Podmínky přístupu k infrastruktuře e-INFRA CZ
(dále jen „Podmínky“)
I.
Úvodní ustanovení
(1) Infrastruktura e-INFRA CZ (dále jen „e-INFRA CZ“) je unikátní e-infrastrukturou pro
výzkum, vývoj a inovace v ČR, která představuje transparentní prostředí poskytující
komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat a kterou tvoří:
a) e-infrastruktura CESNET, kterou provozuje CESNET, zájmové sdružení právnických
osob, IČO: 3839172;
b) CERIT Scientific Cloud, které provozuje Masarykova univerzita, IČO: 00216224; a
c) IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které provozuje Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100
(provozovatelé jednotlivých částí e-INFRA CZ dále společně jen „Provozovatelé“ či
jednotlivě „Provozovatel“).
(2) e-INFRA CZ je velkou výzkumnou infrastrukturou ve smyslu zák. č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a jejím hlavním účelem je
poskytovat ucelené portfolio ICT služeb výzkumné komunitě České republiky a plnit další
úkoly vyplývající z jejího charakteru e-infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace a z jejího
postavení národní e-infrastruktury uvedené v Cestovní mapě velkých výzkumných
infrastruktur ČR.
(3) Infrastruktura e-INFRA CZ je neveřejná a její provozování není primárně prováděno za
účelem dosažení zisku.
II.
Podmínky přístupu k e-INFRA CZ (Access Policy, AP)
(1) Status uživatele e-INFRA CZ (dále též jen „Uživatel“) získává automaticky každý
oprávněný uživatel kterékoliv z jednotlivých částí e-INFRA CZ. Oprávněným uživatelem je
v tomto případě fyzická osoba, které některý z Provozovatelů zřídil v souladu se svými
podmínkami přístupu uživatelský účet.
(2) Přístup Uživatele k dílčím službám e-INFRA CZ se řídí podmínkami přístupu, které pro
každou dílčí službu stanovuje ten Provozovatel, který dílčí službu zajišťuje. Podmínky
přístupu k dané dílčí službě jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, který ji
zajišťuje, popř. na internetových stránkách dané dílčí služby.
(3) Oprávněný uživatel dle čl. II odst. 1 nezíská status uživatele e-INFRA CZ, pokud
a) to vylučuje jeho smluvní vztah s Provozovatelem, na základě kterého mu zřídil
v souladu se svými podmínkami přístupu uživatelský účet, nebo
b) jeho uživatelský účet byl založen za účelem, který se neslučuje s účely pro které je
infrastruktura e-INFRA CZ provozována.
(4) Na přístup k e-INFRA CZ není právní nárok a o vzniku statusu uživatele e-INFRA CZ
rozhodují ve sporných případech Provozovatelé.

III.
Podmínky užití e-INFRA CZ (Acceptable Use Policy, AUP)
(1) Uživatel je oprávněn užívat e-INFRA CZ pro aktivity, které jsou v souladu s jejím účelem
dle čl. I odst. 2, v souladu s těmito Podmínkami a s podmínkami přístupu dílčích služeb.
Uživatel je při užívání e-INFRA CZ povinen dodržovat právní předpisy, které jsou součástí
právního řádu České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, respektovat potřeby
dalších uživatelů a šetřit zdroje e-INFRA CZ.
(2) Uživatel nesmí užívat e-INFRA CZ zejména pro činnosti, které:
a) mají povahu neoprávněného užití, zásahu, změny počítačových systémů, jejich částí,
nosiče informací nebo dat;
b) porušují práva duševního vlastnictví; nebo
c) nepříznivě působí na provoz e-INFRA CZ nebo jejich dílčích služeb, brání dalším
uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují řádný provoz e-INFRA CZ nebo
nadměrně omezují její výkon.
(3) Uživatel je povinen zajistit, aby ze zařízení v jeho působnosti (jím vlastněných, najatých,
vypůjčených, provozovaných apod.) nebyla e-INFRA CZ využívána k účelům odporujícím
těmto Podmínkám, podmínkám dílčích služeb či smlouvě s Provozovatelem, na základě které
byl Účastníku zřízen uživatelský účet.
(4) Pokud Uživatel užije infrastrukturu e-INFRA CZ nebo informace o ní v rozporu s těmito
podmínkami dle čl. III odst. 1, 2 a 3, nebo k takovému užití napomůže třetí osobě úmyslně
nebo zanedbáním, je povinen Provozovatelům nahradit způsobenou škodu a nemajetkovou
újmu.
(5) Provozovatelé mohou Uživateli omezit/pozastavit přístup k e-INFRA CZ, pokud uživatel
porušil své povinnosti dle těchto Podmínek, podmínek dílčích služeb či smlouvy s
Provozovatelem, na základě které byl Účastníku zřízen uživatelský účet.
(6) Provozovatelé mohou pozastavit plnění jednotlivých povinností (služeb), pokud je nebude
možné plnit v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na jejich vůli (například, ale nejen, události vyšší moci).
IV.
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto Podmínky mohou být kdykoliv měněny či doplňovány, a to na základě rozhodnutí
Řídící rady konsorcia e-INFRA CZ. Nové znění Podmínek bude zpřístupněno na
internetových stránkách e-INFRA CZ a Uživatelé budou o změně předem informováni. V
případě nesouhlasu s novým zněním Podmínek je každý účastník oprávněn ukončit užívání eINFRA CZ, a to v souladu s podmínkami smlouvy, na základě které mu byl zřízen uživatelský
účet.
(2) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Řídící radou
konsorcia e-INFRA CZ.
Schváleno Řídící radou konsorcia eINFRA CZ dne 9. dubna 2021

