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Provozní řád internetu a výpočetní techniky 
 

 
1. Přístup k veřejnému počítači s připojením k internetu (dále jen PC) může využívat každý uživatel Městské knihovny Lipník 

nad Bečvou, p. o. (dále jen knihovna) v souladu s Knihovním řádem během provozní doby.  
 

2. V dětském oddělení mohou využívat PC registrovaní čtenáři zdarma na dobu 30 min. / 1 den s max. délkou prodloužení 
o 30 min., pokud nemá o PC zájem další uživatel. Využívání wi-fi je zdarma a časově neomezené. Neregistrovaní 
návštěvníci do 15 let mohou využívat PC pouze v případě, že předloží písemný souhlas rodičů.  

 
3. Ve studovně mohou využívat PC registrovaní čtenáři zdarma na dobu 60 min. / 1 den s max. délkou prodloužení o 15 

min., pokud nemá o PC zájem další uživatel. Využívání wi-fi je zdarma a časově neomezené. Neregistrovaní návštěvníci 
mohou využít PC zdarma 15 minut (po předložení identifikačního dokladu), po překročení dané doby je nutné zaplatit 
poplatek za jednorázovou návštěvu knihovny dle platného ceníku. 

 
4. Přístup k PC je pro uchazeče o zaměstnání registrované na Úřadu práce poskytován ve studovně zdarma a to na 1 hod. 

týdně bez možnosti prodloužení. Uchazeč se musí prokázat kontaktní kartou klienta ÚP a identifikačním dokladem. 
 
5. Scanner je uživatelům k dispozici pouze ve studovně a v souladu s autorským zákonem si uživatelé musí elektronickou 

kopii pořídit sami. 
 
6. Předpokladem k využívání PC je ovládání základů práce na PC a vyhledávání na internetu. Pokud uživatel tyto znalosti 

nemá, vyžádá si základní informace od zaměstnance příslušného oddělení. 
 
7. Uživatelé dbají pokynů zaměstnanců příslušného oddělení, jimž hlásí zahájení i ukončení práce na počítači. 
 
8. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat do PC jakékoli soubory  

a programy, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů a prohlížeče, restartovat PC nebo jinak 
zasahovat do operačního systému. 

 
9. U jednoho PC může pracovat jeden uživatel, výjimečně dva uživatelé; výjimku povoluje zaměstnanec oddělení. 
 
10. Je přísně zakázána konzumace jídla a nápojů pří práci s výpočetní technikou. 
 
11. Uživateli není dovoleno hrát počítačové hry, s výjimkou her určených pro dětské oddělení. 
 
12. Uživatelé si mohou ve studovně zamluvit PC předem osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě, že se uživatel nemůže 

v uvedenou hodinu dostavit, je nutné rezervaci zrušit. Doba prodlení činí maximálně 5 minut, pak může být PC obsazen 
jiným zájemcem. 

 
13. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (dále jen knihovna) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z 

internetu. V případě že se na PC objeví hlášení o přítomnosti viru je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit 
zaměstnance oddělení. 

 
14. Použije-li uživatel tiskárnu, je povinen uhradit veškeré vytištěné dokumenty včetně špatných (viz ceník). 
 
15. Veškeré reprografické služby pro veřejnost lze provádět pouze na PC určeném pro veřejnost. Služební PC neslouží k tisku 

pro veřejnost a nelze do nich umístit cizí zařízení (USB apod.). 
 
16. Uživatelům není dovoleno vyhledávat a nahrávat stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, rasismus, 

nábožensky a národnostně urážející nebo podněcující k násilí a užívání drog. 
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17. Uživatelé mohou ukládat vytvořené soubory a získané informace a data na paměťová média. Knihovna neručí za poškození 

souborů na těchto médiích. Uživatelé jsou povinni dodržovat právní předpisy České republiky, zejména autorský zákon. 
 
18. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně vlivem nekorektního jednání uživatele (např. úmyslné zavirování PC, zásahy do 

SW a HW, rozesílání spamů apod.), je uživatel povinen uhradit. 
 
19. V případě opakovaného porušení tohoto řádu nebude uživateli umožněno využívání PC. 
 
20. Tento provozní řád je platný od 1. 6. 2021, zároveň pozbývá platnosti provozní řád ze dne 1. 7. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Pavlína Papežová 
ředitelka                                                                                                      V Lipníku nad Bečvou dne 1. 6. 2021 

 


