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Čl. 1. Úvod
Provozní řád je vydán na základě Závěrečného ustanovení - Čl. 11. bodu 1. a) Stanov
občanského sdružení StarHill ze dne 7. 2. 2006. Provozní řád ustanovuje provoz v síti
občanského
sdružení
StarHill
(dále
sdružení),
provoz
na
Internetu
a využívání prostředků technických, technologických a softwarových v tomto sdružení
v rámci Informačních a komunikačních technologií - ICT. Tento Provozní řád je závazný.
Platnosti nabývá dnem jeho vydání. Úpravy Provozního řádu mohou být
prováděny předsedou sdružení za písemného souhlasu rady sdružení. Přijetí nového
Provozního řádu nebo jeho změně předchází hlasování rady sdružení a schválení nabývá
platnosti při nadpoloviční podpoře návrhu změn provozního řádu radou sdružení.

Čl. 2. Obecná pravidla provozu
1.

2.

3.

4.

Nikdo nesmí při práci v síti sdružení StarHill porušovat právo a zákony České
republiky, nebo svým chováním navádět k takové činnosti. Toto se týká zejména
autorského zákona a předpisů s ním souvisejících, a to na síťovém vybavení
ve vlastnictví všech uživatelů sdružení StarHill. Za koncové stanice v soukromém
vlastnictví zodpovídá každý člen sdružení sám, za servery a ostatní vybavení
zodpovídá rada sdružení. Za přidělený prostor na serverech odpovídá člen sdružení
Člen rady sítě a její předseda jsou osoby spravující hardwarové a softwarové
vybavení sítě sdružení StarHill a jsou zodpovědní za správné fungování sítě. Každý
účastník je povinen respektovat a dodržovat jejich pokyny.
Všechny výše uvedené body jsou závazné pro všechny účastníky.
V případech nutných pro správu sítě může správce na dobu nezbytně nutnou
pracovat bez omezení těmito pravidly, nikdy však ne v rozporu s Čl. 2. bod 1. a Čl.
3. bod 2.
Je zakázáno provozovat na síti StarHill jakoukoliv komerční činnost a nabízet
jakékoliv služby za účelem materiálního (peněžního) zisku.

Čl. 3. Obecná technická provozní pravidla
1

2

Je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě, tedy počínaje
kabelem v bytě každého člena sdružení. Dále je zakázáno jakkoliv měnit síťové
nastavení operačního systému počítače člena sdružení bez vědomí rady sdružení.
Veškeré náklady zapříčiněné nedovolenou manipulací neoprávněné osoby
s hardwarem nebo softwarem budou připsány k úhradě, a to včetně nákladů na
práci.
Každý je povinen pracovat na síti pod svým uživatelským jménem
a nastavením počítače tak, jak mu přidělila rada sdružení (IP adresa, identifikace
počítače atd.). Vícenásobné připojení k síti (dva a více počítačů za použití
rozbočovače) je možné jen se souhlasem rady sdružení, která rozhodne
o adekvátním nastavení počítače.
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Čl. 4. Obecná pravidla provozu lokální sítě (LAN),
páteřních a lokálních bezdrátových podsítí (WAN)
1.

2.

3.

4.

Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních účastníků provozu,
zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem
prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na
cizím diskovém prostoru počítače nebo jiném médiu, nejsou-li tyto výslovně určeny
ke sdílení; dále číst cizí poštu nebo činit nebo navádět k činnosti takové, že by ta
mohla porušovat soukromí ostatních a nebo by byla proti jejich vůli.
Je striktně zakázáno poskytovat připojení účastníkovi, který není členem sdružení.
Je zakázáno poskytovat přístup k síti kterémukoli sankcionovanému uživateli. Je
zakázáno poskytovat bez vědomí rady přístup do kterékoli části sítě, byť daný
uživatel přístup nemá povolen. Jsou zakázány jakékoliv proxy servery, překlady adres
(NAT) a jiné služby, které by toto připojení poskytly.
Na WWW stránkách přidělených uživatelům, na síťovém serveru a v souborech na
lokálním disku uživatelem určených ke sdílení se zakazuje vystavovat, nabízet nebo
jinak zpřístupňovat pornografický či jiný materiál, který by mohl být přístupný
osobám mladším 18-ti let.
Není dovoleno zveřejňovat jakýkoliv materiál nabádající uživatele k porušování
Základních lidských práv a svobod.

Čl. 5. Pravidla provozu pro síť Internet
1.
2.
3.
4.

5.

Každý účastník provozu je povinen pracovat na síti a zejména na Internetu tak, aby
zbytečně nezahlcoval provoz a neblokoval kapacitu ostatním uživatelům sítě
StarHill.
Každý uživatel musí pracovat se sítí, Internetem a elektronickou poštou tak, aby
maximálně zamezil rozšiřování počítačových virů. V případě infikování počítačů sítě
viry musí účastník respektovat pokyny rady sdružení.
Každý člen sdružení je povinen pracovat na síti a Internet tak,
aby nepoškozoval ostatní účastníky a nikdo nesmí vyvíjet činnost, nebo navádět
k činnosti takové, která by mohla být ostatním účastníkům ke škodě.
Je zakázáno vykazovat takové činnosti, které by mohly být kompromitující proti
celému sdružení, doméně starhill.org nebo poskytovateli konektivity do Internetu. Je
zakázáno odesílat nevyžádanou poštu, hromadné SMS zprávy, popřípadě konat jiné
cílené útoky.
Z principu připojení na Internet je nutné, aby byl člen připojen taktéž
do privátní bezdrátové nebo lokální sítě. K přístupu na Internet se tedy vztahují
i pravidla Provozu privátní bezdrátové a lokální sítě.
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Čl. 6. Rychlostní limity
Tento článek stanovuje rychlostními limity, které jsou závazné pro všechny členy sdružení
StarHill. Výjimku tvoří rada sítě, kdy za případů nouze, testovacího provozu a jiných
situací vyžadujících překročení limitů stanovených nejsou těmito rychlostními limity
vázáni.
Omezení rychlosti je provedeno na serverech sdružení StarHill.
1.

Provoz do sítě Internet v čase 7:00 do 23:59:
Tento bod vymezuje maximální konstantní rychlost datového přenosu jedné IP
adresy klientského počítače do sítě Internet ve stanovených časových pásmech.
Lokalita sídliště Jiráskova:
Časové pásmo
0:00 – 23:59

DOWNLOAD
4096 kbit/s

UPLOAD
2048 kbit/s

DOWNLOAD
4096 kbit/s
3072 kbit/s

UPLOAD
2048 kbit/s
1536 kbit/s

Ostatní:
Časové pásmo
0:00 – 6:59
7:00 – 23:59
2.

Provoz přes bezdrátovou síť
Tento bod vymezuje maximální konstantní rychlost datového přenosu jedné IP
adresy klientského počítače pro připojení k jinému počítači v rámci sítě sdružení
s využitím bezdrátových přenosových linek.
Download:
Upload:

300 kB/s
128 kB/s

Dosažitelná rychlost je závislá na možnostech přenosových linek.

Čl. 7. Restrikce
V případě závažného nebo soustavného porušování Provozního řádu může být členovi
rozhodnutím výkonného orgánu sdružení omezen přístup k síti sdružení nebo může být
v souladu s pravidly sdružení StarHill vyloučen ze sdružení.
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Čl. 8. Slovník pojmů
1.

DOWNLOAD = rychlost, která presentuje maximální tok dat za časovou jednotku
(jedna sekunda) směrem k uživateli

2.

FTP = File Transport Protocol (protokol pro přenos souborů)

3.

kB = kilobyte = 1024 byte

4.

LAN = Local Area Network (místní počítačová síť)

5.

MB = megabyte = 1024 kilobyte

6.

shaper systém: systém, který je odpovědný za řízení rychlostních datových poměrů

7.

UPLOAD = rychlost, která presentuje maximální tok dat za časovou jednotku
(jedna sekunda) směrem od uživatele

8.

WAN = Wide Area Network (metropolitní počítačová síť)

9.

kbit/s = počet kilobitů (1024 bitů) za 1 sekudnu
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