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§ 1 

Obecná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis klubu Hlávkova kolej upravuje obecná pravidla pro využívání počítačové sítě provozované a 

spravované klubem Studentské unie ČVUT Hlávkova kolej. 

2. Tento předpis je v souladu s nadřazenými předpisy: 

a) Pravidla užívání sítí Studentské unie ČVUT; 

b) Pravidla užívání sítě ČVUT; 

c) Zásady přijatelného užití sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2. 

3. Pro účely tohoto předpisu jsou použity následující pojmy a zkratky: 

a) klub / HK – klub Hlávkova kolej; 

b) KR – kolejní rada klubu Hlávkova kolej; 

c) předseda – předseda klubu Hlávkova kolej; 

d) administrátor – správce počítačové sítě klubu Hlávkova kolej ustanovený rozhodnutím kolejní rady klubu 

Hlávkova kolej; 

e) RUPS – registr uživatelů počítačové sítě klubu Hlávkova kolej; 

f) uživatel – člen klubu Hlávkova kolej evidovaný v registru uživatelů počítačové sítě klubu Hlávkova kolej; 

g) počítačová síť – funkčně propojený soubor technických zařízení (ethernetových nebo rádiových) pro přepravu 

informací mezi koncovými body této sítě; 

h) počítačová síť HK – část počítačové sítě provozovaná a spravovaná klubem Hlávkova kolej; 

i) počítač – technické zařízení (ethernetové nebo rádiové) uživatele, které lze předepsaným způsobem připojit ke 

koncovému bodu počítačové sítě; 

j) síťová služba – soubor aplikačních protokolů pro přepravu nebo poskytování informací v rámci počítačové sítě; 

k) veřejná síťová služba – síťová služba, z jejíhož využívání není předem vyloučen žádný uživatel. 

§ 2 

Správa počítačové sítě 

1. Správa počítačové sítě HK má hierarchickou strukturu s tímto členěním: 

a) předseda; 

b) administrátor; 

c) zástupce administrátora. 

2. Počítačová síť HK jako celek je technicky a metodicky spravována KR. 

3. Správci počítačové sítě HK musí: 

a) zajišťovat bezpečnost provozu počítačové sítě; 

b) zajišťovat (v rámci svých schopností) nejvyšší možnou kvalitu síťových služeb; 

c) přidělovat uživatelům, kteří si podali oprávněnou žádost, přístupová práva k síťovým službám bez zbytečného 

odkladu. 

4. Správci počítačové sítě HK nesmí: 

a) zneužít pravomoci vyplývající ze správy síťových služeb; 

b) zneužít informace získané při správě síťových služeb. 

5. Klub nezodpovídá za ztrátu nebo poškození uživatelských dat vzniklé jakýmkoliv způsobem. 
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§ 3 

Přístupová práva k síťovým službám 

1. Počítačovou síť HK mohou využívat pouze uživatelé evidovaní v RUPS. 

2. Přístupová práva k síťovým službám přiděluje administrátor na základě žádosti uživatele. Přidělená přístupová práva 

k síťovým službám mohou být omezena, pokud uživatel nesplňuje podmínky pro jejich neomezené využívání. 

3. Uživatel může požádat o přidělení přístupových práv k jakékoliv veřejné síťové službě. 

§ 4 

Povinnosti uživatelů 

1. Uživatel smí využívat počítačovou síť HK pouze pro vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké účely nebo 

pro úkoly související s činností klubu, Studentské unie ČVUT a ČVUT. 

2. Uživatel smí využívat pouze legálně nabytý software a pouze v rozsahu licenčních podmínek konkrétního softwaru a 

platných zákonů. 

3. Uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které zveřejňuje v počítačové síti HK. 

4. Uživatel musí: 

a) dodržovat ustanovení tohoto předpisu a předpisů nadřazených; 

b) dodržovat pravidla jiných počítačových sítí, které prostřednictvím počítačové sítě HK využívá; 

c) dodržovat případná další pravidla pro využívání konkrétních síťových služeb; 

d) nahlásit administrátorovi všechny připojované počítače; 

e) neprodleně nahlásit administrátorovi jakékoliv změny v údajích evidovaných v RUPS; 

f) udržovat zabezpečení všech připojovaných počítačů na nejvyšší možné úrovni; 

g) neprodleně nahlásit administrátorovi, pokud jakkoliv (včetně hardwarových a softwarových chyb) získal 

privilegovaný status nebo přístupová práva, která mu nenáleží. 

5. Uživatel nesmí: 

a) využívat počítačovou síť HK k aktivitám, které jsou v rozporu s činností klubu, Studentské unie ČVUT nebo 

ČVUT; 

b) využívat počítačovou síť HK ke komerční činnosti; 

c) využívat počítačovou síť HK pro činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo je omezovala; 

d) šířit v rámci počítačové sítě HK software nebo multimediální obsah podléhající autorským právům bez souhlasu 

vlastníka; 

e) poskytnout přístup ke zpřístupněným síťovým službám další osobě; 

f) zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k činnosti pod jeho identitou; 

g) zneužít počítačovou síť HK k získání jiných než přidělených přístupových práv k libovolné síťové službě; 

h) provádět aktivity pro získání přístupu k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. 

§ 5 

Postihy 

1. Uživatel, který se dopustí přestupku proti ustanovením tohoto předpisu, bude podle závažnosti spáchaného přestupku 

potrestán: 

a) domluvou; 

b) částečným nebo úplným omezením přístupu k síťovým službám; 

c) postihem od mimoklubových institucí (Disciplinární komise Studentské unie ČVUT, Disciplinární komise 

ČVUT); 

d) ohlášením přestupku orgánům Policie ČR. 

2. Způsob potrestání určuje administrátor. 
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3. Uživatel se proti udělenému trestu může odvolat ke KR. Odvolání se podává do rukou předsedy. Odvolání nemá 

odkladný účinek. 

4. V případech méně závažných přestupků může být uživateli, při jeho souhlasu, udělen alternativní trest v podobě 

činnosti prospěšné pro klub, Studentskou unii ČVUT nebo ČVUT. Po vykonání alternativního trestu bude trest podle 

odst. 1 adekvátně snížen nebo zrušen. 

5. Udělený trest nevylučuje další postihy vyplývající ze současného porušení jiných předpisů. 

§ 6 

Platnost 

1. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení KR HK. 

2. Tento interní předpis zrušuje interní předpis HK04/1 a v plném rozsahu jej nahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Předseda klubu Hlávkova kolej 


