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Zástupce pro certifikáty TCS 

Ostravská univerzita, organizace zřízená podle práva české republiky, IČ 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 
70200 Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen "Odběratel"), kterou zastupuje Lata Jan. prof. MUDr., CSc., tímto 
jmenuje následující zástupce 

(1) Martin Kozelský <Martin.Kozelsky@osu.cz>
(2) Jiří Kubina <jiri.kubina@osu.cz>

pověřené zastupováním organizace v souvislosti s podáváním a ověřováním žádostí o vydání certifikátů TCS od 
registrační autority CESNET, organizace zřízené podle práva české republiky, se sídlem Zikova 4, 
160 00 Praha 6 (dále "Dodavatel"). 
Výše uvedení zástupci mohou v zastoupení níže podepsaného podávat žádosti, ověřovat žádosti a vykonávat 
všechny činnosti potřebné pro získání certifikátů TCS pro Odběratele. Organizace bude v certifikátech TCS 
uváděna rejstříkovým názvem: 

Ostravská univerzita 

Odběratel souhlasí s následujícími podmínkami: 

1. Odběratel je povinen neprodleně písemně informovat registrační autoritu CESNET v případě jakékoli
změny týkající se výše uvedených zástupců.

2. Odběratel zodpovídá za to, že výše uvedení zástupci a ostatní personál zapojený do projektu Trusted
Certificate Services (TCS) je seznámen s podmínkami služby uvedenými v odpovídající Certifikační
prováděcí směrnici (CPS) a souvisejícími pravidly publikovanými na
https://wiki.geant.org/display/TCSNT/TCS+Repository . Odběratel souhlasí s těmito podmínkami.

3. Odběratel bude postupovat podle pravidel a podmínek popsaných v CPS a bude jednat v souladu
s pravidly pro jednání Odběratelů ("Subscriber") uvedenými v CPS. Odběratel se zejména zavazuje
umožnit vydání certifikátu pouze osobám, jejichž totožnost předtím řádně ověřil.

4. Odběratel zodpovídá za to, že bude užívat TCS certifikáty pouze k legálním a autorizovaným účelům
v souladu s postupy doporučenými v CPS. Odběratel zejména nebude používat TCS certifikáty pro
zabezpečení plateb nebo jiných finančních operací.

5. Odběratel nezačne používat vydaný certifikát před tím, než ověří správnost dat uvedených v certifikátu.
Odběratel se zavazuje přestat užívat certifikát, jestliže některá informace v něm obsažená se stane
zavádějící, zastaralou nebo neplatnou.

6. Odběratel je zodpovědný za přesnost a správnost informací poskytovaných Dodavateli. Odběratel
je povinen upozornit během platnosti certifikátu Dodavatele, jakmile se změní některá informace
uvedená v certifikátu.

7. Odběratel je povinen vynaložit veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zabránil kompromitování, ztrátě,
prozrazení, modifikaci nebo zneužití soukromého klíče odpovídajícího certifikátu. Odběratel je povinen
požádat o odvolání certifikátu, jestliže dojde k narušení integrity certifikátu.

8. Dodavatel může odvolat certifikát vydaný Odběrateli v souladu s podmínkami uvedenými v CPS.

9. Odběratel je povinen přestat užívat certifikát, jestliže tento expiroval nebo byl odvolán.

10. Odběratel je povinen dodržovat při užívání certifikátů platné právní předpisy.

11. V případě pochybení nebo jiného porušení uvedených povinností ze strany Odběratele, a to byť
i z nedbalosti, nese Odběratel plnou odpovědnost za vzniklé následky.

Toto jmenování vstupuje v platnost dnem podpisu. 
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(razítko, podpis) 
Prof. MUDr. Jan Lata. CSc„ rektor OU 



Příloha 1: Údaje o zástupci 

Zástupce 1 

Jméno: Martin Kozelský 

Email: Martin.Kozelsky@osu.cz 

Telefon: +420 734 786 908 

Podpis: 

Zástupce 2 

Jméno: Jiří Kubina 

Email: jiri.kubina@osu.cz 

Telefon: +4 

Podpis: 

11111111 111 11111 li llll Ill 
1629982237 


