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ORGANIZAČNÍ ŘÁD Hranice.net, z.s. 
 

Dále jen „Spolek“ 
a 

počítačové sítě Hranice.net 
dále jen „Síť“ 

 
a) Wi-fi technologie je z principu nespolehlivá, náchylná na zarušení jinými zdroji signálu. 
Vyplývá to též z VO-R/12/08.2005-34 vydaného CTÚ. 
To znamená, že všechny služby, které jsou na Síti k dispozici musí být z tohoto titulu negarantovatelné a 
to včetně Internetu. Vše ostatní závisí POUZE NA SLUŠNOSTI UŽIVATELŮ SÍTĚ, a to jak v používání 
Internetu, tak v používání Sítě jako takové. 
Všichni uživatelé jsou povinni při užití bezdrátových pojítek dodržovat výše uvedené VO (veřejné 
oprávnění) pro volné pásmo a sami odpovídají za porušení tohoto oprávnění nebo porušení jiných 
právních předpisu souvisejících s jejich HW nebo jejich umístěním 
 
b) Nikdo nesmí při práci v Síti porušovat soukromí ostatních účastníku, zejména sledovat jejich práci na 
Síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se 
soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto výslovně určeny ke sdílení; dále číst 
cizí poštu, sledovat práci na Internetu, nebo činit nebo navádět k činnosti takové, že by ta mohla porušovat 
soukromí ostatních, anebo by byla proti jejich vůli. 
Spolek ani další strany (např. internetový poskytovatel) nejsou v žádném případě zodpovědné za jakékoliv 
škody (poškození dat, ztráta dat, zcizení dat atd.) vzniklé připojením do Sítě. Jakékoliv vymáhání náhrad 
škod po Spolku nebo poskytovateli je vyloučeno. 
 
c) Nikdo nesmí při práci v Síti porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět k 
takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákona a předpisu s ním souvisejících. Za koncové 
stanice v soukromém vlastnictví zodpovídá každý účastník sám. Za data na serverech ve veřejně 
přístupných složkách zodpovídá uživatel, který je tam uložil. 
Chování uživatelů nesmí porušovat všeobecné uznávané "dobré mravy". 
 
d) Komukoli je zakázáno manipulovat s majetkem a jiným technickým vybavením Sítě a Spolku, které 
není jeho vlastním majetkem, bez souhlasu administrátora Sítě. 
 
e) Každý uživatel je povinen pracovat na Síti a zejména na Internetu tak, aby zbytečně nezahlcoval provoz 
a neblokoval kapacitu ostatním. 
Je zakázáno používání jakéhokoliv software, který navazuje neúměrný počet spojení v jednom okamžiku 
(desítky a více, v případě uživatele připojeného technologií 802.11b/g více než 5). To se týká především 
sítí P2P - bittorent, directconnect, kazza, emule apod. 
Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek omezení přístupu k Síti, a to bez předchozího 
upozornění. 
Je zakázáno stahovat vetší objemy dat pomocí protokolu UDP, je nutné použít TCP. Protokol UDP je 
povoleno používat pouze pro interaktivní či realtime aplikace (telefonování, multimédia, hry) a to pouze v 
případě, že daná aplikace nemá možnost použití protokolu TCP. 
 
f) Každý musí pracovat se Sítí, Internetem a e-mailem tak, aby maximálně zamezil rozšiřování 
počítačových virů. Zvlášť je nutné respektovat pravidla bezpečného čtení e-mailů. Výslovně je zakázáno 
využívání Sítě pro rozesílání nevyžádané pošty – spamu - a to jak vědomé, tak nevědomé. 
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Je důrazně doporučeno používat na PC antivirový program, firewall a program pro blokaci malware, 
spyware apod. 
Je-li v zájmu většiny uživatelů provést omezení provozu uživatelů, jsou správci, či rada Spolku oprávněni 
toto omezení aktivovat na libovolných firewallech a/nebo routerech Sítě. Omezením v zájmu většiny se 
myslí zejména blokování šíření viru či spamu a omezování datové propustnosti některých sítových 
protokolů pro udržení dobré kvality Sítě. 
 
g) Každý je povinen pracovat na Síti pod svým uživatelským jménem a nastavením počítače tak, jak mu 
bylo přiděleno v okamžiku vstupu do Sdružení (IP adresa, identifikace počítače atd.). Toto nastavení je 
možno v průběhu doby změnit, i bez souhlasu uživatele. Člen Spolku na to bude vždy s předstihem 
upozorněn. 
Uživatel nesmí bez souhlasu správce umožnit připojení počítače jiným osobám než osobám z domácnosti. 
Tzn., že nesmí připojit souseda nebo kamaráda, který není členem Sdružení, a to ani v případě, že uživatel 
nemá Internet. Uživatel nesmí poskytovat služby uživatelům, kteří na ně nemají právo. 
Domácností se rozumí: příbuzní v řadě přímé a pobočné, druh, družka, manžel a manželka nebo jeden 
spolubydlící bez daného příbuzenského vztahu, kteří bydlí v jednom bytě. 
 
h) Každý je povinen pracovat na Síti a Internetu tak, aby nepoškozoval ostatní účastníky, a nikdo nesmí 
vyvíjet činnost, nebo navádět k činnosti takové, která by mohla být ostatním účastníkům ke škodě. 
 
i) Správce sítě a routeru jmenuje Rada spolku, které je každý správce plně podřízen. Síť může mít více 
správců, každý spravující svůj přístupový(é) bod(y) (node). 
Každý uživatel je povinen respektovat jejich pokyny (především svého nejbližšího správce, na kterého je 
fyzicky připojen). 
 
j) Hranice.net, z.s. umožňuje převod členství v rámci rodiny anebo domácnosti za následujících podmínek:  
Bude podána nová přihláška s vyplněnými osobními údaji nového člena a v ní bude uvedeno, na čí 
členství navazuje, přičemž bude vyjádřen souhlas s převodem od stávajícího člena. Po schválení přihlášky 
radou spolku bude ponecháno stávající členské číslo z důvodu zachování kontinuity a předchozí členství 
bude k datu schválení nové přihlášky automaticky ukončeno bez náhrady. 
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