Provozní ř ád Nemcice.Net

Sí ť Nemcice.net:
Nemcice.Net je broadband telekomunikační síť. Páteřní síť je v plné míře majetkem
neziskového občanského sdružení Nemcice.Net, které tuto síť provozuje a spravuje. Každý, kdo
se stane členem sdružení (vymezuje organizační řád a stanovy sdružení), může využívat
Nemcice.Net za dodržení těchto podmínek.
Uživatel:
• Uživatel je člen občanského sdružení Nemcice.Net, který je připojen do sítě Nemcice.Net
• Uživatelem se může stát každý člen sdružení Nemcice.Net, kterému místní podmínky
umožňují připojení do této sítě (budoucí uživatel).
Správce AP:
• Správce AP je uživatel, který se stará o technické a administrativní záležitosti kolem
konkrétního přípojného bodu (AP).
• Správce AP je delegován Radou na dobu neurčitou.
Identifikace Člena:
Číslo člena
P ř ipojení uživatele:
• Člen je povinen respektovat rozhodnutí Rady sdružení o způsobu a podmínkách připojení.
Tato rozhodnutí vydává Rada sdružení ve formě technických specifikací obsahujících
například specifikace použitelného HW, SW, minimální sílu signálu, nebo například pravidla
pro zohlednění místních podmínek - přímá viditelnost apod. Tato rozhodnutí mají za cíl
zejména zajistit kvalitní a bezproblémovou funkci sítě Nemcice.Net
• Koncový uživatel sítě Nemcice.Net zodpovídá za svoji část přípojky - tj. zpravidla u
bezdrátového připojení soustavu anténa - kabeláž - karta/client - PC, nebo v případě
kabelového připojení kabeláž - karta - PC. V případě že tato soustava nebude splňovat minima
přijatá radou, může dojít až k odpojení člena od sítě.
• V případě připojení technologií wi-fi uživatel také zodpovídá za to, že k připojení bude
použito zařízení, které má doklad o shodě (Český Telekomunikační Úřad) ve shodě s GPL pro
dané pásmo.
• Člen má právo na zhodnocení situace v přípojném místě, na doporučení způsobu a
technologií nutných pro připojení, proměření signálu apod. formou konzultace správce AP,
popřípadě radou zmocněnou osobou.
• Montáž přípojky si uživatel může udělat svépomocí, nebo objednat u odborné firmy. Po
dokončení instalace je uživatel povinen před oživením zajistit její proměření. Proměření
provádějí Radou pověření členové sdružení. V případě, že přípojka nebyla proměřena, nebo
neodpovídá Radou vyhlášeným podmínkám, nemůže být zprovozněna.
• Člen je povinen po předchozí domluvě zpřístupnit svoji přípojku pro diagnostické účely
členům pověřených Radou k provádění těchto úkonů. V případě zjištění, že přípojka
nedosahuje parametrů specifikovaných radou je povinen přípojku odpojit, nebo zajistit
nápravu.
Povinnosti uživatele:
• Uživatel využívá síť Nemcice.Net tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval její užívání.
• Uživatel nesmí přetěžovat prostředky sítě Nemcice.Net.
• Uživateli je zakázáno používat jakékoliv prostředky a techniky, které by mohly sloužit k
průniku do HW a SW prostředků sítě nebo zařízení ostatních členů či vyvíjet aktivity
směřující k získání omezených prostředků sítě či získání kontroly nad těmito zařízeními.
• Uživatel je zakázáno podobné techniky a prostředky používat k těmto účelům i na
prostředky mimo síť Nemcice.Net.
• Uživatelem bude dodržovat „netiquete“ tj. zásady správného chování v síti Nemcice.Net i
mimo ni. (antivirová kontrola, firewall, spam, dodržování pravidel veřejných služeb - DChub,
email, webhosting), tak aby nemohlo dojít např. k omezení provozu z veřejné IP adresy
sdružení poskytovateli těchto služeb. Člen nese plnou zodpovědnost za škody takto způsobené

třetím stranám i sdružení Nemcice.Net
• Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních členů ani jiných subjektů. Veškeré
takové problémy bude řešit správce AP spolu s Radou sdružení. Obecně platí, že člen, který
způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o vyjádření správce AP nebo Radu
sdružení.
• Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo
jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR na své přípojce.
• Uživatel je doporučeno používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall).
• Uživatel je povinen se pravidelně informovat o nových skutečnostech ve sdružení
Nemcice.Net a to zejména z oficielních webových stránek www.nemcice.net
Způsob upozorňování uživatelů:
• Uživatel bude upozorněn na důležité skutečnosti týkající se sítě Nemcice.Net, nebo jeho osoby
výzvou. Výzvou se myslí zveřejnění zprávy na stránkách Nemcice.Net, emailová zpráva na jeho
adresu udanou na přihlášce do sdružení, telefonický kontakt nebo osobní kontakt.
• V případě webových stránek a emailu se zpráva po 7 dnech od zveřejnění/odeslání považuje
za automaticky doručenou.
Postihy:
• Člen je vždy nejprve upozorněn na porušení svých povinností a je mu dána možnost
nápravy.
• Pokud ani po opětované výzvě nedojde k nápravě, má Rada sdružení možnost omezit nebo
odebrat uživateli jeho práva.
• Nejvyšším postihem vůči uživateli je vyloučení člena ze Sružení bez náhrady.
Práva uživatele:
• Uživatel má právo na využívání všech prostředků sítě stejnou měrou jako ostatní uživatelé pokud to místní podmínky, zásah třetí osoby nebo vyšší moci neznemožňují.
• Uživatel má právo požadovat odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě
Nemcice.Net, a které s nimi přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u svého správce
AP. Problémy vzniklé na straně sítě se budou správci sítě vyřešit v nejkratším možném
termínu. Technické řešení je v kompetenci správce AP v součinnosti s Radou sdružení.
• Uživatel, který není spokojen s činností nebo rozhodnutím Rady sdružení, správci AP,
Předsedou sdružení, má právo se odvolání k Valné Hromadě.
• Uživatel má právo na informace o sdružení - financování sdružení a hospodaření, být
informován o rozhodnutí všech orgánů sdružení

