
Interní řád občanského sdružení  
Modřany Network  

sídlo: Krouzova 3041, 143 00, Praha 4, IČO 26669188  
 

Čl. I. Základní ustanovení  
 1. Každý člen občanského sdružení (dále jen sdružení) má právo využívat všech produktů 

sdružení (viz. stanovy sdružení Čl. IV., bod 13.), pokud jsou v daný okamžik z 
technického hlediska plně dostupné. V případě, že některý z produktů sdružení nebude z 
technických důvodů dostupný, sdružení za to nenese žádnou odpovědnost.  

 2. Každý člen sdružení má povinnost dodržovat stanovy a interní řád sdružení.  
 3. Infrastrukturou sdružení se pro potřeby stanov a interního řádu rozumí veškerá 

výpočetní technika a její příslušenství, které je majetkem sdružení. Za problémy 
související se zařízeními v osobním vlastnictví členů, sdružení nenese žádnou 
odpovědnost.  

 4. Sdružení se zcela zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené vniknutím třetích 
stran do počítače uživatele připojeného k síti a zříká se odpovědnosti za datový obsah 
šířený prostřednictvím této sítě. Sdružení nedoporučuje prostřednictvím sítě posílat citlivé 
osobní údaje, jako jsou hesla, čísla kreditních karet a pod.  

 5. Každý člen sdružení nese plnou odpovědnost za chování a jednání ostatních uživatelů, 
kterým skrze své členství, zprostředkoval přístup do infrastruktury sdružení.  

 
Čl. II. Chování  
Každý člen sdružení:  

 1. se musí chovat podle všeobecných pravidel slušného chování a zákonů české republiky.  
 2. nesmí poškozovat majetek sdružení ani majetek ostatních členů sdružení. S majetkem 

sdružení nesmí jakkoliv manipulovat bez svolení předsedy sdružení.  
 3. se musí chovat slušně v rámci infrastruktury sdružení i ve styku s ostatními 

infrastrukturami (např. okolní sítě, internet) a vždy vystupuje-li jménem občanského 
sdružení.  

 4. nesmí bez svolení předsedy sdružení předávat žádné informace o přístupových heslech 
k serverům sdružení dalším osobám , které nejsou členy sdružení. Rovněž nesmí předávat 
žádné informace o přístupových heslech k PC jednotlivých členů sdružení bez jejich 
svolení.  

 
Čl. III. Členské příspěvky  

 1. Výše členských příspěvků se řídí dodatkem o členských příspěvcích vydávaným radou 
sdružení. Platnost dodatku začíná dnem vydání a zaniká vydáním nového dodatku. 
Aktuální dodatek bude vždy vystaven na stránkách sdružení.  

 2. Každý člen sdružení je povinen platit členské příspěvky tak, aby byly připsány ve 
prospěch účtu sdružení nejpozději do 15-ého dne v měsíci, a to vždy na jeden měsíc 
dopředu.  

 3. Občanské sdružení si vyhrazuje možnost snížit či zrušit příspěvky čestným členům 
sdružení.  

 
Čl. IV. Provoz na síti  

 1. Všichni členové jsou povinni se řídit těmito pravidly:  
 a) zbytečně nezahlcovat kapacitu linky, zejména odchozí (upload) směr linky.  



 b) je zejména zakázáno zahlcování linky do internetu takzvaným „stahovacím 
softwarem“. V rámci lokální sítě je používání tohoto softwaru povoleno a není 
nijak omezeno.  

 2. Každý člen sdružení má povinnost dodržovat limity pro stahování z Internetu, které 
jsou:  

 - v době od 11:00 do 0:00 hodiny nesmí celková velikost souborů 
stahovaných jedním členem překročit 200 M bytes, přitom se musí 
chovat tak aby co možná nejméně omezoval ostatní členy sdružení.  

 - v době od 0:00 do 11:00 hodiny dopoledne není stahování omezeno.  
 
Čl. V. Postihy a tresty  

 1. Za provinění proti ustanovením Čl. II tohoto řádu následuje:  
 a) domluva členovi předsedou sdružení při prvním provinění  
 b) odpojení od infrastruktury sdružení po dobu 14 dní při opakovaném provinění  
 c) odpojení úplné (dle stanov sdružení) při dalším opakovaném porušování těchto 

povinností  
 2. Za provinění proti ustanovením Čl. III tohoto řádu následuje:  

 a) odpojení člena sdružení od infrastruktury po dobu dokud nepřičte členský 
příspěvek ve prospěch účtu sdružení. Člen sdružení zůstává odpojen od 
infrastruktury další tři dny po přičtení členského příspěvku.  

 3. Za provinění proti ustanovením Čl. IV tohoto řádu následuje:  
 a) domluva členovi předsedou sdružení při prvním provinění  
 b) odpojení člena od infrastruktury po dobu 14 dní při opakovaném provinění  
 c) odpojení úplné (dle stanov sdružení) při dalším opakovaném porušování těchto 

povinností  
 
4. Každý člen sdružení, který se proviní proti internímu řádu či stanovám sdružení bude uveden 

na stránkách sdružení po dobu jednoho měsíce.  
 
 
 
 
V Praze dne 1.3. 2006 
Rada občanského sdružení Modřany Network  
 


