
Provozní řád počítačové sítě
Hrabova.net

spolku "Hrabova.net z.s."

se sídlem: Poplužní 777/17, Ostrava-Hrabová, PSČ 72000

I. ÚVOD
1. Spolek Hrabova.net z.s., se sídlem: Poplužní 777/17, Ostrava – Hrabová, PSČ 7200, IČO: 

27036766 , vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedenou dne 
24.7.2006 pod č.j. VS/1-1/64661/06-R, následnými právními úpravami bylo 
přetransformováno na spolek pod spisovou značkou L 7168 vedenou u Krajského soudu 
v Ostravě (dále jen spolek).

2. Rada spolku vydává v souladu se stanovami spolku následující provozní řád počítačové sítě.

3. Počítačová síť Hrabova.net je veřejná počítačová síť. Každý, kdo se stane členem spolku 
a platí pravidelné členské měsíční příspěvky může využívat síť Hrabova.net za následujících
podmínek.

II. VYMEZENÍ POJMŮ
1. „Uživatel“ počítačové sítě je každý, kdo používá počítač, nebo jiné zařízení připojené do 

sítě Hrabova.net. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného zařízení. Podmínky se 
vážou na každého kdo používá zařízení připojené do sítě Hrabova.net a každý je povinen se 
s těmito podmínkami seznámit

2. „IP adresa“ je IPV4 adresa z neveřejného rozsahu sítě CzFree.Net přidělená spolku nebo 
jeho členům. Člen může zažádat Radu o zajištění veřejné IP adresy, která bude mapována na
jeho IP adresu ve spolku.

3. „NODE“ je skupina zařízení připojených ke stejnému routeru/serveru/bráně.

4. „Správce“ je odpovědná osoba pověřená Radou obsluhovat zařízení, odpovídat za připojení, 
přenos a ochranu dat přiděleného NODE počítačové sítě.

5. „Hostname“ je doménové jméno příslušející právě jedné IP adrese.

III. IDENTIFIKACE UŽIVATELE
1. Osobní registrační údaje člena zpracovává Rada spolku a je její povinností tato uchovat 

v tajnosti.



2. V rámci počítačové sítě vystupuje člen spolku pod svým pravým jménem, jednoznačně 
přidělenou IP adresou (na základě MAC adresy, jejíž změnu je povinen ohlásit) nebo pod 
přiděleným hostname. Každý z těchto údajů je unikátním identifikátorem člena spolku.

3. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného člena spolku, používat 
IP/MAC adresu přidělenou jinému členovi.

4. Člen spolku souhlasí se zveřejněním alespoň jednoho kontaktu – svého jména a příjmení, 
emailové adresy či jiného volitelného kontaktu, ve veřejném adresním seznamu sítě 
Hrabova.net. „Veřejný“ znamená vyvěšený na otevřeném internetu.

5. Člen spolku se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s vedením spolku 
používat své hostname nebo své pravé jméno ve spojení s příslušnou IP adresou. Jednomu 
členu spolku může příslušet více IP adres.

IV. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE
1. O způsobu připojení uživatele do sítě Hrabova.net rozhoduje Rada a příslušný správce 

NODE.

2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Rady nebo rozhodnutí správce jeho NODE. 
Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí správce NODE.

3. Uživatel sítě zodpovídá za to, že k připojení bude použito zařízení, které má doklad o shodě 
(ČTÚ) a bude provozováno v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

4. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel 
vlastními silami na základě pokynů správce NODE nebo s jeho pomocí.

5. Před připojením oznámí uživatel správci NODE číslo své síťové karty (MAC) a další 
požadované informace. Správce NODE umožní uživatelům používat automatický systém 
přidělování IP adres (DHCP server). Je zakázáno používat jinou IP adresu než jaká byla 
uživateli přidělena. V případě změny síťové karty je uživatel povinen nahlásit správci 
NODE její nové číslo (MAC). A správce NODE je povinen je nahlásit Radě.

6. Pokud chce uživatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (provozovat na svém 
počítači software zvaný „server“, který umožňuje ostatním uživatelům lokální sítě, popř. 
uživatelům sítě internet, využívat služeb tohoto počítače),smí tak učinit pouze po dohodě se 
správcem NODE.

7. Připojený uživatel má právo připojení využívat pouze v jedné domácnosti na své adrese 
(uvedena na přihlášce), kde může připojit více IP zařízení pro které platí bod 5 tohoto článku
III. Povoleno je i sdílení s rodinnými příslušníky v linii přímé mimo domácnost uživatele, 
pokud je sdílení realizováno vlastními prostředky uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli 
dalším způsobem připojení sdílet s nečleny spolku bez písemného souhlasu Rady.

8. Pokud se v budoucnu v blízkém okolí bydliště/sídla uživatele (odkud se připojuje do sítě 
spolku jako člen spolku) objeví nový zájemce o připojení do sítě spolku, bude se uživatel 



snažit vyjít mu vstříc, nebude mu bránit v připojení a bude se snažit, pokud to situace 
dovolí, vytvořit s ním či ostatními místní síť LAN připojenou do sítě spolku jednou anténou.

9. Pokud v okolí uživatele vznikne místní síť LAN utvořená členy spolku a připojená do sítě 
spolku a uživatel bude jako člen spolku mít možnost se do ní připojit, bude se o toto 
maximálně snažit.

V. POVINNOSTI UŽIVATELE
1. Uživatel využívá síť Hrabova.net tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval nebo nebránil 

v užívání prostředků sítě.

2. Uživateli je zakázáno vyvíjet jakoukoliv aktivitu vedoucí k získání přístupových práv, 
privilegovaného stavu či získání kontroly nad některým zařízením než jaké má přiděleny. 
Toto se týká i klientských stanic. 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 správci NODE, popřípadě Radě.

3. Uživatel nese plnou a výhradní odpovědnost za případné neoprávněné používání a šíření 
nelegálního programového vybavení či jiných autorských děl a jakoukoli další činnost 
v rozporu s platnými zákony ČR.

4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v zatížení sítě i přes 
opakovaná upozornění Radou nebo správcem NODE, bude mu dostupnými technickými 
prostředky na rozhodnutí Rady spolku omezen přístup k prostředkům sítě Hrabova.net. 
Místo třetího a dalšího omezení přístupu k prostředkům sítě Hrabova.net může Rada 
rozhodnout o odpojení a vyloučení člena.

5. Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních členů ani jiných provozovatelů. 
Veškeré problémy bude řešit Rada. Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen
zařízení vypnout a požádat o pomoc Radu spolku.

6. Uživatel je povinen na prostředcích připojených do sítě Hrabova.net používat pravidelně 
aktualizovaný antivirový program. Dále má uživatel povinnost mít nainstalovány dostupné 
bezpečnostní záplaty (s ohledem na svůj operační systém a používané programy).

7. Je doporučena instalace firewallu. Instalovaný firewall nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, 
např. musí zajistit, aby byla služba ping u všech zařízení dostupná z celé sítě.

8. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech uživatele 
nese příslušný uživatel sám. Stejně tak zodpovídá za škody způsobené jeho činností, či 
zařízením v jeho majetku, výhradně uživatel sám.

9. Spolek není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení uživatelova 
zařízení nebo počítače.

10. Je zakázáno používat počítačovou síť Hrabova.net k šíření materiálů, jejichž rozšiřování 
nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákony ČR a dobrými mravy. Je zakázáno 
obtěžovat ostatní uživatele.



VI. PRÁVA UŽIVATELE
1. Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě 

Hrabova.net, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje u svého správce
NODE, který rozhodne o dalším postupu, popř. Kontaktuje Radu.

2. Uživatel, který není spokojen s činností správce NODE nebo Rady má právo se dožadovat 
prošetření u Kontrolora spolku. Ten je povinen do 14 dnů, poskytnout uživateli vysvětlení 
nebo sdělení o dalším řešení.

3. Uživatel má právo časově neomezeného přístupu ke službám sítě Hrabova.net. Toto právo je
podmíněno dodržováním všech povinností uživatele a člena spolku a dále tím, že trasa 
k přístupovému bodu sítě Hrabova.net je v řádném provozním stavu.

VII. ZPŮSOB UPOZORŇOVÁNÍ UŽIVATELŮ
1. Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, pokud je tato spolku 

známa.

VIII. HLÁŠENÍ PORUCH
1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti Hrabova.net, 

ohlašuje uživatel správci NODE. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit vlastními 
silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení, případně se pokusit podle pokynů 
správce NODE vlastními silami závadu odstranit.

2. Závazný postup pro ohlašování poruch může být upřesněn přílohou Provozního řádu. Znění 
přílohy schvaluje Rada spolku a vystavuje ho na webových stránkách spolku.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou 26.11.2016
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