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Tímto dodatkem se vybrané části Knihovního řádu KJM upravují takto (změny jsou vyznačené 

přerušovaným podtržením): 

3 PODMÍNKY ABSENČNÍCH SLUŽEB 

3.4 Absenční elektronické služby  

Výpůjčky e-knih  

3.4.13 KJM poskytuje prostřednictvím on-line katalogu uživatelům elektronické služby výpůjčky 

e-knih vybraných poskytovatelů obsahu.  

3.4.14 Podmínky fungování této služby a způsob zpřístupnění e-knih určuje příslušný poskytovatel 

obsahu licenční smlouvou s KJM.  

3.4.15 Uživatel elektronické služby v okamžiku uskutečnění výpůjčky vyjadřuje svůj konkludentní 

souhlas s podmínkami služby a je povinen je respektovat. Před využitím služby je uživatel 

elektronické služby povinen se seznámit s podmínkami poskytování služby, především 

s technickými a technologickými předpoklady pro čtení vypůjčených e-knih.  

3.4.16 Výpůjční doba e-knihy je 31 dnů. Výpůjčku e-knihy nelze prodloužit a nelze ji ukončit před 

jejím stanoveným koncem (tzn. výpůjčku e-knihy nelze vrátit).  

3.4.17 Počet současně půjčených e-knih určuje KJM dle aktuálních možností knihovny. 

3.4.18 KJM může za poskytování výpůjček e-knih požadovat finanční spoluúčast uživatelů dle 

aktuálních možností a potřeb knihovny. 

PŘÍLOHA Č. 2: CENÍK VYBRANÝCH SLUŽEB, SANKČNÍCH PLATEB A ZBOŽÍ 

1. Ceník vybraných služeb 

Vybrané služby 

Rešerše (za hodinu práce rešeršéra) 100 Kč 

Rezervace dokumentu 10 Kč 

Objednávka dokumentu z volného výběru (služba ODLOŽ) 10 Kč 

Poplatek za každou výpůjčku (stažení) e-knihy  20 Kč 

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu (MVS) 70 Kč 

Tisk a reprografické služby (vyhotovení kopií černobíle, pouze z fondu KJM, tisk černobíle 

z internetu a tisk digitalizovaných článků z databáze KJM) 

● Jedna strana A4 2 Kč 

● Jedna strana A3 4 Kč 

Kauce při absenční výpůjčce čtečky elektronických knih a technického zařízení 1000 Kč 

Kauce při půjčení klíče od toalety 50 Kč 

Kauce při výpůjčce cenné knihovní jednotky dle odborného posudku knihovníka, většinou 

ve výši pořizovací ceny 

 

Tento dodatek Knihovního řádu KJM nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 

 

V Brně dne 1. 12. 2022 

 

 

 Ing. Libuše Nivnická v. r. 

 ředitelka  

 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 


