Pravidla pro používání kolejní sítě ČZU v Praze

Článek 1
Základní ustanovení
1. Kolejní síť je počítačová síť budovaná v areálu kolejí ČZU v Praze pro účely vzdělávání
studentů. Skládá se z přípojek na pokojích studentů a kabeláže a jiného hardwarového
vybavení nutného pro provoz sítě. Prostřednictvím celouniverzitní sítě je připojena na národní
síť pro vědu, výzkum a vzdělávání (CESNET) a jejím prostřednictvím do sítě Internet.
2. Správou kolejní sítě je pověřen Odbor informačních a komunikačních technologií (dále jen
OIKT).
3. Administrátor (správce) kolejní sítě, dále jen administrátor je osoba nebo skupina osob
odpovědná za správu serverů a jiných aktivních prvků sítě, jejich správnou konfiguraci a
rozvodů počítačové sítě a vybavení nutného pro její provoz.
4. Uživatel je každá osoba, která tuto síť využívá a je řádně zaregistrována.
5. Registrací zařízení se rozumí proces, při kterém uživatel provede zápis informací o
připojovaném zařízení (resp. zařízeních).
6. Uživatelem kolejní sítě se na základě následujících pravidel mohou stát pouze studenti

a zaměstnanci ČZU.
Článek 2
Uživatelské přípojky
1. Na základě registrace je uživatel oprávněn užívat přípojku a IP adresu, která je mu přidělena
automaticky prostřednictvím DHCP protokolu nebo přímo administrátorem.
2. Před prvním připojení nového zařízení do sítě je nutné provést registraci do kolejního
informačního systému. Výsledkem registrace je oznámení o připojení zařízení do sítě, které
obsahuje síťovou adresu přidělenou uživateli a další potřebné údaje. Po zaplacení předem
stanovené částky za používání kolejní sítě se konto aktivuje. Při registraci přípojky je také
uživatel seznámen s pravidly kolejní sítě a potvrzovacím krokem uživatel vyjádří souhlas
s těmito pravidly a je povinen je od této chvíle dodržovat. Neseznámení se s pravidly
používání kolejní sítě nemůže být považována za omluvu nepatřičného chování v síti.
3. Výše poplatku je uvedena v kolejním informačním systému a slouží k provozu a rozvoji kolejní
sítě.
4. Pro přístup do sítě je možné používat pouze datovou zásuvku, která je již do daného pokoje
přivedena.
5. Je zakázáno připojovat do počítačové sítě jakákoliv zařízení (aktivní i pasivní) bez
předchozího souhlasu správce nebo registrace, s výjimkou právě prováděné registrace
neregistrovaného zařízení (počítače).
6. Je přísně zakázáno sdílení konektivity jiným uživatelům a to i prostřednictvím bezdrátových
sítí.
7. Uživatel každé přípojky může mít zaregistrováno a používat pouze jedno zařízení, více
zařízení lze registrovat pouze se souhlasem administrátora sítě.
8. Při správě zařízení připojeného do sítě, je uživatel přípojky povinen dodržovat pravidla
provozu kolejní sítě a platné zákonné normy České republiky. Pravidla mohou být doplněna
nebo upřesněna nařízeními a doporučeními správce sítě, která jsou platná pro kolejní síť a
jsou dostupná v elektronické podobě v kolejním informačním systému.
9. Uživatel přípojky je povinen zamezit užívání prostředků počítačové sítě ČZU každému, kdo
není seznámen s pravidly sítě ČZU.
10. Uživatel přípojky je plně odpovědný za provoz jím zapojeného zařízení do kolejní sítě.

Článek 3

Základní práva a povinnosti uživatelů
1. Každý uživatel je povinen se seznámit se způsobem používání kolejní počítačové sítě před
prvním přístupem k síti. Souhlas s těmito pravidly je povinnou součástí registrace přípojného
zařízení.
2. Uživatel je vždy povinen respektovat pokyny oprávněných osob (administrátorů, odpovědných
zaměstnanců Kolejí a Menz (KaM)).
3. Uživatel smí používat výpočetní prostředky a počítačovou síť pouze pro vzdělávací, vědecké,
výzkumné, vývojové úkoly nebo úkoly související s provozem a správou ČZU. Za hrubé
porušení pravidel se považuje zejména použití pro komerční činnost, šíření obchodních
informací, politickou, náboženskou nebo rasovou agitaci, propagaci drog a šíření materiálů,
které jsou v rozporu se zákonem.
4. Je přísně zakázáno sdílet konektivitu sítě nebo provozovat soukromé wi-fi zařízení napojené
do kolejní síťové architektury.
5. Při práci v síti je především zakázáno:
a. Instalovat bez schválení administrátorů sítě takové programové vybavení, které by
neúměrně zvyšovalo zatížení sítě a serverů.
b. Šířit a instalovat na síti takové programové vybavení a data, k nimž nemá uživatel
vlastnická práva, resp. práva užívání a není je schopen patřičně doložit.
c. Neautorizované kopírování a šíření jakékoli (i části) programového vybavení nebo dat,
k nimž má vlastnická práva , resp. práva užívání ČZU nebo její součást.
d. Neautorizovaná modifikace programů, dat nebo technického vybavení v majetku či
užívání univerzity.
e. Poškozování nebo ničení počítačových prostředků (počítačů, programového
vybavení, komunikačních linek) ve vlastnictví ČZU.
f. Zatěžování kolejní počítačové sítě odesíláním nebo přijímáním dat v míře, která
neodpovídá účelům definovaným v článku 3., odstavci 3 těchto pravidel.
g. Zneužívání nedbalosti jiných uživatelů (např. opomenutí odhlášení, nevhodná
ochrana souborů) k přístupu pod cizí identitou, resp. k cizím datům.
h. Odposlouchávání provozu nebo vytváření kopií zpráv procházejících jednotlivými uzly
sítě.
i. Používání takových programových prostředků, které mohou vést k získání cizí identity
a používání programových prostředků s cílem získání neodůvodnitelné anonymity
(např. posílání anonymní pošty apod.)
j. Pokoušet se o získání takových přístupových práv, která nebyla přidělena
administrátorem. Pokud uživatel získá taková práva chybou programového či
technického vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit
administrátora.
k. Vytváření takových programů, jež mají napomáhat k činnostem specifikovaným v
bodech (f) až (i). Zakázáno je i ukládání takových programů na síť.
l. Používání počítačových prostředků univerzity k činnostem uvedeným v bodech (f) až
(i), namířeným proti jakékoli jiné organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné
prostřednictvím počítačové sítě.
m. Využívání služeb sítě pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro
politickou nebo náboženskou agitaci a pro šíření materiálů, které jsou v rozporu se
zákonem, obecnými etickými a morálními normami nebo mohou poškodit jméno
univerzity. Rovněž je zakázáno obtěžování ostatních uživatelů hromadnými zprávami
včetně řetězových zpráv či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti.
n. Uživatel je povinen si svůj počítač, jež je připojen do kolejní sítě, chránit antivirovým
programem, provádět jeho aktualizace a i aktualizovat svůj operační systém.
V případě zjištění, že počítač daného uživatele šíří viry do sítě a tím omezuje její
funkčnost, může být dočasně konto uživatele omezeno nebo zablokováno do doby
nápravy dané situace.
6. Uživateli přípojky je odepřeno připojení k síti při nezaplacení poplatku za používání sítě.
7. Uživateli přípojky při výpadku nevzniká nárok na vrácení poplatku za síť.

Článek 4

Práva a povinnosti administrátora sítě
1. Administrátor, při porušení pravidel pro používání kolejní sítě, má právo tohoto uživatele
odpojit a v případě opakovaných porušení těchto pravidel i oznámit tuto skutečnost vedení
univerzity.
2. Administrátor má právo upřesnit pravidla pro používání kolejní sítě ČZU a vydávat prováděcí
vyhlášky vztahující se k řešení problémů ze sítí.
3. Administrátor má právo kontrolovat majetek školy ve studentských pokojích (například
kabeláž, konektory) za doprovodu či vědomí oprávněných pracovníků KaM nebo uživatele.
4. Administrátor sítě má právo dočasně zastavit kolejní síť z důvodu opravy nebo údržby.
Zároveň má povinnost tento svůj krok zdůvodnit nebo předem oznámit na stránkách
informačního systému minimálně s 24 hodinovým předstihem u plánovaných oprav. U
krátkodobých oprav tato oznamovací povinnost nevzniká.
5. Administrátor má právo dočasně nebo trvale omezit některé služby sítě z důvodů oprav nebo
zamezení šíření virů nebo zamezení nepovolené činnosti uživatelů.
6. Administrátor sítě je oprávněn monitorovat činnost uživatelů kolejní sítě v mezích, které
neohrožují veřejná, osobní či vlastnická práva jednotlivých uživatelů. Informace, se kterými v
rámci této činnosti přichází do styku, je povinen udržovat v naprosté tajnosti a s obsahem
soukromých adresářů jednotlivých uživatelů není oprávněn seznamovat další osoby. V
případě zjištěného porušení pravidel provozu kolejní sítě má administrátor právo řešit tuto
skutečnost dostupnými sankcemi viz. Článek 5 bod 2.
7. Provozovatel sítě není povinen v případě výpadku sítě kompenzovat uživatelům přípojek
zaplacený poplatek za využívání sítě.
8. Správce není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení

uživatele.

Článek 5
Přestupky a sankce
1) Přestupkem se rozumí
a) porušení pravidel kolejní sítě a sítě ČZU
b) záměrné fyzické poškození sítě
c) vysílání nežádoucího provozu a zahlcování sítě
d) jiné nepřípustné chování, které poškozuje provoz počítačové sítě nebo dobré jméno a
pověst univerzity
e) porušování platných zákonných norem ČR.
2) Při porušení pravidel pro používání kolejní sítě se uživatel vystavuje možným následkům, a to
odpojení nebo zrušení konta bez finanční náhrady a nahlášení přestupku pracovníkům KaM,
příslušnému studijnímu oddělení nebo vedení univerzity.
3) Doba po kterou bude uživatel odpojen nebo je konto omezeno (rychlostně) je určena
rozhodnutím administrátora a toto rozhodnutí je vždy neprodleně oznámeno uživateli.
4) Tímto postupem není vyloučena možnost trestně-právních kroků vůči uživateli nebo finanční
náhrady způsobené škody.

V Praze dne 1. 10. 2007

