ZÁSADY PROVOZU
VEŘEJNÉHO INTERNETU V MKP
Hlava 1
Obecné zásady využívání internetu v knihovně
1. Umožnění přístupu k informacím z internetu je součástí veřejných
informačních služeb MKP. MKP umožňuje přístup k internetu na stanicích
umístěných v prostorách knihovny a na vlastních zařízeních uživatelů
prostřednictvím sítě wi-fi.
2. Přístup k internetu je bezplatný.
3. MKP neodpovídá za obsah informací dostupných na internetu.
4. MKP negarantuje minimální rychlost internetového připojení.
5. Uživatel je povinen při využívání internetu respektovat právní řád České
republiky, zejména neporušovat autorská práva, neprovozovat neoprávněné
sázkové hry, nevytvářet a nešířit obsah, který podněcuje k nenávisti vůči
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod či obsah schvalující
trestnou činnost. Uživatel není oprávněn zobrazovat stránky, jejichž
zpřístupněním ve veřejném prostoru by se dopustil trestného činu (např.
šíření pornografie); MKP je oprávněna dle zákonných důvodů takovéto
stránky dostupnými prostředky blokovat.
6. Uživatel je povinen respektovat Knihovní řád MKP, zejména: nesmí ostatní
ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb
MKP (čl. 6 KŘ).
7. Uživatel je povinen zdržet se činností, které by narušovaly práci ostatních
uživatelů; musí respektovat jejich soukromí.
8. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
9. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz
periférií nebo sítě a nesmí blokovat komunikační linky.
10. Veškeré náklady, které knihovně vzniknou v důsledku nekorektního
nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům,
je uživatel povinen nahradit.
11. Při porušení obecně závazných právních předpisů, knihovního řádu
nebo těchto pravidel je uživatel povinen na vyzvání knihovníka ukončit
připojení k internetu.

Hlava 2
Pravidla využívání počítačových stanic MKP
1. Přístup k internetu na stanicích umístěných v prostorách knihovny
je umožněn všem uživatelům Městské knihovny v Praze za níže
uvedených podmínek.
2. Pro přístup k internetu na zařízení MKP slouží pouze vyhrazené označené
PC stanice. Ze stanic s online katalogem knihovny smí uživatel přistupovat
pouze do domén povolených MKP.
3. Přístup k počítačům MKP je umožněn nejpozději 5 minut před koncem
provozní doby pobočky; možnost užití počítače MKP je po předchozím
upozornění na monitoru ukončena automaticky s koncem provozní doby.
4. K počítačům je možné připojit USB flash paměť a vlastní sluchátka.
5. Tisk z počítačů MKP je zpoplatněn dle ceníku knihovny.
6. Uživateli není dovoleno měnit nastavení PC a nahraných aplikací
ani doplňovat instalaci vlastními programy. Uživatel rovněž nesmí provádět
restart nebo počítač vypínat.
7. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC,
a nesmí omezovat výkon PC. Za škody vzniklé neodbornou manipulací
nese uživatel odpovědnost.
8. Čtenář s platným čtenářským průkazem, vůči němuž nemá MKP žádné
pohledávky, má právo rezervovat si předem 1 hodinu práce s internetem
denně. Čtenářský průkaz je nutné předložit ke kontrole jak při zadávání
rezervace, tak před vlastním příchodem k počítači. V případě, že čtenář
uvede číslo svého průkazu, je rezervaci možno provést i telefonicky.
Pokud se čtenář nedostaví do 15 minut od začátku rezervované hodiny,
rezervace propadá. Zarezervovat lze počítač pouze od celé hodiny.
9. Čtenář s platným čtenářským průkazem může využívat po dobu až jedné
hodiny denně volný a nezarezervovaný počítač.
10. Uživatel, který nesplňuje podmínky dle předchozího odstavce, může využít
tzv. expresní internet (15 minut).
11. Přístup k počítačům v délce 60 nebo 15 minut je na některých pobočkách
po předchozím upozornění na monitoru ukončován automaticky.

