
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD STUDOVNY 
 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 

Provozní řád studovny upravuje podmínky využívání a pravidla provozu prostor 

studovny/knihovny Vysoké školy ekonomie a managementu.  

 

Provozní řád studovny je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu. 
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Článek 1 

Základní údaje 

1. V rámci Vysoké školy ekonomie a managementu je k dispozici studovna.  

2. Využívání těchto prostor se řídí Provozním řádem. 

3. Studovna slouží k samostatné práci uživatelů s prezenčními fondy VŠEM, donesenou 

literaturou a elektronickými informačními zdroji. Studovnu mohou využívat pouze 

řádně zapsaní studenti s platným studentským průkazem. 

4. Uživatel je povinen se v uvedených prostorách chovat tiše, nepoužívat mobilní telefon 

k vyřizování hovorů, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníků VŠEM. 

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k 

osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv 

způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani 

v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 

6. Uživatel je povinen respektovat zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský 

zákon). 

7. Provoz studovny může být přerušen nebo omezen z důvodu nezbytné technické nebo 

softwarové údržby nebo v případě výuky. 

8. Ve studovně platí přísný zákaz konzumace jídla a nápojů. 

Článek 2 

Všeobecné pokyny pro využívání výpočetní techniky VŠEM 

1. Uživatel nesmí: 

a) instalovat na počítače žádný další software, a to ani freewarové verze. 

b) kopírovat a distribuovat části operačního systému počítačů a nainstalovaných 

aplikací a programů. 

2. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, 

které by mohly mít jakýmkoliv způsobem vliv na provoz počítače. Dále je uživatel 

plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní 

techniky a zanesením počítačových virů. 

Článek 3 

Základní ustanovení 

1. Provozní doba studovny je od pondělí do neděle od 8.00 do 17.00 hod. 

2. Studenti mají k dispozici minimálně 8 studijních míst, respektive 16 míst (pro 

umístění vlastního notebooku). 

3. Vstup do Studovny je možný pouze do naplnění její kapacity. 

 

Článek 4 

Pravidla provozu 

1. Před příchodem do studovny je student povinen se registrovat na čipovém terminálu, 

který je umístěn u dveří studovny, a to prostřednictvím platného studentského 

průkazu.  

2. Po ukončení práce je student povinen uvést studijní místo do původního stavu, 

ukončit všechny programy, vypnout počítač. 
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Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Uživatel, který poruší povinnosti stanovené provozním řádem studovny, může být 

dočasně nebo trvale zbaven svých uživatelských práv. 

2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Aktualizováno 1. 9. 2022. 


