
Příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Jablonné v Podještědí 
 

Podmínky pro půjčování elektronické čtečky knih 

I.Režim půjčování  

1. Čtečka elektronických knih (dále jen čtečka) se půjčuje absenčně na dobu 1 měsíce bez 
možnosti prodloužení na jistinu 500,-Kč. 

2. Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. 
3. Čtečku si mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé v Městské knihovně Jablonné v 

Podještědí starší 18 let s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči 
knihovně. Kauce bude uživateli vrácena při návratu čtečky. 

4. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (kožené pouzdro, USB kabel, USB nabíječka, 
návod k obsluze). Výpůjčky se realizují na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 
uživatelem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. K uzavření smlouvy je 
nutné předložit občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Podmínky výpůjčky 
elektronického zařízení se řídí smlouvou o výpůjčce, platným Knihovním řádem Městské 
knihovny Jablonné v Podještědí a Občanským zákoníkem. 

5. Obsluha čtenáře seznámí se základním ovládáním čtečky. 
6. Před půjčením je zkontrolována funkčnost čtečky a ta se půjčuje nabitá. 
7. Uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu. Uživatel je povinen 

dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení. Je 
zakázáno měnit nastavení čtečky. Čtečka je půjčována se seznamem knih, které jsou dle 
autorského zákona volnými díly.  Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá 
uživatel. 

8. V případě, že je čtečka vypůjčena jiným čtenářem, může si ji případný zájemce rezervovat 
prostřednictvím on-line katalogu knihovny. 

II. Režim vrácení 

1. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční 
poplatek 20,-Kč za každý započatý den. 

2. Čtečka se vrací nabitá a s vymazanými poznámkami a osobním nastavením. Není-li tomu 
tak, musí uživatel počkat, až ji obsluha nabije a zkontroluje její funkčnost.   

3. V případě poškození nebo ztráty příslušenství či celé čtečky je čtenář povinen uhradit 
vzniklou škodu.  Pokud uživatel poškodí vypůjčené zařízení tak, že nemůže dále sloužit 
svému účelu nebo jej vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou jeho pořizovací cenu 
včetně ceny příslušenství. V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v 
souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty, přičemž 
peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě. Pokud nepanuje při vracení jistota, že 
čtečka nebo ostatní komponenty nejsou pořádku, je potřebné vyplnit formulář "Závady na 
elektronické čtečce" a do doby prověření funkčnosti čtečky správcem sítě nebude vrácena 
kauce. 

4. Při vrácení čtečky obdrží čtenář potvrzení o vrácení a bude mu vrácena kauce po započtení 
případných pohledávek. 

5. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám. 
6. Součástí přílohy č. 1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Jablonné v Podještědí je 

smlouva k zapůjčení elektronické čtečky knih. 

V Jablonném v Podještědí dne: 8.7.2014 


