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1 Základní ustanovení a definice  

1.1 „Hráč“ je fyzická osoba, která využívá naše služby, jako například hraje na našem serveru, 

používá web apod.  

1.2 „Admin Tým“ nebo „Admin-Team“ (dále jen „AT“) je skupina hráčů, kteří souhlasili s 

dobrovolnou pomocí portálu v její lepší chod.  

1.3 „Člen AT“ je osoba, která se stará o správný chod serveru, řeší problémy mezi hráči, 

podvádění apod. Tato osoba je oprávněna poučovat hráče a udělovat jim tresty v souladu s těmito 

pravidly a se zákony České republiky. 

1.4 Funkce, oprávnění a členění skupin AT. 

1.4.1 „Správce“ je fyzická osoba, která vlastní portál tcraft.eu a server TerminusCraft a může si 

nárokovat 100% z těchto služeb. 

1.4.2 „Developer“ je fyzická osoba, která upravuje, nastavuje a vytváří virtuální prostředí pro 

portál, či server. Je jmenovám Správcem. 

1.4.3 „Hlavní Admin“ je fyzická osoba, která se stará o chod určitého serveru. Sestavuje AT a 

stará se o jeho funkčnost. Je jmenován Správcem. 

1.4.4 „Vedení“ je skupina hráčů, která vede portál a stará se o veškerý management serveru. 

Základně do této skupiny patří Správce, Developer a Hlavní Admin (Dále jen Hl.Admin). 

1.4.5 „Admin“ je fyzická osoba, která je pravou rukou Hl.Admina. Řeší problémy, na které nižší 

funkce nemá oprávnění. Je jmenován Hl.Adminem. 

1.4.6 „Moderátor“ je fyzická osoba, která řeší hráčské problémy a řešení úkolu může přesunout 

na pozici Helpera. Je jmenovám Hl.Adminem.  

1.4.7 „Moderátor Eventer“ je fyzická osoba, která má na starosti stavbu, funkčnost a správné 

fungování eventů. Je jmenován Hl.Adminem. 

1.4.8 „Hlavní Builder“ (Dále jen Hl.Builder) je fyzická osoba, která řídí, spravuje a úkoluje 

Builery. Je jmenován Správcem. 

1.4.9 „Helper“ je fyzická osoba, která radí, pomáhá a dohlíží na hráčskou komunitu. Je jmenován 

Hl.Adminem. 

1.4.10 „Eventer“ je fyzická osoba, která se stará o spouštění eventů a udělování odměn. Je 

jmenován Hl.Adminem. 

1.4.11 „Builder“ je fyzická osoba, která staví stavby pro server. Je jmenován Hl.Buildrem. 

1.4.12 „Guardian“ je fyzická osoba, která muže v omezeném rozsahu udělovat tresty. Pro hráče je 

skrytá. Jmenuje jí Správce. 

1.5 „Griefing“ je ničení, kradení, vybírání truhel a podobné škodlivé aktivity vůči ostatním 

spoluhráčům.  

1.6 „Zabanovat“ je akce, při které se odepře danému hráči přístup na server.  

1.7 „Rollback“ je akce, při které se vrátí data serveru o určený čas zpátky.  

1.8 Povolené modifikace jsou: LabbyMod, VoxelMimimap, JourneyMap, Zan’s Minimap, 

Xaero’s Minimap, Damage Indicators, Optifine HD, Shadery, TooManyItems, NotEnoughtItems, 

JustEnoughItems.  

1.9 „Evading“ je akce obcházení zabanování jakýmkoliv způsobem. Tato akce je přísně zakázána.  

1.10 „Bug“ je chyba v kódu hry, skriptu nebo programu.  

1.11 „PREMIUM“ je výhoda nebo rank, který si hráč dobrovolně koupil pomocí SMS, PayPalu 

nebo převodem.  

1.12 „Spamming“ je aktivita, která se opakuje stále dokola. Především v psaní zprávy nebo 

odesílání příkazů.  

1.13 „Tpakill“ je aktivita, při které se jeden hráč teleportuje ke druhému a bez důvodu ho zabíjí 

dokola. Tento proces je se počítá od 3. zabití během 10 minut.  

1.14 „Multiaccounting“ je aktivita, při které se jeden hráč připojí na server pod více jak jedním 

nickem.  

1.15 Je důležité dodržovat služební postup. Na serveru kontaktujte nejnižší AT funkci, ta 

kontaktuje další! 
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2 Všeobecná pravidla  

2.1 Využíváním našich služeb hráč akceptuje všechna pravidla portálu a serveru a souhlasí s níže 

uvedeným nařízením o Ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  

2.2 Hráč využíváním našich služeb uděluje souhlas s případným zveřejněním IP adresy, e-mailu 

na webu a zároveň uděluje souhlas na logování veškeré aktivity, která probíhá na našich 

serverech.  

2.3 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče (včetně PREMIUM hráčů a AT.) 

2.4 Neznalost pravidel neomlouvá.   

2.5 AT si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit.  

2.7 Je zakázána veškerá propagace jiných herních serverů.  

2.8 Hráč musí dodržovat platné zákony České republiky, nařízení a směrnice Evropské unie a 

další zákony, které platí na území České republiky.  

2.9 Nejsou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie, nacismu, homofobie a jakákoli 

rasová, či náboženská nesnášenlivost.  

2.10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární 

mluvu.  

2.11 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění, jako jsou nicky Členů AT, které 

naleznete na webových stránkách nebo ve hře.  

2.12 Členi AT jsou autority serveru a budou hráčem respektovány.  

2.13 Veškerá data serveru jsou v plném vlastnictví portálu tcraft.eu a není možné si je nijak 

nárokovat.  

2.14 Hráč nemá právo, jakkoliv vymáhat či jinak nutit AT odbanování účtu. Banování a 

odbanování je čistě v kompetenci AT.  

2.15 Portál tcraft.eu si vyhrazuje právo dočasně nebo stále přerušit funkčnost bez udání důvodu a 

návratnosti peněz, které hráč investoval.  

2.16 Veškeré škody, které nastanou díky rollbacku nejsou hráčem nárokovatelné, avšak dle 

uvážení Vedení mohou být nahrazeny.  

2.17 Pokud jste zabanován, je zakázáno si založit nový účet. (Dopouštíte se tím 1.11 - evanding)  

2.18 O druhu a délce trestu po porušení pravidel rozhoduje daný Člen AT.  

2.19 Využívání bugu i nenahlášení bugu je trestné.  

2.20 AT si vyhrazuje právo potrestat jakéhokoliv hráče při jednání nevymezeném pravidly.  

2.21 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Člen AT na ně může dle 

vlastního uvážení brát zřetel.  

2.22 Základním průkazným materiálem je výpis z logu serveru, screenshoty nebo výpověď 

nestranného svědka.  

Pozn. Nestrannost posuzuje samotný Člen AT. 

2.23 Je přísně zakázáno, jakkoliv nadměrně zatěžovat server.  

2.24 Je přísně zakázáno, jakkoliv způsobovat pády serveru.  

2.25 Vedení serveru má vždy poslední slovo. Pokud majitel svoje rozhodnutí prohlásí za 

konečné, není možné se mu odvolat.  

2.26 Hráč nesmí jakkoliv napadnout Člena AT. Jakmile se této aktivity dopustí, může být 

potrestán.  

2.27 Hráč nesmí jakkoliv napadnout jiného hráče. Jakmile se této aktivity dopustí, může být 

potrestán.  

2.28 Urážka Člena AT nebo hanobení Člena AT může být zárodkem pro právní úkon Členem, za 

porušení zákona 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, §49 Přestupky proti občanskému soužití.  

2.29 Je zakázáno lhát a podvádět Člena AT.  

2.30 Je přísně zakázáno jakkoliv urážet server, Členy AT nebo Vedení serveru.  
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3 Bezpečnostní pravidla 

3.1 Nikdo nemá právo od hráče vyžadovat přihlašovací údaje k účtu.  

3.2 Je zakázáno, jakkoliv se pokoušet dosáhnout přístupu na jiný účet, než je váš.  

3.3 Síla hesla je čistě na vaší zodpovědnosti. Pokud někomu prozradíte své heslo, není to vina 

portálu.  

3.4 Za veškeré aktivity, které vykoná účet hráče, hráč bere 100% zodpovědnosti.  

3.5 Člen AT není oprávněn vykonat změnu vašeho přihlašovacího hesla. Oprávnění má pouze 

člen Vedení.  

Pozn.: Veškerá hesla jsou hashována a ukládána bezpečně do databáze. Nikdo, kromě systému 

nemá možnost vidět originální podobu hesla. (Ani Majitel serveru) 

 

4 Globální pravidla na Minecraft 
serveru 

4.1 Je přísně zakázáno využívat jakékoliv modifikace nebo resource packy, které zvýhodňují 

hráče nad ostatními. Výjimkou jsou módy specifikované v 1.10  

4.2 Je přísně zakázáno převádět majetek z jednoho účtu na druhý bez povolení Vedení portálu.  

4.3 Je zakázáno spamovat ve veřejném, soukromém chatu nebo i příkazy.  

4.4 Griefing je přísně zakázán!  

4.5 Tpakill je přísně zakázán!  

4.6 Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem stanovených podmínek, nezaplacení 

apodobně.)  

4.7 Je přísně zakázán Multiaccounting.  

4.8 V případě neaktivity delší jak 60 dní, je možné smazání jakýchkoliv dat hráče 

administrátorem bez udání důvodu předem.  

4.9 Je přísně zakázáno využívat redstone obvody, které mohou zatěžovat server.  

4.10 Je zakázáno používat VPN/Proxy  

4.11 Je zakázáno jakkoli okrádat hráče, či narušovat soukromí jiných hráčů. 

4.12 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární 

mluvu. AT nekontroluje /msg ani /istalk. 

 

 

5 PREMIUM a SMS  

5.1 Jakékoliv služby za SMS, PayPalem a převodem jsou brány jako dobrovolný příspěvek na 

provoz serveru, tutíž služby nejsou nárokovatelné.  

5.2 Pro hráče s PREMIUM účtem jsou všechna pravidla stejná jako pro ostatní hráče a nemá 

právo je porušovat.  

5.4 V případě porušení pravidel hráčem s PREMIUM výhodami nebo rankem, může dojít k 

odebrání PREMIUM bez možnosti vrácení peněz.  

5.5 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč má právo tuto skutečnosti nahlásit 

Vedení serveru.  

5.6 Vedení portálu si vyhrazuje právo odebrání PREMIUM bez udání důvodu.  

5.7 Hráč s PREMIUM má právo přednosti v řešení ticketů před normálními hráči. 
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6 TeamSpeak a Discord server 

6.1 TeamSpeak server a Discord server smí využívat jakákoliv osoba, avšak musí ctít veškerá 

pravidla portálu tcraft.eu a zákony České republiky.  

6.2 Je zakázáno mít vulgární nick, popisek, název roomky a avatar.  

6.3 Jsou zakázány všechny projevy rasismu, nacismu, xenofobie, homofobie a diskriminace.  

6.4 Je zakázáno lhát a podvádět Členů AT.  

6.5 Na Discordu je přísně zakázáno spamovat log, PM, Room chat apod.  

6.6 Je přísně zakázáno šířit jakoukoliv podobu reklamy.  

6.7 Je zakázáno oslovovat Členů AT reálným jménem nebo příjmením, bez souhlasu dané osoby.  

6.8 Je zakázáno se vydávat za Člena AT, YouTubera nebo jinak významnou osobnost.  

6.9 Je zakázáno používat VPN/Proxy.  

6.10 Multiaccounting je přísně zakázán.  

 

7 Ochrana osobních údajů (GDPR)  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) a nařízením Evropské unie (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováním 

poskytnutých osobních dat začátku využívání našich služeb.  

Pokud začnete využívat naše služby (tzn. Příchod na web a všechny ostatní servery, které jsou ve 

vlastnictví portálu tcraft.eu), můžeme od vás získat následující osobní údaje:  

7.1 IP adresa – z důvodu ochování vašeho účtu a využítí v interních pracích systému.  

7.4 E-mail – pro získání aktivního kontaktu s uživatelem a pro možnost práce s webem.  

7.5 Cookies - pro správný chod webu, pokud chcete, můžete na svém zařízení zakázat ukládání 

cookies, lze tak provést v nastavení webového prohlížeče výhradně pro náš web. V případě, že 

zakážete používání cookies, některé části webu nemusí pracovat správně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla platná od 12.4.2020                  sepsal Denis Groer, v.r. 


