
Příloha č. 3

Provozní řád pro využívání internetu v Městské knihovně Blansko

1. Internet v Městské knihovně Blansko je zpřístupněn především jako zdroj informací 
sloužících  výhradně  pro  osobní  potřebu  uživatelů,  zejména  k jejich  studijním 
a pracovním účelům. Městská knihovna Blansko neumožňuje anonymní přístup.

2. Neregistrovaný  uživatel  se  před  každým využitím přístupu  k internetu  zaeviduje  u 
pracovníka knihovny: poskytne své jméno, příjmení, datum narození a číslo platného 
dokladu  totožnosti  (OP,  pas,  ŘP)  knihovníkovi,  který  tyto  údaje  ověří  podle 
předloženého dokladu. Údaje jsou evidovány jeden rok od data zápisu výhradně jako 
důkazní  materiál  v případě  zneužití  přístupu na  internet  pro trestnou činnost.  Tyto 
údaje jsou průběžně po uplynutí lhůty 365 dnů likvidovány.

3. Využití  internetu  je  pro  neregistrované  uživatele  po  dobu  15  minut  zdarma, 
uživatelům s platnou registrací umožňuje knihovna přístup na 60 minut zdarma. Každá 
další započatá ¼ hodina je zpoplatněna, viz Ceník. O změně těchto údajů rozhoduje 
knihovník.

4. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Městské knihovny Blansko 
a Provozním řádem pro využívání internetu v knihovně 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.

5. Děti do 15 let mohou přístup k internetu využít pouze v případě, že jsou registrovány 
jako čtenáři knihovny a předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. 
Přístup k internetu dětem do 15 let je umožněn pouze v oddělení pro děti a mládež.

6. Každý uživatel je povinen ovládat základy práce na počítači s operačním systémem 
Windows a základní  principy práce s počítačovou sítí  internet  a  je zodpovědný za 
škody způsobené jím zanesenými PC viry.

7. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek, viz Ceník. 
Před  zahájením  tisku  je  třeba  upozornit  pracovníka  knihovny.  Přenos  souborů  je 
dovolen na vlastní flash disky.

8. U jednoho PC mohou pracovat maximálně dva uživatelé, pokud to umožní provozní 
podmínky.

9. Městská  knihovna  Blansko  neodpovídá  za  obsah  informací,  za  rychlost  a  kvalitu 
spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.

10. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními 
a  morálními  normami.  Je  zakázáno  jakkoliv  využívat  internetové  stránky 
s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující 
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rasismus,  násilí  nebo  podněcující  k užívání  drog.  K některým  stránkám  může  být 
zamezen přístup.

11. Je zakázáno nahrávat na pevný disk PC jakékoliv soubory, instalovat aplikace a měnit 
nastavení konfigurací počítače.

12. Uživatel  nesmí  vykonávat  činnost,  která  by  poškodila  provoz PC,  nesmí  blokovat 
komunikační linky a omezovat výkon PC. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro 
jakoukoliv  reklamní  či  propagační  činnost.  Použití   bankovních  a  dalším  aplikací 
s přístupem k finančním a jiným účtům uživatele je na vlastní odpovědnost.

13. U PC není dovolena konzumace jídla a pití a je zakázáno telefonovat.

14. Žádný uživatel se nesmí pokoušet o obcházení ochrany dat, musí respektovat všechna 
autorská  práva,  stejně  jako  musí  respektovat  soukromí  ostatních  uživatelů  a 
zachovávat základní etické normy.

15. Do  Městské  knihovny  Blansko  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.

Tato příloha Knihovního řádu Městské knihovny Blansko nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2018.

Mgr. Bc. Lukáš Dlapa
ředitel Městské knihovny Blansko
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