
Pravidla sít ě AC Vyškov  
 

Pravidla používání Internetu prost řednictvím sít ě AC Vyškov zajiš ťují a upravují následující body :  
 

1. Zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti systémů sítě AC Vyškov a systémů jiných sítí.  
2. Zabezpečení a zachování soukromí uživatelů sítě AC Vyškov.  
3. Zabránění situacím, které by mohly mít za následek porušení zákona.  
4. Udržování dobrého jména sítě AC Vyškov.  
5. Zajištění možností svobodného vyjadřování v rámci Internetu.  
6. Podpora odpovědného využívání síťových zdrojů, bránění praktikám snižujícím použitelnost a tedy i hodnotu těchto zdrojů.  
7. Následující text definuje způsoby jednání, které jsou v rámci AC Vyškov považovány za zneužívání sítě, a tedy za nepřípustné. 

Seznam v textu není úplný, je uváděn jako příklad. Máte-li pochybnosti, zda Vámi zamýšlené akce a postupy jsou v souladu s PPI, 
zašlete dotaz na adresu abuse@acvyskov.cz - jsme připraveni Vám pomoci.  

8. Níže uváděná pravidla se týkají i právních a soukromých subjektů, poskytujících své služby na síti AC Vyškov nebo přes tuto síť 
připojených.  
 

Obecná pravidla chování 

 
1. Uživatelé nesmějí přenášet prostřednictvím sítě AC Vyškov materiál, který je nezákonný, výhružný, hanlivý, urážlivý nebo nenávistný, 

případně nabádající k chování vedoucímu ke kriminálnímu jednání, nebo materiál, který jinak porušuje zákony ČR či mezinárodní 
práva a úmluvy.  

2. Zdroje sítě AC Vyškov mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Přenos, rozšiřování nebo uchovávání dat nebo materiálu 
porušující zákon (včetně porušování autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství apod.) je zakázán. Je právem 
provozovatele sítě AC Vyškov takový materiál nebo data odstranit.  
 

Bezpečnost systém ů a sítí 

 
1. Uživateli není povoleno obcházet identifikaci na žádném systému v síti AC Vyškov (tzv. cracking). Mimo jiné je zakázán přístup k 

jiným údajům než přímo pro uživatele určeným, přístup k serveru přes jiný-cizí účet, nebo testování bezpečnosti jiných sítí (např. 
programem SATAN apod.).  

2. Uživatel nesmí omezovat jiné uživatele, počítače nebo sítě (např. útokem typu "denial of service"). Nesmí např. přetěžovat síť, snažit 
se o přetížení služby nebo o "shození" počítače.  

3. Uživatel nesmí používat jakýkoliv program omezující jakýmkoli způsobem jiného uživatele, ať už lokálně nebo prostřednictvím 
Internetu.  

4. Uživatel narušující bezpečnost některého počítače nebo sítě nese plnou trestní odpovědnost. AC Vyškov bude plně spolupracovat se 
státními a policejními orgány při vyšetřování možných útoků na bezpečnost systémů svých i cizích, resp. při podezření z trestné 
činnosti.  
 

Elektronická pošta 

 
1. Není povoleno obtěžování uživatelů jakýmkoliv způsobem (styl jazyka, frekvence, velikost zpráv apod.).  
2. Uživatel nesmí zasílat zprávy osobě, která si to nepřeje. Pokud adresát žádá zastavení takového obtěžování, uživatel nesmí takové 

osobě odeslat žádné další zprávy.  
3. Je zakázáno rozesílání nevyžádaných reklamních dopisů ("junk mail", resp. "spam"). Do této kategorie patří mimo jiné komerční 

reklama, informativní oznámení a politická prohlášení. Takový materiál může být rozesílán pouze osobám, jež si jej explicitně 
vyžádají.  

4. Uživatel nesmí rozesílat nebo jakkoliv dále propagovat řetězové zprávy, ať už na přání adresáta či nikoliv.  
5. Rozesílání obtížných zpráv typu "mailbombing" (posílání velkého množství zpráv na jednu adresu nebo na jeden systém) je 

zakázáno.  
6. Jakékoliv falšování hlaviček zpráv je zakázáno.  
7. Účty na síti AC Vyškov nesmějí být používány pro příjem odpovědí na zprávy zaslané od jiného poskytovatele připojení, pokud tyto 

zprávy porušují tato pravidla, resp. pravidla tohoto poskytovatele.  
8. Tato výše uvedená pravidla jsou platná i pro další způsoby rozesílání zpráv založené na použití Internetu. Systém USENET 

(NetNews) podléhá vlastním pravidlům - viz níže.  
 

USENET (NetNews) 

 
1. AC Vyškov poskytuje necenzurovaný tok NetNews a nekontroluje obsah zpráv přístupných uživatelům. AC Vyškov nenese jakoukoliv 

odpovědnost za obsah zpráv systému USENET, nezávisle na tom, zda byla zpráva odeslána uživatelem sítě CZECH-NET či nikoliv.  
2. Přispívání do skupin NetNews musí být v souladu s psanými pravidly (FAQ) pro příslušné skupiny. Reklamní zprávy mohou být 

rozesílány pouze do skupin, které ve svých pravidlech takové příspěvky explicitně povolují. Přispívající je povinen před odesláním 
příspěvku zjistit pravidla skupiny, do které přispívá.  

3. Uživatel nesmí rozesílat stejnou nebo podobnou zprávu do mnoha skupin (cross-posting, multiple-posting).  
4. Uživatel nesmí rozesílat řetězové zprávy jakéhokoliv typu.  
5. Uživatel nesmí rozesílat binární soubory do jiných skupin, než do těch, které jsou k tomu explicitně určeny.  
6. Uživatel nesmí odstraňovat a rušit příspěvky jiných uživatelů, pokud není určeným moderátorem skupiny plnícím své povinnosti.  
7. Uživatel nesmí falšovat hlavičky zpráv, ani se snažit obejít schvalovací proces moderovaných skupin.  
8. Uživatel nesmí požadovat odesílání odpovědí na jinou než svou adresu na síti AC Vyškov s úmyslem obtěžovat, resp. shromažďovat 

odpovědi v případě, že mu bude sítí AC Vyškov ukončeno poskytování služeb.  
9. Vaše dotazy k těmto pravidlům zasílejte laskavě na adresu internet@acvyskov.cz.  Hlášení o porušování pravidel zasílejte laskavě na 

adresu abuse@acvyskov.cz. 
 
Poznámka: 
 
Pojmem síť AC Vyškov se rozumí síť provozovaná firmou Radim Pytela - AC Vyškov. V případě porušení některého z výše uvedených pravidel 
může být uživateli bez předchozího oznámení zabráněno využívat přístupu k síti AC Vyškov.  
 

 


