
 

Příloha č. 1. 

Provozní řád internetu Tišnov 

Internet je zpřístupněn zdarma jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatele, 
a především jejich studijním účelům. 

1. Služby internetu může využívat: 

• každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem MěK Tišnov a po seznámení 

s provozním řádem. 

• každý návštěvník knihovny, který ovládá základy práce s počítačem, svým celkovým 

projevem nenarušuje chod knihovny a dbá pokynů knihovníka. 

Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etické normy. 

2. Uživatel pracuje samostatně. Není povinností pracovníka knihovny, aby uživatele 

informovala o náležitostech práce s počítačem, s programovým vybavením nebo 

s internetem. 

3. Registrovaný uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz. Neregistrovaný uživatel 

presenčních služeb knihovny je povinen předložit platný občanský průkaz. 

4. Využití počítače jedním uživatelem je 60 minut denně. V případě vyhledávání složitějších 

informací ke studijním účelům lze dobu prodloužit.  Uživatel bez platného čtenářského 

průkazu může být připojen k internetu maximálně 30 minut. O změně těchto časových údajů 

rozhoduje knihovník. 

5. Měk Tišnov si vyhrazuje stanovit individuální časové limity, aby vyhověla více zájemcům. 

6. Uživatel při práci s internetem využívá výhradně předinstalovaný software, což vylučuje 

možnost nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, 

měnit nastavený SW, restartovat a vypínat počítač apod.  

Porušením těchto podmínek se uživatel dopouští porušování autorských práv a je si vědom 

právních důsledků a postihů z tohoto jednání plynoucích. 

7. Soubory nahrané z internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do adresáře STAŽENÉ SOUBORY 

na disku C. Po ukončení práce je uživatel povinen nahrané soubory smazat. Není povoleno 

nahrávat soubory na jiné místo. 



 

8. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na elektronickém 

nosiči. Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze dohodě 

s pracovníky knihovny připojením konektory na přední straně počítače. 

9. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník knihovny. 

10. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na jednu hodinu. Doba prodlení je maximálně 

5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky. Stejným způsobem lze zámluvu i zrušit. 

11. Je zakázáno používat poštovní program Outlook Express. Hraní počítačových (i online) her. 

Pouštět si jakékoliv audio soubory bez použití vlastních sluchátek. Vyhledávání, prohlížení, 

stahování materiálů a stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus 

a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv 

a svobod a zákona, využívat SW a aplikace donesené na vlastním paměťovém médiu a hrát 

nebo provozovat hazardní hry (např. navštěvovat online casina aj.) 

12. Městská knihovna Tišnov nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, 

zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení. Uživatel nese plnou 

zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem 

mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou 

manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými 

počítačovými viry a je povinen uhradit náklady vzniklé s jejich odstraněním. Uživatel se nesmí 

pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat. 

13. Použije-li uživatel síťovou tiskárnu, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi 

knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných. 

14. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním 

účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, 

půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke 

komerčním účelům 

Uživatel bere na vědomí, že porušení Provozního řádu je důvodem k okamžitému ukončení přístupu 

k síti a   může být pracovníky knihovny vykázán z jejích prostor. Pracovník knihovny je oprávněn od 

počítače, resp. z knihovny vykázat i osobu, která uživatele ruší nebo která jinak porušuje provozní 

řád knihovny  


