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ROZŠÍŘENÉ PRAVIDLA SERVERU
z 01. 06. 2019,

Hlava 1
Všeobecná ustanovení
§1 Hraním na serveru DarkTerminus (dále jen
DT) hráč akceptuje a souhlasí se všemi pravidly,
VOP a také se Zákoníkem DT a zároveň uděluje
souhlas svůj souhlas se zásadami ochrany
osobních údajů a jejich zpracováním ve smyslu
nařízení EU GDPR (General Data Protection
Regulation).
§2 Tento zákoník, pravidla, VOP a pravidla
TeamSpeaku (Dále jen TS) serveru platí na
serveru DarkTerminus.cz, na online herní
podpoře, TS, Discordu a webu.
§3 Hráč hraním na serveru uděluje souhlas s
případným zveřejněním IP adresy, e-mailu na
webu a zároveň uděluje souhlas na logovaní
veškeré komunikace ve hře a na webu.
§4 Výklad pravidel je v kompetenci
administrátorů serveru a vedení serveru
§5 Admin tým (dále jen AT) si vyhrazuje změnu
pravidel, VOP nebo Zákoníku DT i bez
předchozího upozornění. Při výkladu pravidel je
platná právní úprava nacházející se na webu DT.
§6 Pokyny kteréhokoli člena AT jsou pro hráče
ihned platné a musí je respektovat
§7 Hráč při připojení na server DT se zavazuje k
tomu, že bude respektovat zákony české a
slovenské republiky, Evropské zákony a
mezinárodní právní předpisy
§8 Všechen virtuální majetek na serveru DT
(itemy, účty a výhody) jsou výhradním

vlastnictvím serveru DT a nemohou být od
serveru jakýmkoli způsobem vymáhány.
§9 Hráči mají právo kromě hlavního serveru
využívat i služby TS a Discord serveru a
webového serveru darkterminus.cz
§10 Hráči nemají právo vstoupit na vývojové
servery a není možné ho vynutit. O přístupu na
vývojový server rozhoduje současný majitel.
§11 Server DT si vyhrazuje právo dočasně
přerušit funkčnost nebo činnost serveru bez
předcházejícího upozornění a udání důvodu
§12 Server DT není serverem, který patří firmě
Mojang a nesmí se s touto firmou spojovat.
Primárním účelem serveru je zábava a
volnočasová aktivita.
§13 Server vede tým administrátorů, přičemž
mezi ně patří uživatelé s ranky: Vedení, Správce,
Admin, Hl. Helper, Helper, Hl. Builder a Builder.
§14 Člen AT od vás nikdy nesmí požadovat,
abyste mu poskytli své přihlašovací údaje
§15 Člen AT není oprávněný vykonat změnu
vašeho hesla, ani nemá právo vás informovat o
znění hesla. Oprávnění na změnu má pouze člen
vedení.
§16 V případě neaktivity, která bude delší, než
60 dní budou vaše residence automaticky
vymazány.
§17 V případě neaktivity delší než 70 dní bude
váš herní účet kompletně smazán
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§18 Hráč je povinen průběžně na webu
kontrolovat sekci pravidla, ústavu a VOP pro
jejich případné doplnění.

§29 V případě pádu serveru, si server
DarkTerminus vyhrazuje právo na jeho dočasné
vypnutí

§19 Každý hráč má právo vědět, v případě
porušení pravidel důvod jeho zabanování,
uvedením důvodu v banlistu serveru.

§30 Je přísně zakázáno
takové redstone obvody,
nadměrné přetížení. O
obvodu v souvislosti se
člen AT.

§20 Pokud dojde ze strany hráče k úmyslnému
nebo neúmyslnému poškození serveru, má
vedení právo hráče zabanovat a to i v případě že
to není uvedené v pravidlech. Stejně tak má
vedení právo v případě fyzického či logického
poškození serveru požadovat od hráče
odškodnění podle Občanského zákona.
Hlava 2
Server
§21 Server DarkTerminus je provozován na
soukromém VPS hostingu

na serveru využívat
které způsobují jeho
náročnosti redstone
serverem rozhoduje

§31 Je přísně zakázáno na serveru spawnovat
takové množství entit v rámci jednoho chunku,
které by způsobilo nadměrné přetížení serveru.
§32 Maximální povolené množství entit v rámci
jednoho chunku je 70 kusů entit. Tyto entity
musí být rovnoměrně rozmístěny v rámci
chunku a nesmí bezprostředně sousedit s jiným
chunkem ve kterém se nachází pravidly
omezený počet entit, a to ani v případě, že jde o
pozemky, které se sebou sousedí v rozích.

§22 Všechny servery DarkTerminusu jsou
majetkem serveru DT a jejich práva nejsou
převoditelná.

§33 Je přísně zakázáno jakýmkoli jiným
způsobem nadměrně zatížit server.

§23 Uživatel se zavazuje, že bude využívat
pouze ty části serveru, které jsou dostupné pro
jeho rank.

§34 V případě neoprávněného vstupu do
počítačového systému, se server zavazuje
neprodleně kontaktovat činné orgány v trestním
řízení, kterým server poskytne součinnost.

§24 Je přísně zakázáno, jakýmkoli způsobem,
způsobovat nadměrné zatížení serveru.
§25 Je přísně zakázáno, jakkoli způsobit pád
serveru.
§26 Server DarkTerminus si vyhrazuje právo v
případech hodných osobité zřetelnosti, vykonat
rollback serveru o potřebný čas.
§27 V případě rollbacku serveru nevzniká
hráčům právo na náhradu škody.
§28 Majitel serveru může v případě rollbacku
serveru rozhodnout o poskytnutí jednorázové
kompenzace.

§35 V případě neoprávněného zásahu do
počítačového systému, se server zavazuje
neprodleně kontaktovat činné orgány v trestním
řízení, kterým server poskytne součinnost.
Hlava 3
Finanční příspěvky pro server
§36 Hráč poskytuje příspěvek na provoz
serveru dobrovolně a z vlastní vůle a bez
nátlaku.
§37 Hráč, který poskytuje příspěvek je
způsobilý na právní úkony, nebo se zasláním
příspěvku na server souhlasil jeho zákonný
zástupce.
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§38 Příspěvek na server je nevratný a je
považovaný za dar podle občanského a
obchodního zákoníku.
§39 Za příspěvek na server není možné
domáhat se porušování už zavedených pravidel
fungování serveru. V případě porušení pravidel
není zohledňované, jestli uživatel poskytl nebo
neposkytl finanční podporu serveru
§40 Nelze žádným způsobem vymáhat výhody,
herní itemy, či jiné věci za poskytnutý finanční
příspěvek. Stejně tak jsou tyto výhody
nepřenosné.
§41 Příspěvek na server bude použit na
podporu serveru – na prodloužení pronájmu,
zvýšení slotů, vylepšení HW, nebo jako platba za
pluginy, případně reklamu serveru.
§42 Všechny výhody a herní předměty
poskytnuté v rámci poděkování za finanční
podporu serveru jsou majetkem serveru a jejich
platnost končí v den ukončení serveru, nebo po
vypršení stanovené lhůty.
§43 Každá forma podpory serveru má předem
stanovenou lhůtu.
§44 Po zaslání příspěvku na server se platba na
server automaticky aktivuje do 15 minut od
zrealizování platby.
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Hlava 4
Ochrana osobních údajů
§48 Provozovatel i uživatel se zavazují k
mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně
dozvěděli v souvislosti s provozováním serveru.
§49 Ochrana osobních údajů se nevztahuje na
případ, kdy má provozovatel informační
povinnost stanovenou zákonem (např. při
trestném činu apartheidu, popírání zločinů
komunismu, nacismu a fašismu apod.), nebo
když si informace vyžádají státní orgány k tomu
oprávněné zákonem, nebo jde o informace,
které jsou veřejně dostupné.
§50 Uživatel souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů podle Zákona o ochraně
osobních údajů 122/2013 Sb. České republiky.
§51 Uživatel souhlasí se zasíláním informací
souvisejících
se
službami,
nebo
činy
provozovatele
na
elektronickou
adresu
uživatele a dále souhlasí se zasíláním
obchodních informací na elektronickou adresu
klienta.
Hlava 5
Herní účty a odpovědnost za účet

§45 V případě, že k aktivaci platby nedojde, hráč
má povinnost kontaktovat člena AT, který věc
začne řešit v bezodkladné době.

§52 Každý hráč je oprávněn na serveru
DarkTerminus vlastnit pouze jeden herní účet. V
případě, že na jednom PC nebo IP adrese hraje
více hráčů, je každý z hráčů povinný tuto
skutečnost oznámit členovi AT.

§46 V případě zneužití herního bugu vzniká
serveru nárok na náhradu škody způsobené
takovým chováním.

§53 Hráč je za bezpečnost svého účtu
zodpovědný sám a v plném rozsahu. Hráč je
zodpovědný za udělení přístupu jiné osobě.

§47 Herní server si vyhrazuje právo před
aktivací ranku v případě SMS Donatingu vyžádat
kontrolní kód majitele mobilního telefonu, za
účelem ochrany před zneužitím.

§54 Řízení jiné osoby na účtu hráče je
považováno za jednání hráče samotného.
§55 Platí zákaz používání nevhodných,
vulgárních nebo nicků zaměnitelných s členem
AT.
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§56 Herní účet hráče je nepřenosný a není
možné s ním obchodovat. Jakékoliv převody
účtů na jiné osoby než na osobu původního
majitele, ať už koupí, darováním nebo jiným
způsobem nabytí, vyústí k trvalému zablokování
herního účtu.
Hlava 6
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§64 Platí přísný zákaz napomáhání nebo
navádění hráče na porušení pravidel, VOP,
Zákoníku DT nebo pokynů Administrátora.
Napomáhání nebo navádění jiného hráče na
dokonání takového činu se při posuzování bude
brát tak, jako kdyby ho navozující hráč spáchal
sám.

Griefing, krádeže a podvody

Hlava 7

§57 Jakékoliv griefovaní majetku se zakazuje!
Pod pojmem Griefing se chápe jakékoliv
úmyslné nebo neúmyslné poškození cizího
výtvoru, nebo jakéhokoli cizího majetku a
zároveň okradení, či jiný druh, který by mohl
závažným, či méně závažným způsobem
poškodit hru hráče na serveru, a to v jakémkoli
světě, včetně těžebních světů.

Herní bugy, Cheaty, Reklama

§58 Zakazuje se jakýkoliv druh podvodu na
hráčích, členech AT nebo všeobecných
podvodech. Podvod je pro účely tohoto zákona
definovaný v § 59.
§59 Kdo využije nevědomost jiného na to, aby
ho poškodil, dopouští se podvodu.
§60 Vytvoření nebo používání herního nicku
podobného nebo napodobujícího kteréhokoliv
člena AT se považuje za pokus o podvod.
Vydávání se za člena AT se považuje za podvod.
§61 Za pokus o spáchání některého z činů tomto
zákoníku se počítá i nedokončené konání a je
vnímáno pro účely výkladu pravidel, jako když
je konání dokonáno.
§62 Ustanovení § 57, 58, 59, 60 a 61 se v
přiměřené míře použijí i na kterémkoliv ze
serverů DarkTerminus.
§63 V případě wipe světů nebo serveru ztrácí
hráč jakoukoliv možnost na získání herní
náhrady.

§65 Hráč je povinen každý bug neprodleně
nahlásit, a to prostřednictvím příslušné sekce
herního fóra.
§66 V případě, že hráč bug nenahlásí, dopouští
se bugovaní. Bugovaní pro účely tohoto
zákoníku definuje §67.
§ 67 Herní bug je nezamýšlené chování itemů,
schopností, části hry, nebo celého serveru, které
je v rozporu se základním pravidlem Fair Play a
může zásadním, nebo nepatrným způsobem
narušit herní mechaniku, fungování pluginu,
fungování serveru nebo jeho součásti (např.
Ekonomika serveru, Dungeony, Skilly, Questy
apod.)
§68 Fungování speciálního pluginu, který mění
jistou herní mechaniku a odpovídajícím
způsobem se nepovažuje za bug.
§69 Hráč, který bug neohlásí, se potrestá.
§70 Hráč, který bug ohlásí a následně zneužije,
se potrestá.
§71 Hráč, který bug ohlásí a nezneužije, se
nepotrestá.
§72 Hráči, kteří bug ohlásí a závažným
způsobem tím přispějí k vylepšení fungování
serveru, je možné po rozhodnutí majitele, nebo
správce serveru udělit herní odměnu.
§73
Používání
jakýchkoliv
podpůrných
programů, módů, resourcepacků nebo jiných
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programů
umožňující
hráči
přidělení
schopnosti, které mu nejsou běžně na serveru
dostupné, se považuje za cheating. Cheating na
účely tohoto zákoníku definuje §74.
§ 74 Za cheatování se považuje použití
nestandardních metod pro vytvoření výhody,
nebo nevýhody mimo běžnou hru, s cílem si
usnadnit nebo ztížit hru.
§75 Za cheating se nepovažuje
schválených módů definovaných v §76.

použití
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Hlava 8
Kidiotizmus a Toxicita
§84 Kidiot je hráč, jehož rozumové a kognitivní
schopnosti jsou natolik nevyvinuté, že není
způsobilý hrát na našem serveru. Kidiot svým
chováním pohoršuje jiné hráče, nebo členy
admin teamu, klade opakované nebo nesmyslné
otázky na které již dříve dostal odpověď,
neovládá základní gramatické zásady a jeho
cílem
není
hra
podle
pravidel
ale
znepříjemňování života jiným hráčům.

§76 Za schválené módy se považuje:
Forge,Liteloader, Optifine, Shaders Mod, Rei
'sMinimap, Armor Hud, Better Clouds,
ChunkBorders, Voxelmap, Too Many Items,
NotEnough Items, World Edit CUI, Invetory
Tweaks, Blinking mod.

§85 Kidiotem může být i dospělý hráč, který
splňuje podmínky uvedené v § 84.

§77 Skripty, nebo jiné podpůrné programy,
které nejsou uvedeny v §76, jsou vysloveně
zakázány.

§87 AT má právo hráči s označením Kidiot
udělit příslušný trest. Výše trestu je na základě
uvážení administrátora a nelze vůči němu podat
opravný prostředek.

§78 Hráč má právo požádat o použití i jiného
podpůrného programu. O toto povolení musí
požádat prostřednictvím herního fóra.
§79 Jakýkoliv druh reklamy se zakazuje.
§80 Posílání URL odkazů, které odkazují na
stránky
DarkTerminus
nebo
s
nimi
souvisejícími weby, není považováno za
reklamu.
§81 Hráčům se přísně zakazuje jakýmkoli
způsobem upravovat nebo opravovat, rozebírat,
či měnit serverem vytvořené itemy.
§82 Ustanovení §75, 76 a 77 se přiměřeně
použijí na všechny herní itemy bez výjimky.
§83 Zrušený.

§86 O udělení trestu za kidiotizmus nebo
toxicitu rozhoduje člen AT v souladu s interní
směrnicí.

§88 V případě narušení zamýšleného chování
herní mechaniky jako je ekonomika, nebo
fungování pluginu se považuje zakladení úkladů
proti fungování serveru.
Hlava 9
Admin team
§89 Členové admin teamu se dělí na trvalé a
dočasné. Trvalí členové admin teamu jsou
uživatelé nesoucí rank Helper, Builder, Admin,
Hlavní Helper, Správce, Hlavní admin a Majitel.
§90 Členové AT se dělí na vedení serveru a AT.
Fungování vztahů v rámci AT upravuje vnitřní
řád AT. Člen admin teamu je považován za
autoritu serveru a musí být respektován
hráčem.
§91 Člen AT se vybírá z hráčů na serveru během
vyhlášení výběrového řízení.
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§92 Majitel serveru může v případě hodném
zvláštního zřetele přijmout za člena admin
teamu i osobu mimo vyhlášeného náboru.

§101 Hráč má právo diskutovat s členem AT,
předkládat mu argumenty a důkazy na
prokázání svých tvrzení.

§93 Kandidát na člena AT musí vždy absolvovat
povinný pohovor na TeamSpeaku a ústní
zkoušku. To platí i v případě kandidáta
přijímaného ve smyslu § 89. Na pohovoru musí
být vždy přítomni minimálně dva členové,
přičemž jeden z nich musí být člen vedení
serveru.

§102 Admin má právo prohlásit své rozhodnutí
za konečné. V případě prohlášení rozhodnutí za
konečné nelze žádat o opravu rozhodnutí ve
hře, ale je třeba žádat o nápravu rozhodnutí
druhého stupně orgánem v souladu s
ustanoveními hlavy 12 tohoto zákoníku o
opravných prostředcích.

§94 Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí za člena
AT se doručí kandidátovi prostřednictvím
herního fóra.

§103 V případě, že hráč nerespektuje prohlášení
administrátora v souladu s §99, může se
potrestat v souladu s ustanoveními hlavy 10
tohoto zákoníku o trestech.

§95 Člen admin teamu může výhody
poskytované s příslušným rankem využívat
pouze na služební účely. Pokud je využije na
osobní účely, zakládá se tím důvod k odebrání
ranku.
§96 Člen AT na pozici Helper, Builder a
Administrátor má dovoleno na daném účtu hrát
souběžně s výkonem povinností standardní hru.
§97 Člen admin teamu na pozici Majitel, Správce
a Hlavní Admin nemá dovoleno na daném
herním účtu hrát souběžně s výkonem
povinností standardní hru.
§98 Člen admin teamu na pozici Helper, Builder
a Administrátor nemá k dispozici OP rank a
nemůže využívat jeho výhody.
§99 Člen admin teamu na pozici Majitel, Správce
a Hlavní Admin má k dispozici OP rank a může
jej využívat.
§100 V případě, že hráč nerespektuje pokyny
člena AT, bude potrestán v souladu s
ustanoveními hlavy 10 tohoto zákoníku o
trestech.

§104 Při komunikaci s členy AT jakož i jinými
hráči se chovejte slušně a eticky v souladu se
základními pravidly slušného chování v
zavedené formě.
§105 Při komunikaci na Teamspeaku serveru
platí absolutní zákaz ze strany hráčů nahrávání
si členy AT bez jejich souhlasu. Takový důkaz
nebude při případném sporu zohledněný a bude
považován za nepřípustný.
§106 Stížnosti vůči chování člena admin teamu,
nebo podezření na zneužití pravomoci ze strany
člena admin teamu se vždy směřují k rukám
majitele serveru a to buď prostřednictvím
herního fóra, nebo prostřednictvím kontaktního
e-mailu.
§ 107 Stížnost vedená vůči členovi AT může být
i anonymní. Pro správné uvedení stížnosti je
třeba doložit:
a) Typ – zda jde o stížnost (vůči chování
nebo na jednání či nečinnost admina)
nebo jde o podezření na porušení
pravidel a zneužití pravomoci (Například
givování itemů apod.)
b) Proti kterému AT je stížnost vedená
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c) Kdy mělo dojít k závadnému chování ze
strany člena AT (je třeba uvést datum i
čas)
d) Důkazní prostředky (screenshoty z
chatu, případně video v souladu s
ustanoveními hlavy 10 rozšířených
pravidel serveru)
§108 Člen AT, který je obviněn z podezření ze
zneužití pravomocí nebo porušení pravidel,
může být až do vyřešení situace postavený
mimo aktivní službu a může mu být odebrán
rank, do doby vyřešení stížnosti.
§109 Člen admin teamu má oprávnění:
a) provádět kontrolní, preventivní a
edukační činnost v rámci serveru a to bez
předchozího upozornění.
b) v případě kontroly zadržet podezřelého
hráče, item, apod.
c) požadovat od hráče vysvětlení
d) provést obrazový nebo obrazovozvukový
záznam z řízení resp. chování hráče na
serveru a tento důkaz v rámci řízení o
unban zveřejnit
e) v případě podezření provést všechny
činnosti k zabránění páchání dalšího
porušení pravidel
f) požádat o kontrolu své činnosti člena
vedení serveru. Stejně je oprávněn
konzultovat své kroky s členem vedení
serveru
§110 Člen admin teamu má povinnost:
a) v případě žádosti o unban se k dané
žádosti vyjádřit na příslušném fóru.
b) jasně a srozumitelně zaznamenat důvody
banu do interních zápisků serveru, pro
potřeby evidence.
§111 Člen admin teamu uděluje tresty podle
hlavy 10 tohoto zákoníku v souladu s
ustanoveními o trestech.
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§112 Člen admin teamu nesoucí rank
Administrátor nebo člen vedení serveru má
oprávnění na schvalování redstone obvodů XP
farem a dalších věcí vyžadujících toto schválení.
§113 Člen AT, který se dopustí prokazatelného
porušení pravidel, VOP nebo Rozšířených
pravidel serveru bude potrestán IP banem.
Hlava 10
Tresty a důkazy
§114 O druhu a délce trestu rozhoduje člen AT
samostatně, přímo na místě. Pokud to situace
dovolí, před udělením banu poučí hráče o
možnosti podat odvolání na herním fóru.
§115 Člen AT při ukládání trestu využívá zásadu
volného hodnocení důkazů, zásadu ústnosti a
bezprostřednosti.
§116 Vizuální záznamy (screenshoty, videa
nebo zvukové nahrávky) vyhotovené hráči se
považují za důkazní materiál, přičemž
administrátor bere v potaz možnost manipulace
a kontextu daných důkazů. Administrátor může
na tyto důkazy podle vlastního uvážení brát
zřetel.
§117 Vizuální záznamy (screenshoty, videa
nebo zvukové nahrávky) vyhotovené
administrátory se považují za důkazní materiál.
Administrátor musí na tyto důkazy brát zřetel.
§118 Základním důkazním materiálem je výpis z
logu nebo bezprostřední výpověď relevantního
svědka. Tuto relevantnost posuzuje člen AT.
§119 Člen AT může udělit následující tresty:
a) Trest propadnutí věci
b) Trest finanční pokuty až do výše90%
hráčova majetku
c) Trest nucené práce v trestanecké kolonii
d) Trest odnětí svobody v Jail
e) Trest odnětí svobody na záchytce
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f) Trest dočasného umlčení) Trest trvalého
umlčení
g) Trest dočasného banu
h) Trest trvalého banu
i) Trest dočasného IP banu
j) Trest trvalého IP banu
k) Trest zákazu přístupu k herní podpoře
l) Trest zákazu přístupu na Facebook
Fanpage
m) Propadnutí ranku
n) Trest zákazu přístupu na herní fórum
o) Trest smazání rezidence
§120 Výše trestu je vždy věcí individuálního
posouzení ze strany administrátora. Rozhodnutí
člena AT o trestu je závazné.
§121 Administrátor má právo udělit dočasný
herní ban i hráči, jehož citové rozpoložení a
rozrušení mu může závažným způsobem
poškodit herní účet.
§122 Hráč má právo odvolat se proti rozhodnutí
administrátora o trestu na herní fórum v
souladu s ustanoveními hlavy 11.
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akceptovány. V případě banu na herním fóru má
hráč právo požádat o unban kontaktní
emailovou adresou.
§126 Při podání žádosti o unban je důležité
dodržet formální postup podávání žádosti,
zveřejněné na herním fóru.
§127 Žádost o unban nelze podat vůči
následujícím trestům:
a) Trest propadnutí věci
b) Trest finanční pokuty až do výše 90%
hráčova majetku
c) Trest nucené práce v trestanecké kolonii
d) Trest odnětí svobody v Jail
e) Trest odnětí svobody na záchytce
f) Trest dočasného umlčení
§128 Žádost o unban lze podat vůči
následujícím trestům:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Trest trvalého umlčení
Trest dočasného banu
Trest trvalého banu
Trest dočasného IP banu
Trest trvalého IP banu
Trest zákazu přístupu k herní podpoře
Trest zákazu přístupu na Facebook
fanpage
h) Trest zákazu přístupu na herní fórum

§123 K výkladu pravidel rozhoduje přímo na
místě administrátor. V případě pochybností o
výkladu pravidel má hráč i administrátor právo
obrátit se na majitele serveru s předběžnou
otázkou výkladu pravidel. Podání předběžné
otázky má odkladný účinek proti rozhodnutí o
trestu.

§129 Podání žádosti o unban nemá odkladný
účinek vůči plynutí trestu.

§124 V případě, že je poškozením dotčen člen
AT přímo, rozhoduje o udělení banu a o jeho
délce nadřízený rank.

§130 K žádosti o unban mají právo vyjádřit se
všichni hráči serveru a členové admin teamu.
Stejně tak mají právo diskutovat o této žádosti.

Hlava 11
Žádosti o unban, Amnestie
§ 125 Hráč má právo požádat o udělení herního
unbanu prostřednictvím herního fóra. Žádosti
podané přes herní podporu, Facebook Fanpage,
ve hře nebo jiným způsobem nebudou

§131 O konečném vyřízení žádosti o unban
rozhoduje člen vedení serveru, který rozhodne o
udělení nebo neudělení unbanu.
§132 Administrátor má právo v případě unbanu
hráči udělit ještě další trest na serveru ve formě
trestu nucené práce v trestanecké kolonii.
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§133 Administrátor má právo neodbanovat
hráče, který se dopustil závažného poškození
serveru.

§139 V případě, že se bude stížnost týkat trestu
a prokáže se oprávněnost trestu, bude tento
trest zdvojnásobený.

§134 Pokud se administrátor během vyřizování
žádosti o unban, nebo přímo během hry dozví o
spáchání trestného činu podle trestního zákona
ČR nebo SR, neprodleně tuto věc ohlásí majiteli
serveru. Hráči je v takovém případě udělen
trvalý IPban, je zaznamená jeho IP adresa
a všechny potřebné údaje, pro poskytnutí
důkazů orgánům činným v trestním řízení.

§140 Odvolání lze podat pouze vůči trestům
uvedených v § 121.

§135 Majitel serveru má právo udělit amnestii
hráčům v případě hodných zvláštního zřetele.
§136 Majitel serveru má právo v případě
hodném zvláštního zřetele uložit finanční kauci
do výšky až 100.000.000 eur ingame money za
udělení podmíněného unbanu a následnému
trestu. Kauce se platí k rukám majitele a je
nevratná.
Hlava 12
Opravné prostředky
§137b Proti rozhodnutí člena AT je možné
podat prostřednictvím herního fóra odvolání na
vyšší autoritu serveru. Pokud to situace dovolí,
člen AT o této možnosti poučí hráče před
udělením banu nebo formou ban reasonu.
§136b V prvním stupni rozhoduje o věci
administrátor, jehož rozhodnutí je závazné a
podání opravného prostředku nemá odkladný
účinek.
§137 Ve druhostupňovém řízení rozhoduje o
věci člen vedení serveru.
§138 Pokud jde o odvolání proti rozhodnutí
člena vedení serveru, celé řízení se přebírá jako
řízení druhého stupně.

Hlava 13
Teamspeak & Discord Server
§141 Teamspeak server a Discord server je
oficiálním komunikačním kanálem
DarkTerminusu a každý hráč má právo ho
využívat ve svůj prospěch.
§142 Teamspeak server a Discord server mohou
využívat i hráči, kteří nehrají aktivně na serveru
DarkTerminus pro své osobní potřeby.
§143 Teamspeak server a Discord server mohou
využívat i streameři, kteří ho využívají k
vylepšení kvality streamů.
§144 Majitel, vedení serveru a administrátoři
mají vždy poslední slovo. Pokud majitel své
rozhodnutí prohlásí za konečné, nelze se vůči
němu odvolat.
§145 Majitel, vedení serveru a administrátoři si
vyhrazují veškerá práva.
§146 V případě urážky nebo hanobení člena AT,
stejně jako v případě prokazatelných provokací
může majitel, vedení serveru, nebo kterýkoli
člen AT udělit trest podle Hlavy 10 tohoto
zákona.
§147 Urážka člena admin teamu, nebo hanobení
člena admin teamu může zakládat právní nárok
člena AT na přiměřené odškodnění podle
občanského zákona České republiky, nebo
trestního zákona České republiky, případně
obdobných zákonů České republiky.
§148 Je zakázáno být vulgární, drzý apod.
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§149 Jakékoliv projevy nacismu, terorismu,
rasismu, diskriminace a náboženských narážek
jsou zakázány. V případě porušení pravidla si
server vyhrazuje právo postoupit věc OČTK.
§150 Je zakázáno mít nevhodný a vulgární
nickname, description, název roomky, popis
roomky a avatar. Je přísně zakázáno používat
nickname TeamSpeakUser nebo DiscordUser
nebo jeho případné variace.
§151 Za zneužívání vstupní místnosti a
obtěžování členů AT nesmyslnými otázkami
nebo nabídkami může být uživateli udělen trest.
§152 Je zakázáno lhát nebo podvádět členy AT.
§153 Na TeamSpeak je přísně zakázáno
spamovat log, PM, Poke.
§154 Je přísně zakázáno šířit reklamu
jakýmkoliv způsobem.
§155 Je přísně zakázáno oslovovat členy AT
křestním jménem či příjmením. Na to je určený
herní nick, který používejte na komunikaci.
§156 Člen AT si hráče může bez upozornění
přesunout do příslušné místnosti, pokud
potřebuje vyřešit něco důležitého, nebo
upozornit na chování hráče.
§157 Je zakázáno vydávat se za člena AT,
YouTubera, významnou osobnost apod. Na
TeamSpeak serveru je přísně zakázáno
ignorovat členy AT a jejich rozhodnutí.
§158 Člen A-teamu vás může bez varování
zabanovat za používání Proxy & VPN serverů.
§159 Ve free roomkach je přísně zakázáno
pouštět hudbu, otravné zvuky, nahrávat /
streamovat, nebo používat měniče hlasu.
§160 Multiúčet na Teamspeak serveru a Discord
serveru je zakázán.
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§161 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem urážet a
zesměšňovat členy AT.
§162 Je přísně zakázáno nahrávat / streamovat
rozhovor mezi hráčem a podporou serveru.
§163 Je zakázáno vyhrožovat členům A-Teamu,
či hráčům.
§164 V případě nevhodného chování může být
hráč označený rankem "Kidiot", nebo "Toxic
player ".
§ 165 V případě dlouhodobého vzorného
chování může být hráč označen rankem
"Majnkrafťák".
§ 166 Je zakázáno na Teamspeak serveru a
Discord serveru provozovat MusicBota bez
oprávnění správce nebo majitele serveru.
§167 Je přísně zakázáno hanobit nebo urážet
oficiální partnery serveru DarkTerminus
jakýmkoliv způsobem.
Hlava 14
Různé
§168 Platí přísný zákaz jakýmkoli způsobem
urážet server, členy AT nebo vedení serveru.
Porušení tohoto zákazu může vyústit až v trvalý
IP ban.
§169 V případě neporozumění pravidel má hráč
povinnost požádat o předběžný výklad pravidel
prostřednictvím herního fóra za účelem jejich
pochopení.
§170 V případě, že hráč pravidlo ve smyslu
§169 poruší a nepožádal předtím o předběžný
výklad pravidla na fóru, má se za to, že tomuto
pravidlu rozuměl.
§171 Server DarkTerminus si vyhrazuje právo
udělení preventivního banu členům admin
teamu jiného serveru, v případě, že má
podezření, že dochází k nekalým praktikám ze
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strany jiného serveru, nebo člena AT tohoto
serveru.
§172 Server DarkTerminus neodpovídá za činy
jiných serverů, ani za členy admin teamů jiných
serverů.
§173 Server DarkTerminus má právo navazovat
partnerství s jinými servery, případně herními
portály, či hostingy. O navazování partnerství
rozhoduje výhradně majitel serveru.
§174 Server MidasCraft je oficiálním partnerem
serveru DarkTerminus.
§175 Tyto rozšířené pravidla byly vypracovány
na základě rozšířených pravidel serveru
MidasCraft, který je sesterským serverem
serveru DarkTerminus.
§176 Ustanovení Hlavy 7 o reklamě se
nevztahují na sesterský server MidasCraft.
§177 Členové vedení serveru MidasCraft mají
oprávnění využívat výhod plynoucích z této
funkce i na serveru DarkTerminus. Členové
admin teamu ani hráči serveru MidasCraft
nemají na serveru DarkTerminus žádné výhody,
pokud majitel serveru neurčí jinak.
Hlava 15
Bezpečnost serveru DarkTerminus
§178 Bezpečnost serveru DarkTerminus (dále
jen "DTB) je bezpečnostní složkou serveru
DarkTerminus, jejímž hlavním úkolem je
kontrola dodržování pravidel nejen u hráčů
serveru, ale také v rámci admin teamu.
§179 V rámci admin teamu DTB může
vyšetřovat ranky Helper, Builder, Admin, Hlavní
admin, Hlavní helper a Správce. Člen DTB s
nižším rankem, než je vyšetřovaný rank
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požádá o součinnost při vyšetřování člena
vedení serveru, přičemž člena vedení na daný
případ určí majitel serveru.
§180 Členy DTB určuje a vyjmenovává majitel
serveru z řad členů současného admin teamu.
§181 Členem DTB může být i člen, který není v
admin teamu v případě, že tak stanoví majitel
serveru.
§182 DTB se přímo odpovídá majiteli serveru a
výsledky své činnosti mu hlásí v pravidelných
intervalech.
§183 Členové DTB kontrolují dodržování
pravomoci a interních zásad u jednotlivých
členy admin teamu.
§184 Členové DTB kontrolují nad rámec
běžných
povinností
admina
i chování
podezřelých hráčů, kteří mohou představovat
hrozbu pro řádné fungování serveru.
§185 Pod hrozbou řádného fungování serveru
se považuje bugováni, cheatování, pokusy o
útok na server, poškozování dobrého jména
serveru, resp. jiných jevů, které mohou být
vyhodnoceny jako potencionální hrozba pro
server.
§186 DTB má povinnost nést důkazní břemeno
při vyšetřování hráče nebo člena admin teamu.
§187 DTB má právo na prokázání viny využít
všechny dostupné zákonné prostředky, které
určují rozšířené pravidla serveru.
§188 Důkaz získaný způsobem jinak, než je
určen rozšířenými pravidly serveru, je
nepřípustný a při rozhodování se na něj nebude
klást potaz.
§189 DTB má povinnost ke každému
vyšetřování zajistit takové důkazy, které prokáží
jednoznačnou vinu nebo nevinu šetřeného
hráče nebo člena admin teamu. V případě
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nedostatku důkazů se vyšetřovaný hráč nebo
člen admin teamu osvobodí.
§190 DTB za každých okolností považuje šetření
hráče, nebo člena admin teamu za nevinné a to
až do doby, dokud není jeho vina prokázána. Při
vyšetřování se vůči podezřelému chová slušně a
v rámci zásad slušného chování.
§191 Šetřený hráč nebo člen admin teamu má
povinnost
poskytnout
součinnost
při
vyšetřování členy DTB na dobu nezbytnou k
řádnému vyšetření věci.
§192 DTB má povinnost informovat hráče, nebo
člena admin teamu o zahájení vyšetřování. Tato
povinnost DTB zaniká, pokud by informování o
zahájení vyšetřování mohlo zmařit průběh
vyšetřování.
§193 Vyšetřovaný hráč nebo člen admin teamu
má právo podat stížnost v případě, že:
a) existuje prokazatelně zjevná zaujatost
člena DTB při vyšetřování
b) člen DTB je přímo poškozeným
účastníkem řízení
c) člen DTB se podle názoru šetření hráče
dopouští šikanózní chování
§194 V případě podání stížnosti na člena DTB
má hráč resp. člen admin teamu povinnost unést
důkazní břemeno.
§195 Stížnost vůči řízení členy DTB se podává k
rukám majitele, prostřednictvím některého z
komunikačních kanálů.
§196 V případě shromáždění dostatečného
množství důkazů vůči hráči je DTB povinné
zpracovat návrh na potrestání hráče, do kterého
přiloží všechny získané důkazy. Tento návrh
následně předloží členovi vedení serveru na
další řešení.
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§197 Člen vedení serveru je povinen po
obdržení návrhu začít návrh řešit bezodkladně.
Člen vedení serveru je povinen v rámci návrhu
požádat o stanovisko dotyčného hráče.
§198 Konečné rozhodnutí v případech řešených
DTB ve vztahu k hráčům má vždy člen vedení.
Příslušníci DTB mají povinnost při komunikaci s
vedením navrhnout další postup resp. udělení
trestu ve smyslu rozšířených pravidel serveru,
etického kodexu
§199 V případě shromáždění dostatečného
množství důkazů vůči členovi admin teamu je
DTB povinné zpracovat návrh na potrestání
hráče, do kterého přiloží všechny získané
důkazy. Tento návrh následně předloží majiteli
serveru na další řešení.
§200 Majitel serveru je povinen po obdržení
návrhu začít návrh řešit neprodleně, nejpozději
však do sedmi dnů. Majitel serveru provede
konfrontaci s obviněným členem admin teamu
osobně, přičemž na konfrontaci může přizvat i
další členy vedení serveru.
§201 Konečné rozhodnutí v případech řešených
DTB vůči administrátorem má vždy majitel
serveru. Příslušníci DTB mají povinnost při
komunikaci s majitelem navrhnout další postup
resp. udělení trestu ve smyslu rozšířených
pravidel serveru, etického kodexu admin teamu
a interních zásad chování člena admin teamu.
Hlava 16
Závěrečná ustanovení
§ 202 Tento zákoník nabývá platnosti dne 01.
06. 2019.

