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KNIHoVNiA vVpOTdrui FAo rruIuoveN VE STRNADECH A oPoENE

t.

26kladni ustanoveni

dr. r
Prdvni zakotveni

1. V souladu se ziizovaci listinou Vr/zkumn6ho ristavu lesniho hospodiilstvi a myslivosti, v. v. i. (diile jen

,,istav"), a podle S 4, odst. 7 zdkona d. 257/2OOI Sb. v platn6m zn6ni, o knihovndch a podminkiich

provozovdni veiejn'ich knihovnickich a informadnfch sluieb (knihovni zdkon) se vydiivil knihovni a

vri prijdni idd knihovny Vfzkumn6ho (stavu lesniho hospoddfstvia myslivosti, v. v. i. (diile jen ,,knihovna")

2. Podle S 4, odst. 6 knihovniho z6kona realizuje knihovna prdvo obdana na svobodnf a rovnri piistup k

inlbrmacfm a tim naplfruje dl. 17 odst.4 Listiny ziikladnich pr6va svobod. Princip rovn6ho pifstupu k

inlbrmacim je posilen skutednostL ie vybran6 veiejn6 knihovnick6 a informadni sluiby jsou poskytov6ny

zdarma, aby bylo vyloudeno limitov6nf jejich dostupnosti.

3. dirrnost knihovny diile navazuje na dl. 17 odst. 5 Listiny zdkladnich prdva svobod a na zdkon i.706/!999
Sb., o svobodn6m piistupu k informacim.

4. ainnosti knihovnyseddle dottkajityto priivni piedpisy, vidyv platn6m zn6ni:

a) Vyhliiika Ministerstva kultury d. 88/2002 Sb., k provedeni zdkona d. 257 /ZOOT Sb., o knihovniich a

podminkiich provozov6 ni veiejn,i ch knihovnick'ich a informadnich sluZeb (knihovni zdkon).

bl Z'kon f.46/2000 Sb., o prdvech a povinnostech piivyddvdni periodick6ho tisku a o zm6n6 n6ktenich

ziikoni (tiskov\i zii kon).

c) Zdkon d.3711995 Sb., o neperiodick,y'ch publikacich.

d) Vyhliiska i. 25211995 Sb., kterou se provddi n6kterd ustanoveni zdkona d. 3711995 Sb., o

ne pe riod ickrl'ch p u bl i kacfch.

e) Ziikon d.89/L995 Sb., o stiitnistatistick6 sluib6, ve zn6niziikona d. 356/1999 Sb.

f) Ziikon (.. I27/20O0 Sb., o prdvu autorskdm, o prdvech souvisejlcich s prdvem autorskrfm a o zmEn6

ndkterich zdkont (autorskri zdkon).

g) Zdkon t. \IO/TOLI Sb., o zpracovilni osobnich (dajfr.

h) Zdkon i.89/2012 Sb., obdansk,i ziikonik.

Er.z
Poslini a iinnost knihovny

Knihovna plnf funkci zdkladni odborn6 knihovny se specializovanfm knihovnim fondem ve smyslu $ 12

knihovniho zdkona.



Posliinim knihovny je informadni zabezpedeni vddeck6 a v'izkumn6 dinnosti v oboru lesnictvi a myslivosti a

diile zaji3t6ni informainich sluieb pro vlastniky a sprdvce lesa. Poskytuje knihovnick6 a informadni sluZby

uiivateltm, tj. fyzicktim i prdvnickrim osobdm, a lo zomdstnqnclm istavu, studentfim ivyuiujicim vysoktjrch

ikol, vi,zkumni,m procovnik&m resortnich Astuv0 eR - Ministerstvo zemdddlstvi a eR - Ministerstvd Zivotniho
prostiedi, zamdstnoncIm istav0 Akodemie vdd eR, zamdstnoncfim lesnickdho provozu a ostatni velejnosti. K

tomuto Udelu buduje knihovna dsfovu fond domdci i zahranidni literatury z oboru lesnictvL mvslivosti a obortr
souvisejicich a systematicky shromaid'uje dalSi informadni zdroje (vdetnd elektronickri ch), pledeviim
vtzkunrn6 zprdvy, cestovni zpriivy, autoreferdty disertadnich praci a disertace. Sv6 fondy knihovna l'istoyu
zpfistupfiuje prostfednictvim v,ip0jdnich, reprografickri ch, reSerSnich, bibliografickri ch a informainich sluieb.

ct.3
Veiejn6 knihovnick6 a informaini sluiby

1.. Knihovna poskytuje uiivatelim knihovnick6 a informadnisluiby (diile jen ,,sluZby")tak, jak jsou vymezeny
v piislu3nrich ustanovenich knihovniho zdkona, zejm6na podle $ 4 a S 14. lsou to zejm6na:

a) vf prijini sluiby:

i. ve studovnd knihovny - prezendniv'ip0jdky

ii. pfijfoviini mimo budovu knihovny - absendniv'i pfijdky

b! meziknihovnisluiby:

i. meziknihovnf vri p0jdni a reprografick6 sluiby v riimci dR

ii. meziniirodnfmeziknihovnisluZby

iii. dodiivkykopiidokument0

c) reprografick6sluiby

d) elektronick6 sluiby

i. sluZby dostupn6 prostfednictvim webovtch str6nek knihovny (on-line katalog)

ii. elektronickii komunikace s uiivateli

iii. elektronick6dodiivdnldokumenttr

e) informatni sluiby

i. poradenskii sluiba - informace o katalozich, datab6zich, fondech a vyuiivd ni knihovny

ii. bibliograficko-informadni sluiba - informace bibliografick6ho a faktografick6ho

charakteru

iii. lokadn6-informatnisluiba - zjiS{oviinia informace o dostupnosti fondt

iv. budovdnivlastnichdatabiizi

v. zoracoviini reSerii

f) propagaini sluiby:

i. novinkovd sluZba a vyddviini seznam0 novty'ch piiristk0 knihovnlho fondu

ii. edice seznamu v6tiich celki knihovniho fondu

iii. poliiddnivristav a spolu dast na vristavdch jintich instituci

iv. aktualizace www strdnky knihovny v rdmci www strdnek fstavu

2. Sluiby poskytuje podle S 4, odst.2 knihovnfho zdkona knihovna bezplatnE.



il.
Uiivatel6 knihovnick'ich a informainich sluieb

d.q
Registrace uiivatele

1. Uiivatelem knihovny se m0ie stdt fyzicki i prdvnickii osoba.

2. Knihovna postupuje pii zpracovdni osobnich udajir podle Zdkona d. 71O/2Otg Sb. (Zrikon o zpracovdni

osobnich 0daji), resp, podle aktudlni vnitinismdrnice Ustavu o ochrand osobnich ridaj0 (GDPR, pravldla

viz https://www.vulhm,czlo-ustavu/ochrana-osobnich-udaiu-sd prl) a daliich obecn6 ziivaznri'ch
prdvnich piedpis0. Knihovna zpracovdvd pouze pravdiv6 a pfesn6 osobni 0daje, kter6 za timto idelem
ov6iuje.

3. Knihovna shromaZd'uje a zpracovdvd osobni ridaje za ridelem ochrany sv6ho majetku, knihovnich fond0,
zkvalitndni poskytovanfch sluieb, piip. napln6ni povinnosti uloZen'lch knihovn6 obecnd ziivazn'fmi
prilvnimi piedpisy, zejm6na zd kony:

a) Ziikon i. 257 I?OOL Sb. v platn6m zndnl o knihovniich a podminkdch provozovdni veiejnry'ch

knihovnickrich a informadnich sluieb (knihovni ziikon)

b) Ziikon i. 72I/2OOO Sb. v platn6m zn6nl o priivu autorsk6m, o priivech souvisejicich s prdvem

autorsktm a o zm6n6 n6ktertch zdkonri (autorsk,y' zilkon)

4. Knihovna vyiaduje k registraci ndsledujici Udaje:

a) ziikladni identifikadni idaje uZivatele:

i. plijmeni, jm6no, trval6 bydli3t6, druh a dislo osobniho dokladu, ktenim byla ov6iena

totoinost uZivatele a sprdvnost jim uvedentch identifikafnich ddajti;

ii. uiivatel je povinen tyto ridaje uv6st a povolit jejich zpracoviini knihovnou, pokud chce vyuiit
sluZeb knihovny,

b) dalSi kontaktni Udaje uzivatele (pokud je uzivatel poskytne):

i. akademick6 tituly, kontaktni adresa uZivatele, pracoviSt6/3kola, dalSi moZnii spojenI na

uZivatele (telefon, email).

al. s

Kategorie uiivatel0

1. V souladu s posldnim knihovny, podle tl. 2 tohoto knihovniho iddu se d6liuiivatel6 knihovny na tyto

kategorie:

al lnterni uiivate16: zamdstnanci 0stavu

b) Externi uZivatel6:

2. Konkr6tnivymezeni pr5v a povinnosti skupin u:ivatel0 stanovi tento fiid takto:

a) externi uiivate16 maji stejny pfistup k prezeninimu fondu jako uZivate16 interni,

b) externim dtendffim je moZn6 poskytovat absendni vtlp0jdky; dtendi se podpisem na listind

v,ip&jdek zavazuje kvrdceni dokumentu. Vpiipadd nevrdceni nebo po5kozeni dokumentu je

uplatn6na ze strany knihovny sonkce, viz dliinek 15 Vip0jdniho iddu.

c) internim uiivatel0m je moZn6 poskytnout poZadovan6 dokumenty do piirudni knihovny,

d) kategorie ,,interni uiivatel" u zamEstnanc0 konti ke dni rozv6z6ni pracovniho pom6ru nebo

ukonieni dohody a nejpozddji k tomuto datu musi bit jejich zdvazky v0di knihovnd vyrovndny.



tr. o
Ziikladni povinnosti a priva uiivatel0 knihovny

L. Uzivatel6 jsou povinni se iidit knihovnim iddem a pokyny zam6stnanc0 knihovny lstavu.
2. Pii ndv5t6v6 knihovny, je kaid\i uiivatel povinen ozndmit svoji piitomnost n6kter6mu ze zamdstnanc0

knihovny dstavu.

3. V budovd Ustavu se musi uiivatel podrobit stanovenvm kontrolnim opatfenim, kterd jsou potiebnd pro

udrieni poiddku a ochranu majetku ristavu.

4. Jestliie uiivatel nedodrZuje tato opatleni, m0Ze brit dotasn6 nebo trvale zbaven prdva pouiivat sluieb
knihovny. Tim neni zbaven povinnosti nahradit zptrsobenou Skodu ani odpovddnosti podle platnich
pled pisri.

5. Uiivatel knihovnickfch a informadnich sluieb je povinen dodr:ovat platn\i autorskrl' ziikon, zejm6na g 30.
6. Pfipominky a ndvrhy k prdci knihovny je moZn6 podiivat plsemn6 nebo istnd vedoucimu Lesnick6ho

informadniho centra nebo vedoucimu VS Ooodno.

Vfprijtni i6d

ir. z
Zpisoby p0jioviini

1. Uiivatel si sdm nebo za pomoci knihovnika vyhledii poiadovany dokument ve studovn6. Uzivatel m0ze

poiddat (telefonicky nebo e-mailem) o vyhleddni publikace a domluvit si se zamdstnancem knihovny

termin ndvstdvy knihovny.
2. Knihovnilm nebo institucim se p0jduji dokumenty z knihovniho fondu v ri{mci meziknihovnich vtip0jdnich

sluieb podle vyhliiSky Ministerstva kultury dn i. gS/zoOz sb., v platn6m zndni, a metodickrich pokynfr

Niirodni knihovny dR.

el.8
Rozhodnuti o p0jiovini

1. Vri prijdky se uskutedtiujiv souladu s posl6nim knihovny. O pijdeni dokumentu a jeho zpisobu rozhoduje

knihovna v souladu se zdkonem (,. IZL/2OOO Sb. v platn6m zn6ni, o priivu autorskdm, o pr6vech

souvisejicich s prdvem autorskrf'm a o zm6nd n6ktenich ziikon0 - autorskr/ zdkon.

2. Mimo budovu se ziisadnd nepf;jf uji dokumenty:

a) jestliie by jejich poSkozeni, piip. ztriita byla nena hraditelnii,

b) jestliZe jsou zapotlebi k dennfmu provozu knihovny,

c) jestliie by b6in6 ptjdoviinibylo v rozporu s obecnr/'mi priivnimi piedpisy (poru3eni autorskich prdv)

d) jestliZe byly vyp0jieny ze zahranidnich knihoven nebo desk'lch knihoven, jei stanovily jako podminku

prezendniv'i p0jdku.

dr, g

Piirutni knihovny zam6stnanc0 Ustavu

1. Zam{stnanci fstavu maji ke sv6 prib6in6 odborn6, v6deck6 a dal5i prdci k dispozici mal6 pfirufni

knihovny ve svtch pracovniich.

2. Do mallrch piiruinich knihoven se zalazujf monografick6 publikace k aktudlnd ieien'l'm v'izkumnrim

tdmat0m. Mal6 piiruini knihovny v pracovndch ddle obsahuji jazykov6 a terminologick6 slovniky,

jazykov6 pfirudky, normy a dalSi piirudkovou literaturu podle konkr6tnich poiadavk0.

3. P0jdovdni knih, zaiazen'/ch do piirudnich knihoven, zaji5tuje zam6stnanec knihovny'

ilt.



ir. ro
Postupy pii prijioviini

1. Pied plevzetim vVp0jdky je povinnosti uiivatele dokument prohl6dnout a ihned ohldsit v$echny
zjiStdn6 ziivady. Pievzeti dokumentu uiivatel potvrdi svim podpisem na v'iptijinim listu nebo
v,/pijinistvrzence.

2. Knihovna je povinna vyhledat a zap0jdit uiivateli Ziidanri dokument v dase, kterf je piimdienri
provoznim pom6r0m knihovny.

3. Dokument, kterri je p0jden jin6mu uiivateli, knihovna podle moz nostia na iddost uiivatele rezervuje.
Zrldd-li steiny dokument najednou vice uiivatel0, stanovise poiadi dohodou.

tr. rr
Wp0jini lhity

1. V\i p0jdni lhita pro p0jdoviini mimo budovu je zpravidla jeden m6sic.

2, Pouze k prezeninimu studiu jsou vyhrazena poslednf dlsla iasopis0, sviizan6 rodniky dasopistr a

vri'zkumn6 zprdvy.

3. V\i p0jdnilh0ta dokumentu miie na iiidost uiivatele btt prodlouZena tlikriit ojeden m6sicv plipad6,

Ze o dokument nemd ziijem dalSi uiivatel. V od0vodn6ntch pifpadech je moin6 vrip0jdni cyklus

obnovit, pokud uZivatel dotydn'/ materiiil pFedloiiv knihovn6 k fyzick6 kontrole.

4. Knihovna je opr6vn6na bez uddni dtvodu stanovit kratsivip0jdni lht]tu pro vrip0jdky mimo budovu,
piipadn6 iddat bezodkladn6 vrdceni dokumentu pled uplynutim v,ip0jdni lh0ty. Vrijimedn6

stanovenou kratiiv,i prijdni lh0tu nelze prodlouiit.

Et. tz
Vr6ceni vyp0jien6ho dokumentu

1. Uzivatel je povinen vriltit vyprijdenri dokument v takov6m stavu, v jakdm si jej vyp0jdil. Nese

odpovddnost za vSechny knihovnou zji5t6n6 ziivady a je povinen uhradit knihovnd ndklady na opravu

dokumentu, popiipadd uhradit Skodu rovnajici se poiizovaci cen6 dokumentu. Je zakdziino text
podtrhiivat, zvyraziovat, vpisovat pozndmky na okraj nebo zasahovat jintm zp0sobem do

vyp0jfen6ho dokumentu.

tr. rg
Ruieni za vyprijten'i dokument

1. Uiivatel nesmi vyp0jten,i dokument p0jdovat dalsim osobiim. Rudi za n6j po celou dobu, kdy md

dokument vyptijden.

dr. rc
Obecn6 ustanoveni o p0jioviini

1. Pro p0jdovdni knihovnich fond0 plati ustanoveni obdansk6ho z6koniku o p0jfoviiniv6ci.

et. ls
Pr6va a povinnosti uiivatelti pro p0itoviini

1. U:ivatel ruti za vyptijien'i dokument do t6 doby, dokud mii knihovna o v'iptjdce ziiznam a vfp0jini
stvrzenku. Pfi vriiceni dokumentu je stvrzenka uZivateli v16cena.

2. Vraci-li uUivatel vypijdenri dokument v'ijimednd poitou, je povinen jei iiidnd zabalit a poslat

doporuden6, nebo zdsilku pojistit. Za ziisilku rudiaZ do okamiiku, kdyjej knihovna pievzala, nezjistila

ziivady a poslala u:ivateli potvrzenio vriiceni.



3. Jestliie uZivatel nevriiti dokument p0jdenri mimo budovu ve stanoven6 lh0t6, mlJ Ze knihovna iitovat
uiivateli popldtek 10 Ki zo jeden den prodleni

4. Jestli:e uZivatel dokument p0jdent mimo budovu nevrdti, bude se vriicenivym6hat priivni cestou, Pii
vymdhdni p0jdendho dokumentu prdvni cestou ridtuje knihovna manipulaEni poplatek jako ndhradu
za niiklady spojen6 s piipravou tohoto vym6hiinii niiklady priivniho zastoupeni.

5, Do vypoiilddni pohlediivek mii knihovna prdvo pozastavit uZivateli poskytovd ni viech sluieb.

ir. ro
Pr6va a povinnosti uiivatel0 ve studovnd

1. Uiivatel mii prdvo vyp0jdit si do studovny dokumenty z knihovnich fond0 knihovny.
2. Uiivatel md priivo u:ivat ve studovnd voln6 piistupn6 fondy, piirudni knihovnu a vystaven6 tasopisy.
3. Uiivatel mii priivo vyp0jdit si do studovny dokumenty, vyprijden6 z fond0 deskrich a zahranidnfch

knihoven (meziknihovni v'ip0jdni sluiby). Uiivatel m0ie studovat ve studovnd dokumenty, kte16 si

vyptjdil z jinrich knihoven nebo vlastniti5tdn6 a rozmnoien6 materiiily di jejich reprodukce.
4. Pii niivit6v6 studovnyje kaZdi uZivatel povinen ozn6mit svoji piitomnost n6kter6mu ze zam6stnanc0

knihovny Istavu.
5. Uiivate16 jsou povinni chovat se ve studovnd tise a ohleduplnd k ostatnim uiivatel0m a Fidit se

pokyny zamEstnancfr knihovny 0stavu.

Er. tt
Meziknihovni sluiby

1. Jestliie dokument nenive fondech knihovny, zprostiedkuje knihovna na poZiiddniuiivatele vtiptljdku

dokumentu meziknihovni v'ip0jdni sluibou z jin6 knihovny v dR podle S 14 knihovniho ziikona,

vyhldsky Ministerstva kultury 8.88/2oo2 Sb. a metodickvch pokyn0 Niirodni knihovny dR.

tt. rs
Reprografick6 a jin6 kopirovaci sluiby

1. Knihovna m0ie zhotovit fotokopii dokumentu, pokud jej nelze iadateli zaprijdit. Reprografick6 a jind

kopirovaci sluZby jsou sluibou bezplatnou.

2. Reprografick6 a jin6 kopirovacf sluiby se poskytuji z fond0 knihovny, anebo z fond0 knihovnou

vypijden'ich v rdmci meziknihovnich v,ip0jdnich sluieb. Uiivatel, pro kter6ho byla kopie zhotovena,

je povinen s ni zachdzet v souladu s ustanovenimi zdkona d. IzL/zooo Sb. v platn6m zn6ni,

autorsk6ho ziikona.

3. Knihovna mr]Ze odmitnout zhotovit kopie dokumenti, je-li toto v rozporu s pr6vnimi piedpis;.

4. Knihovna m0ie pro sv6ho uZivatele objednat zhotoveni kopie v desktch knihovn6ch nebo v zahranifi.

Objedniivka kopie v tomto piipadE podl6hri ustanovenfm o meziknihovnich v,ip0jdnich sluibdch.

Uiivatel, pro kter6ho byla takto kopie zhotovena, je povinen s nizachiizet v souladu s ustanovenimi

autorskdho zdkona a v souladu s ustanovenimi knihovny, kterii kopii zhotovila.



tv.
Postihy za nedodrieni ustanoveni knihovniho iSdu

er. rg
Ztr6ty a nihrady

1. Uiivatel je povinen bezodkladnE hl6sit ztriitu nebo poskozeni dokumentu a ve lh0td stanoven6
knihovnou nahradit Skodu podle ustanoveni obdansk6ho ziikoniku o zprlsobu ndhrady Skody za

nevrdcen\i' dokument nebo za po5kozeni dokumentu.
2. O zp0sobu niihrady Skody rozhoduje knihovna. M0Ze poiadovat ndhradu 5kody uvedenim do

ptvodnlho stavu, tzn. obsta16nim niihradniho vitisku t6hoz dokumentu ve stejn6m vyddni a vazbd
nebo viizan6 kopie ztracen6ho dokumentu. Jestliie uvedeni do privodniho stavu neni moin6 nebo

0deln6, miZe knihovna poiadovat jako niihradu tot6i dilo v jin6m vyddni, anebo finantni ndhradu.

Finandni ndhrad u stanovuje knihovna.
3. UZivatelje povinen hradit vsechny ndklady, kter6 knihovn6 v souvislosti se ztrdtou vznikly
4. Do vyieieni zpisobu nahrazeni ztriity a uhrazenf vSech pohlediivek md knihovna prdvo pozastavit

uiivateli poskytov6 n i vsech sluZeb.

tr. zo

Poplatky za pfestupky proti Knihovnimu Yddu

1. Vymiihdnl nevrdcen'i ch v,ip0jtek:
a) Knihovna vym6h6 upominkami vrdceni dokumenti p0jdentich mimo budovu. Po dtyiech

bezvrislednrich upomink;ich (z nich poslednf je doporuden'i dopis vedouciho LlC, nebo vedouciho

VS opodno) niisleduje vymdhdnisoudni cestou;

b) v piipadE, ie je knihovna nucena zahiijit vymdhiini soudni cestou, uiivatel je povinen hradit

niiklady pr6vniho zastoupeni. Tyto n6klady se iidi piislu!nou pri{vni ipravou.
c/ Jestliie uzivatel nevriiti dokument ptjden'i mimo budovu ve stanoven6 lhr1t6, m0ze knihovno

i&ovot uzivoteli poplotek 10 Kt zo jeden den prodleni

2. Nehld5end zmdna adresy:

d) pokud uzivatel neohldsizmdnu adresy, poiaduje knihovna manipuladni poplatek, ke kter6mu se

piipoditiivri diistka, kterou musela knihovna zaplatit za diedni zjiStov6niadresy'

6.zt
Nihrada vieobecnfch Skod

1. U:ivatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit Skodu zavindnou piimo nebo zanedbdnim povinnosti

(podle obdansk6ho ziikoniku t.8g/2O!? Sb., v platndm zndni, kde se stanovi ,,Skoda se hradiv pendzich,

poiiid6-li v5ak o to po3kozen,y' a je-li to moZn6 a iteln6, hradfse Skoda uvedenim do piedell6ho stavu").

2. Pii poskozeni, znideni nebo ztriitd dokumentu se poiadujityto niihrady:

a) uvedeni do p0vodniho stavu doddnim neporuien6ho vlitisku t6hoi dokumentu ve stejn6m vyddni a

ve vazb6 piim6ien6 stejn6 kvality,

b) jestliie n6hrada podle piedchdzejiciho bodu neni moind nebo 0delnd, m0ie knihovna dohodnout s

uiivatelem ndhradu formou doddni jin6ho vydiini dokumentu,

c) poZadovat finantni ndhradu, kterii se sklddd z tdchto polozek:

i. cena dokumentu podle cen na trhu v dobd ztrdty,

ii. cena vazby podle cen vazeb obvykltch na trhu v dob6 ztriity (jestliie vazba neni zahrnuta v

cen6 dokumentu).



3. PFi postupu podle bod0 b), c)je knihovna opriivndna iddat niihradu v hodnot6 ce16ho dokumentu, i kdyi
se zp0sobend Skoda t'ikala jen ddsti dokumentu (napi. ztriita jednoho svazku z vicesvazkov6ho
dokumentu).

4. Za Skody zp0soben6 na ostatnim majetku knihovny odpovidd uiivatel podle obecn6 platnvch pledpist.

V.

Zdv6reind ustanoveni

er22
Vfjimky z knihovniho a vrip0jiniho iSdu

1. V'ijimky z tohoto knihovniho a v'ipijdniho iildu povoluje vedouci Lesnick6ho informadniho centra, nebo
vedouciV'fzkumn6 sta nice Opodno.

Et.zs
0iinnost knihovniho a vfpujiniho iridu

1. Tento knihovnia v'i p0jdni idd nabtvd platnosti a (dinnosti dnem 1.7. 2020.

2. Ke dni 30. 6. 2020 se ukonduje platnost Knihovniho a vtpojtniho fiidu d.j. 41101"0-147 /07 , ze dne 23. 1.

2007.

I /^L{-
doc. Ing. Vit 516mek, Ph.D.
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