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Č.j. Jabok/2015/kn/1 

Směrnice o poskytování služby blokace dokumentů pro registrované 
čtenáře Knihovny Jabok 
 

1. Blokace je služba umožňující čtenáři blokování dokumentu pro pozdější výpůjčku v případě, že je 
dokument aktuálně dostupný ve fondu knihovny a má status vhodný pro absenční výpůjčku. 

a. Čtenář může dokument blokovat pro pozdější výpůjčku prostřednictvím online katalogu 
po přihlášení do svého čtenářského konta, pokud nemá čtenářské konto zablokováno 
kvůli nevyřízeným závazkům vůči knihovně. 

b. Připravení blokovaného dokumentu pro pozdější výpůjčku je zpoplatněno částkou 10 Kč 
za dokument. Tato částka je účtována i v případě, že připravená blokace nebyla 
vyzvednuta. 

c. Připravení blokovaného dokumentu je čtenáři oznámeno e-mailem. Informaci 
o připravených dokumentech čtenář získá také po přihlášení do svého čtenářského 
konta. 

d. Čtenář může mít zároveň připraveno 5 blokovaných dokumentů.  
i. Pokud počet připravených blokovaných dokumentů překročí výše uvedený limit 

5 dokumentů, je čtenářské konto zablokováno.   
ii. Do zaplacení poplatků za připravené blokované dokumenty nejsou čtenáři 

povoleny absenční výpůjčky, rezervace, další blokace nebo prodloužení výpůjční 
lhůty dříve vypůjčených dokumentů. 

2. Nevyzvednutá blokace propadá po 8 dnech od odeslání oznámení o blokaci. Za propadlou 
blokaci je vybírán smluvní poplatek za nevyzvednutí blokace ve výši 10 Kč za dokument.  Tím se 
neruší poplatek za připravení blokovaného dokumentu k výpůjčce. 

3. Knihovna nenese odpovědnost za případné nedoručení e-mailu s oznámením o připravených 
blokovaných dokumentech. 

Tato směrnice doplňuje čl. VII Knihovního řádu Knihovny Jabok.  Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 
ke dni  2. února 2015. 

  
 
V Praze dne 26. 1. 2015      Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. 

Ředitel Jaboku 


