Knihovní řád Obecní knihovny Kmetiněves
Provozní řád veřejného internetu

1. Provozovatelem Internetu (dále jen „provozovatel“) se rozumí Obec
Kmetiněves.
2. Správcem počítače (dále jen „správce“) je osoba pověřená Obcí
Kmetiněves k dohledu nad provozováním Internetu, k vybírání úplaty a
k řešení provozních záležitostí s jeho provozováním spojenými.
3. Veřejný internet je součástí obecní knihovny a slouží tedy především ke
zjišťování informací.
4. Uživatelem Internetu (dále jen „uživatel“) se rozumí každý, kdo přímo
užívá přístupový osobní počítač a zařízení k němu připojená (tiskárna)
umístěné v obecní knihovně v Kmetiněvsi za účelem připojení se
k Internetu, a to za úplatu.
5. Práce na internetu je především samostatnou prací jednotlivce, proto u
jednoho počítače mohou být nejvýše dva účastníci, celkem tedy nejvýše
čtyři. Ostatní zájemci čekají na chodbě a dbají, aby svým chováním
nikoho nerušili, tedy ani pracovníky nebo hosty obecního úřadu.
Dále uvedené platí pouze pro žáky, studenty a další mládež do 18 let :
1.

Není dovoleno otevírat stránky typu „pokec, chat a podobné“, kde nelze
bezpečně určit jednotlivé účastníky.

2.

Není dovoleno otevírat stránky, které obsahují sex, pornografii nebo
násilí.

3.

Bez výslovného souhlasu a přímého dohledu pracovníka knihovny nebo
obecního úřadu nelze vstupovat do prostoru knihovny.

4.

Pokud někdo poruší výše uvedené, bude od počítače ihned vykázán
a v budoucnu nebude pro něj veřejný internet přístupný.

Základní povinnosti uživatele
1. Uživatel je povinen seznámit se před prvním připojením se na Internet se
základními nezbytnými pravidly a zásadami používání osobního počítače
a k němu připojených zařízení.
2.

Uživatel je vždy povinen při užívání Internetu respektovat pokyny
správce, popřípadě jiných oprávněných osob určených provozovatelem.

3.

Uživatel je povinen při přístupu k informačním zdrojům na jiných
počítačích nebo sítích prostřednictvím Internetu striktně dodržovat
pravidla chování platná na hostitelském počítači nebo síti.

4.

Při práci v síti uživateli především zakázáno:
a) instalovat bez předchozího schválení správce jakékoliv nové
programy či nové součástí stávajícího programového vybavení nebo
odlišně od stávajícího nastavení měnit parametry připojení
k Internetu a jednotlivých k tomu sloužících programů jakož i celého
systému osobního počítače;
b) kopírovat a šířit jakékoliv programy, jejich součásti či data patřící
provozovateli nebo jím užívaných;
c) jakkoliv modifikovat programy nebo data patřící provozovateli nebo
jím užívané;
d) poškozovat nebo ničit osobní počítač a k němu připojená zařízení
(periférie) a komunikační připojení k Internetu či jej používat
k jinému účelu než je přístup k Internetu;
e) zneužívat nedbalosti jiných uživatelů (např. opomenutí odhlásit se,
nevhodné ochrany souborů) k přístupu pod cizí identitou, resp.
k cizím datům;
f) monitorovat provoz osobního počítače a vytvářet nepovolené kopie
zpráv procházejících Internetem provozovatele;
g) používat jakékoliv programové prostředky, které mohou vést
k získání cizí identity a používat programové prostředky s cílem
získání neodůvodněné anonymity (např. posílání anonymní posty a
pod.);
h) pokoušet se o získání takových přístupových práv, která mu nebyla
přidělena správcem; pokud uživatel získá taková práva chybou
programového či technického vybavení, je povinen tuto skutečnost
oznámit správci;
i) používat Internet k činnostem uvedeným v bodech (g) a (h)
namířeným proti jakékoli organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou
dostupné prostřednictvím počítačové sítě.

j) využívat Internet pro šíření obchodních informací, spamu, pro
reklamní účely, pro politickou, náboženskou nebo sexuální agitaci a
pro šíření či stahování materiálů a dat, které jsou v rozporu se
zákonem či obecnými etickými normami (zejména pornografie,
informací s násilnou tématikou apod).
5.

Pokud správce přímo v době užívání Internetu uživatelem zjistí, že tento
nedodržuje shora uvedené zákazy a po jeho výzvě nedojde k neprodlené
nápravě takového stavu, je oprávněn okamžitě ukončit užití Internetu
takovým uživatelem jeho odpojením od Internetu. Podle druhu a míry
porušení konkrétního zákazu může dále rozhodnout, že uživatel je trvale
vyloučen s užívání Internetu. Stejné rozhodnutí může správce přijmout i
v případě, kdy porušení některého zákazu zjistí i po skončení užívání
Internetu konkrétním uživatelem.

6.

Pokud provozovateli vznikne porušením některého ze zákazů uživatelem
jakákoliv škoda (např. nutností odborného zásahu do systémového či
programového nastavení počítače nebo opravou počítače či jeho
periférií), je povinen jí provozovateli uhradit.

Organizace používání Internetu
7.

Dny a hodiny, ve které je Internet veřejně přístupný zájemcům z řad
veřejnosti je vyvěšen na budově obecního úřadu.

8.

Správce organizuje užívání Internetu tak, aby přístup umožnil co
největšímu počtu zájemců.

9.

Přístup jednotlivého účastníka v jednom dnu se omezuje dobou 30
minut. V odůvodněném případě může správně povolit výjimečné
prodloužení této doby.

10. Dobu užívání Internetu reguluje správce tak, aby bylo umožněno co
největšímu počtu zájemců jej použít. Za tímto účelem může v případě,
že o užívání Internetu projeví zájem současně více uživatelů svým
rozhodnutím regulovat dobu přístupu jednotlivých uživatelů k Internetu
tak, aby měl každý z nich umožněn souvislý přístup po dobu nejméně 15
minut. Toto rozhodnutí o regulaci doby přístupu sdělí správce zájemcům
po připojení předem nebo v době jejich připojení na Internet.
11. Pokud z technických důvodů nebude možné připojení k Internetu,
oznámí tuto skutečnost správce vyvěšením písemné informace na
veřejné desce obecního úřadu s uvedením předpokládané doby znovu
zprovoznění Internetu.

Úhrada za užití veřejného internetu
12. Výše poplatku je stanovena 10 Kč za každou ½ hodinu
13. Uživatel platí úplatu za užití internetu v hotovosti bezprostředně po
skončení jeho užití k rukám správce nebo jiné povřené osoby. O
zaplacení úplaty bude uživateli vydáno potvrzení.
Úhrada za tisk
14. Výše poplatku za tisk černobíle 1 strana A4

2,50,-Kč

15. Výše poplatku za tisk černobíle dvoustrana A4

5,-Kč

16. Výše poplatku za barevný tisk 1 strana A4

14,-Kč

17. Výše poplatku za barevný tisk dvoustrana A4

28,-Kč

Závěrečná ustanovení
18. Zahájením užívání služby Internet se uživatel zavazuje dodržovat
pravidla stanovená tímto provozním řádem. Své seznámení se
s provozním řádem potvrzuje uživatel podpisem na příslušném
protokolu o tomto seznámení, který mu před prvním použití Internetu
předloží správce.
19. Tento provozní řád nabývá platností dnem následujícím po jeho
schválení zastupitelstvem obce Kmetiněves.
20. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na veřejné desce
obecního úřadu.

V Kmetiněvsi dne ………………….

Luděk Kvapil
starosta

