
 
 

 

Organizace správy a zásady pro užívání 

studentské kolejní počítačové sítě  

Všeobecné 

1. Provoz sítě, její organizace a správa, podmínky připojení i sankce se řídí těmito 
stanovenými pravidly, k jejichž dodržování se zaváže každý uživatel sítě a dále 
Opatřením rektora JU o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské 
univerzitě. 

2. Studentská kolejní počítačová síť (dále jen síť) je majetkem Kolejí a menz JU.  
3. Na kterémkoli studentském pokoji opatřeném eternetovou přípojkou je možno 

připojit počítač či jiné vhodné zařízení.  
4. Užívání sítě je chápáno jako služba poskytovaná studentům v rámci ubytování na 

koleji a není na ni žádný právní nárok. 
5. Odpovědným orgánem za stranu univerzity, zajišťujícím pro KaM napojení na 

univerzitní síť i související služby (napojení na Internet, vyhrazení IP adres apod.) je 
Akademické počítačové středisko (APS).  

6. Připojení k akademické síti a její užívání studenty a zaměstnanci JU, jakož i 
související náklady, jsou hrazeny z prostředků univerzity a jejich součástí. Za užívání 
kolejní sítě jsou KaM oprávněny vybírat poplatek, v němž jsou promítnuty náklady 
na provoz kolejní sítě a na amortizaci pořizovacích nákladů. 

7. Studentská počítačová síť je provozována odděleně od lokální počítačové sítě KaM. 
Studentská síť využívá některá technická zařízení společná s lokální sítí KaM, proto 
v případě poruchy na těchto zařízeních má zprovoznění sítě KaM prioritu. 

Orgány správy sítě a jejich působnost 

1. Ředitel KaM - má veškeré rozhodovací pravomoci pro připojení nebo zrušení 
připojení z hlediska provozu kolejí a jejich technického zařízení (podepisování 
dodatku ke smlouvě, dodržování příslušných ustanovení Kolejního řádu, plateb 
atd.). Tyto pravomoci pro jejich výkon může delegovat na vedoucího příslušné koleje 
nebo správce sítě.  

2. Vedoucí koleje - je výkonný orgán KaM z hlediska ubytování, styku se studenty a 
orgány správy sítě, přebírá žádosti o připojení, kontroluje placení poplatků. 

3. Správce sítě - je výkonný orgán pro vlastní správu, provoz a udržování sítě. Do 
povinností správce sítě jsou zahrnuty tyto činnosti:  

a) zaevidování, zpracování a potvrzení žádostí žadatelů o připojení k síti, 
b) připojení uživatelů z hlediska fyzického zapojení příslušného pokoje, 
c) přidělování IP adres uživatelům a evidence uživatelů včetně údajů o připojení 

a závadách, 
d) stálá údržba technického zařízení kolejní sítě, 
e) průběžná kontrola provozu na síti a dohled nad dodržováním pravidel, 

návrhy a provádění kárných opatření, 
f) profesní sebevzdělávání, 
g) konzultace pro uživatele v rozsahu 4 hodiny týdně, 
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h) neprodlený zásah při zjištění porušování pravidel provozu sítě. 

Výsledky případného monitorování datového toku jsou důvěrné a nesmí být 

správcem zveřejněny. Správce je povinen předat výsledky monitorování na vyžádání 

zmocněnci určenému rektorem JU pro případné disciplinární řízení s uživatelem, 

jinak je povinen zabezpečit v nejvyšší dosažitelné míře výsledky monitorování proti 

zneužití ze strany třetí osoby. Správce není odpovědný za chování a činnost 

uživatelů v síti. Správce je povinen co nejdříve po skončení platnosti ubytování 

provést odpojení. 

4. Odborný orgán univerzity (APS) - má veškeré rozhodovací pravomoci z hlediska 
správy univerzitní akademické sítě a dodržování všech pravidel pro její provoz ze 
strany uživatelů včetně některých kárných opatření (příkaz správci k odpojení 
uživatele). Zajišťuje ve spolupráci se správci kolejní sítě a správci sítí fakult a 
ostatních pracovišť připojení uživatelů do univerzitní akademické sítě, zejména 
zajišťuje fyzické napojení kolejní sítě na univerzitní síť a přiděluje odpovídající počet 
IP adres pro uživatele kolejní sítě.  

Uživatelé 

1. Uživatelem sítě může být kterákoli osoba ubytovaná na základě smlouvy o 
přechodném ubytování v příslušné koleji, pokud splňuje následující podmínky:  

a) je studentem nebo zaměstnancem Jihočeské univerzity, případně osobou 
doporučenou rektorátem JU či děkanátem některé z fakult,  

b) je dlouhodobě ubytována na pokoji s eternetovou zásuvkou, dodržuje 
ustanovení Kolejního řádu a řádně bez prodlení platí příslušné poplatky;  

c) podala žádost o připojení do sítě prostřednictvím formuláře na adrese 
koleje.jcu.cz  

d) vlastní technické vybavení opatřené vhodnou síťovou kartou; 
e) je obeznámena s Opatřením rektora JU o užívání počítačů, počítačové sítě a 

software na Jihočeské univerzitě a s Organizací správy a zásady pro užívání 
studentské kolejní počítačové sítě a vzala na vědomí příslušné sankce a 
důsledky porušení těchto pravidel a tyto podmínky odsouhlasí. 

2. Žádost musí být zpracována správcem sítě nejpozději do 5 pracovních dnů. 
3. Uživatel je povinen za připojení platit dle ceníku služeb. 
4. Uživatel má ve stanovené míře právo na konzultace ve věcech provozu sítě, které 

správce poskytuje ve stanovených hodinách. Mimo stanovené hodiny je správce 
povinen řešit pouze technické problémy týkající se vlastního provozu sítě. Priorita 
jednotlivých konzultací je vždy záležitostí správce.  

5. Uživatel sítě je plně odpovědný za dodržování pravidel provozu sítě, veškeré aktivity 
v sítí konané prostřednictvím jemu přidělené linky a provoz své stanice.  

6. Uživatel nesmí umožnit připojení jiného než vlastního zařízení na přidělenou linku a 
to jak přímo, tak i nepřímo (např. vlastní DHCP, router apod.). Nesmí též využívat 
služeb sítě pod jinou než přidělenou IP adresou. Změnu síťové karty (mac adresy) 
je povinen předem hlásit správci sítě prostřednictvím formuláře na adrese 
koleje.jcu.cz. 

7. V případě prohřešku proti pravidlům užívání sítě může být uživatel potrestán 
správcem sítě odnětím připojení (odstoupením od smlouvy) dle závažnosti 
přestupku na určitou dobu nebo i trvale (do konce akademického roku). Proti tomu 
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se může uživatel odvolat přímo k řediteli KaM, který však může po projednání s 
odborným orgánem nařídit i zvýšení postihu. V případě způsobení škody na zařízení 
sítě může ředitel KaM nařídit úhradu této škody.  

8. Odpojení uživatele od sítě může nařídit ředitel KaM i z důvodů nesouvisejících s 
provozem sítě např. v případě hrubého porušení Kolejního řádu (vyloučení z koleje).  

9. Při zjištění závažného přestupku nebo úmyslného poškození sítě může být uživatel 
z rozhodnutí příslušného orgánu univerzity (rektor, děkan) postižen trestem, 
nespadajícím do kompetence ředitele KaM ani APS (např. vyloučení ze studia).  

10. Podle druhu přestupku a úrovně jeho vyřízení jsou obecně odvolacími orgány ředitel 
KaM, ředitel CIT nebo rektor JU.  

11. Uživatel má právo podávat stížnosti na správce sítě řediteli KaM prostřednictvím 
vedoucího příslušné koleje, případně odstoupit od smlouvy. O případné nové 
připojení musí však požádat znovu obvyklou cestou. 

12. Při ukončení ubytování automaticky končí platnost připojení. Pro nové připojení je 
nutné podat novou žádost (i při stěhování).  

 

České Budějovice 2. 7. 2018     Zpracoval: Vladimír Odvářka 

          Správa sítě KaM 


