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1. ÚVOD 
 
Rada Spolku vydává v souladu se Stanovami Spolku tento Provozní řád. 
 
 
2. VYMEZENÍ POJMŮ 
 
2.1. „Prostředky Spolku“ je myšlen soubor věcí ať už hmotných či nehmotných, se 
kterými je Spolek oprávněn nakládat a to buď na základě vlastnictví či jiného práva. 
 
2.2. „Síť Spolku“ tvoří soubor Prostředků Spolku, jež jsou propojené způsobem, 
umožňujícím vzájemnou komunikaci. 
 
2.3. „Uživatelem“ se rozumí osoba, jež používá Prostředky Spolku či jiné zařízení 
připojené do Sítě Spolku. 
 
2.4. „Místní Správce“ je osoba pověřená Radou Spolku k obsluze Sítě Spolku, 
nakládání s Prostředky Spolku a komunikaci s Uživateli. 
 
2.5. „Výzvou“ se myslí emailová zpráva, SMS, telefonický hovor, osobní domluva, či 
jakýkoliv jiný běžně užívaný komunikační kanál. 
 
 
3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
3.1. Každý, kdo je řádným členem Spolku, či ten komu toto právo přizná Rada, se 
může stát Uživatelem. 
 
3.2. Prostředky Spolku slouží Uživatelům především k naplňování cílů Spolku dle 
stanov. 
 
3.3. Síť Spolku je provozována Spolkem pro potřeby Spolku a veřejnosti formou 
„Best-effort“, bez nároku na garanci parametrů. 
 
3.4. Síť Spolku je zpravidla propojena s dalšími sítěmi způsobem, umožňujícím 
vzájemnou komunikaci. Toto uskupení sítí bývá obecně označováno pojmem 
„Internet“. 
 
3.5. Pro komunikaci v Síti Spolku se zpravidla užívají protokoly kategorie IP. Použití 
protokolu IPoAC je nutno předem projednat s Radou. 
 
3.6. Komunikace v Síti Spolku může být omezena např. z důvodu zajištění 
bezpečnosti či integrity Sítě Spolku či jiných sítí, nebo pro neplnění jiných povinností 
Uživatele. 
 



 
 
4. IDENTIFIKACE UŽIVATELE 
 
4.1. V rámci Sítě Spolku vystupuje Uživatel pod svým pravým jménem nebo pod 
unikátním identifikátorem, které uvede ve svých registračních údajích nebo pod 
Spolkem přiděleným členským číslem. 
 
4.2. Je zakázáno vystupovat pod identifikátorem jiného Uživatele. 
 
4.3. Případné svěřené osobní údaje Uživatelů zpracovává Spolek pouze v nezbytně 
nutném rozsahu a to v souladu s platnými zákony a právními předpisy. 
 
 
5. PRÁVA UŽIVATELE 
 
5.1. Uživatel může využívat přístup k Síti Spolku a dalším propojeným sítím. Toto 
právo je podmíněno dodržováním všech povinností Uživatele. 
 
5.2. Uživatel se může aktivně podílet na činnosti Spolku a dalších souvisejících 
aktivitách. 
 
5.3. Uživatel se může se svými požadavky obracet na příslušného Místního Správce, 
případně Radu. 
 
5.4. Uživatel, který není spokojen s činností Místního Správce má právo se 
dožadovat prošetření u Rady Spolku. Ta po prošetření poskytne Uživateli vysvětlení 
nebo sdělení o dalším řešení. 
 
 
6. POVINNOSTI UŽIVATELE 
 
6.1. Uživatel nakládá se svěřenými Prostředky Spolku v souladu se stanovami 
Spolku, s péčí řádného hospodáře a to způsobem co nejméně omezujícím ostatní 
Uživatele. 
 
6.2. Uživatel odpovídá za veškerý síťový provoz ze svého zařízení. 
 
6.3.Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky směřující k získání 
neoprávněného přístupu do Sítě Spolku či jiných sítí. Není také dovoleno vykonávat 
jiné aktivity směřující k získání vyhrazených prostředků Sítě Spolku, přístupových 
práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad zařízeními než jaké má Uživatel 
přiděleny. Jestliže Uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo 
softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu 
nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Místnímu Správci nebo 
Radě. 
 
6.4. Uživatel by svým jednáním neměl přetěžovat Síť Spolku, v opačném případě mu 
může být technickými prostředky omezena kapacita komunikačního kanálu pro 
přístup do Sítě Spolku. 
 
6.5. Uživatel nesmí svým zařízením rušit jiná zařízení. Záležitosti s tímto spojené řeší 



Místní Správce nebo Rada. Obecně platí, že Uživatel, který způsobí rušení je 
povinen zařízení vypnout a požádat o pomoc Místního Správce nebo Radu.  
 
6.6. Uživatel je odpovědný za zabezpečení a ochranu svých zařízení připojených do 
Sítě Spolku (například používáním pravidelně aktualizovaného antivirového 
programu, popř. firewallu). Těmito prostředky by však neměl filtrovat pakety typu 
ICMP, neboť je doporučeno, aby byla služba ping u všech zařízení v Síti Spolku 
dostupná. 
 
6.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech 
Uživatele nese příslušný Uživatel sám. 
 
6.8. Odpovědnost za škody na Prostředcích Spolku umístěných u Uživatele, 
způsobených neodborným zásahem nebo nedbalostí Uživatele nese Uživatel. 
 
6.9. Je zakázáno používat Prostředky Spolku k šíření materiálů, jejichž rozšiřování 
nebo zveřejňování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obtěžovat ostatní 
Uživatele nevyžádanými zprávami, šířit viry či jiné škodlivé programy. 
 
6.10. Na požádání je Uživatel povinen umožnit v nejkratším možném termínu 
Místnímu Správci nebo Radě přístup k Prostředkům Spolku umístěných u Uživatele. 
 
 
7. ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ 
 
Uživatelé mohou být upozorňováni Výzvou, adresovanou Uživateli. 
 
 
8. MÍSTNÍ SPRÁVCE 
 
8.1. Místním Správcem se může stát každý Uživatel, jež o to požádá Radu, pokud 
prokáže potřebné znalosti, zájem podílet se na činnostech Spolku a svém osobním 
rozvoji a vzdělávání se. 
 
8.2. Místní Správce zajišťuje v rámci svých možností a schopností provoz svěřených 
Prostředků Spolku, je nápomocen ostatním Uživatelům v záležitostech souvisejících 
se Spolkem a s Prostředky Spolku. 
 
8.3. Místní Správci při řešení běžných záležitostí vzájemně spolupracují. Případné 
mimořádné záležitosti přesahující jejich schopnosti či pravomoci řeší s Radou. 
 
8.4. Místní Správce není povinen poskytovat servis na programové nebo technické 
vybavení Uživatelů. 
 
 
9. PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ SPOLKU 
 
9.1. O způsobu připojení zařízení do Sítě Spolku rozhoduje Rada nebo příslušný 
Místní Správce. 
 
9.2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Rady nebo rozhodnutí Místního 
Správce. Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí Místního Správce. 



 
9.3. Použije-li Uživatel k přístupu k Síti Spolku vlastní zařízení, odpovídá za to, že 
dané zařízení splňuje podmínky pro provoz v zemi, v níž se zařízení nachází. 
 
9.4. Připojení či konfiguraci zařízení provádí Uživatel sám nebo za pomoci Místního 
Správce. 
 
9.5. Před připojením oznámí Uživatel Místnímu Správci číslo síťového rozhranní 
(MAC) a další požadované informace. Spolek zpravidla umožňuje Uživatelům 
používat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server). Je zakázáno 
používat jinou IP adresu, než jaká byla Uživateli přidělena, rovněž je zakázáno měnit 
MAC adresu zařízení. V případě výměny síťového zařízení je Uživatel povinen 
nahlásit Místnímu Správci nové číslo MAC. 
 
 
10. HLÁŠENÍ PORUCH 
 
Případné problémy s Prostředky Spolku, ohlašuje Uživatel Místnímu Správci. Nejprve 
je však povinen ověřit, zda závada nespočívá v jeho zařízení, případně se může dle 
pokynů Místního Správce pokusit vlastními silami závadu odstranit. 
 
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
V případě hrubého nebo opakovaného porušování Provozního řádu Uživatelem 
může Rada po předchozím upozornění Uživatele rozhodnout o odebrání oprávnění 
Uživatele užívat Prostředky Spolku. 
 
 
Tento Provozní řád byl schválen Radou Spolku dne 22. 2. 2019 s účinností od data 
schválení. 
 


