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Změna hesla 

 Počáteční heslo je slovo „student“, případně celé rodné číslo (bez lomítka) 

 Změna se provádí na webu http://uzivatel.vsb.cz odkaz Změna hesla 

 Další informace k jednotnému heslu: www.vsb.cz/alias/idoc/zmena-hesla 
Dávejte si pozor, komu a co sdělujte za údaje: www.vsb.cz/alias/idoc/phishing 
 
 
 
 

Povinnosti „registrovaného studenta OSU“ a pravidla provozu počítačové sítě VŠB-TUO 
 

Všichni uživatelé Počítačové sítě VŠB-TU Ostrava (TUONET) jsou povinni se seznámit s nařízením rektora 
pro provoz počítačové sítě (směrnice TUO_SME_99_002 - Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TU 
Ostrava, www.vsb.cz/alias/idoc/koleje-pravidla) a řídit se jím. 
 

Hlavní zásady 
 Počítačová síť je majetkem univerzity a je určena výhradně pro akademické účely! 

 Počítačová síť nesmí byt využívána ke komerčním účelům, propagaci ideologie, násilí, rasismu, apod. 

 Návštěvníci jednotlivých počítačových učeben jsou povinni se seznámit s jejich provozním řádem. 

 Jakékoliv zneužití přístupových práv získaných v síti (ať již legálně, chybou jiného uživatele nebo 
nelegálně) je porušením pravidel pro provoz počítačové sítě a bude hodnoceno stejně, jako přestupky 
proti studijnímu řádu a navíc také zablokováním osobního účtu. 

 Vstupem na učebnu či využitím jiného PC připojeného do sítě TUONET a používáním síťových služeb 
vyjadřuje student souhlas s výše uvedenými pravidly a proto s ním bude i takto jednáno. 

 

Osobní účet 
Tento vyplněný formulář bude zpracován pracovníkem Kartového centra. Po ověření osobních údajů (vůči 
studentské kartě vydané OSU a dokladu totožnosti) bude vygenerováno jedinečné osobní číslo (login).  

 Přihlašovací jméno(login) a heslo 
Pro přihlášení do systémů provozovaných VŠB-TU Ostrava použijte přidělené osobní číslo. Výše je 
uvedeno výchozí heslo a také, jak si nastavit nové. Student je povinen si počáteční heslo změnit před 
prvním přístupem do informačních systémů university. Jinak bude přístup zablokován. 

 Platnost účtu 
Registrace je platná po dobu jednoho školního roku – to znamená, že platnost vždy končí 30. září. Poté je 
potřeba provést novou registraci. Při ní se již negenerují nové přihlašovací údaje – pouze se prodlouží 
platnost dřívějších.  
 

Prohlášení 
Souhlasím s evidencí osobních údajů v databázi karet na VŠB-TUO za účelem umožnění využívání 

služeb poskytovaných VŠB-TUO studentům OSU. 
Výše uvedené údaje jsem vyplnil pravdivě, s pravidly provozu počítačové sítě (TUO_SME_99_002) 

jsem se seznámil a vyjadřuji souhlas s dodržováním všech pravidel, směrnic, příkazů a nařízení platných 
pro studenty VŠB-TUO včetně možnosti vyvození důsledků z nich vyplývajících. 
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