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občanské sdružení 

 
Provozní řád 

 
 

Čl. 1 
Síť TachovskáNET: 

 
TachovskáNET je telekomunikační síť s připojením do Internetu. Páteřní síť je v 
plné míře majetkem neziskového občanského sdružení TachovskáNET, které tuto 
síť provozuje a spravuje. Každý, kdo se stane členem sdružení (vymezují stanovy 
občanského sdružení), může využívat TachovskáNET za těchto podmínek. 
 

 
Čl. 2 

Připojení uživatele: 
 
1. O způsobu připojení uživatele do sítě rozhoduje výkonný výbor nebo prezident 

sdružení.  
2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí prezidenta nebo výkonného výboru, 

které je nadřazeno rozhodnutí prezidenta sdružení.  
3. Koncový uživatel sítě TachovskáNET zodpovídá za to, že k připojení bude 

použito zařízení, které má doklad o shodě (Český Telekomunikační Úřad) a 
nebude způsobovat jakékoliv problémy se sítí nebo rušení v jeho okolí.  

 
 

Čl. 3 
Povinnosti uživatele: 

 
1. Uživatel pracuje v síti tak, aby ostatním uživatelům nenarušoval užívání 

prostředků sítě.  
2. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v zatížení sítě 

i přes upozornění, bude mu dostupnými technickými prostředky snížena 
přístupová rychlost do sítě TachovskáNET.  

3. Uživateli je zakázáno  používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do 
sítě či aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě či získání kontroly 
nad některým zařízením. Toto se týká i klientských stanic.  

4. Uživatel ručí za zveřejnění svých osobních údajů nebo údajů o cizích osobách v 
síti TachovskáNET, v návaznosti na zákon o ochraně osobních dat.  

5. Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového 
vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.  

6. Na síti je zakázáno použití techniky překladu adres (změna IP adres v hlavičce 
paketu při jeho průchodu sítí, tzv. NAT). Pokud potřebuje uživatel k síti připojit 
více zařízení, bude mu přidělen potřebný počet IP adres.  

7. Uživatel může používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). 
Těmito prostředky ale nesmí filtrovat IP pakety typu ICMP, např. musí zajistit, aby 
byla služba ping u všech zařízení dostupná z celé sítě.  

8. Uživatel má povinnost sám sebe informovat o změnách a událostech na síti a 
využívat k tomu dostupné zdroje (web a email na portálu www.tachovska.cz). 



Čl. 4 
Způsob upozor ňování uživatel ů: 

 
1. Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí emailová zpráva, telefonická 

domluva, osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber či jakýkoliv jiný komunikační kanál. 
2. První výzva - částečné omezení funkčnosti uživatelova subnetu, IP či MAC 

adresy.  
3. Druhá výzva - omezení přístupu na internet i do lokální sítě. Myslí se tím např.: 

filtrování portu 1024-65535, omezení rychlosti, zablokovaní jedné či více služeb.  
4. Třetí výzva - návrh výboru na projednání a prošetření. Výkonný výbor rozhodne o 

tom jestli bude člen vyloučen ze sdružení či nikoliv.  
5. Výzva se klasifikuje jako neakceptovatelná po 2 dnech od odeslání. Správce sítě 

dokáže ověřit, jestli uživatel výzvu obdržel. 
 
 

Čl. 5 
Postihy: 

 
1. Výbor má právo na vyměření trestu (omezení rychlosti připojení, zablokování 

některých síťových služeb atd.). 
2. Nejvyšším trestem vůči uživateli je vyloučení člena ze sdružení bez jakékoliv 

náhrady.  
 

 
Čl. 6 

Práva uživatele: 
 
1. Uživatel má právo požadovat odstranění technických problémů, které vznikají na 

straně sítě TachovskáNET, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel 
uplatňuje u správce sítě. Technické řešení je v kompetenci správce v návaznosti 
na organizační strukturu sdružení TachovskáNET.  

2. Uživatel, který není spokojen s činností nebo rozhodnutím správce sítě, má právo 
se dožadovat prošetření u výkonného výboru. Ten je povinen do 14 dnů, 
poskytnout uživateli vysvětlení nebo sdělení o dalším řešení.  

3. Uživatel má právo na informace o sdružení - financování sdružení a hospodaření, 
být informován o rozhodnutí všech orgánů sdružení.  
 
 
 
 
 

Tento provozní řád sítě TachovskáNET nabývá účinnosti dnem vydání  
 

V Plzni dne 14. května 2004 


