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Příloha č. 3 
 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V KNIHOVNĚ LETOVICE 
 

1. Uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Knihovny Letovice a tímto Provozním 
řádem pro využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků. 
 

2. Bezplatný přístup k internetu je umožněn v otevírací době knihovny především jako zdroj 
informací sloužících výhradně pro osobní potřebu uživatelů, k jejich studijním a pracovním 
účelům. 
 

3. Umožnění přístupu k informacím z internetu je součástí veřejných informačních služeb 

Knihovny Letovice (dále jen knihovny). Knihovna umožňuje přístup k internetu na stanicích 

umístěných v prostorách knihovny a na vlastních zařízeních uživatelů prostřednictvím wi-fi 

sítě. 

 
4. Čtenáři mohou služeb využívat pouze v případě, že nemají vůči knihovně jakékoliv závazky. 

Neregistrovaný uživatel se před každým využitím přístupu k internetu přihlásí knihovníkovi 
a poskytne své jméno, příjmení, datum narození. Údaje nejsou ukládány do 
automatizovaného knihovního systému a jsou evidovány nejdéle jeden rok výhradně jako 
důkazní materiál v případě zneužití přístupu na internet pro trestnou činnost. Po uplynutí 
lhůty nejdéle 365 dní jsou údaje likvidovány. 
 

5. Pro přístup k internetu na zařízení knihovny slouží pouze vyhrazené PC stanice.  

 
6. Uživatelé mohou využívat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo 

instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavený 
software. 
 

7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky nebo soubory obsahující 
pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí 
a k užívání drog, k provozování hazardních her. K některým stránkám může být zamezen 
přístup. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s 
právními a morálními normami.  
 

8. Přístup k internetu dětem do 15 let je umožněn pouze v oddělení pro děti a mládež.     

 
9. Knihovna neodpovídá za obsah informací, negarantuje rychlost a kvalitu spojení a nenese 

odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. 
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10. Uživatel je povinen zdržet se činností, které by narušovaly práci ostatních uživatelů; musí 

respektovat jejich soukromí. 

 
11. Uživatel nesmí vykonávat činnost, která by poškodila provoz PC, nesmí blokovat 

komunikační linky a omezovat výkon PC. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro reklamní 

či propagační činnost. Použití bankovních a dalších aplikací s přístupem k finančním a jiným 

účtům uživatele je na vlastní odpovědnost. 

 
12. Tisk z počítačů knihovny je zpoplatněn dle platného ceníku knihovny. Před zahájením tisku 

je třeba upozornit pracovníka knihovny. Přenos souborů je dovolen na vlastní USB flash 

disky. 

 
13. Uživateli není dovoleno měnit nastavení PC a nahraných aplikací ani doplňovat instalaci 

vlastními programy či jakkoliv měnit konfiguraci počítače. Uživatel rovněž nesmí provádět 

restart nebo počítač vypínat. Za škody vzniklé neodbornou manipulací nebo nedovolenou 

instalací programů nese uživatel veškerou odpovědnost. 

 
14. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat. 

 
15. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená 

platnými právními předpisy. 

 
16. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Knihovny Letovice a Provozním 

řádem pro využívání internetu v Knihovně Letovice a řídit se jeho ustanoveními, respektovat 

pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním 

opatřením, která jsou nezbytná pro ochranu majetku knihovny, čtenářů, návštěvníků a 

zaměstnanců a zabezpečování řádného chodu služeb. 

 
17. Každý uživatel je povinen ovládat základy práce na počítači a základní principy práce 

s počítačovou sítí internet. 

 
18. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé, pokud to umožní provozní 

podmínky. 
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19. U počítače není dovolena konzumace jídla a pití a je zakázáno telefonovat. 

 
20. Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem 

omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy, 

ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců knihovny. 

 
21. Při porušení obecně závazných právních předpisů, knihovního řádu nebo těchto pravidel je 

uživatel povinen na vyzvání knihovníka ukončit práci na počítači. 

22.  Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního přístupu k 
elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen nahradit. 
 

23.  Uživatel je povinen dbát pokynů knihovníka. Při nedodržení Provozního řádu internetu 
Knihovny Letovice může být z knihovny vykázán. 

 
Pravidla pro práci s internetem 
1. Zájemce o práci s internetem před započetím práce se musí přihlásit u knihovníka  
2. Základní doba užívání je pro uživatele 20 minut. Není-li další zájemce, je možno tuto dobu 
prodloužit.  

 
 

Tato příloha Knihovního řádu Knihovny Letovice nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2018. 

Zpracovala: Romana Hoderová, vedoucí knihovny 
Schválila:    Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice 

 


