PROVOZNÍ ŘÁD Spolku JM-Net
Valná hromada zapsaného spolku dne 10.2.2005 schválila Provozní řád spolku, ten byl
novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a poté 8.1.2015 Radou spolku.

Čl. 1
Status
1.1. Pro účely testování vyvíjených prostředků a technologií převážně síťového charakteru
tímto spolek JM-Net zřizuje intranetovou počítačovou síť JM-Net.
1.2. Připojení ke službám a k síti JM-Net je určeno výhradně registrovaným uživatelům.
Výjimku u sítě JM-Net tvoří vzájemné oboustranně výhodné propojení s dalšími lokálními
sítěmi na nekomerční bázi. Výjimkou je připojení iGW.
1.3. Tento předpis definuje veškeré náležitosti provozu JM-Net. Především pak uživatelské
a technické podmínky, včetně práv a povinností uživatele, určuje správce, definuje postihy
atd. Je závazný pro všechny připojené uživatele do sítě JM-Net.

Čl. 2
Vymezení pojmů
2.1. "Uživatel" počítačové sítě je každý, kdo používá počítač nebo jiné zařízení připojené
do sítě JM-Net. Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného počítače.
2.2. "NODE" je přístupový bod do sítě JM-Net.
2.3. "Správce" je osoba pověřená Radou zajišťovat provoz NODE počítačové sítě.
2.4. "Rada" je rada Spolku.
2.5. "Spolkem" se rozumí zapsaný spolek JM-Net (JM-Net z.s.)

Čl. 3
Identifikace uživatele
3.1. Osobní registrační údaje uživatele zpracovává Rada spolku a je její povinností tato
uchovat v tajnosti.
3.2. V rámci počítačové sítě vystupuje uživatel pod svým pravým jménem nebo pod
unikátním identifikátorem (členským číslem, přezdívkou, nickem, přihlašovacím jménem).
Tyto identifikační údaje mu jsou přiděleny během registrace.
3.3. Je zakázáno vystupovat pod unikátním identifikátorem jiného uživatele.
3.5. Uživatel se také zavazuje, že bude pro další styk a komunikaci s vedením spolku
používat svůj unikátní identifikátor nebo své pravé jméno.

Čl. 4
Připojení uživatele
4.1. O způsobu připojení uživatele do sítě JM-Net rozhoduje Rada a příslušný správce
NODE. V případě nesplnění technických či jiných povinností uživatele má Rada spolku či
příslušný správce sítě právo připojení uživatele do sítě zamítnout.
4.2 V případě připojení uživatele pomocí bezdrátového zařízení musí toto zařízení splňovat
(při připojení i v budoucnu) především následující:
a) zařízení musí být kompatibilní s vysílací technologií vysílače (UBNT, Airmax, MIMO),
konkrétní doporučená zařízení jsou vždy uvedena na www stránkách Spolku
b) úroveň signálu na straně uživatele nesmí být nižší než -65 dB (doporučena -55 dB)
c) mezi zařízením a vysílačem musí být zajištěna přímá optická viditelnost nebráněná
pevnými překážkami (stromy, domy, větší komíny ale i skla oken, krytiny střech a jiné
předměty bránící správnému šíření signálu)
d) přístupové údaje do zařízení musí být předány pro pozdější administraci a servisní
zásahy Radě spolku

4.3. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Rady nebo rozhodnutí správce jeho NODE.
Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí správce NODE.
4.4Uživatel je plně odpovědný za zařízení, pomocí kterých se připojuje do sítě JM-Net.
Tyto zařízení nesmí být v rozporu s vyhláškou ČTU a uživatel k těmto zařízením musí
vlastnit doklad o shodě.
4.5. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí uživatel
vlastními silami na základě pokynů správce NODE nebo s jeho pomocí.
4.6. Po připojení do sítě je uživateli automaticky přidělena IP adresa ze serveru DHCP. 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).
4.7. Pokud chce uživatel ze svého počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak
učinit pouze po dohodě se správcem NODE.

Čl. 5
Provoz a správa sítě
5.1. Provozovatelem sítě a služeb JM-Net je zapsaný spolek JM-Net.
5.2. Správci jsou členové spolku JM-Net. Statut správce uděluje Rada, přičemž vždy
uvede, na která zařízení se tento statut vztahuje. Statut správce může být Radou odebrán.
5.3. Posláním a zodpovědností správců je:
a) zajišťovat chod sítě a souvisejících služeb a řešit výpadky sítě na páteři a u uživatelů
b) instalovat příp. deinstalovat zařízení jádra sítě se souhlasem příslušné komise

c) dohlížet na dodržování uživatelských povinností a zákazů
5.4. Správci vykonávají údržbu jim přidělených zařízení jádra sítě tak, aby v maximální
možné míře zamezili výpadkům. Správci mají povinnost informovat o dlouhodobých
výpadcích a jejich příčinách Radu i uživatele sítě.
5.5. V případě, že správce narazí na porušování uživatelských povinností či zákazů, má
správce povinnost učinit jedno z následujících opatření dle vlastního uvážení:
a) upozornit uživatele varovným e-mailem, kopii poslat Radě
b) částečně omezit uživateli přístup k prostředkům sítě, maximálně však na 48 hodin, a
informovat jeho i Radu e-mailem.
c) v případě nutnosti (provoz zahlcují síť JM-Net, rozesílání virů apod.) úplně omezit
uživateli přístup k síti do vyřešení problému a vhodným způsobem jej o tom informovat a
poslat informující e-mail Radě
5.6. V případě, že na porušování uživatelských povinností či zákazů narazí uživatel, nahlásí
toto e-mailem nebo osobně správci NODE nebo Radě.
5.7. Při opakovaném porušování uživatelských povinností či zákazů ze strany uživatele
může Rada nařídit trvalé odpojení ze sítě a navrhnout Valné hromadě jeho vyloučení ze
spolku.
5.8. Uživatelé budou informováni, který správce a jeho zástupci mají na starost jejich
připojení k JM-Net a na ně se budou se svými problémy obracet.
5.9. Seznam správců a uživatelů, o jejichž připojení se starají, vede a aktualizuje Rada na
www stránkách Spolku.
5.10. Při pozastavení nebo ukončení členství správce technicky zamezí uživateli přístup do
sítě JM-Net a všem jejím službám.
5.11. Při obnovení pozastaveného členství zajistí správce uživateli přístup do sítě JM-Net k
datu určeném Radou spolku.

Čl. 6
Povinnosti uživatele
6.1. Uživatel používá síť JM-Net takovým způsobem, který nebrání jiným uživatelům v
užívání prostředků sítě a který nenarušuje jejich práci.
6.2. Zařízení uživatele musí splňovat podmínky uvedené ve čl. 4.2
6.3. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky a aktivity, které by směřovaly k
průniku do sítě, k získání přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad
zařízením na které nemá přístup povolen. 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 nebo Radě.
6.4. Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení
nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR.
6.5. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat síť JM-Net. Bude-li uživatel pokračovat v zatížení
sítě i přes opakovaná upozornění Rady nebo správce NODE, bude mu dostupnými
technickými prostředky na rozhodnutí Rady spolku omezena přístupová rychlost do sítě
JM-Net.
6.6. Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných organizací.
Obecně platí, že uživatel, který způsobí rušení je povinen zařízení vypnout a požádat o
pomoc Radu.
6.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení uživatele nebo datech
uživatele nese příslušný uživatel sám.
6.8. Správce NODE není povinen poskytovat servis na programové nebo technické
vybavení uživatelova zařízení nebo počítače.
6.9. Je zakázáno používat počítačovou síť JM-Net k šíření materiálů, jejichž rozšiřování
nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Je zakázáno obtěžovat ostatní
uživatele nevyžádanými dopisy.
6.10. Uživateli se velmi doporučuje zabezpečit si své počítače pomocí osobních firewallů a
antivirových programů.
6.11. Uživateli je zakázáno nechat síť dlouhodobě užívat jakékoliv osobě nezaevidované v
kreditním systému mimo byt či rodinný dům, ve kterém se uživatel zdržuje. Takovéto
jednání je shledáváno jako zvláště závažné porušením interních předpisů spolku. Rada
může takovéhoto uživatele svým rozhodnutím vyloučit.
6.12. Uživatel je povinen nahlásit všechny změny v kontaktních či jiných údajích
(především e-mail, telefon, trvalou adresu, fyzickou adresu svého připojení a přístupové
údaje do zařízení) Radě nebo správci NODE. V případě neaktuálních kontaktních údajů není
zaručeno upozornění na případné problémy a není zajištěno jejich řešení.
Čl. 7
Práva uživatele
7.1. Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na
straně sítě JM-Net, a které s ním přímo souvisí. Svůj požadavek uživatel uplatňuje osobně,
e-mailem nebo telefonicky na kontaktních místech Spolku nebo u svého správce NODE.
Technické řešení je v kompetenci Rady a správce NODE.
7.2. Uživatel, který není spokojen s činností správce NODE, má právo se dožadovat
prošetření u kontrolora spolku. Ten je povinen do 14 dnů, poskytnout uživateli vysvětlení
nebo sdělení o dalším řešení.

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

Čl. 8
Způsob upozorňování uživatelů
8.1 Uživatel bude upozorněn výzvou. Výzvou se myslí e-mailová zpráva, telefonická
domluva, osobní domluva, ICQ, IRC, Jabber, SMS či jakýkoliv jiný komunikační kanál.

Čl. 9
Hlášení poruch
9.1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti JM-Net,
ohlašuje uživatel osobně, e-mailem nebo telefonicky na kontaktních místech Spolku nebo
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.

Čl. 10
Platnost a účinnost provozního řádu
10.1. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění

