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Pravidla provozu sítě sdružení UnArt
1 Úvodem
Pravidla  provozu na síti  sdružení  UnArt  jsou kombinací  standardní  internetové etiky  a  pravidel 
specifických  pro  neziskovou  síť  provozovanou  neziskovým sdružením.  Přestože  síť  vznikla  jako 
vedlejší produkt činnosti sdružení, stala se časem nutnou pro akceschopnou existenci sdružení – síť 
potřebujeme k práci a k tomu, abychom se mezi sebou domluvili, když už spolu něco děláme.

Kvůli povaze sdružení UnArt i neziskovosti sítě proto při připojování do sítě preferujeme neziskové 
organizace nebo jednotlivé uživatele, kteří nějakým způsobem  pracují pro neziskový sektor nebo 
jsou  samostatně  aktivní  ve  veřejně  prospěšných  oblastech  (vzdělávání,  kultura,  sport,  charita, 
veřejná správa…), případně jsou pro sdružení Unart přínosní jiným způsobem (aktivní správa síťové 
infrastruktury apod.). U takovýchto uživatelů si můžeme být jisti, že síť budou využívat rozumně a 
v souladu s původním účelem jejího vzniku a budeme velmi rádi, pokud jejich připojení obohatí jak 
je, tak komunitní život ve Slavičíně. 

Pravidla přijatelného využití sítě uvedená v následující sekci obsahují mimo jiné body směřující k 
potlačení aktivit uživatelů, kteří by naši síť mohli považovat za směšně levný internet pro rychlé 
stahování  velkých  objemů  dat  pochybného  obsahu.  Takovéto  chování  je  v  síti  nepřijatelné  – 
stahování  velkých  objemů dat  pochybného  obsahu totiž  zabírá  kapacitu,  která  by  mohla  být  k 
dispozici pro rozumnější využití. 

2 Pravidla přijatelného využití sítě
1. Zakázaný způsob využití sítě sdružení zahrnuje:

• Stahování  nebo  zveřejňování  dat,  jejichž  obsah  je  v  rozporu  se  zákony  ČR,  např.: 
nelegálních  kopií  filmů,  obrazů,  fotografií,  hudby,  software  a  dalších  děl  chráněných 
autorským  zákonem,  dětské  pornografie,  děl  propagujících  zločinné  organizace  nebo 
porušování základních práv a svobod člověka atd.

• Obtěžování uživatelů internetu nevyžádanými maily a viry 
• Rozesílání  řetězových  a  poplašných  zpráv  –  hoaxů.  Pokud chcete  poslat  nějaký  podobný 

email na více adres, ověřte si nejdříve v databázi www.hoax.cz, zda se nejedná o hoax!
• Jakékoliv  techniky,  které  lze  chápat  jako  aktivity  směřující  k  získání  neoprávněných 

přístupových  práv,  privilegovaného  stavu  či  získání  neoprávněné  kontroly  nad  zařízením 
Sdružení nebo jiných uživatelů.

• Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.

2. V  případě,  že  člen  bude  síť  sdružení  využívat  zakázaným  způsobem,  sdružení  zasáhne 
následujícím způsobem:
• Zašle dotyčnému upozornění (elektronická zpráva, telefonická nebo osobní domluva)
• V případě opakování přestupku omezí jeho provoz uplatněním přísnějších pravidel QoS
• Pokud bude člen přesto nadále využívat síť zakázaným způsobem, bude mu zakázán přístup 

na síť a může být ze sdružení vyloučen.
3. V případě, že člen bude síť sdružení využívat zakázaným způsobem a bude přichycen některým 

z orgánů činných v trestním řízení nebo některou z organizací chránících autorská práva, je 
sdružení povinno poskytnout těmto organizacím plnou součinnost v důkazním řízení. Člen je sám 
odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě sdružení Unart.
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4. Primární způsob využití sítě sdružení UnArt je definováno jako využití, které je v souladu se 
základními  cíli  a  formami  činnosti  sdružení,  definovanými  stanovami  sdružení.  
Základní cíle jsou:
• rozvoj amatérské a místní kultury
• podpora kultury a umění ve všech jeho sférách 
• budování a upevňování kulturních komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora 

jejich vzájemného poznávání a spolupráce
• propagace amatérské kultury, umění a sportu a dalších zájmových aktivit, potřebných pro 

zdraví jedince i společnosti
• zvyšování povědomí o činnosti a možnostech nestátních organizací mezi umělci
• podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
• podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií
• spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle

Formy činnosti sdružení jsou:
• organizace obecně prospěšných akcí, zejména kulturních (koncerty, vernisáže, hudebních 

festivaly), vzdělávacích (přednášky, školení, sympozia) a sportovních (utkání amatérských 
sportovních družstev, vodácké akce atd.).

• zastupování  členů  sdružení  ve  vztazích  s  organizacemi,  které  při  spolupráci  preferují 
podnikatelské subjekty a organizace s právní subjektivitou.

• budování  sítě  vlastních  poboček,  zajištění  proškolení  jejich  členů  a  tvorbu  potřebné 
infrastruktury  (vybavení  základny,  vytvoření  počítačové  sítě  sloužící  k  propojení  členů 
sdružení atd.)

• vydávání odborných i populárních publikací tematicky spřízněných s cíli sdružení.
• spolupráce  s  jinými  sdruženími,  institucemi,  úřady  a  organizacemi  za  účelem  dosažení 

základních cílů sdružení.
• tvorba propagačních materiálů a propagace akcí souvisejících s cíli sdružení
• obhajoba zájmů svých členů v oblastech, kde síly jednotlivce na tuto ochranu nestačí

5. Pokud to bude provoz na síti vyžadovat, může být provoz členů splňujících „Primární způsob 
využití  sítě  sdružení  UnArt“  upřednostněn  před  provozem  členů,  kteří  toto  ustanovení 
dlouhodobě nenaplňují.

3 Vlastnictví částí sítě, členské příspěvky, členský podíl
1. infrastruktura sítě je ve vlastnictví sdružení. Infrastrukturou se rozumí soubor zařízení, která 

jsou využívána všemi členy sítě – tzn. kabely, přístupové body, servery atd.
2. “Poslední míle” – tzn.  připojení mezi společnou infrastukturou a koncovým zařízením uživatele 

(počítačem nebo  jiným zařízením připojeným do  sítě)  je  osobním vlastnictvím jednotlivých 
členů sdružení. Každý člen je za provoz a funkci své poslední míle zodpovědný sám.

3. Vstupní příspěvky nových členů jsou používány na rozvoj infrastruktury sítě. 
4. Vstupní členské příspěvky tak tvoří členský podíl na vlastnictví infrastruktury sítě
5. Vstupní členské příspěvky jsou nevratné (i v případě vystoupení člena ze sdružení)
6. Členský podíl je převoditelný na jinou osobu – tzn. pokud člen vystoupí ze sdružení, může svůj 

podíl ve sdružení převést nebo prodat třetí osobě – zájemci o vstup do sdružení, která se pak 
dokladem o převodu členského podílu prokáže Správní radě sdružení při vstupu do sdružení.

7. Využití  prostředků,  získaných  ze  vstupních  členských  příspěvků,  schvaluje  Technická  rada 
sdružení. Členy Technické rady nominuje Správní rada sdružení z technicky fundovaných členů 
sítě  s  tím,  že  poměrné  složení  Technické  rady  (vzhledem  k  bydlišti  členů  Rady)  musí 
reprezentovat poměr uživatelů jednotlivých lokací sítě. Tím je zajištěn odpovídající rozvoj sítě 
ve všech lokacích.

8. Pravidelné členské příspěvky všech členů jsou používány na úhradu provozních nákladů sítě – 
tzn. na nákup konektivity do internetu, úhradu nájmů za umístění antén na cizích objektech 
atd.

9. Výši vstupních členských příspěvků a pravidelných členských příspěvků schvaluje Správní rada 
sdružení na základě doporučení Technické rady sdružení.
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10. Aktuální výše členských příspěvků je vždy dostupná na webu sdružení.
11. Členské příspěvky jsou pro členy nedaňovým nákladem (=členové si je nemohou odepsat z daní). 

Pro sdružení jsou příspěvky nezdanitelným příjmem (=sdružení z nich neplatí daně).
12. Členům, kteří zdarma pracují ve prospěch sdružení, mohou být příspěvky odpuštěny.
13. Sdružení neomezuje členům maximální přenosovou rychlost linky do internetu – pokud bude síť 

v daném okamžiku nevyužitá, má každý člen k dispozici plnou rychlost linky.
14. Sdružení nezaručuje členům žádnou minimální přenosovou rychlost uvnitř sítě ani do internetu. 

Každý  člen  dostane tolik  kapacity,  jaká  je  momentálně  k  dispozici.  Příklad:  pokud  bude  v 
jednom okamžiku na síti stahovat data 40 uživatelů a linka do internetu má 4096kBit/s, přidělí 
router každému z nich 1/40 kapacity linky = 102 kbit/s.

15. Sdružení si  vyhrazuje právo okamžitého zásahu v případě,  že některý uživatel  sítě omezuje 
všechny  ostatní  např.  dlouhodobým vytěžováním kapacity  sítě  (sdílení  v  peer-to-peer  sítích 
apod.)

16. Sdružení žádným způsobem neomezuje počet zařízení ve vlastnictví člena, připojených do sítě. 
Každý člen má ovšem v případě úplného vytížení sítě vyhrazenu pouze kapacitu 1:N, kde N je 
počet všech aktivních (online) členů sdružení. V případě připojení více počítačů jenoho člena je 
pak jeho díl kapacity dále rozdělen mezi jeho jednotlivé počítače.

17. Počítače v síti sdružení mají IP adresy z neveřejného rozsahu 10.143.0.0/16, kompatibilního se 
sítěmi CZFree. Přidělení veřejné IP adresy je ve zdůvodněných případech možné za příplatek.

18. Na  provoz  a  funkčnost  sítě  nedává  sdružení  žádné  záruky.  Centrální  prvky  sítě  fungují  na 
základě  péče  několika  dobrovolných  správců,  pokud  budou  všichni  nedostupní  (např.  na 
dovolené) a spadne nebo shoří server, pak síť nebude fungovat, dokud se někdo z nich nevrátí 
nebo se nenajde jiný dobrovolník. Proto by mělo být rozšiřování řad dobrovolných správců v 
zájmu všech členů sítě. Každý člen sítě by pak měl dobrovolným správcům vycházet maximálně 
vstříc v  případě, že o to bude požádán.

4 Připojování neziskových organizací a podnikatelských subjektů
1. Připojování neziskových organizací: pokud tak Správní rada sdružení rozhodne (především na 

základě  aktuální  finanční  situace),  nemusí  nezisková  organizace  platit  vstupní  ani  členské 
příspěvky 

2. Z bodů 3. a 3. vyplývá, že síť sdružení není vhodná pro podnikatelské subjekty

5 Připojení člena
1. O způsobu připojení  člena, resp. zájemce do sítě sdružení Unart  rozhoduje Rada a správce 

přístupového bodu.
2. Člen je povinen respektovat  rozhodnutí  Rady a rozhodnutí  správce příslušného přístupového 

bodu. 
3. Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení má prohlášení o shodě.
4. Člen  provádí  připojení  a  nastavení  zařízení  vlastními  silami  na  základě  pokynů  správce 

příslušného AP.
5. Před připojením oznámí člen správci AP MAC adresy svého síťového zařízení.
6. V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit správci AP novou MAC adresu.
7. IP adresa je členovi přidělována na základě DHCP serveru nebo v některých nutných případech 

napevno. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.

6 Rozšiřování sítě
1. Sdružení má zájem na rozšiřování své sítě a členské základny. Větší počet uživatelů umožňuje 

zajistit  větší  kapacitu  připojení  do  internetu,  větší  počet  členů  poskytuje  sdružení  větší 
možnosti realizace veškerých aktivit (šikovných lidí není nikdy dost!)

2. Při rozšiřování sítě upřednostňuje sdružení sítě na bázi eternetu nebo optického spoje před 
bezdrátovou technologií WiFi, která nebyla navržena pro budování rozlehlých sítí.
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3. Proto pro panelové domy, bytovky a řadovky ve kterých bude dostatečný počet členů platí 
pravidlo, že na každém z takových objektů by měla být pouze 1 WiFi anténa. Z důvodů, které 
vyplývají  s architektury WiFi sítí normy 802.11, je propustnost sítě pro uživatele, připojené 
společnou anténou vyšší, než pokud by se připojili každý svojí anténou! 

4. Bezdrátovou  technologii  sdružení  používá  pouze  tam,  kde  je  to  nezbytně  nutné  –  tzn.  k 
připojování odlehlých lokalit nebo rodinných domků, kde nelze použít převis kabelu nebo jej 
umístit do země.

7 Hlášení poruch
1. Před  ohlášením poruchy je  člen  povinen  ověřit  na  vlastní  náklady,  zda  závada nespočívá  v 

zařízení, které není v majetku nebo pod správou sdružení Unart.
2. Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:

a) Počítačová síť je funkční, objevují se časové výpadky nebo jiné abnormality
• Člen odešle elektronickou zprávu na adresu správce místního přípojného bodu

b) Počítačová síť je neprůchodná
• Člen odešle krátkou textovou zprávu na telefonní číslo pro hlášení poruch 

Tato pravidla byla schválena dne 25.11.2005 Správní a Technickou radou sdružení v následujícím 
složení:

• Pavel Boráň – předseda sdružení
• Tomáš Dulík – jednatel sdružení a člen Technické rady, správce AP Mladotická
• Martin Matějka – člen Technické rady, správce AP Výpusta
• Jindřich Matúšů – člen Technické rady, správce AP Divnice
• Roman Ševčík – člen Technické rady, správce AP Nevšová
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