Výpočetní centrum Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Oběžník 40.07/05

Č.j.: 974/106/2005
všem pracovištím VŠCHT

V Praze dne 4. 10. 2005

Věc: Zajištění ochrany sítě VŠCHT před škodlivým softwarem (Spyware, Malware)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
počítačovou síť VŠCHT je třeba účinně chránit před škodlivým softwarem (Spyware,
Malware), proto na základě rozhodnutí KR ze dne 23. 8. 2005 budou všechny instalace
operačního systému Microsoft Windows na počítačích zapojených v síti VŠCHT s přístupem na
Internet nebo k elektronické poště chráněny antivirovým programem a nově i „antispyware“
programem, které budou aktuálně zakoupené pro instalace v rámci sítě VŠCHT. Podrobnější
popis aktuálně dostupných programů a návod na instalaci tohoto software je k dispozici na www
stránkách Výpočetního centra http://vc.vscht.cz/ v oddílu „Návody“.
V případě komplikací při instalaci nebo běhu těchto programů je třeba, aby pracovníci odpovědní
na jednotlivých pracovištích za výpočetní techniku, oznámili následující informace: popis
problému, jméno počítače, IP adresu, budovu a číslo místnosti, kde je počítač umístěn, jméno a
telefon pracovníka, který počítač používá a to buď telefonicky na hotline Výpočetního centra linka 3100 nebo emailem na adresu helpdesk@vscht.cz. V těchto případech bude problém řešen
pracovníky Výpočetního centra.
Počítače užívající MS Windows, které by nebyly vybaveny antivirovým a „antispyware“
programem a u kterých nebude zajištěna automatická aktualizace jejich databáze, se mohou stát
zdrojem závažných problémů pro další počítače v síti VŠCHT. Proto počítače, které nebudou
vybaveny antivirovým a „antispyware“ programem nebo jejichž ochrana nebude jinak vyřešena

ve spolupráci s pracovníky Výpočetního centra, budou od 1. 11. 2005 odpojeny od sítě VŠCHT.
Nové připojení bude možné pouze na základě písemné žádosti adresované prorektorovi pro
zahraniční styky se souhlasným vyjádřením vedoucího pracoviště.
Věřím, že uvedené opatření směřující k zajištění ochrany počítačů v síti VŠCHT bude přijato s
pochopením.
Tento oběžník nahrazuje oběžník č. 40.06/02 z 8. 7. 2002.
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