Provozní řád sdružení Svata.net – schválený dne 19.9.2005

verze: 20050911

Provozní řád sítě občanského sdružení Svata.net
(schválený Radou sdružení dne 19.9.2005)

Pojmy:
–

„sdružení“:

občanské družení Svata.net

–

„člen“

právoplatný člen sdružení Svata.net

–

„Rada“

Rada sdružení, výkonný orgán sdružení, volena VH

–

„síť“

počítačová síť sdružení

–

„uživatel“

člen sdružení připojený k síti sdružení

–

„AP“

přístupový bod sítě sdružení

Síť sdružení:
–

sdružení spravuje počítačovou síť komunitního charakteru sloužící ke komunikaci mezi jednotlivými členy
sdružení, k sdílení připojení do sítě Internet a k propojení s dalšími sítěmi obdobného charakteru

–

sítí sdružení je chápáno veškeré technické a softwarové vybavení sloužící k datovému propojení počítačů
jednotlivých členů, k připojení do sítě Internet jakož i k propojení s dalšími sítěmi obdobného charakteru

–

síť sdružení je budována všemi dostupnými prostředky odpovídajícími normám a předpisům ČR

–

každý právoplatný člen (viz Stanovy sdružení) s uhrazenými členskými příspěvky je oprávněn využívat síť
sdružení a nesmí být v tomto právu omezován

Provoz sítě sdružení:
–

sdružení provozuje síť především vlastními silami - dobrovolnou aktivitou členů sdružení

–

v případě potřeby či negativních zkušeností s provozem či ve stavu nouze lze provozování sítě zajišťovat
vnějšími silami

–

organizací zajištění provozu sítě je pověřena Rada, ta může zajišťováním provozu pověřit další členy
sdružení, případné může založit odborné komise pro jednotlivé tematické okruhy zajišťování provozu

–

členové pověření správou sítě s přístupovými kódy/právy na jednotlivé prvky sítě musí být do sítě připojeni
šifrovaným spojením

–

„správce AP“ je uživatel, který se stará o technické a administrativní záležitosti kolem konkrétního
přístupového bodu sítě, správce AP je delegován Radou na dobu neurčitou

–

Rada vydává a udržuje v aktuálnosti „Postup nahlašování poruch a závad“ v síti sdružení

Připojení členů/uživatelů k síti sdružení:
–

členové se k síti mohou připojit pomocí AP za splnění technických podmínek pro připojení do sítě

–

technické podmínky pro připojení do sítě sdružení vydává Rada ve formě technických specifikací (například
specifikace použitelného HW, SW, minimální síla signálu, přímá viditelnost apod). Tato rozhodnutí mají za cíl
zejména zajistit kvalitní a bezproblémovou funkci sítě

–

přidělené členské číslo při vstupu do sdružení je zároveň jedinečným uživatelským ID v rámci provozu sítě

–

uživatel sítě 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 technické specifikace vydané Radou, může dojít až k odpojení od sítě
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člen má právo na zhodnocení situace ohledně jeho připojení k síti, na doporučení způsobu a technologií
potřebných pro připojení, proměření signálu atd. Součinnost ze strany sdružení je nejlépe požadovat po
správci AP zamýšleného použít pro připojení do sítě, po Radou k této činnosti pověřené osobě/osobách, či po
orgánech sdružení. Výstupem těchto konzultací by měla být volba vhodné technické specifikace pro připojení
člena, či návrh nové technické specifikace ke schválení Radou

–

montáž přípojky si člen zajišťuje svépomocí, dohodou s ostatními členy sdružení, nebo odbornou firmou. Po
dokončení instalace je člen povinen před oživením přípojky zajistit její kontrolu a proměření. Proměření
provádějí Radou pověření členové sdružení. V případě, že přípojka nebyla proměřena, nebo neodpovídá
Radou vyhlášeným technickým specifikacím, nemůže být zprovozněna

Povinnosti uživatele:
–

používat výhradně technické prostředky povolené k provozování v ČR na základě platné legislativy

–

využívat síť pouze tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval její užívání

–

zákaz používání jakýchkoli prostředků a technik, které by mohly sloužit k průniku do HW a SW prostředků
sítě, zařízení ostatních členů či osob a prostředků mimo sdružení či vyvíjet aktivity směřující k získání
omezených prostředků sítě či získání kontroly nad těmito zařízeními

–

dodržovat zásady správného chování v síti i mimo ni (tzv. „netiketa“), tak aby nemohlo dojít např. k omezení
provozu z veřejné IP adresy sdružení poskytovateli těchto služeb. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody
takto způsobené třetím stranám i sdružení

–

uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů či členů a ani jiných subjektů. Veškeré
takové problémy bude řešit správce AP spolu s Radou. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je
povinen zařízení vypnout a požádat o vyjádření správce AP nebo Radu

–

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 je doporučeno používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale
nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP echo a to z diagnostických důvodů (používáno při administraci sítě)

–

pravidelně (jednou za týden) vyzvedávat elektronickou poštu z adresy uvedené v seznamu členů

–

informovat se o nových skutečnostech ve sdružení a to zejména z oficiálních webových stránek
http://www.svata.net

–

uživatel 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 a zajistit neprodleně nápravu

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 a které s nimi
přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje pomocí postupu nahlašování poruch a závad vydaného
Radou

–

uživatel, který není spokojen s činností nebo rozhodnutím Rady, správce AP, předsedou sdružení, či
ostatních orgánů sdružení, a to nejenom ve vztahu na provoz sítě, má právo se odvolat k Valné Hromadě

–

uživatel má právo na informace o síti sdružení, jejím rozšiřování, statistikách provozu a dostupných služeb
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Způsob informování uživatelů o dění v síti a věcech souvisejících:
–

pro všeobecnou informovanost uživatelů o dění v síti bude udržován v provozu intranet na adrese
http://www.svata.net

–

uživatel bude upozorněn na důležité skutečnosti týkající se sítě, nebo jeho osoby výzvou. Výzvou se myslí
zveřejnění zprávy na stránkách http://www.svata.net, emailová zpráva na jeho elektronickou adresu ze
seznamu členů, telefonický kontakt nebo osobní kontakt

–

v případě webových stránek a zprávy elektronické pošty se zpráva po 7 dnech od zveřejnění/odeslání
považuje za automaticky doručenou

Postihy uživatelů:
–

uživatel je vždy nejprve upozorněn na porušení svých povinností a je mu dána možnost nápravy

–

pokud ani po opětované výzvě nedojde k nápravě, či je porušení povinností opakované, má Rada možnost
omezit nebo odpojit uživatele od sítě, či pozastavit uživateli členství s následným návrhem na vyloučení člena
ze sdružení na další VH

Tento Provozní řád občanského sdružení Svata.net vydává Rada sdružení Svata.net dne 19.9.2005.

–

Podpisy členů Rady:
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