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Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka
Čl. 1
Předmět úpravy
1. Tento předpis stanoví rámcová pravidla (dále jen „Pravidla“) pro užívání počítačových sítí
ve správě klubu Studentské unie ČVUT Sincoolka (dále jen „Klub“).
2. Tento předpis je v souladu s Pravidly používání sítě Českého vysokého učení technického
v Praze (dále jen „ČVUT“) a se Zásadami přijatelného užití sítě národního výzkumu a vzdělání CESNET2, které jsou nadřazenými předpisy tohoto předpisu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Pod pojmy Představenstvo, Předseda a Správce se rozumí pojmy tak, jak je definují Stanovy
klubu Sincoolka v platném znění (dále jen „Stanovy“).
2. Počítačová síť Klubu (dále jen „Síť“) je souhrn hardwarových a softwarových prostředků
Klubu potřebných k síťovému propojení uživatelských koncových zařízení (dále jen „Koncové
zařízení“) jako stolní a přenosné počítače, mobilní telefony, tablety, síťové tiskárny atd.
a zajištění souvisejících služeb.
3. „Uživatelem“ se rozumí každý, kdo používá libovolné Koncové zařízení připojené do Sítě.
4. „Administrátorem“ je Správce pověřený správou Sítě, který se dle svých možností věnuje je jímu, pokud možno bezproblémovému, chodu.
5. „Disconnecter“ je Administrátor, který je pověřen přednostně řešit trestání Uživatelů za porušení Pravidel Sítě. V případě jeho nepřítomnosti řeší trestání Předseda.
6. „Úřední hodiny“ jsou přednostní dobou určenou pro řešení záležitostí, které se týkají Uživatelů a Sítě.
Čl. 3
Síť Klubu
1. Síť Klubu je součástí počítačové sítě ČVUT a je jednoznačně určena k akademickým, vzdělávacím a výzkumným účelům.
2. Uživatelé smí používat výpočetní techniku pouze v souladu s aktuálními pravidly používání
sítě ČVUT. Bez písemného souhlasu rektora ČVUT nebo jím zmocněného pracovníka je zakázáno používat Síť jinými právními subjekty, nebo takové používání umožňovat.
3. Klub nezodpovídá za data, která se nacházejí na Koncových zařízeních Uživatelů.
Čl. 4
Práva a povinnosti Uživatele
1. Podpisem přihlášky Uživatel stvrzuje, že je seznámen s Pravidly Sítě, která bude dodržovat.
2. Uživatel využívá Síť výhradně prostřednictvím Koncových zařízení, která zaregistroval při
žádosti o Členství v Klubu, nebo dodatečně po dohodě s Administrátory.
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3. Uživatel je plně odpovědný za veškerou aktivitu svých Koncových zařízení, a to i v případě,
že by tato nebyla úmyslná.
4. Uživatel smí požádat o registraci více Koncových zařízení, pokud to technické prostředky
Sítě umožňují.
5. Uživatel je povinen udržovat svá data v informačním systému Klubu aktuální.
6. Uživatel nesmí:
a. svou činností jakkoli negativně ovlivňovat, obtěžovat nebo ohrožovat ostatní uživatele
Sítě Klubu a sítě Internet,
b. svou činností jakkoli porušovat právní řád ČR, obzvláště autorský zákon,
c. využívat Síť Klubu pro komerční činnost,
d. jakýmkoli způsobem poskytovat připojení k Síti třetím osobám.
7. Uživatel je při porušení jakéhokoli pravidla potrestán trestem, o kterém přednostně rozhoduje Disconnecter a v případě jeho nepřítomnosti Předseda.
Čl. 5
Práva a povinnosti Administrátora
1. Administrátor je Uživatelem Sítě.
2. Administrátor je povinen:
a. udržovat Síť v provozu tak, aby mohla být plnohodnotně využívána Uživateli,
b. použít všechny dostupné technické prostředky k zabezpečení Sítě před neoprávněným
využíváním,
c. řešit problémy Sítě, které brání v jejím využívání Uživateli.
3. Administrátor nesmí:
a. zneužívat své pravomoci k činnostem, které by škodily Klubu, SU, ČVUT v Praze, Uživate lům nebo by byly v rozporu s právním řádem ČR,
b. rozhodovat o trestech uživatelů nebo měnit rozhodnutí Disconnectera, případně Předsedy.
4. Administrátor není povinen:
a. řešit uživatelská připojení mimo dobu daných Úředních hodin,
b. provádět zásahy (instalace, konfigurace, odvirování, atd.) na Koncových zařízeních
Uživatelů ani v případě, že kvůli jakékoli chybě na straně Uživatele nemůže být Koncové
zařízení připojeno do Sítě.
5. Administrátor je oprávněn dočasně odpojit Uživatele, pokud zjistí porušení Pravidel. Případ
poté předá k dořešení Disconnecterovi, popř. Předsedovi.
6. Administrátor pracuje bez nároku na finanční odměnu. Za dobře odváděnou práci na Síti pro
Klub mu může být zpětně vrácen poplatek za Členství v Klubu, o čemž rozhoduje
Představenstvo.
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Čl. 6
Práva a povinnosti Disconnectera
1. Disconnecter je Administrátorem a Uživatelem Sítě.
2. Disconnecter je jmenován a odvoláván Předsedou.
3. Disconnecter rozhoduje o trestech uživatelů na základě “Sazebníku trestů”. V ojedinělých
případech smí v součinnosti s Předsedou rozhodnout o alternativním trestu.
Čl. 7
Sazebník trestů
1. V případě stížnosti ohledně sdílení dat chráněných autorským zákonem je Uživatel odpojen
na dobu 15, 30, resp. 90 dní v případě 1., 2., resp. 3. stížnosti. V případě 4. a dalších
stížností rozhoduje Disconnecter dle svého uvážení a může navrhnout Představenstvu pozastavení čerpání výhod členství v Klubu na dobu až jednoho roku.
2. V případě stížnosti na zabezpečení Koncového zařízení (rozesílání spamu apod.) jsou
Koncové zařízení či Uživatel odpojeni do odstranění problému na svém Koncovém zařízení.
Následně jsou oproti “Čestnému prohlášení o vyřešení problému” opětovně připojeni
Disconnecterem.
3. V případě sdílení konektivity dalším zařízením, které dle pravidel Sítě nemají právo na připojení do Sítě, je Uživatel při prvním porušení odpojen na 30 dní. V následujících případech
je Uživatel odpojen na dobu 6 měsíců.
4. V případě, že Uživatel nalezne bezpečnostní chybu na Síti, kterou neohlásí, a jakýmkoli způsobem ji zneužije, je odpojen na dobu stanovenou Disconnecterem.
5. Pokud přestupek Uživatele nespadá pod předchozí body, rozhoduje o trestu Disconnecter
dle vlastního uvážení.
6. V případě stěhování uživatele z/na jinou kolej se historie trestů přenáší.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018.

Schváleno představenstvem klubu Sincoolka dne 17. 12. 2017

Pavel Valach
Předseda klubu Sincoolka
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