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Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB) 

ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA  

pro soutěžící a členy týmu: 

národní tým ECSC (CZECH CYBER TEAM)  

tým NSKB (KYBER TÝM) 

 

# Pravidlo 

1 
Soutěžící / člen týmu reprezentuje svou školu / instituci, národní soutěž (NSKB), 

v případě ECSC reprezentuje Českou republiku.  

2 

Soutěžící / člen týmu se chová slušně, eticky, hraje fair play, nesmí verbálně, fyzicky 

nebo jinak napadat jiné členy týmu, účastníky soutěže, vedení soutěže nebo partnery 

soutěže. Soutěžící / člen týmu nesdílí zadání soutěžních úloh, nápověď v průběhu 

soutěže, pokud to není výslovně povoleno. 

3 
Soutěžící / člen týmu respektuje Soutěžní výbor NSKB a organizační a soutěžní výbory 

ECSC (případně ICC) jako vrcholnou autoritu soutěže. 

4 
Soutěžící / člen týmu dodržuje pravidla národní soutěže, pravidla ENISA pro ECSC 

(případně ICC) a všech dalších soutěží, který se jako člen týmu účastní. 

5 
Člen týmu se řídí pokyny vedoucího a trenéra týmu (bez výhrady nezletilí členové 

týmu). 

6 
Soutěžící / člen týmu pečuje o přidělené pracovní pomůcky a technické vybavení, aby 

nedošlo k jejich znehodnocení nebo poškození. 

7 

Člen týmu se nedopouští trestného činu – má čistý trestní rejstřík, neužívá drog ani 

jiných návykových látek vymezených trestním řádem. V případě národního týmu 

dodržuje obecně platné zásady životosprávy reprezentanta, nepoužívá zakázané látky 

nebo metody (doping), seznámí se s pokyny Antidopingového výboru ČR 

(www.antidoping.cz) a řídí se jimi. 

8 
Člen týmu je dochvilný a spolehlivý. Zachovává svou osobní integritu a přispívá 

k týmové atmosféře. 

9 

Soutěžící / člen týmu respektuje a chrání symboly Centra kybernetické bezpečnosti, 

z.ú. a NSKB, zejména logo, název soutěže, název národního týmu, název letní školy a 

další vymezené interními předpisy Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú. a Soutěžního 

výboru NSKB. 
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10 
Podávání alkoholických nápojů nezletilým nebo jejich konzumace nezletilými je přísně 

zakázána. 

11 
Zletilý členové týmu v průběhu konání ECSC a dalších soutěží organizovaných pro 

NSKB a v průběhu akcí týmu NSKB omezí konzumaci alkoholických nápojů. 

12 

V případě nominace na reprezentační akci se člen týmu zúčastní takové akce a odvádí 

na ní co nejlepší výkon, pokud mu v tom nebrání vážné zdravotní, rodinné, pracovní, 

studijní či jiné důvody. 

13 
Pravidla pro člena týmu NSKB se shodně uplatní pro člena národního týmu, případně 

českého člena týmu EUROPE (ICC), pokud není uvedeno jinak. 
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