
Dodatek k čl. 5  

Knihovního řádu Městské knihovny Bruntál 

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky 

 

 

1. K dispozici je celkem 5 počítačů na jednotlivých odděleních.  

            Výpočetní techniku může využívat každý návštěvník knihovny, který ovládá základy                                                                                                                                                                                                 

práce na počítači a základní principy práce s Internetem. 

 

2. Poplatky – 1 hodina :                                 20,- Kč 

                            ( počítá se každá započatá ¼ hodina á 5,- Kč ) 

            tisk: 1 strana textu                                         5,- Kč. 

                    1 strana textu s obrázky, barevný tisk  10,- Kč   

 

3. Uživatel může: 

- do počítače, který tuto činnost umožňuje, vkládat vlastní média (diskety, CR ROM, flash 

disky) pouze za účelem odeslání vlastních dat prostřednictvím Internetu, nebo uložení dat 

získaných z Internetu.  

 

4.   Uživateli není dovoleno:  

- používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům, než k využití služeb 

poskytovaných knihovnou 

 

- kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací                 

a programů v knihovně 

 

- přetěžovat počítačovou síť knihovny (např. stahováním neúměrného objemu dat 

z internetu)  

 

- měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk, restartovat počítač, instalovat 

programy, nebo jejich doplňky (skiny) 

 

- spouštět programy, které nejsou součástí nainstalovaného software počítače 

 

- vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně 

a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující 

k užívání drog. 

 

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které 

by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně 

odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky 

včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 
 

5. 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. 

 

 
. 



 

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zákon č. 216/2006 Sb.[ 

autorský zákon]). 

 

7. Provoz počítačové sítě knihovny může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné 

technické a softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů. 

 

8. V případě nedodržení některého z uvedených pokynů může pracovnice knihovny ukončit 

přístup uživatele k výpočetní technice; povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu 

používání výpočetní techniky tím nezaniká. 

  

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. srpna 2009. 

                                                                                                                                                       

          

     V Bruntále 27. července 2009 

 

        

 


