titulu
Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčený titul ztratí, zničí nebo poškodí tak, že
není možné jej dál používat, a to bez ohledu na úmysl, nedbalost uživatele nebo jiných osob.
Uživatel je povinen škodu neprodleně ohlásit. 
Uživatel nahradí škodu na titulu věcnou náhradou nebo v penězích. Právo volby má knihovna. 

Pokud uživatel poškodí titul tak, že je sice dále použitelný, ale jeho užitná hodnota je podstatně
snížena. Uživatel je povinen škodu neprodleně ohlásit. Škoda se stanoví částkou rovnou polovině
ceny titulu, pokud není škoda prokazatelně vyšší. Titul může být půjčován dále jen s jasným
označením, že jde o poškozený titul. 

11.Práva a povinnosti uživatelů
 Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná dočasná omezení v

něm uvedená nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.
 V prostorách knihovny se chová způsobem, který není na újmu činnosti knihovny ani práv

ostatních osob. 



 Uživatel je povinen s tituly zacházet šetrně, chránit je před poškozením včetně obalu a
před ztrátou.

 Při půjčování je uživatel povinen si titul prohlédnout a je-li poškozen, ihned to ohlásit
knihovníkovi.

 Uživatel nesmí vytrhávat a vystřihovat listy z knih a časopisů, podtrhávat text, vpisovat
poznámky apod – při hrubém poškození, je povinen poškozený titul zaplatit v plné výši.

 Uživatel je povinen respektovat veškerá autorská práva – rozmnožování audio titulů není
dovoleno. 

 Do  prostorů  knihovny  není  dovoleno  vodit  psy  ani  jiná  zvířata.  Výjimkou  jsou  psi
asistenční doprovázející osoby se zdravotním znevýhodněním.

 Uživatel  je  povinen  chovat  se  ohleduplně  k  okolí,  udržovat  klid,  pořádek  a  čistotu,
neomezovat a neobtěžovat svým chováním a projevy ostatní uživatele. 

 V prostorách knihovny je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 Uživatel  je povinen odkládat  svrchní oděv a větší  příruční zavazadla na místě  k tomu

určeném. Cenné věci neponechávat v odložených oděvech. V případě ztráty osobní věci v
knihovně Centra Ouško oznámí ztrátu pracovníku knihovny, který s ním sepíše záznam o
ztrátě. Postižený ohlásí ztrátu věci Policii ČR a až po jejím šetření bude odškodnění za
ztrátu řešeno v knihovně Centra Ouško.

 Pokud uživatel nerespektuje pravidla uvedená v knihovním řádu, je pracovník knihovny
oprávněn  uživatele  napomenout.  Pokud  neuposlechne  napomenutí  pracovníka  je  ve
zvláštních případech knihovna oprávněna přivolat Policii ČR.

 Pokud uživatel  poruší  obecné právní  předpisy  nebo knihovní  řád,  může být  z  prostor
knihovny vykázán. Pokud uživatel porušuje právní předpisy nebo knihovní řád soustavně,
může mu knihovna dočasně nebo trvale odepřít  své služby. Své služby může odepřít  i
uživateli, který nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční doba již uplynula, nebo má vůči knihovně
splatný peněžitý dluh. Tím není uživatel zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani
odpovědnost za škodu podle platných předpisů. Právo využívat služeb knihovny je možné
dočasně odebrat uživateli i za jednání odporující dobrým mravům nebo z hygienických
důvodů /opilost, znečištěný oděv apod. /

 V  případě  podezření  na  odcizení  titulů  je  uživatel  vyzván  předložit  ke  kontrole
nahlédnutím svá zavazadla nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie ČR.

 Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené
tituly. Vynesení titulu bez registrace výpůjčky je považováno za krádež nebo pokus o ni se
všemi důsledky z toho plynoucími. 

 Půjčování titulů se řídí tímto knihovním řádem knihovny Centra Ouško a ustanoveními
občanského zákoníku o smlouvě a výpůjčce a o odpovědnosti za škodu. 

Práva uživatelů, reklamace
 Uživatel má právo veškeré stížnosti a připomínky ke službám knihovny (jakost a množství

služeb, které mu knihovna poskytla, jednání a chování knihovníka) sdělit odpovědnému
pracovníkovi nebo vedoucímu UCHO, z.s.

 Reklamace musí být podána ve lhůtě do 15 dnů od okamžiku, kdy skutečnost nárokující
reklamaci vznikla. Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si
stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být patrno, zda a
kam má být vyřízení reklamace odesláno. 

 Pokud  není  možné  reklamaci  vyřídit  hned,  knihovna  může  požádat,  aby  stěžovatel
reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí. Písemnou
reklamaci lze též podávat elektronicky na adrese: uchozs@seznam.cz

mailto:uchozs@seznam.cz


 Reklamace  se  vyřizuje  dle  ustanovení  příslušných  zákonných  norem  pro  vyřizování
stížností. 

 Reklamace se vyřizuje obdobnou formou, jakou byla podána. Vyřizuje se bez zbytečného
prodlení. Pokud není možné vyřídit ji ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne
podání

 Není-li  písemná  reklamace  vyřízena  včas  nebo  není-li  s  jejím  vyřízením  stěžovatel
spokojen, může proti tomu podat stížnost předsedovi UCHO, z.s. 

Knihovní  řád  je  závazný  pro  knihovnu  i  pro  uživatele.  Předseda  UCHO,  z.s.,  je  oprávněn
vydávat dodatky k tomuto knihovnímu řádu. Výjimky ze zásad povoluje předseda UCHO, z.s.,
nebo zplnomocněný místopředseda UCHO, z.s.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015

Ceník služeb

Roční registrace
dospělí 80,- Kč
děti do 15 let, ženy na MD, nezaměstnaní, senioři 30,- Kč
držitelé ZTP, ZTP/P zdarma
členové spolku UCHO, z.s. zdarma
členové Klubu, uživatelé sociálních služeb zdarma

Smluvní pokuty při nedodržení výpůjční doby
při překročení výpůjční doby zaplatí čtenář:
po 32 dnech od poslední návštěvy   5,- Kč
po 63 dnech od poslední návštěvy 10,- Kč
po 94 dnech od poslední návštěvy 20,-Kč 

následuje zaslání 1. upomínky

po 125 dnech od poslední návštěvy 50,- Kč

následuje zaslání 2. upomínky

po 156 dnech od poslední návštěvy        100,-  Kč

následuje zaslání ředitelské upomínky

Platnost ceníku od 1. 9. 2015.


