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Článek 1 

Působnost a účel pravidel 

 

1. Pravidla užívání počítačů a počítačové sítě (dále jen pravidla) upravují závazný postup při 

využívání výpočetní techniky a smart zařízení (dále jen počítačové prostředky) v prostředí 

školní počítačové sítě. 

2. Tato pravidla se vztahují na užívání jakýchkoli počítačů a smart zařízení, zejména: 

ve vlastnictví AHOL – Vyšší odborné školy, 

ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob. 

3. Účelem pravidel je chránit AHOL – Vyšší odbornou školu před zneužitím a neoprávněným 

užíváním počítačů, smart zařízení a počítačové sítě AHOL – Vyšší odborné školy. 

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

1) Pro účely těchto pravidel se rozumí: 

 

a) počítačovou sítí AHOL – Vyšší odborné školy se rozumí souhrn technických a softwarových 

prostředků v budově  AHOL – Vyšší odborné školy, potřebných k propojení počítačů a určených 

ke globální konektivitě (Internet), 

b) oprávněným uživatelem počítačových prostředků je každá osoba, která jakýkoli z počítačů 

uvedených v čl. I. odst. 2, nebo počítačovou síť AHOL – Vyšší odborné školy využívá, 

c) legální software je počítačový program, získaný v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy,  zejména v souladu s autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.) a licenčním 

ujednáním koncových uživatelů, 

d) počítačovými prostředky rozumíme všechny počítače uvedené v čl. I odst. 2 a počítačovou síť  

AHOL – Vyšší odborné školy, 

e) vlastníkem počítačové sítě je AHOL – Vyšší odborná škola, 

f) administrátorem je pověřený zaměstnanec AHOL – Vyšší odborné školy ve spolupráci 

s odbornou firmou, zajišťující odborný dohled, údržbu a konfiguraci síťových a výpočetních 

prostředků v AHOL – Vyšší odborné škole. 

 

Článek 3 

Oprávnění uživatelé počítačových prostředků 

1) Užívat počítačové prostředky mohou: 

 

a) pedagogičtí pracovníci AHOL – Vyšší odborné školy, 

b) ostatní zaměstnanci AHOL – Vyšší odborné školy, kteří potřebují a využívají počítačové 

prostředky pro svou práci a k zajištění chodu a provozu AHOL – Vyšší odborné školy, 

c) jiné osoby po dohodě s administrátorem (účastníci konferencí, hosté, členové rad apod.), 

d) studenti AHOL – Vyšší odborné školy v rámci výuky a přípravy na výuku, pokud se na ně 

nevztahuje omezení podle jiného ustanovení těchto pravidel. 
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Článek 4 

Přístup k počítačovým prostředkům a do počítačových sítí mimo prostředí  

AHOL - Vyšší odborné školy 

 

1) Počítačové prostředky jsou určeny pro použití oprávněným uživatelům. 

2) Přístup do počítačových sítí mimo prostředí AHOL – Vyšší odborné školy je umožněn jen 

pro pedagogické, studijní a pracovní účely pedagogů a ostatních zaměstnanců školy,  

a to vždy s vědomím administrátora (virtual private network - VPN). 

3) Přístup k počítačovým prostředkům může být omezen, pokud budou počítačové prostředky 

přetíženy, nebo budou vykazovat nestandardní chování v počítačové síti. 

4) Každý uživatel počítačových prostředků AHOL – Vyšší odborné školy, který požádal o 

užívání počítačové sítě AHOL – Vyšší odborné školy, souhlasí s monitorováním své 

činnosti a aktivit administrátorem, pokud vznikne podezření z porušování povinností, 

které jsou obsahem těchto pravidel.  

5) Pro účely monitorování síťového provozu shromažďuje administrátor sítě AHOL – Vyšší 

odborné školy zejména tyto anonymizované údaje: zdrojová a cílová adresa IP, číslo portu 

(protokolu), datum uskutečnění přenosu, doba trvání přenosu a počet přenesených bajtů. 

Administrátor AHOL – Vyšší odborné školy je dále oprávněn spouštět na svých serverech 

software pro provádění pravidelného bezpečnostního auditu, sloužící k ochraně 

výpočetních prostředků, počítačové sítě a k ochraně uživatelů z důvodů šíření 

bezpečnostních hrozeb, malware a jiných aktivit a útoků proti počítačové síti a uživatelům  

AHOL – Vyšší odborné školy. 

 

Článek 5 

Služby poskytované uživatelům 

 

1) AHOL – Vyšší odborná škola poskytuje uživatelům tyto služby: 

 

a) elektronickou poštu (e-mail), kdy každý uživatel má pouze jednu jednoznačnou adresu 

a má tak možnost doručovat a přijímat e-mail z lokální sítě AHOL – Vyšší odborné 

školy a Internetu; e-mail je základním prostředkem komunikace uživatele  

s AHOL – Vyšší odbornou školou, v následujícím tvaru: 

zaměstnanci: jmeno.prijmeni@ahol.cz,  

studenti: jmeno.prijmeni@studentvos.ahol.cz 

b) přístup na servery a technickou údržbu informačních serverů AHOL – Vyšší odborné 

školy, 

c) softwarovou a hardwarovou správu učeben v působnosti AHOL – Vyšší odborné školy, 

správu sdílených repozitorů,  

d) interaktivní, svobodný (za dodržování legislativních podmínek) a bezplatný přístup 
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do sítě Internet, prostřednictví wifi hotspotů a kabelového připojení, 

e) zpracování agend AHOL – Vyšší odborné školy (matrika), 

f) programovou podporu spojenou s provozem a instalací softwarového vybavení 

umožňující přístup a komunikaci se servery AHOL – Vyšší odborné školy  

(MS Office 365), 

g) správu, údržbu a inovaci počítačových síti v AHOL – Vyšší odborné škole, 

h) zřizování, aktualizaci a rušení uživatelských účtů uživatelům (suspendace) a jejich 

údržbu, 

i) vysokorychlostní wifi síť. 

 

2) Provozování některých síťových služeb může být z bezpečnostních důvodů omezeno 

jen na některé administrátorem určené servery, na základě rozhodnutí administrátora sítě 

AHOL – Vyšší odborné školy, reflektující aktuální provozní a bezpečností situaci 

v kyberprostoru. 

Článek 6 

Povinnosti uživatele 

 

1) Uživatel se zavazuje, že nebude šířit a vědomě používat získaný/dostupný software  

v rozporu s právními předpisy, zejména s autorským zákonem, a že software, získaný  

v souladu s těmito předpisy nebude užívat v rozporu se smlouvou, kterou autor softwaru 

udělil svolení k jeho užití (licenční ujednání). 

2) Uživatel smí používat počítačové prostředky jen v rámci své pracovní náplně, studenti 

v rámci svého vzdělávání. Je zakázáno používat síť pro osobní, politické nebo komerční 

účely. 

3) Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelskou identifikací (přihlašovací jméno, 

heslo, případně další atributy sloužící k identifikaci uživatele) a členstvím ve studijních 

skupinách. Uživatel se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či 

privilegovaný stav (jiná, než administrátorem definována uživatelská práva), který mu 

nebyl přidělen administrátorem počítačových prostředků. Pokud uživatel získá 

privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně 

hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně 

ohlásit administrátorovi. Toto se vztahuje na všechny výpočetní prostředky a počítačové 

sítě, ke kterým uživatel získá přístup pomocí počítačových prostředků AHOL – Vyšší 

odborné školy. Uživatel se nesmí pokusit získat přístup k chráněným informacím a datům 

jiných uživatelů. Uživatel je dále povinen v rámci svých uživatelských práv maximálně 

zabezpečit svoje data proti zneužití třetími osobami. V případě podezření na ztrátu či 

zneužití uživatelova přístupu do systému (např. do emailové schránky), je povinen tuto 

skutečnost ihned hlásit administrátorovi. 
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4) Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaných aplikací 

a programů. Programy je možné používat jen na takovou činnost, na kterou jsou určeny. 

5) Uživatel pracuje s počítačovými prostředky AHOL – Vyšší odborné školy pouze pod 

uživatelským jménem jemu přiděleným. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí 

a udržuje v tajnosti tak, aby bylo zabráněno jakékoliv možnosti zneužití. Uživatel 

zodpovídá za škody vzniklé v důsledku zneužití jeho účtu, zaviněném nedbalou manipulací 

s účtem. 

6) Pro používání elektronické pošty (e-mail) platí stejná etická pravidla jako pro používání 

přímé komunikace. Zejména je zakázáno používat e-mail pro šíření obchodních informací, 

politickou nebo náboženskou propagaci a šíření materiálů, které jsou v rozporu s právními 

předpisy. Rovněž je zakázáno obtěžování ostatních uživatelů hromadnými zprávami a 

zprávami, které svým charakterem nesouvisí přímo s pracovním zařazením a povinnostmi 

studenta či zaměstnance (spam). 

7) Jakékoliv změny v konfiguraci e-mailu mohou být prováděny pouze administrátorem 

AHOL – Vyšší odborné školy  nebo s jeho vědomím. 

8) Uživatel komunikuje s administrátorem přes zástupce ředitele AHOL – Vyšší odborné 

školy s výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, ať již z pohledu bezpečnosti 

počítačových prostředků či z pohledu ochrany práce jiných oprávněných uživatelů. 

9) Výpočetní prostředky a síť AHOL – Vyšší odborné školy nesmí být využita pro šíření 

informací komerčního charakteru, politickou nebo náboženskou propagaci a materiálů, 

které jsou v rozporu s právními předpisy či etikou. Zakázáno je využívat výpočetní 

prostředky v počítačové síti AHOL – Vyšší odborné školy k vyhledávání, stahování, 

prohlížení a šíření pornografického obsahu. Je zakázáno využívání prostředků peer-to-peer 

sítí, šířit, vytvářet a participovat na xenofobním, rasistickém a jiném obsahu, poškozující 

práva ostatních. 

10) Oprávnění uživatelé elektronických informačních zdrojů AHOL – Vyšší odborné školy 

jsou povinni dodržovat licenční podmínky platné pro jednotlivé zdroje a báze dat. Uživatel 

si je vědom, že získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží 

výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním, pedagogickým a výzkumným 

účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, 

půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména 

ke komerčním účelům. Zcela vyloučeno je vytváření vlastních kopií databází a stahování 

celých ročníků a nepřiměřených objemů textů elektronických časopisů. Uživatel je 

povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) a ostatní předpisy. 
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Článek 7 

Povinnosti administrátora 

 

1) Administrátor dbá na to, aby provozem jím obhospodařovaných výpočetních prostředků 

neomezoval nebo nenarušoval síťovou komunikaci. O změnách v konfiguraci, které by 

mohly mít vliv na provoz sítě, musí informovat včas a v dostatečném předstihu ředitele 

školy, popř. zástupce ředitele školy. 

2) Fyzické připojení nových zařízení k síti se provádí pouze ve spolupráci a se souhlasem 

ředitele, případně zástupcem ředitele  AHOL – Vyšší odborné školy. 

 

Článek 8 

Porušení pravidel 

 

1) Zneužití dat a informací získaných užíváním počítačů a počítačové sítě v AHOL – Vyšší 

odborné škole je chráněno např. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 

o změně některých zákonů, v platném znění, dále zákonem č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a zákonem č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, v platném znění, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a další. 

2) V případě porušení těchto pravidel mohou být uplatněny sankce podle obecně závazných 

právních  předpisů, popř. interních předpisů. Ředitel školy je v případě podezření porušení 

zákona povinen kontaktovat Policii ČR a další orgány činné v trestním, nebo 

přestupkovém řízení. 

 

Článek 9 

Ustanovení závěrečné 

 

Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2021. 

 

 

 

 

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA 

ředitel školy 

 


