
ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 

Nový občanský zákoník ve vztahu k činnostem odborných knihoven 

14.4.2014 

Marta Zizienová 

Místo jednání : CIKS VŠE, Praha 

Z hlediska UKN je zajímavé: 

1. SKIP. Na podzim se bude konat seminář o novinkách v technologiích a službách. SKIP (Dr. 

Matoušek, NKP) koordinuje národní postoj k e-výpůjčkám. V říjnu (20.-21.10.2014, Jihlava) 

proběhne dvoudenní seminář k NOZ. Ve SKIPu vznikla nová sekce 55+ zaměřená na služby 

pro seniory. 

2. Adhezní smlouvy uzavírá knihovna ve slabším postavení při nákupu EIZ, pak nemusí platit 

podmínky nevýhodné pro slabší stranu, specifikované mimo smlouvu. 

3. Vlastnické právo se nepromlčuje, majetkové právo se promlčí uplynutím 10 let, jinak platí 

obecná tříletá promlčecí lhůta. K zaplacení pokuty musí být čtenář vyzván do 3 měsíců od 

vrácení dokumentů, jinak může namítnout pozdní uplatnění práva. V případě sporu o 

vrácení dokumentů do biblioboxu je na čtenáři, aby prokázal, že dokumenty do 

biblioboxu vrátil. 

4. Aktuální znění knihovního řádu by mělo být dostupné minimálně na internetu. Čtenář by 

měl při registraci podepsat souhlas s aktuálním zněním knihovního řádu. V knihovním řádu 

nebo přihlášce by mělo být uvedeno, že výzva k zaplacení pokuty se odesílá e-mailem. 

Pokud nelze e-mail doručit, pak je nutné poslat výzvu poštou na poslední známou adresu. 

V knihovním řádu je možné uvést, že knihovna nepůjčuje dokumenty čtenářům, kteří 
nemají uhrazené pokuty. Součástí knihovního řádu by mělo být oprávnění knihovny měnit 

jeho jednotlivá ustanovení a způsob, jakým je se změnami čtenář seznámen a jak je může 

odmítnout. CCa 6 týdnů před datem účinnosti nového knihovního řádu by měli být 

uživatelé (e-mailem) upozorněni na to, že nastoupí nový knihovní řád (ideálně uvést v 

mailu odkaz na původní znění, na nové znění, na změny a informaci, že pokud někdo 

uživatel se změnami nesouhlasí, pak ať dá nesouhlas do jednoho měsíce na vědomí). 

5. Právo na náhradu škody na odložené věci musí poškozený uplatnit bez odkladu, 

nejpozději do 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl. Pokud knihovna nemá vyhrazený prostor 

pro věci, u kterých se předpokládá odkládání, pak ručí za věci, které se odkládají, v celé 

knihovně. Pokud čtenář odejde od položeného notebooku, nejedná se o případ, kdy si 

měl odkládat věci, právo na náhradu škody nelze uplatnit. 
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