
Příloha č. 2 

Provozní řád internetu a používání výpočetní techniky 

  

1. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila PC, síť nebo omezila její 
výkon.  

 2. Podle ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č. 1/2005 Sb., týkající se 
poskytování služby dle § 4, odst. 1. písm. d) knihovního zákona, může internet využívat každý 
návštěvník knihovny. 

3. Registrovaný čtenář může využívat PC techniku v majetku MěKL po dobu 60 minut, 
neregistrovaný návštěvník 15 minut. 

 4. Internet v MěK Litomyšl je zpřístupněn bezplatně především jako zdroj informací sloužících 
výhradně k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům. 

 5. Uživatel je povinen před přístupem k internetu na PC k tomu určených předložit platný 
čtenářský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. 

 6. U jednoho PC mohou pracovat nejvýše dvě osoby. 

 7. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk 
jakékoliv vlastní soubory nebo instalovat aplikace stažené z internetu. 

 8. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky 
výpočetní techniky. 

 9. Data získaná při práci s internetem si mohou uživatelé nahrát na vlastní nosiče, které 
předtím knihovníkovi předloží ke kontrole antivirovým programem. 

10. Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením 
autorského zákona a ostatními právními předpisy. 

 11. MěKL Litomyšl nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu a za rychlost 
připojení. 

 12. Uživatelé internetu v MěKL mají zakázáno navštěvovat stránky s erotickým či 
pornografickým obsahem. Stejně tak mají všichni uživatelé zakázáno navštěvovat stránky 
propagující násilí, terorismus, fašismus a rasismus. 
 

 13. Uživatel je povinen dbát pokynů zaměstnanců knihovny. V případě porušení provozního 
řádu může být vykázán. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za čas 
strávený na PC. 

14. Pokud uživatel opakovaně porušuje provozní řád internetu a Knihovní řád, může být trvale 
zbaven práva přístupu k internetu nebo i dalším službám MěK Litomyšl. 

 


