
Příloha č. 4b Knihovního řádu Knihovny města Hradce Králové 
Provozní řád internetu a využívání internetových terminálů na pobočkách 
KMHK 
 

1. U terminálové stanice mohou pracovat nejvýše 2 osoby a to po dobu 30 minut. 

2. Není-li další zájemce, tato doba se po dohodě s pracovníky půjčovny může 
prodloužit. V případě dalšího zájemce, nebo potřeby knihovny, uživatel ukončí 
práce nejpozději do 10 minut po upozornění. 

3. Uživatel si může předem rezervovat termín, doba prodlení je maximálně 15 
minut. 

4. Uživatel předloží před zahájením práce svůj čtenářský průkaz, neregistrovaný 
uživatel platný občanský průkaz. 

5. Uživatel používá pouze předinstalovaný software. 

6. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných 
knihovnou nebo v internetu pouze na nosiče zakoupené nebo zformátované 
v Knihovně města Hradce Králové nebo použít flash disk. 

7. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace 
počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače či 
počítačové sítě. 

8. Uživatel je zodpovědný za škody, vzniklé neodbornou manipulací s prostředky 
výpočetní techniky včetně škod, způsobených jím zanesenými počítačovými 
viry. 

9. Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu 
s ustanovením autorského zákona a ostatními právními předpisy. Případné 
zneužití je trestné. 

10. Každý uživatel je povinen seznámit se s KŘ KMHK a provozním řádem 
internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků. 

11. Provoz počítačové sítě je plně monitorován, záznamů z tohoto procesu může 
být použito k prokázání porušení provozního řádu. Uživatel může být pro 
porušení provozního řádu z knihovny vykázán. 

12. Děti do 15 let mohou využívat internet pouze po předložení písemného 
souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. 

13. Práce na terminálové sestavě (kromě tiskových výstupů, zakoupení nosičů, 
kopírování) je zdarma. 

14. V prostorách knihovny a na počítačových terminálech není povolena jakákoliv 
soukromá podnikatelská aktivita. 

15. Veškeré soubory uložené uživatelem v počítači jsou vždy při odhlášení nebo 
restartu počítače automaticky odstraněny, je nezbytné si soubory (dokumenty, 
obrázky, atd..) odeslat e-mailem nebo uložit na vlastní flash disk. 
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