PROVOZNÍ ŘÁD Wi-Fi-Vit Network z.s.
Definice :
Sítí Wi-Fi-Vit Network se rozumí lokální nekomerční datová počítačová síť provozovaná zapsaným spolkem Wi-Fi-Vit Network
v lokalitě města Vítkova a okolních obcích.

Realizace fyzického připojení :
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Do sítě Wi-Fi-Vit Network je možné připojit pouze řádného člena zapsaného spolku, který byl přijat Radou zapsaného
spolku a splnil všechny podmínky pro členství ve výše uvedeném zapsaného spolku. Dále je možno připojit právnickou
osobu formou smlouvy na poskytování služeb sítě za předpokladu schválení obsahu smlouvy Radou zapsaného spolku.
Členství právnických osob musí naplňovat cíle zapsaného spolku.
Připojení do sítě Wi-Fi-Vit Network je možné následujícími způsoby:
a. prostřednictvím Wi-Fi zařízení instalovaného přímo do PC (zpravidla s OS Windows)
b. prostřednictvím Access Point - klient (přístupový bod v režimu klient)
c. Prostřednictvím místní sítě LAN provozované poskytovatelem
d. Jiným způsobem dle individuálního projektu schváleného Radou zapsaného spolku
Zapsaný spolek nezaručuje, že všechny způsoby připojení budou vždy dostupné. Vlastní návrh řešení připojení konkrétního
člena předloží účastník Radě zapsaného spolku. Rada má možnost navrhovanou variantu zamítnout a po dohodě s technikem
nebo správcem sítě navrhnout jinou, třeba i nákladnější variantu.
Koncové zařízení musí být vybaveno pevnou MAC adresou jednoznačně identifikovatelnou v síti.
K připojení je možné používat pouze zařízení vybavená prohlášením o shodě, schválená pro provoz v ČR.
V rámci jednoho člena zapsaného spolku (za jednu měsíční platbu jejíž výši určuje platný finanční řád zapsaného spolku)
budou v případě prvotní instalace automaticky přiděleny nebo na základě dodatečného požádání přiděleny maximálně čtyři
vnitřní IP adresy a jedna veřejná IP adresa. Pokud člen bude požadovat přidělení další IP adresy, bude toto vždy realizováno
formou zavedení nového člena zapsaného spolku se všemi poplatky s tímto souvisejícími.

Přístup ke službám a jejich využívání :
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Přístupem ke kterékoliv ze služeb nabízených zapsaným spolkem Wi-Fi-Vit Network se člen zapsaného spolku stává
uživatelem a zavazuje se akceptovat tento provozní řád zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network. Dále člen přijímá
odpovědnost za zaplacení stanovených poplatků, jak je stanoveno ve Finančním řádu zapsaného spolku a je zodpovědný za
veškeré své chování v síti zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network.
Uživatel je odpovědný za veškerý obsah dat uložených na jeho počítačích připojených do sítě Wi-Fi-Vit Network, jako i za
legálnost software, který využívá na svých počítačích. Dále odpovídá i za veškerý obsah svých dat, které si uloží na
serverech poskytovatele Wi-Fi-Vit Network (např.: pomocí FTP přístupu, e-mailu apod.). Na webových stránkách
umístěných na počítačích zapsaného spolku a v souborech na lokálním disku uživatelem určených ke sdílení se přísně
zakazuje vystavovat, nabízet nebo jinak zpřístupňovat obsah porušující platné zákony České republiky, zejména narušující
autorská práva a mravní vývoj mládeže.
Uživatel se zavazuje počínat si při využívání poskytovaných služeb zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network tak, aby tím
nedocházelo k porušování platných zákonů, provozního řádu zapsaného spolku a k omezování či obtěžování ostatních členů
zapsaného spolku.
Uživatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet narušovat provoz Wi-Fi-Vit Network systémy a aplikace
(vědomé nadměrné zatěžování systému nad rámec zakoupených služeb, pokusy o proniknutí do zabezpečených systémů
apod.). Účastníkovi je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě, které není jeho osobním majetkem. Je
rovněž zakázáno upravovat koncové Wi-Fi zařízení a měnit jeho výkon. Pokud bude kontrolními orgány takový případ
zjištěn, odpovídá plně za tento stav jeho koncový uživatel (majitel).
Každý uživatel musí sdělit do databáze sítě Wi-Fi-Vit Network MAC-adresu své karty v počítači (WIFI nebo LAN), která
bude pevně svázána s přidělenou IP adresou. Každý uživatel obdrží standardně pouze jednu IP adresu. Ve výjimečných
případech může rozhodnout Rada zapsaného spolku o přidělení více IP adres, vždy ovšem pevně svázaných s MAC-adresou
počítače.
Účastníku, který nadměrným stahování velkého objemu dat omezuje ostatní účastníky, může být dočasně snížena priorita či
šířka přenosového pásma.
Uživatel bude využívat služeb tak, aby nedošlo v žádném případě k porušování práv třetích osob.
Uživatel je povinen užívat službu tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv poskytovatele.
Uživatel se zavazuje poučit všechny osoby, zejména rodinné příslušníky, jimž umožní přístup k síti Wi-Fi-Vit Network či k
síti Internetu, o nepřípustnosti šíření počítačových virů, trojských koňů a podobných programů a právně napadnutelných
informací v síti Wi-Fi-Vit Network a síti Internet a nepřípustnosti neoprávněného přístupu k cizím informačním zdrojům.
Každý uživatel na všech zařízeních připojených k síti je povinen mít nainstalován, funkční a řádně aktualizován antivirový
software. Zároveň je doporučeno odpovídajícím způsobem zamezit v šíření Spyware na všech zařízeních připojených k síti.
Pokud uživatel umožní přístup k síti zapsaného spolku třetím osobám v rámci domácnosti, zodpovídá za jejich dodržování
Provozního řádu. Na všechny přístupy uskutečněné pod identifikací přidělenou uživateli se nahlíží, jako by byly učiněny
samotným uživatelem.
Správce sítě je osoba spravující hardwarové a softwarové vybavení sítě a je zodpovědný za správné fungování sítě. Síť může
mít (a také má) více správců, každý spravující svůj přístupový bod (node). Každý účastník je povinen respektovat jejich
pokyny (především svého nejbližšího, na kterého je fyzicky připojen).
Správce sítě nebo její části si vyhrazuje právo kontroly a podrobné analýzy logů – textových výstupů aplikací přípojných
míst za účelem kontroly funkčnosti sítě. Správce sítě zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí osobě s výjimkou případů
stanovených platnými zákony, zachová o takto získaných informacích mlčenlivost a nebude je využívat k jiným než
statistickým a bezpečnostním účelům.
Datový provoz na síti není šifrován a o zabezpečení informací je povinen se starat sám uživatel.

14. Uživatel se zavazuje, že nebude jakékoli datové služby šířit třetím osobám mimo domácnost a to jakoukoli technickou
formou. Porušení tohoto bodu provozního řádu bude mít za následek okamžité odpojení uživatele na dobu neurčitou a
vyzvání dotyčného k podání písemného vysvětlení, proč takto činil s tím, že případné vyloučení člena s ohledem na hrubé
porušení provozního řádu bude zvažovat Rada zapsaného spolku na svém nejbližším zasedání.
15. Uživateli je dále striktně zakázáno (vyjímky jsou uvedeny níže) poskytované služby šířit jakýmkoli bezdrátovým způsobem
(včetně pevného tzn. kabelového způsobu) z důvodu rušení bezdrátového spektra v oblasti přijímacího zařízení uživatele
samotného jako i ostatních uživatelů. Výjimku z tohoto zákazu lze udělit pouze na základě splnění následujících podmínek :
•
•
•
•
•

•
•

žádost o povolení bezdrátového šíření služeb bude podána Radě zapsaného spolku písemnou formou v rozsahu : účelu šíření, návrhu
technické realizace šíření včetně plánované konfigurace zařízení, specifikace (viz. bod č.4 části realizace fyzického připojení) zařízení
připojovaných k tomuto bezdrátovému vysílači
bezdrátové vysílání bude formou regulace výkonu nebo jiným technickým způsobem omezeno pouze na lokalitu objektu
(bytu/pozemku) uživatele
bezdrátové vysílání bude realizováno výhradně normou IEEE 802.11b
bezdrátové vysílání bude zabezpečeno šifrovaným přenosem
bezdrátové vysílání bude nastaveno dle pokynů poskytovatele (zejména se jedná o nastavení názvu SSID a vysílacího výkonu)
bude umožněn nepřetržitý (vzdálený) přístup poskytovatele do konfiguračního rozhraní vysílacího zařízení a straně uživatele
splnění podmínek je vyžadováno i se zpětnou platností u členů již služeb využívajících a dané kritéria tohoto bodu naplňujících.
Splnění výše uvedených podmínek u takovýchto členů bude vyžadováno do 30-ti kalendářních dnů od data platnosti tohoto
provozního řádu.

Servisní podmínky :
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Poskytovatel nekomerční počítačové sítě Wi-Fi-Vit Network nenese odpovědnost za případné škody, respektive ušlý zisk
uživatele v souvislosti s poskytováním služeb sítě Wi-Fi-Vit Network. Uživatel nemůže na poskytovateli soudně, ani jinou
cestou vymáhat jakékoli další náhrady vyplývající z těchto závad.
Uživateli služeb bude v rámci kompatibility sítě doporučen pro připojení do sítě Wi-Fi-Vit Network otestovaný jednotný
hardware. Pokud se přesto uživatel rozhodne používat jiný hardware, než je doporučen správcem sítě, nelze v tomto případě
garantovat funkčnost připojení na straně uživatele.
Poskytovateli bude dána vždy příležitost napravit jakýkoli zjištěný nedostatek v některé službě dříve, než dojde k porušení
jeho povinností dle smlouvy. Uživatel dovolí poskytovateli přijmout všechna příslušná opatření k obnovení dotčené služby.
Testem funkčnosti je u datových služeb ověření spojení přes TCP/IP protokol (ping nebo traceroute).
Poskytovatel nekomerční počítačové sítě Wi-Fi-Vit Network neodpovídá za závady na počítačové síti uživatele.
Počítačovou sítí uživatele se rozumí všechna zařízení a kabelového vedení včetně příslušného obslužného software na
uživatelově PC, od servisního rozhraní dále směrem k zařízení uživatele.
Poskytovatel nekomerční počítačové sítě Wi-Fi-Vit Network se zavazuje, že v rámci svých možností odstraní písemně
nahlášenou poruchu na straně poskytovatele do 24 hodin od jejího nahlášení uživatelem.
Poskytovatel nekomerční počítačové sítě Wi-Fi-Vit Network si vyhrazuje právo omezit částečně nebo i zcela poskytování
služby z důvodu plánované údržby či rekonfigurace sítě za předpokladu, že o tomto bude členy informovat formou emailu
nebo vývěskou na WWW stránkách minimálně 3 dny předem.

Sankce za porušování provozního řádu :
V případě, že člen prokazatelně porušuje jakoukoli část tohoto provozního řádu bude v rámci řešení tohoto porušování
postupováno následovně :
1.
2.
3.

v případě prvního výskytu porušování pravidel provozního řádu zapsaného spolku bude člen upozorněn na tuto situaci
pomocí elektronického sdělení na kontaktní email, který uvedl v přihlášce do zapsaného spolku
v případě druhého výskytu porušování pravidel provozního řádu zapsaného spolku bude člen na 24 hodin odpojen od sítě
Wi-Fi-Vit Network
v případě třetího výskytu porušování pravidel provozního řádu zapsaného spolku bude rada zapsaného spolku zvažovat a
následně hlasovat o vyloučení tohoto člena z řad členů zapsaného spolku. Při zvažování bude brán patřičný zřetel na časové
úseky mezi jednotlivými porušeními provozního řádu.

Závěrečná ustanovení :
1.
2.
3.

Jsou-li některá ustanovení tohoto provozního řádu považována za neplatná, nelegální nebo neproveditelná, nemá to vliv na
platnost, legálnost a proveditelnost ostatních ustanovení.
Tyto podmínky se řídí zákony ČR a veškeré spory mezi členy a poskytovatelem náleží do výhradní soudní pravomoci soudů
v ČR.
Změny tohoto Provozního řádu schvaluje Rada nebo Valná hromada zapsaného spolku.

Ve Vítkově 22.4.2014 (tato verze provozního řádu platí od 22.4.2014)

