
Příloha č. 3 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Nýrsku 
 

 
PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 

 
 

1. Městská knihovna umožňuje veřejný přístup k internetu dle § 4 odstavce d) zákona č. 
257/2001 Sb. (knihovní zákon). 

2. Internet v knihovně může využívat každý občan, který souhlasí s podmínkami 
Knihovního řádu Městské knihovny v Nýrsku  a rozhodne se jeho ustanovení 
dodržovat. 

3. Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a 
základní principy práce s počítačovou sítí internet. 

4. Uživatel se musí řídit knihovním řádem knihovny a dbát pokynů knihovnice. 

5. Neregistrovaný uživatel prokáže svou totožnost a písemně potvrdí souhlas s knihovním 
řádem a platným ceníkem. 

6. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dvě osoby. 

7. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické 
normy. 

8.    Uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit,  
          není-li přítomen další zájemce. 
 
9.     Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle       
           376 571 468 nebo e-mailem na knihovna@mestonyrsko.cz. Doba prodlení je   
           maximálně 5 minut. Zamluvení stanice je možné stejným způsobem zrušit. 
 
10.    Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk  
          jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený      
          software nebo restartovat počítač. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části                       
          operačního systému a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. Za škody  
          vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou nese uživatel plnou odpovědnost.  
          Za poškození hardware a software stanice může provozovatel požadovat náhradu  
          škody. 
 
11.   Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) 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. 
 
12.     Uživatel může využít nainstalované programy Word a Excel k psaní dokumentů. 
 
13.  Soubory stažené z internetu nebo napsané dokumenty je možné se souhlasem   
          knihovnice vytisknout. Ceny jednotlivých tisků viz ceník služeb knihovny. 
 
14.   Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet.   
          Odesílání elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky čtenáře  
          založené u některého z poštovních serverů. 
 
15.   Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým, pornografickým nebo národnostně a   
          nábožensky urážlivým obsahem, dále stránky propagující rasismus a násilí nebo   
          podněcující k užívání drog. 
 
16.   Uživatel je povinen respektovat autorská práva (viz Zákon č. 121/2000 Sb., autorský  
          zákon a novelu č. 216/2006 Sb. (v platnosti od 22. 5. 2006). 



 
17.   Městská knihovna v Nýrsku neodpovídá za rychlost připojení ani za obsah souborů   
          stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. 
 
18.  V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být knihovnicí přístup  
          k internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený  
          poplatek. 
 
 
Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2010                   
                                                                                                                  Ing. Miloslav Rubáš 

                                                                                                        starosta města Nýrska  
 


