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ŘÁD FAKULTNÍCH POČÍTAČOVÝCH UČEBEN 
 
 
Fakultní laboratoře výpočetní techniky FAST VŠB – TU Ostrava jsou využívány v 
rámci vědecké, pedagogické a studijní práce studentů a zaměstnanců VŠB-TU 
Ostrava v souladu se Směrnicí rektora „Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU 
Ostrava" . Fakultní počítačové učebny jsou zařazeny do celoškolské počítačové sítě 
prostřednictvím serveru FAST1.  
 

1. Práva uživatele 
a) Plně využívat prostředky počítačové sítě pro účely výuky, vzdělání vědy a 

výzkumu v souladu s tímto řádem a platnými předpisy. 
b) Na konzultaci se správcem učebny v případě nejasnosti při využívání 

počítačových prostředků. 
c) Na zajištění bezpečnosti dat, aktualizovaných v rámci pracovní náplně. 
d) Na pravdivost dat, poskytovaných v rámci TUONET. 
e) Na informaci o správcích počítačových prostředků a zdrojů sítě TUONET. 
f) Na informace o případných očekávaných změnách provozu sítě a učebny. 
g) Správce učebny má právo namátkově kontrolovat oprávněnost přístupu uživatelů 

učebny. 
 

2. Povinnosti uživatele 
a) Seznámit se s pravidly užívání této sítě a řídit se jimi. 
b) Při komunikaci s jinými sítěmi dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích. 
c) Dbát na ochranu univerzitního majetku a zamezit jeho poškozování nebo 

rozkrádání. 
d) Při vstupu do počítačové učebny provést kontrolu inventáře podle místního 

seznamu. Při zjištění nesrovnalostí neprodleně hlásit zjištěné závady správci 
učebny. 

e) Povinností správce učebny a každého pedagoga – uživatele je průběžná denní 
kontrola neporušenosti pečetí počítačů. 

 

3. V učebně je zakázáno 
a) Využívat učebnu pro soukromé a podnikatelské účely. 
b) Konzumovat potraviny, kouřit a provozovat činnost, která by mohla vést k 

poškození nebo zničení vybavení učebny. 
c) Využívat počítačové prostředky VŠB-TUO Ostrava k páchání trestných činů nebo 

je jinak zneužívat . 
d) Užívat přístupová práva jiného uživatele nebo práva, na která nemá uživatel 

oprávnění. 



e) Používat síť pro politickou a rasovou agitaci nebo pro šíření pornografie. 
f) Používat při komunikaci otevřené více účastníkům vulgární a urážlivé výrazy. 
g) Vstupovat v botách a svrchním oděvu. 
h) Manipulovat s technickým a programovým vybavením, zejména:  

  Jakýmkoliv způsobem zasahovat do hardwaru. Porušení pečeti krytu počítače 
je pokládáno za pokus o krádež a trestá se vyloučením ze studia. 

  Přenášet hardware (počítače, tiskárny, monitory,atd.), manipulovat s kabely. 
  Instalovat programy bez souhlasu administrátora. 
  Konfigurovat počítače. 
  Kopírovat a mazat programy a data. 
  Neúměrně zatěžovat jednotlivé prostředky sítě např. hromadným rozesíláním 

vzkazů apod. 
 

4. Sankce 
a) Porušení tohoto řádu bude považováno za porušení základních studijních 

povinností. O uložení kárného opatření rozhodne podle závažnosti přestupku 
děkan FAST. 

b) Správce učebny má právo zrušit přístup k počítačové síti uživatelům, kteří porušili 
tento řád. 

c) Odpovědnost za ztráty, popřípadě poškození majetku nebo SW nese uživatel, 
který byl počítačem registrován bezprostředně před zjištěním závady. 

 
 
 
V Ostravě dne 1.11.2002 
 
Děkan FAST VŠB - TU Ostrava 


