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1 PŘEDMĚT A ÚČEL PROJEKTU
1.1 Projektem TURRIS je výzkumný projekt sdružení CZ.NIC, z.  s.  p. o.,  IČ 67985726, se

sídlem  Milešovská  1136/5,  Praha  3  (dále  jen  „sdružení  CZ.NIC“),  jehož  účelem  je
ochrana domácích sítí prostřednictvím speciálního routeru (router TURRIS ,  dále jen
„Zařízení“). 

1.2 Zařízení  umožňuje  provádění  vzdálených  automatických  aktualizací  a  monitoring,
analýzu  a  sběr  informací  o  bezpečnostních  událostech  v oblasti počítačových  sítí,
zejména internetu. Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu
www.turris.cz.

2 ÚČAST V PROJEKTU (AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE)
2.1 Vlastník  či  uživatel  Zařízení  (dále  jen  „Vlastník“)  se  projektu  dle  těchto  podmínek

účastní dobrovolným aktivním přihlášením k odběru automatických aktualizací Zařízení
provedeným zapnutím této funkce v uživatelském rozhraní Zařízení. Vlastník zapnutím
této funkce souhlasí s  automatickými aktualizacemi Zařízení dle těchto podmínek a
zavazuje se umožňovat CZ.NIC po celou dobu trvání účasti na projektu výkon činností
popsaných v těchto podmínkách.

2.2 Samostatnou  částí projektu  je  monitoring,  analýza  a  sběr  informací  týkajících  se
Zařízení.  Vlastník  se  této  části projektu  účastní  dobrovolným  aktivním  umožněním
těchto  činností v  uživatelském  rozhraní  Zařízení.  Podmínky  této  části projektu  jsou
upraveny samostatnými Podmínkami účasti v projektu TURRIS (sběr dat). 

2.3 Vlastník   je  oprávněn účast  v projektu   kdykoliv  a  bez  udání  důvodu  ukončit,  a  to
vypnutím této funkce v uživatelském rozhraní Zařízení. 

2.4 Sdružení  CZ.NIC  je  oprávněno kdykoliv  a  bez  udání  důvodu ukončit  účast  Vlastníka
v projektu nebo projekt jako takový, a to i bez předchozího informování Vlastníka.

3 AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ
3.1 Sdružení  CZ.NIC bude v závislosti na analýzách provedených v rámci  projektu a dle

vlastního  uvážení  připravovat  nové  verze  nastavení  a  programového  vybavení  (vč.
firmware)  Zařízení  a  tyto  nové  verze  do  Zařízení,  pro  které  Vlastník  přijímání
automatických aktualizací umožní, vzdáleně nahrávat.

3.2 Veškeré programové vybavení, které bude sdružením CZ.NIC vyvíjeno a dodáváno do
Zařízení, bude uvolněno pod některou ze svobodných licencí („open-source“ software)

http://www.turris.cz/


a bude k dispozici na webových stránkách projektu; totéž platí pro aktualizace a nové
verze  programového  vybavení,  které  budou  sdružením  CZ.NIC  zpřístupněny  na
webových  stránkách  projektu  nejpozději  v okamžiku  jejich  instalace  na  Zařízení.
Výjimku tvoří software třetích stran, který je distribuován v binární formě, nebo jehož
licenční podmínky neumožňují šíření zdrojového kódu. 

3.3 Vlastník   bere  na  vědomí,  že  při  automatické  aktualizaci  či  změnách  nastavení  a
programového vybavení (vč. firmware) může dojít k restartu Zařízení a tím k výpadku
přístupu k síti Internet.

3.4 Vlastník bere na vědomí, že pokud provede hardwarové či softwarové úpravy Zařízení,
může znemožnit provádění automatických aktualizací.

3.5 Vlastník  bere  na  vědomí,  že  automatické  aktualizace  mohou  smazat  či  poškodit
uživatelské nastavení Zařízení, a že původní uživatelské nastavení nemusí být možno
obnovit ani ze záloh takového nastavení. Vzhledem k variabilitě takových uživatelských
nastavení nemůže sdružení CZ.NIC zajistit, že provedená uživatelská nastavení či úpravy
(včetně  softwarových  změn  provedených  Vlastníkem)  budou  i  po  automatické
aktualizaci  funkční.  Sdružení  CZ.NIC  nenese  odpovědnost  za  újmu  způsobenou
Vlastníkovi z těchto důvodů.

3.6 Sdružení  CZ.NIC  může  Vlastníkům  nabízet  možnost  ukládat  zálohy  uživatelského
nastavení Zařízení na zařízeních ve správě či pod přímou kontrolou sdružení CZ.NIC, a to
v uživatelském rozhraní Zařízení. Zálohy jsou Vlastníkem zabezpečovány a šifrovány jím
zvoleným heslem a šifrováním AES-256. Sdružení CZ.NIC je oprávněno určit parametry
hesla s ohledem na jeho bezpečnost. Heslo není sdružením CZ.NIC ukládáno, proto bez
znalosti hesla  nemůže  Vlastník  přístup  k  uloženým  zálohám získat.  Sdružení  CZ.NIC
nenese odpovědnost za újmu způsobenou nemožností přístupu Vlastníka k uloženým
zálohám uživatelského nastavení Zařízení dle tohoto článku.

3.7 Vlastník rovněž bere na vědomí, že nové verze nastavení a aktualizace Zařízení budou
poskytovány  dle  nejlepšího  vědomí  a  znalostí sdružení  CZ.NIC,  přesto  však  nelze
zaručit,  že  tyto  nové  verze  přinesou  odstranění  všech  problémů  či  vyřešení  všech
zranitelností Zařízení. 

3.8 Žádné z ustanovení těchto podmínek nezavazuje sdružení CZ.NIC provádět automatické
aktualizace, či je provádět v určitých intervalech, určitým způsobem nebo k vyřešení
určitých problémů či zranitelností. 

3.9 Sdružení CZ.NIC je  oprávněno získávat, monitorovat a analyzovat identifikační údaje
Zařízení a informace softwarových balíčcích (programech) nainstalovaných na Zařízení.

4 POVINNOSTI VLASTNÍKA ZAPOJENÉHO DO PROJEKTU
4.1 V případě,  že  Vlastník  umožní  užívání  Zařízení  i  dalším osobám,  je  povinen takové

osoby informovat o funkcích tohoto Zařízení dle těchto podmínek. 

4.2 Vlastník bere na vědomí, že pokud provede úpravy či změny programového vybavení
Zařízení (např. instalace dalšího programového vybavení), může dojít k omezení nebo
znemožnění činností dle těchto podmínek.



4.3 Vlastník bere na vědomí a souhlasí, že pro účely plnění předmětu a účelu projektu dle
těchto podmínek bude docházet k datovým přenosům z a na Zařízení, přičemž rozsah
datové náročnosti  obvykle  nepřesáhne 500 MB za kalendářní měsíc. Veškeré úhrady
za  datové  přenosy,  které  budou  prostřednictvím  Zařízení  probíhat,  budou  hrazeny
Vlastníkem  v plné  výši  a  Vlastníkovi  nevzniká  vůči  sdružení  CZ.NIC  nárok  na  jejich
úhradu, a to ani z části. 

5 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Zpracování údajů , které budou sdružení CZ.NIC poskytnuty v souvislosti s projektem, a

které jsou osobními údaji dle platných právních předpisů, se řídí Zásadami zpracování
osobních údajů vydanými sdružením CZ.NIC.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 CZ.NIC je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. CZ.NIC je povinen zveřejnit  změnu

těchto  podmínek  nejméně  1  měsíc  přede  dnem  účinnosti takové  změny,  a  to
zveřejněním změny na  http  s  ://www.  turris  .cz   a notifikací zobrazenou ve uživatelském
rozhraní  Zařízení.  Vlastník  je  oprávněn změny  těchto  podmínek  odmítnout  tím,  že
ukončí účast v projektu dle článku 2.3.  těchto podmínek. Pokud Vlastník pokračuje v
účasti v  Projektu  po  účinnosti změny  podmínek,  platí,  že  se  změnou  podmínek
souhlasí.

6.2 Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto podmínkám jsou vyloučeny.

6.3 Vztah mezi sdružením CZ.NIC a Vlastníkem se řídí právním řádem České republiky. 

6.4 Je-li Vlastník spotřebitelem, je pro případ spotřebitelského sporu v souvislosti s účastí
Vlastníka v projektu subjektem mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
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