…Vaše komunitní síť
Provozní řád UNHfree.net z.s.
Síť UNHfree.net z.s.:
UNHfree.net z.s. (dále též Spolek) jako jeden ze svých cílů buduje a provozuje vysokorychlostní
počítačovou síť s přístupem k internetu. Tato síť je v plné míře majetkem neziskové organizace
UNHfree.net z.s. Výstavbu a správu počítačové sítě zajišťuje na základě rozhodnutí Rady
UNHfree.net z.s Technická komise sdružující aktivní členy Spolku. Každý člen Spolku (pravidla
členství vymezuje Organizační řád a Stanovy Spolku), má právo se k této síti připojit a využívat ji
za předpokladu dodržení podmínek popsaných v tomto Provozním řádu.
Technická komise:







Technická komise je orgán zřizovaný Radou spolku, do kterého jsou Radou nominování
aktivní členové Spolku se zájmem podílet se na výstavě a provozu počítačové sítě včetně
uživatelských instalací.
Podmínkou pro nominaci do Technické komise jsou nutné znalosti a způsobilost k výstavbě
a správě počítačových sítí.
Členství v kontrolní komisi vzniká nominací člena Radou spolku na základě jeho žádosti,
členství v kontrolní komisi končí odvoláním člena Radou spolku.
Počet členů Technické komise mezi 5 až 10 členy, seznam členů včetně jeho historie vede
Rada sdružení v elektronické formě, seznam je zveřejňován na stránkách www.unhfree.net.
Členové Technické komise mohou být za svoji činnost pro Spolek odměňováni dle pravidel
pro odměňování aktivních členů, které v souladu se stanovami definuje Rada spolku.

Uživatel:



Uživatelem se rozumí člen Spolku, který je připojen do sítě UNHfree.net z.s.
Uživatelem se může stát každý člen Spolku, kterému místní podmínky umožňují připojení
do této sítě.

Identifikace Člena:






Člen si při vstupu do Spolku musí zvolit unikátní ID (přezdívku).
Zakazuje se vystupovat pod ID jiného člena Spolku.
Člen se zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s vedením Spolku používat toto
unikátní ID nebo své pravé jméno.
Člen je povinen se prokázat přihláškou do Spolku v případě, že o to Rada Spolku nebo
Technická komise požádá.
Osobní údaje člena spravuje Rada spolku. Osobní údaje nejsou bez souhlasu člena
předávány třetím stranám. Přístup k osobním údajům člena mají v odůvodněných
případech pouze orgány spolku (Rada spolku, Kontrolní komise, Technická komise).
Pravidla ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách www.unhfree.net.

Připojení uživatele:








Souhrn technických prostředků nutných pro připojení člena k síti, které jsou v majetku
člena, se nazývá členská přípojka.
Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Rady Spolku a Technické komise o způsobu a
podmínkách připojení. Tato rozhodnutí jsou vydávána ve formě technických specifikací
obsahujících například specifikace použitelného HW, SW, minimální sílu signálu, nebo
například pravidla pro zohlednění místních podmínek. Tato rozhodnutí mají za cíl zajistit
kvalitní a bezproblémovou funkci sítě UNHfree.net z.s.
Uživatel sítě UNHfree.net z.s. zodpovídá za svoji přípojku. V případě že tato soustava
nebude splňovat výše zmíněné požadavky, může dojít k odpojení uživatele od sítě.
Montáž přípojky si uživatel může udělat svépomocí, nebo objednat u odborné firmy. Po
dokončení instalace je uživatel povinen před oživením zajistit její kontrolu, kterou provádí
členové Technické komise. V případě, že členská přípojka nebyla zkontrolována, nebo
neodpovídá vyhlášeným podmínkám, nemůže být zprovozněna.
Uživatel zodpovídá za to, že členská přípojka bude realizována zařízeními, která mají
doklad o shodě a která je možno provozovat v rámci ČR v souladu s odpovídajícími zákony
a normami a to zejména při montáži přípojky svépomocí.

Povinnosti uživatele:
















Uživatel využívá síť UNHfree.net z.s. tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval její užívání.
Uživatel nesmí bezdůvodně přetěžovat prostředky sítě UNHfree.net z.s.
Uživateli je zakázáno používat jakékoliv prostředky a techniky, které by mohly sloužit
průniku do HW a SW prostředků sítě nebo zařízení ostatních uživatelů či vyvíjet aktivity
směřující k získání omezených prostředků sítě či získání kontroly nad těmito zařízeními.
Uživateli je zakázáno podobné techniky a prostředky používat k těmto účelům i na
prostředky mimo síť UNHfree.net z.s.
Uživatel bude dodržovat „netiquete“ tj. zásady správného chování v síti UNHfree.net z.s. i
mimo ni. (antivirová kontrola, firewall, spam, dodržování pravidel používání veřejných
služeb - Jabber, email, webhosting), tak aby nemohlo dojít např. k omezení provozu z
veřejné IP adresy Spolku poskytovateli těchto služeb. Uživatel nese plnou zodpovědnost za
škody takto způsobené třetím stranám i UNHfree.net z.s.
Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných subjektů.
Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o
kontrolu Technickou komisi.
Uživatel je povinen umožnit přístup do konfiguračního prostředí svého bezdrátového klienta
pro diagnostické účely a to tím způsobem, že Technické komisi předá přihlašovací údaje
pro rozhraní tohoto zařízení. Uživatel tak učiní vždy neprodleně po instalaci zařízení, či
změně přihlašovacích údajů.
Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo
jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR na své přípojce.
Uživateli není povoleno sdílet své připojení ať již zdarma nebo za úplatu. Připojení člena fyzické osoby mohou používat osoby sdílející s ním trvale společnou domácnost. Připojení
člena - právnické osoby mohou využívat osoby, které jsou s ním v zaměstnaneckém
poměru. Uživatel je v případě pochyb povinen na vyzvání tento vztah Radě doložit.
Porušení tohoto bodu je považováno za hrubé porušení stanov a řádů UNHfree.net z.s.
Uživatel je za způsob využití sítě UNHfree.net z.s. těmito osobami plně zodpovědný.
Uživatel je povinen se informovat o nových skutečnostech v UNHfree.net z.s. a to zejména
z oficiálních webových stránek www.unhfree.net a ze svého emailu, který Radě poskytl jako
kontaktní email při vstupu do Spolku.

Způsob informování uživatelů:




Uživatel bude upozorněn na důležité skutečnosti týkající se sítě UNHfree.net z.s., nebo
jeho osoby výzvou. Výzvou se rozumí zveřejnění zprávy na stránkách www.unhfree.net,
doručení elektronickou poštou, dále pak systémová zpráva, telefonický, nebo osobní
kontakt.
V případě webových stránek a emailu se zpráva po 14 dnech od zveřejnění/odeslání
považuje za doručenou.

Postihy:






Člen je vždy nejprve upozorněn na porušení svých povinností a je mu dána možnost
nápravy. Tento bod se netýká hrubého porušení stanov nebo řádů UNHfree.net z.s. nebo
jednání při kterém hrozí riziko vzniku škody Spolku, nebo třetí osobě.
Pokud ani po opakované výzvě nedojde k nápravě, má Rada Spolku možnost omezit nebo
odebrat uživateli jeho práva.
V případě kdy hrozí riziko vzniku škody z prodlení Spolku nebo třetí osobě, může členovi
zamezit přístup do sítě Technická komise.
Nejvyšším postihem vůči uživateli je vyloučení člena ze Spolku bez náhrady. Tento postih je
možné aplikovat pouze při hrubém nebo opakovaném porušení stanov a řádů UNHfree.net
z.s.

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 UNHfree.net z.s., a které s nimi přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u
Rady nebo u Technické komise.
Uživatel, který není spokojen s činností nebo rozhodnutím Předsedy, Rady Spolku nebo
Technické komise, má právo se dožadovat prošetření u Kontrolní komise. Ta je povinna do
14 dnů poskytnout uživateli vysvětlení nebo sdělení o dalším řešení.

V Unhošti 28.5.2108

Za Radu UNHfree.net z.s.
Marek Fučík, předseda

