
                                         
 
 

 

Provozní řád internetových služeb 
 

 Internet je přístupný v odděleních Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačním centru 
Chotěboř (knihovna) v souladu s provozní dobou oddělení a provozní dobou IC. 

 

 Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům registrovaným i neregistrovaným. U 
stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé a musí ovládat základy práce s počítačem a 
internetem. Ze strany knihovny není poskytována žádná podpora ani konzultace. 

 

 Uživatel je povinen nahlásit pověřeným pracovníkům knihovny a IC započetí práce na 
internetu a zaplatit stanovený manipulační poplatek dle Ceníku služeb. 

 

 Uživatel může pracovat v programu Word a Excel zdarma 2 hodiny, poté je vybírán 
manipulační poplatek dle Ceníku služeb. 
 

 Informace a soubory získané při práci s internetem, práci ve Wordu a Excelu si lze 
vytisknout za příslušný poplatek dle Ceníku služeb. 

 

 Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení 
typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat. 

 

 Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na 
disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení 
operačního systému, webového prohlížeče či jiného programového vybavení. 

 

 Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním 
účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, zejména ne ke komerčním 
účelům. Případné zneužití dat může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. 
v platném znění). 

 

 Není dovoleno provozovat počítačové hry a navštěvovat internetové stránky, jejichž 
obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech. 

 

 V případě porušení provozního řádu nebo obtěžování ostatních uživatelů a návštěvníků 
IC svým chováním může být uživatel vykázán. Tímto nezaniká jeho povinnost zaplatit 
stanovený poplatek za dobu strávenou v síti internet. 

 

 Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah 
souborů stažených z internetu. 

 

 U PC stanic je zakázána konzumace potravin a nápojů. 
 
 

 
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 2. 2019. 
 

 


