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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP8/2005
PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ KLUBOVÝCH
UŽIVATELSKÝCH SERVERŮ
1. Klubové uživatelské servery (dále jen „KUS“) jsou využívány pouze pro
vzdělávací, výzkumné, vědecké, vývojové a umělecké účely nebo úkoly
související s činností SU a ČVUT.
2. Každý KUS má svého správce.
3. Správce KUS má právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce,
včetně kontroly souborů a jejich obsahu, monitorování činnosti uživatelů na
KUS. Takto získané informace však mají ryze důvěrný charakter.
4. Uživatel má právo užívat KUS pouze s ohledem na celkové zatížení systému
nebo sítě. Uživatel musí bez prodlení uposlechnout pokynů správce na snížení
jím generované zátěže.
5. KUS smějí využívat jen členové klubu.
6. Uživatel smí ukládat a pracovat s pouze legálně nabytými daty a to pouze za
dodržení platných autorských zákonů a v souladu s licenčními podmínkami
jednotlivých dat. Nese tedy plnou zodpovědnost za obsah dat jím ukládaných.
7. Uživatel pracuje na serveru pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo
přiděleno.
8. Žádný z uživatelů nesmí poskytnout svůj uživatelský účet další osobě.
9. Každý z uživatelů je zodpovědný za zabezpečení svého uživatelského účtu. Za
jeho případné zneužití nese zodpovědnost majitel účtu. Heslo ke svému
uživatelskému účtu volí netriviální, aby jej nebylo možné uhodnout. Uživatel
musí s heslem zacházet tak, aby nemohlo být zneužito.
10. Klub nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem,
za pořizování záložních kopií uživatelských dat si zodpovídá uživatel sám.
11. Je zakázáno provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného
uživatele, a to i v těch případech, kdy tento uživatel svá vlastní data explicitně
nechrání.
12. Neprodleně nahlásit správcům KUS jakékoliv závady či zjištěné porušení
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pravidel ze strany jiných uživatelů KUS.
13. V případě problémů má uživatel právo obrátit se s dotazem na správce služby.
Nejprve je však povinen prostudovat dostupné návody k dané službě. Dotaz či
specifikaci problému zformuluje dostatečně podrobně a přiloží veškerá
relevantní chybová hlášení.
14. Nepřípustné jsou veškeré kroky směřující ke snížení bezpečnosti či vedoucí
k možnému porušování pravidel, a to jak vědomému, tak i nevědomému.
15. Uživatel je povinen sledovat a bezpodmínečně dodržovat veškeré provozní
pokyny správců. Správci jsou oprávněni dodatečně reagovat na aktuální situaci
provozními pokyny, které nejsou v rozporu s těmito pravidly.
16. Je zakázáno využívat KUS pro činnost:
- která je v rozporu s pravidly SU a ČVUT
- komerční činnost
- činnost, která by ostatním uživatelům škodila, nebo bránila v řádném
využívání KUS
17. Za porušení pravidel pro využívání KUS bude uživatel potrestán podle
závažnosti přestupku některým z následujících trestů:
- domluvou
- omezením přístupu ke KUS
- odpojením od sítě/služby klubu na dobu určenou správcem KUS,
představenstvem klubu
- postihem vyšší instancí ( disciplinární komise SU, disciplinární komise
ČVUT, Policie ČR)
18. Uživatel musí dodržovat všechny předpisy tomuto předpisu nadřízené, pravidla
sítě ČVUT/CESNET a řídit se pokyny správců KUS.

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