
ŘÁD STUDIJNÍCH PROSTOR ÚVIS MZLU V BRNĚ 
(část III. Směrnice č. 1/2008 Knihovní řád Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb 

Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně ze dne 18. 3. 2008) 
 
1. Přístup do všech studoven Informačního centra a Ústřední knihovny je umožněn každému 

uživateli na základě identifikační karty studenta či zaměstnance MZLU v Brně nebo 
průkazu externisty, který je aktivován na čtenářský průkaz. Průchod do studoven je řízen 
přístupovým systémem. Uživatel je povinen na požádání služby studoven neprodleně 
předložit svou identifikační kartu. 

2. Uživatelé studijních prostor jsou povinni před vstupem odložit kabáty, bundy, aktovky  
a jiná zavazadla v nejbližších šatnách nebo šatníkových skříňkách. Klíče od šatníkových 
skříněk před informačním centrem (IC) v budově A se půjčují za peněžní zálohu v IC.  
Po vyprázdnění skříňky je uživatel povinen vrátit klíč službě IC, v knihovně v Lednici 
zanechá klíč od skříňky v jejím zámku. Při ztrátě klíče je uživatel povinen uhradit náhradu 
vzniklé škody. Odkládací šatní skříňky slouží uživatelům pouze po dobu jejich pobytu  
ve studijních prostorách. 

3. Do studijních prostor je možno vzít s sebou pouze osobní dokumenty, psací potřeby, 
eventuálně osobní studijní materiály jako jsou skripta, knihy či jiné, ať už vlastní nebo  
z jiných knihoven. 

4. Uživatelé studijních prostor jsou povinni řídit se pokyny pracovníků konajících službu  
a viditelně umístěnými tištěnými pokyny a chovat se tiše a ohleduplně k ostatním 
uživatelům. Přinášení a konzumace jídla a nápojů ve studijních prostorách je zakázáno. 

5. Před vstupem do studijních prostor jsou uživatelé povinni vypnout zvuk svých mobilních 
telefonů, ve všech studijních prostorách je zakázáno jejich používání. 

6. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo, pokud mu bylo místo stanoveno 
službou studovny, je povinen toto přidělení dodržet. Uživatel, který studuje dokumenty  
z knihovního fondu MZLU v Brně, má nárok na přednostní přidělení místa. Není 
dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se 
vzdálil na delší dobu. Při plném obsazení studijních míst mají přednost interní uživatelé 
před externími uživateli. Počet čekajících na uvolnění studijního místa může omezit 
služba. 

7. Pro používání počítačů umístěných ve studijních prostorách platí Směrnice pro využívání 
informačních a komunikačních technologií MZLU v Brně. Při práci s elektronickými 
informačními zdroji je uživatel povinen dodržovat jejich licenční podmínky. 

8. Uživatelé s přiděleným přístupovým heslem mohou používat počítače ve studovnách 
Informačního centra včetně přístupu na internet. Počítače v čítárně časopisů jsou 
přednostně určeny pro práci v elektronických informačních zdrojích a pro přístup do 
Univerzitního informačního systému. Pro další zpracování informací, případně tvorbu 
vlastních dokumentů, slouží počítače ve studovně, kde je přístup pouze na interní sít' 
MZLU v Brně. Počítač připojený ke skeneru je určen přednostně ke skenování dokumentů 
z fondů studoven. 

9. Ve všech studijních prostorách je přísně zakázáno navštěvovat a prohlížet si webové 
stránky s erotickou či pornografickou tématikou. 

10. Pokud uživatel používá ke studiu informační prameny z volně přístupných regálů, vrací je 
ve studovně a v čítárně časopisů sám zpět na původní místo, v jiných studijních prostorách 
vrací dokumenty na určené místo ke zpětnému zařazení službou. 

11. Za předpokladu dodržování autorského zákona uživatelem je umožněno pořizování 
papírových i elektronických kopií pro vlastní potřebu uživatele z knih, časopisů a jiných 
informačních pramenů. 



12. Před zahájením tisku či kopírování je každý uživatel povinen seznámit se s vyvěšeným 
návodem pro obsluhu tiskárny/kopírovacího stroje. Před zhotovováním kopií je uživatel 
povinen zkontrolovat nastavení jednotlivých parametrů na displeji stroje a upravit je podle 
svých požadavků. Vadné kopie vzniklé nesprávným nastavením stroje hradí uživatel. 

13. Na kopírovacích strojích umístěných ve studijních prostorách se nesmí kopírovat 
přinesené materiály. K tomu jsou určeny kopírovací stroje ve veřejně přístupných 
prostorách, například na chodbách nebo v edičním středisku. 

14. Filmy na DVD ve studovně a informace na elektronických nosičích, které jsou součástí 
publikací, jsou půjčovány službou na vyžádání a po předložení platného čtenářského 
průkazu. 

15. Při porušování zákazů je služba oprávněna vykázat uživatele neprodleně ze studijních 
prostor a přestupek nahlásit disciplinární komisi příslušné fakulty. 

16. Při závažném nebo opakovaném porušování Řádu studijních prostor může být uživatel 
dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv. Tím není zbaven odpovědnosti ani 
povinnosti nahradit případnou vzniklou škodu. 

17. Za škody způsobené na majetku odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 


