
  
 

Centrum informačních technologií Ostravské univerzity v Ostravě 
Bráfova 5 
701 03 Ostrava  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č. j.: CIT-1/08/92810                 V Ostravě dne 27. 05. 2008 

 
 PROVOZNÍ ŘÁD 

informačního systému a sítí Ostravské univerzity v Ostravě  na kolejích Hladnov, Vítkovice 
 
Tento provozní řád rozvíjí základní Provozní řád informačního systému a sítí Ostravské univerzity v 
Ostravě. 
 
Při komunikaci v univerzitní síti i s jinými sítěmi je každý uživatel povinen dodržovat následující pravidla: 

 v rámci připojení každého uživatele je stanoven měsíční datový limit 30GB download / 10GB upload; 
po překročení tohoto limitu bude výrazně snížena rychlost připojení, 

 v rámci podpory bezpečnosti IS je provoz protokolu SMTP (TCP port 25) omezen pouze pro poštovní 
server mailer.osu.cz ; tento provoz je monitorován, 

 uživatel je povinen dostatečným způsobem zabezpečit svůj počítač a to zejména: 

o včasnou instalací bezpečnostních záplat provozovaného operačního systému, 

o instalací a pravidelnou aktualizací antivirového programu, 

o instalací lokálního Firewallu a jeho vhodnou konfigurací. 

 uživatel je povinen na svém lokálním Firewallu povolit provozování programu PING z univerzitní sítě 
z důvodu trasování cesty v síti prostřednictvím řídicího protokolu ICMP (Internet Control Message 
Protocol), 

 uživatel má právo na technickou pomoc, která je zajištěna místním správcem/studentem určeným CIT, 

 uživatel má právo v odůvodněných případech (problémy serveru) na technickou pomoc správce 
sítě/serveru v rámci systému CIT Helpdesk http://service.osu.cz/ nebo přímo site@service.osu.cz , 

 uživatel má právo přístupu k IS pouze v rozsahu přístupových práv, která jsou mu přidělena, 

 uživatel je povinen zachovávat v naprosté tajnosti heslo, které mu bylo přiděleno, 

 uživatel nesmí zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným uživatelům, 

 uživatel nesmí zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k tomu, aby v síti 
pracoval pod cizí identitou, 

 uživateli je přísně zakázáno pověřovat jiné osoby prací v IS za použití jeho přihlašovacích údajů 
a je povinen pracovat pouze pod těmi uživatelskými jmény, která mu byla přidělena, 

 uživateli je přísně zakázáno využívat pro připojení k univerzitní síti svých soukromých 
bezdrátových zařízení bez písemného souhlasu CIT, 

 uživatel nesmí používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci. 

 uživatel nesmí využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo 
zastrašování jiných uživatelů; do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na 
náhodně vybrané adresy v síti,  

http://service.osu.cz/
mailto:site@service.osu.cz


  
 

 uživatel nesmí zneužívat univerzitní elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím                   
k získání osobního prospěchu,  

 uživatel nesmí využívat IS a sítě OU  k páchání trestných činů,  

 uživatel nesmí používat IS a sítě OU  k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž 
počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím IS a sítí OU, 

 uživatel se nesmí pokoušet získávat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl 
přidělen; pokud taková situace nastane chybou, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na 
adresu secure@service.osu.cz , 

 správce sítě, resp. systémový administrátor má právo provádět všechny operace nutné k výkonu jeho 
funkce, včetně monitorování provozu na síti, 

 ve zdůvodněných případech ohrožení bezpečnosti informací (např. virová nákaza, šíření 
SPAMu) je správce sítě resp. správce IS oprávněn zastavit poskytování služby, odpojit uživatele 
od sítě OU po dobu řešení bezpečnostního incidentu, 

 počítačová síť OU je součástí národní akademické sítě CESNET a proto jsou pro ni závazná pravidla 
uveřejněná na adrese http://www.cesnet.cz/doc/podminky.html (Příloha č.1 – Acceptable Use 
Policy), 

 porušení těchto ustanovení bude bráno jako závažné porušení Bezpečnostní politiky 
informačního systému a sítí Ostravské univerzity, dle § 64 až § 67 zák. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách lze studentovi uložit sankci dle disciplinárního řádu a za zvlášť vážné porušení těchto 
ustanovení může být student vyloučen ze studia. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pomezný 
    Ředitel  CIT 
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