České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Pravidla užívání počítačové sítě ČVUT FD
1. Tato pravidla se týkají uživatelů počítačů připojených do sítě ČVUT v Praze
Fakulty dopravní (ČVUT FD) a dalších prostředků, které jsou k této síti
libovolným způsobem připojeny. Pojem síť zahrnuje jak technické, tak i
programové prostředky. Uživatelem se rozumí každý, kdo libovolný z těchto
prostředků používá.
2. Uživatel smí používat síť v souladu s akademickým, vzdělávacím a
výzkumným posláním sítě. Síť je rovněž určena pro administrativní účely
fakulty. Za porušení pravidel se považuje použití sítě pro komerční činnost,
politickou, náboženskou nebo rasovou agitaci.
3. Uživatel pracuje na síti pouze pod těmi uživatelskými jmény, které mu byly
přiděleny, či se kterými má oprávnění pracovat. Heslo ke svému
uživatelskému jménu volí netriviální (minimálně 9 znaků obsahujících jak
písmena abecedy, tak čísla či další znaky) a nesmí je sdělit jiné osobě. Pokud
se uživatel dostane k relaci nepřítomného uživatele, musí tuto relaci bez
prodlení ukončit. Uživateli se zakazuje provádět jakékoli akce směřující ke
zjištění jiného hesla než vlastního. Rovněž se zakazuje vydávat se za jiného či
anonymního uživatele (vyjma služeb, které anonymitu připouštějí, např. FTP).
Za zvláště hrubé porušení pravidel se považuje poskytnutí svého účtu
uživateli, který nemá nárok na zřízení účtu v síti FD nebo kterému byl účet
zablokován.
4. Administrativní agendy, soubory v uživatelských adresářích (disk F) a
v procesu zpracování pošty jsou soukromými daty jejich vlastníků a mají nárok
na stejnou ochranu soukromí jako jiné druhy osobně vlastněných písemností a
to i v případech, kdy uživatel svoje adresáře explicitně nechrání. Porušení
tohoto pravidla se považuje za zvláště hrubé. FD neodpovídá za možné
zneužití dat.
5. Uživatel má právo užívat diskový prostor, výkon procesoru, přenosovou
kapacitu linek apod. pouze s ohledem na celkové zatížení systému nebo sítě.
Uživatel musí bez prodlení uposlechnout pokynu správce sítě na snížení jím
generované zátěže.
6. Správce sítě, resp. správce počítače má právo provádět všechny operace
nutné k výkonu jeho funkce vč. kontroly obsahu adresářů, monitorování
činnosti uživatele apod.
7. Uživatel má právo používat pouze legální programové vybavení. Legální
programové vybavení je software získaný v souladu se zákony vč. autorského
práva. Kopírovat programové vybavení lze pouze při dodržení platných
licenčních podmínek.
8. Za zvláště hrubé porušení pravidel se považuje odposlouchávání provozu na
přenosových médiích nebo vytváření kopií zpráv procházejících uzly sítě.
9. Uživatelé terminálů a počítačů jsou povinni bez prodlení uposlechnout dalších
pokynů a administrativních opatření regulujících přístup k těmto prostředkům.
Jejich použití k akademické činnosti má vždy přednost před ev. použitím k
prosté zábavě (zejména uživatel hrající počítačovou hru je povinen kdykoli na
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požádání uvolnit místo uživateli, který nemá vhodný terminál nebo počítač na
práci). Použití sdílených počítačů nebo sítě pro počítačové hry je zcela
zakázáno v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hodin místního času, resp. i
mimo tuto dobu podle dalších pokynů.
10. Pracovníci FD neodpovídají za ztrátu dat vzniklou jakýmkoliv způsobem. To
však FD nezbavuje povinnosti provádět pravidelné zálohování obsahu disků
všech sdílených počítačů (serverů).
11. Hromadné odesílání pošty na náhodně zvolené adresy a rozesílání řetězových
dopisů je zakázáno.
12. Používání vulgárních a silně emotivních výrazů je v otevřené komunikaci
zakázáno. Uživatel nese plnou odpovědnost za případný závadný obsah
vlastních veřejně přístupných HTML stránek nebo jiných vlastních veřejně
dostupných informačních zdrojů.
13. Uživatel má právo využívat služeb Internetu pouze pro studijní účely. Zejména
není povoleno stahování nelegálního softwaru, hudebních nahrávek,
videoklipů a dalších grafických i jiných formátů nesouvisejících se studiem.
14. Počítačové pirátství a neoprávněný přístup do libovolného z uzlů
prostřednictvím sítě se považuje za zvláště hrubé porušení pravidel. Bez
předchozího souhlasu správce sítě je přísně zakázáno přenášet síťové viry za
jakýmkoli účelem.
15. Uživatel nesmí provést změnu konfigurace počítače nebo terminálu, která by
vedla k nežádoucímu chování. V případě nedodržení tohoto pravidla má
správce sítě právo odpojit nežádoucí počítač či část sítě. Za zvláště hrubé
porušení pravidel se považuje takový vědomý zásah do libovolného
operačního systému či počítače, který vede k jeho zhroucení, poruše či
nežádoucímu chování. Student smí s technikou manipulovat pouze na
všeobecné uživatelské úrovni. Zásahy do techniky smí provádět pouze
oprávněný zaměstnanec.
16. Uživatelé se musejí řídit zákonnými omezeními přenosu dat a poskytování IP
adres platícími v sítích, do kterých přistupuje.
17. Uživatel je povinen sledovat a bezpodmínečně dodržovat veškeré provozní
pokyny sdělované jak písemně, tak elektronicky.
18. Uživatelům, u nichž bude zjištěno porušení pravidel, má správce právo
zablokovat účty na dobu 2 až 4 týdny. Při prokázaném opakovaném porušení
pravidel bude doba blokování po souhlasu děkana rozšířena až na 1 semestr.
19. Zablokování účtu nemá vliv na úlevy z výuky. Při zvláště hrubém nebo
opakovaném porušení pravidel bude navíc zavedeno disciplinární řízení z
porušení studijního řádu školy s možností vyloučení ze školy a s požadavkem
na finanční náhradu způsobených škod.
20. Uživatel si smí připojovat do sítě FD další zařízení (např. mobilní telefon,
tablet,..), pokud neporuší výše zmíněné body.

V Praze dne 24. září 1999
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aktualizováno 30. 09. 2016
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