
Provozní řád  
využívání internetových pracovišť  
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Internetová pracoviště v Městské knihovně Červený Kostelec jsou zařízeními Městské knihovny Červený 
Kostelec. Služeb veřejného internetu může užívat každý uživatel knihovny s platnou registrací čtenáře 
nebo dočasný uživatel, který si zaplatí jednorázový registrační poplatek uživatele internetu – viz platný 
„Ceník“. Internet je veřejně přístupný a zdarma. 
 
Internetová pracoviště jsou přístupná v době provozu příslušného oddělení. Přístup mimo tuto dobu je po předchozí 
dohodě možný, knihovna však není povinna ho poskytnout. 
 
Každý uživatel internetového pracoviště v knihovně musí být registrován. Důvodem registrace je ochrana před 
poškozením počítačového vybavení a narušení sítě. Před přístupem na Internet je čtenář povinen předložit 
pracovníkovi knihovny platný čtenářský průkaz. Uživatel, který není čtenářem knihovny, je povinen uvést knihovně 
údaje, které umožní jeho identifikaci - občanský průkaz nebo pas. Za tento administrativní úkon jednotlivé registrace 
zaplatí poplatek podle ceníku služeb. 
  
Zaregistrovaný uživatel internetu má tato práva a povinnosti: 
Na užívání Internetu má každý uživatel 30 minut. Po uplynutí této doby je povinen uvolnit místo dalšímu zájemci. Není-
li další zájemce, může v práci pokračovat. Na jednom pracovišti mohou pracovat nanejvýš 2 osoby. Uživatel je povinen 
při odchodu čitelně zapsat do sešitu příjmení, číslo PC, dobu, po kterou pracoval a podpis. 
Uživatel má právo vytisknout si libovolné množství stránek z internetu na zařízení knihovny, za l výtisk (stranu) zaplatí 
poplatek podle platného ceníku. 
  
Uživatel pracuje na internetu v souladu s knihovním řádem, provozním řádem internetu a autorským 
zákonem. Je zakázáno navštěvovat stránky, které jsou v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy či 
propagující fašistickou nebo rasistickou ideologii. 
  
Uživatel nesmí narušovat instalované aplikace ani instalovat vlastní software. V případě, že jakýmkoliv 
způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby) získá přístupová práva, která mu nepřísluší, je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně knihovnici.  
 
Za veškeré svévolné zásahy do konfigurace nese uživatel plnou odpovědnost a za případné škody na 
zařízení, datech, případně síti, bude na uživateli vymáhána náhrada.  
 
Uživatel je povinen přerušit práci na internetu z důvodu opravy sítě, případně z jiných závažných důvodů.  
 
Uživatel nesmí rušit práci ostatních uživatelů a čtenářů či jiným způsobem narušovat chod knihovny.  
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