
Provozní řád pro práci s internetem 

 
1) Městská knihovna umožňuje veřejný přístup k internetu dle § 4  odstavce d) zákona č. 

257/2001 Sb. (knihovní zákon). 
2) Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní 

principy práce s počítačovou sítí internet. 
3) Uživatel musí dbát pokynů pracovníků detašovaného pracoviště. (Pracovníci 

Městského kulturního a informačního střediska – dále MěKIS). 
4) Užívání internetu nebo práce s textovým či tabulkovým programem je za poplatek 

15,- Kč/30 minut.  
5) Uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit, 

není-li přítomen další zájemce. Uživatelé jsou povinni práci na počítačové sestavě 
ukončit, případně přerušit i před uplynutím 30-ti minutové doby, pokud o to obsluha 
MěKIS požádá.  

6) Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 
376 503 413 - 412. 

7) Uživatel může užívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na 
disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit 
nastavený software nebo restartovat počítač. 

8) Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky 
urážlivým obsahem, stránky propagující diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou 
nebo náboženskou nenávist. Není dovoleno navštěvovat stránky podněcující užívání 
drog. Není povoleno hrát online, i jiné PC hry. Není dovoleno navštěvovat stránky, 
jejichž obsah je neslučitelný s platnými právními předpisy ČR. 

9) Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, 
periférií nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je 
odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím 
zanesenými počítačovými viry. Za poškození hardware či software stanice může 
provozovatel požadovat náhradu škody. 

10) Soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na přenosné nosiče 
(diskety, CD, flash disk apod.). Soubory je možné se souhlasem pracovníků MěKIS 
vytisknout. Viz. ceník.  

11) Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet. 
Elektronickou poštu je možné používat pouze prostřednictvím vlastní poštovní 
schránky čtenáře založené na některém z poštovních serverů. 

12) Městská knihovna neodpovídá za rychlost spojení ani za obsah souborů stažených z 
internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Uživatel má možnost přístupu k internetu přes 
stávající počítač umístěný v kanceláři MěKIS anebo připojením wi-fi, s tím, že 
pracovníci MěKIS poskytnou uživateli heslo. 

13) V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí 
knihovny přístup k internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit 
stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu. 

 


