o.s. Pancake.CZ
Provozní ád po íta ové sít
ob anského sdružení „Pancake.CZ“
se sídlem: Mírové nám stí 87, Bakov nad Jizerou 294 01

1. Úvod
1.1. Ob anské sdružení Pancake.CZ, se sídlem: Mírové nám stí 87, Bakov nad Jizerou 294 01,
O: 26 64 11 01(dále jen „o.s.“), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra eské republiky
provedeným dne 11. 9. 2003 pod . j. VS/1-1/54 987/03-R.
1.2. Rada o.s. vydává v souladu se stanovami o.s. následující provozní ád po íta ové sít .
1.3. Po íta ová sí Pancake.CZ je neve ejná broadband po íta ová a telekomunika ní sí .
Páte ní sí je majetkem o.s. Pancake.CZ, které tuto sí provozuje a spravuje. Každý, kdo se
stane lenem o.s. a platí pravidelný lenský m sí ní poplatek, m že využívat sí
Pancake.CZ za podmínek uvedených dále.

2. Vymezení pojm
2.1. „Uživatel“ po íta ové sít je každý, kdo používá po íta nebo jiné za ízení p ipojené do sít
Pancake.CZ. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného po íta e.
2.2.

len“ je lenem o.s. a zárove uživatelem po íta ové sít . len používá po íta nebo jiné
za ízení p ipojené do sít Pancake.CZ.

2.3. „AP (access point)“ je bezdrátový p ístupový bod do sít Pancake.CZ.
2.4. „Správce“ je odpov dná osoba, která je pov ená Radou obsluhovat za ízení, odpovídat za
ipojení, p enos a ochranu dat p id leného AP po íta ové sít .

3. Identifikace uživatele
3.1. Osobní registra ní údaje lena zpracovává Rada o.s. a je její povinností tyto údaje uchovat v
tajnosti.
3.2. V rámci po íta ové sít vystupuje len o.s. pod svým pravým jménem nebo pod unikátním
identifikátorem ( lenským íslem), které dostane p id lené od Rady o.s..
3.3. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného lena o.s..
3.4.

len o.s. se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s vedením o.s. používat sv j
unikátní identifikátor nebo své pravé jméno.

4.

ipojení lena

4.1. O zp sobu p ipojení lena do sít Pancake.CZ rozhoduje Rada o.s. a p íslušný správce AP.
4.2.

len je povinen respektovat rozhodnutí Rady o.s. nebo rozhodnutí správce jeho AP.
Rozhodnutí Rady o.s. je nad azeno nad rozhodnutí správce AP.

4.3.

len sít zodpovídá za to, že k p ipojení bude použito za ízení, které má doklad o shod
TÚ).

4.4. Fyzické p ipojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí len vlastními
silami na základ pokyn správce AP nebo s jeho pomocí.
4.5.

ed p ipojením oznámí len správci AP íslo sí ové adresy (MAC) své sí ové karty, nebo
HW za ízení a další požadované informace. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká

byla lenovi p id lena. Jakoukoliv zm nu sí ové adresy (MAC) je len povinen nahlásit
správci AP.
4.6. Pokud chce len ze svého po íta e poskytovat n jakou službu (server), smí tak u init pouze
po dohod se správcem AP.

5. Povinnosti lena
5.1.

len pracuje v síti Pancake.CZ tak, aby ostatním
v užívání prost edk sít .

len m nenarušoval nebo nebránil

5.2.

lenovi je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by nazna ovaly pr nik do sít i
aktivity sm ující k získání omezených prost edk sít , p ístupových práv, privilegovaného
stavu i získání kontroly nad n kterým za ízením, než jaké má p id leny. Toto se týká i
klientských stanic. Jestliže len jakýmkoliv zp sobem (v etn hardwarové nebo softwarové
chyby systému) získá lenská práva nebo privilegovaný stav, který mu nep ísluší, je
povinen tuto skute nost neprodlen ohlásit správci AP.

5.3.

len ru í za p ípadné neoprávn né používání a ší ení nelegálního programového vybavení
nebo jiných prost edk , které jsou v rozporu s platnými zákony R.

5.4.

len nesmí, a již zám rn , nebo z nedbalosti i nev domosti, p et žovat sí . Bude-li len
pokra ovat v nadm rném vyt žování sít i p es opakovaná upozorn ní Rady o.s. nebo
správce AP, bude mu dostupnými technickými prost edky po rozhodnutí Rady o.s. omezena
ístupová rychlost do sít Pancake.CZ, p ípadn bude lenovi do zjednání nápravy
zamezen p ístup do sít o.s..

5.5.

len nesmí svým za ízením rušit za ízení ostatních len , ani za ízení jiných organizací.
Veškeré problémy bude ešit Rada o.s.. Obecn platí, že len, který zp sobí rušení, je
povinen za ízení vypnout a požádat o pomoc Radu o.s..

5.6. Na síti je zakázáno použití techniky p ekladu adres (zm na IP adres v hlavi ce paketu p i
jeho pr chodu sítí, tzv. NAT). Pokud pot ebuje len k síti p ipojit více za ízení, bude mu
id len pot ebný po et IP adres. Rada o.s. m že ve výjime ných p ípadech NAT povolit.
5.7. Každý len o.s. si m že do sít Pancake.CZ p ipojit až t i PC. Každý len o.s. si m že do
sít p ipojit jedno HW za ízení nebo jednu Wi-Fi kartu sloužící pro p ipojení na AP o.s..
Každý len o.s. si m že do sít p ipojit jedno za ízení typu IP-telefon. Pot ebné IP adresy
budou lenovi p id leny. V p ípadech jiného nebo dalšího za ízení je len vždy povinen
zažádat Radu o.s. nebo Správce o možnost p ipojení tohoto za ízení.
5.8.
5.9.

len nesmí umožnit p ipojení do sít Pancake.CZ t etí osob

.

(1)

len m že používat prost edky pro filtrování sí ového provozu (firewall). T mito
prost edky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, nap . musí zajistit, aby byla služba ping
u všech za ízení dostupná z celé sít (2).

5.10.Odpov dnost za p ípadné škody na technickém vybavení lena nebo datech lena nese
íslušný len sám.
5.11.Správce AP není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení
za ízení nebo po íta e lena.
5.12.Je zakázáno používat po íta ovou sí Pancake.CZ k ší ení materiál , jejichž rozši ování
nebo ve ejné vystavování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obt žovat ostatní uživatele
nevyžádanou poštou. Je zakázáno využívat po íta ovou sí Pancake.Cz k jakékoliv
nezákonné innosti.

(1) S výjimkou podle bodu 6.7. a 6.8.
(2) Z diagnostických d vod .

6. Práva lena
6.1.

len má právo podílet se na rozvoji a správ informa ních technologií v o.s..

6.2.

len má právo požádat o odstran ní technických problém , které vznikají na stran sít
Pancake.CZ a které s ním p ímo souvisí. Sv j požadavek len uplat uje u svého správce
AP. Technické ešení je v kompetenci Rady o.s..

6.3.

len, který není spokojen s inností správce AP, má právo se dožadovat prošet ení u
kontrolora o.s.. Ten je povinen do 14 dn poskytnout lenovi vysv tlení nebo sd lení o
dalším ešení.

6.4. Každý len má právo požádat o p id lení vlastní e-mailové schránky pod doménou
Pancake.CZ.
6.5.

len má právo asov neomezen užívat sí Pancake.CZ. Toto právo je podmín no
pr žným dodržováním všech povinností lena o.s.. O.s. však neodpovídá za škody, které
jsou zp sobeny výpadky sít Pancake.CZ a negarantuje funk nost po íta ové sít
Pancake.CZ.

6.6.

len má právo využívat programy pro vzájemné sdílení soubor .

6.7.

len - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí spole nou domácnost,
ístup do sít Pancake.CZ. Za p ípadné škody vždy odpovídá len.

6.8.

len - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovn právním
vztahu, p ístup do sít Pancake.CZ. Za p ípadné škody vždy odpovídá len.

7. Zp sob upozor ování len
7.1.

len bude upozorn n výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická domluva,
osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber i jakýkoliv jiný komunika ní kanál.

8. Hlášení poruch
8.1. Bezprost ední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z p ipojení k síti Pancake.CZ,
ohlašuje len správci AP. P ed ohlášením poruchy je však povinen ov it vlastními silami,
zda závada nespo ívá v jeho koncovém za ízení, p ípadn se pokusit podle pokyn správce
AP vlastními silami závadu odstranit.

9. Záv re ná ustanovení
9.1. Tento provozní ád nabývá ú innosti dnem jeho zve ejn ní.
V Bakov nad Jizerou 06.08.2008
Rada o.s.

