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INFOCENTRUM 

POKYNY PRO PRÁCI S POČÍTAČEM 

1. Nabízenou službu práce na počítači může využívat každý návštěvník Infocentra zdarma, a to 

během otvírací doby Infocentra. 

 

2. Uživatel si může předem objednat dobu užívání práce na počítači, a to osobně, telefonicky 

nebo e-mailem. Zamluvení lze stejným způsobem zrušit. Doba prodlení je 10 minut, poté 

pracovnice Infocentra oprávněna nabídnout čas dalšímu zájemci.  

 

3. U počítače smí pracovat pouze jedna osoba (výjimky pouze se svolením zaměstnance 

Infocentra). Uživatelé pracují samostatně, zaměstnanec Infocentra neposkytuje školení. 

 

4. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk 

jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software 

nebo restartovat počítač.  

 

5. Uživatelé nesmí úmyslně vykonávat činnosti, které mají závažný dopad na činnost počítačů a 

sítě. Za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv 

na jeho provoz, nese uživatel plnou odpovědnost, stejně jako za škody vzniklé jeho 

neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím 

zanesenými počítačovými viry. 

 

6. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a 

morálními normami. Je zakázáno jakkoli využívat internetové stránky s pornografickým, 

národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo 

podněcující k užívání drog. Nesmí se využívat k získávání výhod či finančních zisků. 

 

7. Informace a soubory získané při práci s počítačem si mohou uživatelé nahrát na vlastní 

elektronický nosič, nebo za poplatek a se souhlasem zaměstnance vytisknout na tiskárně. 

 

8. Infocentrum nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak 

obsahují-li viry. Infocentrum také neodpovídá za rychlost internetového spojení. 

 

9. Zjištěné závady nebo případné chybějící komponenty je nutné okamžitě nahlásit zaměstnanci 

Infocentra. 

 

10. Uživateli, který poruší některé z těchto pravidel nebo nebude respektovat pokyny 

zaměstnance Infocentra, může být zaměstnancem Infocentra práce na počítači ukončena. 


