
Provozní řád počítačové sítě Občanského sdružení
Bezdrátová síť Stanet

Čl. 1. Úvodní ustanovení

Provozní řád počítačové sítě (dále jen řád) je soubor pravidel pro používání informační a komunikační 
infrastruktury (dále jen IKI). Při jeho porušování hrozí udělení nehmotného postihu. Je schvalován 
radou sdružení.

Čl. 2. Pravomoci a povinnosti členů

1)   Je zakázáno:
a) připojovat do IKI neregistrované počítače, tj. počítače, které nepřipojil a neschválil správce

IKI.
b) nastavovat síťová zařízení jinak, než jak určil správce IKI.
c) záměrně vytěžovat linku z/do Internetu stahováním velkého objemu dat (filmy, obrazy CD 

apod.) ve špičce (mezi 8 - 22 hod.) K tomuto účelu lze využít programy pro omezení rychlosti 
toku dat.

d) umisťovat na veřejná místa v síti (servery, routery, apod.) nelegální data či tato nelegální 
data veřejně vystavovat. Za legálnost dat na počítačích připojených do IKI odpovídají jejich 
majitelé.

e) jakýmkoli způsobem úmyslně poškozovat IKI či počítače členů (poškozování kabeláže, 
hackování počítačů jiných členů apod.)

f) zneužívat služeb sítě (např. elektronickou poštu) k obtěžování či poškozování jiných (např. 
nevyžádaná pošta - SPAM)

g) poskytovat své přístupové údaje jiným osobám.
h) profitovat na službách poskytovaných sdružením.
i) umisťovat na www stránky nelegální data, pornografii či jiné materiály, které zřejmě porušují 

zákony České republiky.
j) poskytovat, ať již zdarma nebo za úplatu, prostor na www serveru třetí osobě.

2)   Člen má nárok na:
a) uživatelské jméno a heslo pro přístup do členské sekce www stránek sdružení.*
b) jednu adresu elektronické pošty, která je ve formátu : jmeno_uzivatele@stanet.cz *
c) prostor pro své www stránky na serveru ve formátu http://www.stanet.cz/jmeno_uzivatele *

3)   Po individuální domluvě je možné využívat nestandardních služeb (např. získat přístup na server 
      s operačním systémem Linux)

Čl. 3. Postihy

V případě porušení řádu hrozí členovi tyto postihy (jednotlivé body navazují na Čl. 2 bod 1.). 
V případě, že se budou přestupky opakovat, prodlouží se doba postihu.

a) počítač bude odpojen od IKI a jeho identifikační číslo bude zaneseno do seznamu zakázaných 
počítačů

b) počítači bude na dobu 48 hodin zablokován přístup do IKI
c) členovi bude po dobu 48 hodin omezená rychlost Internetu na 9600 bps
d) data budou okamžitě smazána, majiteli bude zakázán přístup k síti na 48 hodin
e) člen bude podmínečně vyloučen ze sdružení
f) členovi bude po dobu 7 dní zablokováno odesílání pošty



g) člen bude na 48 hodin odpojen od sítě. Rovněž ponese zodpovědnost za všechny případné 
škody, které budou vinou poskytnutí údajů spáchány

h) členovi bude na 48 hodin odepřen přístup k síti
i) obsah www stránek bude smazán a členovi bude na měsíc zablokován přístup k nim
j) obsah www stránek bude smazán a členovi bude na týden zablokován přístup k nim

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

Změny řádu projednáva a schvaluje rada sdružení. Všichni členové obdrží nové znění řádu písemnou 
nebo elektronickou formou minimálně 7 dní před nabytím jeho platnosti.

Tento řád nabývá platnosti 1. září 2005

* služby označené hvězdičkou zatím nejsou dostupné. Budou zprovozněny postupně s rozšiřováním sítě


