
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o 

svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informace k užívání vlastního notebooku v knihovně – doplnění žádosti 

1. Žádám o informaci: kdo, kdy a kde, a dle jakého zákona oficiálně vydal Vámi zmíněná „Pravidla 

užívání výpočetní techniky“, kdy začala platit, a kdy a kde je možno nahlédnout do jejich 

originálního vyhotovení, tj. s úředním razítkem a podpisem. 

2. Dále požaduji podrobnou informaci, která mi - jako laikovi - objasní, jak souvisí Vámi uváděné 

„zabezpečení sítě“ s „administrátorskými právy vlastního mobilního zařízení“, tedy k čemu by 

konkrétně mohlo podle Vás dojít a jakým způsobem. 

3. Dále požaduji odpověď, jak jste došla informaci, že můj notebook „nemá platnou revizi dle 

normy ČSN 33 1500.“ 

4. Dále žádám o vysvětlení, proč si myslíte, že by připojení kabelem k zásuvce umístěné pod 

deskou stolu „vedlo místy, kudy běžně procházejí návštěvníci i obsluha studovny,“ a ne přímo 

vzhůru na desku stolu. 

Způsob poskytnutí informace: poštou 

Dne: 14. 1. 2015  

 

Odpověď na žádost:  

1. Pravidla užívání výpočetní techniky jsou výňatkem z knihovního řádu. Knihovní řád platný 

od 15. 1. 2003 je k dohledání na webu knihovny nebo na nástěnce v knihovně, originál 

s razítkem a podpisem je uložen v kanceláři ředitelky. Knihovní řád má v souladu se 

zákonem 257/2001 Sb. každá knihovna evidovaná Ministerstvem kultury a je schvalován 

zřizovatelem. Nicméně v blízké době knihovní řád bude aktualizován. 

2. Dle vyjádření technika firmy OR-CZ, která zajišťuje kompletní správu našich sítí i přístrojů, 

se věc má tak, že případě, že byste získal administrátorská práva, je ohrožen bezpečný chod 

knihovny.  

3. Vzhledem k tomu, že jsem ani já, ani žádná z kolegyň obsluhující studovnu, Váš notebook 

neviděla, a ani jste nám nikdy nepředložil certifikát dokládající, že Vaše mobilní zařízení má 

platnou revizi dle normy ČSN 33 1500 (kterou většina osob pro vlastní použití nepotřebuje a 

tudíž nemá), vycházím z předpokladu, že ji nevlastníte.  Nicméně ve své předchozí 

odpovědi jsem Vám sdělila, že i případné vlastnictví této revize je irelevantní, neboť 

napájení mobilních zařízení nelze umožnit z bezpečnostních důvodů. 

4. K užívání notebooků a jiných mobilních zařízení jsou určeny stolky u pultu, nikoli místa u 

počítačů. Ta jsou vymezena návštěvníkům, kteří chtějí využívat naši techniku. Studijní místa 

u pultu, jak jsem Vám odpovídala již dříve, nemají zásuvky, které by bylo možno 

k připojení mobilních zařízení použít, aniž by návštěvníkům nebo obsluze studovny hrozilo 

zranění následkem zakopnutí o napájecí kabel. 

S pozdravem  

 

Mgr. Lenka Greplová 

                 ředitelka MěK 

Způsob poskytnutí informace: doporučeně poštou 

Dne: 23. 1. 2015  


