Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Žádost o informace k užívání vlastního notebooku v knihovně
Ve studovně knihovny užívám jako registrovaný čtenář veřejný internet. Pro moji činnost mi nestačí
práva uživatelů počítačů ve studovně, proto se připojuji k internetu z vlastního notebooku přes
knihovní wi-fi. Provoz notebooku z baterií je možný jen několik desítek minut, což mne často
omezuje. Proto se připojuji adaptérem do elektrické sítě ve studovně.
Žádám o informaci, zda popsaným jednáním něco neporušuji, a zda knihovna účtuje za takové
připojení do el. sítě nějaký poplatek, popř. jeho výši.
Dále žádám informaci, za jakých podmínek si můžu ve studovně knihovny dobíjet ze sítě mobilní
telefon.

Způsob poskytnutí informace: poštou
Dne: 6. 1. 2015
Odpověď na žádost:
Pokud skutečně užíváte ve studovně vlastní notebook, porušujete dokument „Pravidla
užívání výpočetní techniky“, který hned v úvodu stanoví, že uživatel nahlásí zahájení a ukončení
práce s počítačem.
Současně Vás upozorňuji, že i v případě užití vlastního mobilního zařízení platí výše
zmíněná pravidla, tedy ačkoli máte administrátorská práva k vlastnímu mobilnímu zařízení,
z důvodu zabezpečení sítě je nutné respektovat pravidla užívání studovny. Opět tedy z Vaší strany
dochází k porušování pravidel.
Připojování jakýchkoli vlastních zařízení do elektrické sítě knihovny není možné, pokud
nemají platnou revizi dle normy ČSN 33 1500. Jestliže se tedy skutečně připojujete do naší sítě,
porušujete tuto normu.
Studovna není místem primárně určeným k používání vlastních zařízení, naopak nabízí
vybavené počítačové pracoviště. Při projektování studovny se bohužel nepočítalo s připojením
jiných zařízení, než těch, která jsou součástí knihovny. Studovna tedy nedisponuje zásuvkami, které
by bylo možné bezpečně používat. (Obě zásuvky, které by bylo možno k připojení mobilních
zařízení použít, jsou na takových místech, že by napájecí kabely vedly místy, kudy běžně prochází
návštěvníci i obsluha studovny.)
Z důvodu nevyhovujících technických podmínek a obavy o bezpečnost uživatelů či jejich
majetku nelze napájení vlastních mobilních zařízení dovolit ani v případě, že byste vlastnil
zmíněnou revizi.
Ráda bych Vás upozornila, že porušování pravidel knihovny může vést dle článku 4
Výpůjčního řádu MěK k zbavení práva užívání knihovny.
S pozdravem
Mgr. Lenka Greplová
ředitelka MěK
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