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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 1435 

Tento provozní řád je platný od 20.5.20181 a nahrazuje  všechna předchozí  vydání. 

PROVOZNÍ ŘÁD 

PRO PROVOZ POČÍTAČŮ S INTERNETEM PRO KLIENTY 

V LÁZNÍCH BECHYNĚ 

I. Obecná ustanovení 

Tento provozní řád upravuje provoz počítačů  s internetem pro klienty společnosti Lázně Bechyně, s.r.o..  

Uživatelem se rozumí klient lázní, který zde vykonává léčebný nebo wellness pobyt. Počítači se rozumí dvě vyhrazené 

jednotky počítače s monitorem připojené non-stop k internetu prostřednictvím vnitřní sítě LAN, situované v prostoru 2. 

patra lázeňského hotelu Olga. 

Služba přístupu k internetu, prostřednictvím těchto počítačů, je poskytována zdarma 24 hodin denně za předpokladu, že 

jsou počítače toho času funkční a neprochází údržbou. 

Počítače jsou záměrně uzpůsobeny tak, aby uživatel nemusel zadávat přihlašovací údaje a přístup k internetu je mu 

umožněn výhradně prostřednictvím tzv. kioskového režimu prohlížeče internetu, který vymezuje rámec dostupných funkcí 

a neumožňuje běžným způsobem užívání dalších softwarových komponent operačního systému. 

Počítače jsou určeny výhradně k prohlížení obsahu internetových stránek a portálů, nikoliv ke stahování dat a 

jejich reprodukci. Tiskový výstup není součástí poskytované služby a nelze jej vyžadovat. Je přísně zakázáno do 

počítačů stahovat data a připojovat k nim jakákoliv externí zařízení. Rovněž je zakázáno zasahovat do konfigurace 

počítače, odpojovat periferní zařízení a vypínat počítač, pokud to není nutné s ohledem na bezpečnost. 

Veškeré porušování tohoto provozního řádu bude řešeno ředitelstvím lázní podle závažnosti a) domluvou, b) předání 

případu k řešení Policii ČR. 

II. Chování uživatele počítače s internetem pro klienty 

Uživatel může využívat  počítače s internetem za účelem prohlížení obsahu internetových stránek a portálů, pokud se 

jedná o obsah nezávadný (tj. obsah, který neporušuje platné zákony ČR, neobsahuje erotickou nebo pornografickou 

tématiku).  

Povinností uživatele je hlásit nefunkčnost, závadné nebo abnormální chování počítače (např. nadměrnou hlučnost, kouř, 

zápach, nefunkční periferie) buď personálu kulturního oddělení nebo personálu recepce. 

Uživatel počítače s internetem pro klienty nesmí zejména: 

a)  Zneužívat svých znalostí k činnostem, které mohou ohrozit bezpečnost lokální počítačové sítě LAN a zařízení 

     do ní připojených nebo vzdálených systémů (např. spouštěním škodlivého kódu, crackingem, penetračními nástroji). 

b)  Zneužívat svých znalostí k pokusům o obcházení kioskového režimu. 

c)  Fyzicky ničit součásti počítače nebo měnit jejich nastavení (např. měnit jas a kontrast monitoru, apod.). 

d)  Narušovat probíhající přednášky spouštěním zvukových nebo video záznamů. 

e) Vypínat počítač, nebo zanechat po svém odchodu počítač v nepoužitelném stavu. 

Dne 20.5.2021 schválil : Ing. Miloslav Kožnar, ředitel 


