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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP6/2004
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ KLUBU SU
POD-O-LEE
Všechny dokumenty a usnesení Představenstva, včetně pravidel používání sítě klubu
Pod-O-Lee (dále jen sítě) jsou zveřejňovány na URL http://www.pod.cvut.cz, kde je
na ně uveden přímý odkaz.
Všechna opatření, která se jakkoliv týkají sítě, jsou též zveřejněna na News serveru
klubu Pod-O-Lee, ve skupině podoli.netinfo (nntp://news.pod.cvut.cz/podoli.netinfo).
¨

I. Připojení
Každý student nebo zaměstnanec ČVUT ubytovaný na kolejích Podolí má právo stát
se členem klubu Pod-O-Lee a požádat o připojeni do počítačové sítě klubu po
zaplacení příslušného členského příspěvku, který je platný pro příslušné pololetí.
Fyzickým připojením počítače se člen klubu Pod-O-Lee stává správcem daného
počítače. Každý uživatel může přistupovat do sítě klubu Pod-O-Lee maximálně
pomocí jednoho síťového zařízení, výjimku může udělit Představenstvo klubu Pod-OLee.

II. Síťové služby a servery klubu Pod-O-Lee
Klubem Pod-O-Lee jsou provozovány 2 typy serverů:
1. Servery nezbytné pro chod sítě klubu, které zajišťují základní síťové služby
DHCP, DNS, SMTP a další serverové služby nezbytné pro chod síťových prvků.
2. Servery poskytující nadstandardní služby klubu - TV streamování, NNTP server,
FreeFTP, WWW, K4 server, IMAP, POP3, apod., které v případě nefunkčnosti
serverů neovlivní dostupnost internetového připojení, ale dojde např.
k nedostupnosti vstupů do sportoviště, učebny apod.
¨
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III.

Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel musí bez výjimky dodržovat pravidla sítě ČVUT a CESNET, interní
předpisy Studentské unie ČVUT, interní předpisy a nařízení Předsedy klubu PodO-Lee.
2. Uživatel musí bez výjimky dodržovat pravidla netikety podle RFC 1855.
3. Manipulace s majetkem klubu, úpravy síťové kabeláže a připojení jiných zařízení
než registrovaného počítače bez dohody se správcem bloku resp. správcem
služby je zakázána. (Např. připojovat další počítače, vytvářet nové segmenty,
připojovat soukromé prvky do počítačové sítě klubu, poskytovat služby NAT pro
další počítače s výjimkou virtuálních serverů atd.).
4. Uživatel má povinnost poskytnout přístup na pokoj, který je nezbytný k zapojení
sítě, její udržení v chodu případně ke kontrole připojených zařízení a kabeláže.
5. Uživatel má povinnost poskytnout informace nutné pro registraci do DUSPS a
neprodleně oznamovat jejich změny:
jméno
příjímení
rodné číslo (popř. číslo pasu)
místo ubytování na kolejích Podolí
fakultu
přístupové jméno - login (bude sloužit i případně jako jméno počítače)
kontaktní e-mail
číslo karty studenta
6.Uživatel má právo na fyzické připojení soukromého počítače do akademické sítě
ČVUT přes sít klubu.
7. Uživatel je povinen udržovat objem svých dat na klubových serverech pod
stanovenou mezí podle nařízení příslušného správce pro daný server.
8. Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv porušení pravidel představenstvu
prostřednictvím e-mailu případně jinou formou. Odpovědná osoba zašle e-mailem
zprávu o způsobu nápravy jak původnímu uživateli tak celému Představenstvu.
9. Uživatel je povinen uhradit ze svých finančních prostředků veškeré hmotné škody,
které způsobil porušením pravidel používání sítě Pod-O-Lee.
10. Uživatel nesmí využívat síťové služby k jiným než akademickým účelům bez
povolení představenstva nebo správce služby.
11. Uživatel má právo vznášet dotazy na provoz sítě na svého zástupce bloku a
nahlížet do hospodaření klubu Pod-O-Lee.
12. Uživatel má povinnost číst kontaktní e-mail a sledovat veřejné informační zdroje
klubu uveřejněné na klubovém NEWS serveru v diskusní skupině podoli.netinfo,
či na klubovém web serveru.
13. Uživatel má právo využívat síťových služeb poskytnutých klubem Pod-O-Lee
(klubový e-mail, diskový prostor na klubovém serveru k tomuto účelu
vyhrazeném, vytvoření konta na klubovém serveru atd.) podle pravidel určených
pro danou službu nebo server.
14.Uživatel je povinen stvrdit svou registraci v klubu Pod-O-Lee podpisem
dokumentu, který dokládá, že se seznámil se všemi pravidly ČVUT a Cesnet , SU
a klubu Pod-O-Lee upravující používaní počítačové sítě SU, ČVUT a Cesnet.
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Zároveň tímto podpisem dovoluje SU nakládat s jeho osobními údaji podle
daných pravidel.

IV. Povinnosti správce počítače
1. Správce počítače má veškerá práva a povinnosti uživatele.
2. Používat výhradně automatické konfigurace IP protokolu.
3. Používat registrovaného jména počítače pod všemi provozovanými operačními
systémy (dále jen OS).
4. Veškerá elektronická pošta směřující mimo adresní prostor klubu Pod-O-Lee musí
projít přes poštovní servery klubu Pod-O-Lee.
5. IP adresa každého počítače může být zaznamenaná pouze v DNS serverech sítě
klubu Pod-O-Lee.
6. Zabránit šíření programů jež omezují funkčnost sítě (internetových červů, virů
apod.) všemi dostupnými prostředky a udržovat svůj OS a serverové aplikace
aktualizované.
7. Správce počítače musí dbát na to, aby množství odchozích dat mimo síť ČVUT
nepřekročilo hranici 10GiB za posledních 30 dní .
8. K plnohodnotnému využívaní sítě a síťových služeb musí uživatel bezpodmínečně
splnit podmínky projektu OZZU.

V. Postupy v případě porušení pravidel
Za porušení pravidel klubu Pod-O-Lee nebo nařízení předsedy klubu Pod-O-Lee
(správce domény pod.cvut.cz), ČVUT se zavádí následující stupnice sankcí podle
jejich závaznosti (každý prohřešek bude posouzen individuálně):
1. upozornění e-mailem s termínem nápravy
2. zablokování služby na určitou dobu
3. zablokování kont a odpojení na určitou dobu
4. doživotní zablokování kont a fyzické odpojení
5. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT
6. předání k řešení Policii ČR
O postihu rozhoduje zástupce bloku, na kterém daný uživatel bydlí, správce služby
nebo předseda klubu Pod-O-Lee, jehož rozhodnutí má větší váhu. Tuto problematiku
specifikuje Interní předpis SU G1/2004 - Disciplinární řízení.

………………………………………
Ing. Tomáš Líbenek
Předseda klubu Pod-O-Lee

…………………………………
Jan Jerie
Správce autority

