Stanovy sdružení SpořilovNet
I. článek Úvodní ustanovení

Jméno sdružení je SpořilovNet.
II. článek Cíl občanského sdružení

Cílem občanského sdružení SpořilovNet (dále jen sdružení) je umožnit členům
sdružení připojení k síti SpořilovNet a umožnit jim tak komunikaci.
Sítí SpořilovNet se rozumí neveřejná telekomunikační síť, kterou tvoří
telekomunikační zařízení SpořilovNet nebo jeho členů.
Komunikací se pak rozumí například výměna dat, společné využívání služeb jako je
například připojení k Internetu, provoz diskusních fór apod.
Sdružení nebude poskytovat službu, která by spočívala v přepravě nebo směrování
informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Nebude ani pronajímat
vlastní telekomunikační okruhy.
Sdružení nebude poskytovatelem veřejných telekomunikačních služeb.
Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti SpořilovNet tak činí zásadně na
vlastní náklady a vlastní odpovědnost.
Prostředkem k uplatnění cíle sdružení je rovněž údržba, provoz a rozvoj sítě
SpořilovNet a nákup potřebného technického a programového vybavení za
účelem rozvoje sítě SpořilovNet.
III. článek Členství

Ve sdružení jsou 2 druhy členů: uživatelé a správci.
Každý člen sdružení je uživatel, pokud nebyl přijat mezi správce.
Ustanovení týkající se správců se týkají pouze správců.
Ustanovení týkající se uživatelů se vztahují na uživatele i na správce, není-li výslovně
uvedeno jinak.
IV. článek Vznik členství

Členem sdružení se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15 let.
Přijímat nového člena je oprávněn každý správce. Správce může v odůvodněných
případech odmítnout žádost o členství. Členství vzniká zápisem do seznamu
členů.
V. článek Zánik členství

Členství zaniká:
smrtí nebo zánikem právnické osoby
vyloučením podle odstavce 3
vystoupením ze sdružení
Při zániku členství podle odstavce 1 písmene b, c je osoba povinna splnit veškeré
závazky a povinnosti vůči sdružení, zejména vydat veškeré prostředky sdružení,
které má v držení. Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda v dohodě
s vystupujícím členem a správcem který ho přijal o náhradním plnění. O
závazcích a povinnostech správce rozhodne obdobně rada správců.
O vyloučení člena, který hrubým způsobem porušuje stanovy nebo vnitřní předpisy,
rozhoduje rada správců na odůvodněný návrh správce tříčtvrteční většinou všech
svých členů. Na schůzi rady správců musí být vylučovaný člen pozván nejméně
týden před jejím konáním a má právo se vyjádřit k důvodům vyloučení.

Každý člen může ze sdružení kdykoliv vystoupit. Vystoupení musí písemně oznámit
předsedovi.
VI. článek Uživatelé

Každý uživatel má povinnost platit včas základní členský příspěvek. Valná hromada
může povinnost platit základní členský příspěvek upravit jinak vnitřním
předpisem.
Každý uživatel má povinnost dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení. Sankcí
za nesplnění může být pozastavení členství nebo vyloučení. O pozastavení
členství rozhoduje předseda sdružení. Uživatel se může odvolat k valné hromadě.
Odvolání nemá odkladný účinek. O rozsahu omezení práv a povinností uživatele s
pozastaveným členstvím rozhodne předseda.
Další povinnosti uživatelům může ukládat rada správců rozhodnutím, pokud je nutná
součinnost uživatelů k plnění úkolů rady. Rozhodnutí rady správců však nesmí
být v rozporu s vnitřními předpisy. Povinnosti může rovněž ukládat valná
hromada.
Uživatel má právo, aby sdružení včas a řádně plnilo všechny své povinnosti vůči
němu, jinak mu náleží náhrada v mezích stanovených vnitřními předpisy.
Má-li uživatel podle právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů právo odvolání k
valné hromadě, musí předseda na jeho žádost svolat valnou hromadu do 2 měsíců.
Uživatel má povinnost spravovat zařízení, které užívá sdružení pro komunikaci a
které jsou v jeho dispozici, tak, aby mohly plnit účel sdružení a aby nikomu
nevznikala škoda.
VII. článek Správci

Správci nelze pozastavit členství.
Správce má právo přijímat nové uživatele sdružení.
Správce může okamžitě na omezenou dobu odpojit od sítě SpořilovNet uživatele,
který svým jednáním omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě SpořilovNet.
Podrobnosti stanoví vnitřní předpisy.
VIII. článek Orgány

Orgány sdružení jsou valná hromada, rada správců a předseda.
Statutárním orgánem sdružení je pouze předseda. Ze své činnosti je odpovědný valné
hromadě.
Další orgány může ustanovit jen valná hromada vnitřním předpisem.
IX. článek Rada správců

Úkolem rady správců je koordinovat rozvoj a údržbu sítě SpořilovNet za účelem
naplňování cílů sdružení.
Rada správců je nezávislý orgán.
Členem rady správců je každý správce
Rada správců rozhoduje hlasováním. Hlasování se musí zúčastnit nadpoloviční
většina všech správců. Rozhoduje se prostou většinou.
Rada správců rozhoduje na návrh uživatele o přijetí mezi správce.
Rada správců rozhoduje o změně členství správce na uživatele. Odůvodněný návrh
musí podat alespoň 3 správci.
Správce může požádat radu správců o změnu svého členství na uživatele. Rada

správců o změně bezodkladně rozhodne.
Při změně členství správce na uživatele podle odstavců 6 a 7 se užijí přiměřeně
ustanovení o zániku členství podle článku V odstavce 4.
Rada správců navrhuje výši základního členského příspěvku.
Rada správců rozhoduje o výši účelových členských příspěvků. Ty jsou povinni platit
pouze ti členové, kteří se k tomu zavážou.
Rada správců rozhoduje o odměnách členům sdružení v mezích, které určí valná
hromada.
X. článek Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Valné hromady se může účastnit každý člen sdružení.
Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda
sdružení. Oznámení o konání valné hromady zveřejní předseda nejméně 14 dní
předem. Pokud valnou hromadu nesvolá předseda v předepsaném termínu, může
ji svolat kterýkoliv člen stejným způsobem.
Skupina aspoň 1/3 členů sdružení může svolat mimořádnou valnou hromadu.
Oznámení o konání spolu se jmény členů, kteří ji svolávají, zveřejní aspoň 14 dní
předem.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou.
Valná hromada volí a odvolává předsedu sdružení.
Valná hromada schvaluje výši základního členského příspěvku, navrženou radou
správců. Pokud neschválí navrženou výši základního členského příspěvku, je rada
povinna předložit další návrh.
Pouze valná hromada může vydávat vnitřní předpisy sdružení, kterými jsou zejména
etický kodex a pravidla hospodaření.
Valná hromada schvaluje změnu stanov.
Valná hromada se může uskutečnit i hlasováním na síti SpořilovNet (virtuální valná
hromada). Hlasovat o volbě a odvolání předsedy je však možné pouze na schůzi s
osobní účastí členů.
Podmínkou platnosti hlasování virtuální valné hromady je účast nejméně 1/2 všech
členů sdružení. Rozhodným okamžikem je zahájení hlasování. Uživatelé připojení
po rozhodném okamžiku nemají právo hlasovat.
Každý člen má na virtuální valné hromadě právo veta. Pokud právo veta při hlasování
o určitém bodu využije aspoň 1/5 hlasujících členů, návrh není přijat a předseda
svolá do 2 měsíců schůzi s osobní účastí členů. Pokud právo veta nevyužije aspoň
1/5 členů, nepřihlíží se k němu. Neuplatní-li se právo veta, je návrh přijat, hlasujeli pro něj nadpoloviční většina hlasujících členů.
Lhůta pro hlasování na virtuální valné hromadě je 14 dní. Hlasování je neveřejné.
XI. článek Předseda

Předseda je statutárním orgánem sdružení. Je oprávněn činit za sdružení jakékoliv
právní úkony.
Předseda je povinen uvolnit jakékoliv prostředky sdružení, o které požádá rada
správců na plnění svých cílů.
Funkční období předsedy trvá 2 roky.
Předseda je ze své činnosti odpovědný valné hromadě. Valná hromada jej může

kdykoliv odvolat.
Předseda může pověřit vykonáváním některých svých pravomocí jiného člena
sdružení. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
XII. článek Hospodaření

Sdružení hospodaří podle platných právních předpisů.
Za hospodaření sdružení odpovídá předseda. Předseda odpovídá i za řádné vedení
účetnictví a vedení evidence majetku sdružení.
Každý člen sdružení má právo nahlížet do všech materiálů týkajících se hospodaření
sdružení. Předseda je navíc povinen každý rok zveřejnit výroční zprávu.
Příjmy sdružení jsou zejména:
základní členský příspěvek
účelové členské příspěvky na provoz služeb, které člen užívá
zisk z prodeje technického a programového vybavení.
Podrobnosti hospodaření stanoví vnitřní předpis sdružení.
Sdružení může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, která spočívá v nákupu a
prodeji technického a programového vybavení, pokud má souvislost s plněním
cílů sdružení.
Při zániku sdružení provede předseda sdružení majetkové vypořádání. O naložení s
případným zůstatkem rozhodne rada správců po dohodě s valnou hromadou.
XIII. článek Přechodná a závěrečná ustanovení

Sdružení ke dni vzniku nevlastní žádný majetek.
Způsob zveřejňování podle těchto stanov upraví vnitřní předpis.
Všichni členové přípravného výboru jsou ke dni vzniku sdružení správci, kromě
zmocněnce přípravného výboru, kterému přísluší pravomoci předsedy, dokud
neproběhne řádná volba.
První valná hromada se sejde do 2 měsíců od vzniku sdružení. Předseda to vhodným
způsobem oznámí včas všem členům. Podmínky pro svolání valné hromady podle
těchto stanov se neužijí.
Vnitřní předpisy
I. Přijímání

•Správce přidělí zájemci o členství heslo pro první přihlášení do intranetových
stránek sdružení (dále jen stránky). Zájemce o členství se stává členem registrací
na stránkách.
•Uživatel může registrovat jeden nebo více počítačů, které bude on používat v rámci
SpořilovNet. Uživatel může připojit domácnost. Domácností se rozumí: příbuzní
v řadě přímé a pobočné, druh, družka, manžel a manželka nebo jeden spolubydlící
bez daného příbuzenského vztahu, kteří bydlí v jednom bytě.
•Domácnost si může zaregistrovat vlastní počítač nebo využívat již registrovaný
počítač uživatele.
•Uživatel nesmí povolit pravidelné užívání jiným osobám, které nejsou registrované,
na počítačích, které má zaregistrované on nebo jeho domácnost.
•Správce může povolit připojení osoby a její začlenění do sdružení (i když fyzicky
může být napojena na kohokoliv).

II. Pravidla pro platby

•Platbu členských příspěvků je nutné zaplatit tak, aby nejpozději v den stanovený
Radou správců již byla na účtu.
•Platby je možné realizovat výhradně na účet, jako variabilní symbol bude uživatel
pro rozlišení plateb používat své identifikační číslo.
III. Banování

•Při prvním prohřešku může správce uživatele odpojit od sítě SpořilovNet nebo
omezit poskytované služby na dobu nejvýše 24 hodin. Při druhém a dalších
prohřešcích až na 48 hodin. Do počtu prohřešků se započítávají pouze prohřešky
spáchané za posledních 30 dní.
IV. Komunikace

•Povinností každého člena, je pravidelně navštěvovat stránky. Doporučené sekce jsou
Nástěnka.
•Výpadky sítě, které je možné dopředu plánovat, budou vždy s dostatečným
předstihem oznámeny na stránkách.
•Všechny informace týkající se provozu sítě, plánovaných odstávek apod. se
zveřejňují na stránkách.
•Zveřejněním ve smyslu stanov se rozumí oznámení na stránkách a současně zaslání
emailu na adresu uvedenou v seznamu uživatelů na stránkách. Za správnost
emailové adresy na stránkách odpovídá sám uživatel.
V. Připojování nových uzlů

•Každý nový uzel (pokud se nedohodnou obě strany jinak) si zafinancují obě strany
připojení.
•O připojení nového uzlu může rozhodnout pouze správce, na kterého se provádí
připojení.
•Každý člen má povinnost umožňovat a podporovat rozšiřování SpořilovNet, v rámci
svých možností. Případné odmítnutí, musí být řádně odůvodněno radě správců.
VI. Síť

•Používání NAT a podobných technologií (např. Proxy) je, až na speciální případy
povolené některým ze správců či radou správců, zakázané v síti SpořilovNet.
•Zakázání přenosu cizího trafiku (poskytování Internetu od jinud než-li od sdružení
SpořilovNet, poskytnutí linek pro spojení dvou uživatelů (firem), atd.) po linkách
hlásících se k SpořilovNet.
•Zakázání tunelů začínající a končící v naší síti, výjimku může udělit správce.
•Každý člen může používat síť podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, užíváním
sítě však nesmí být dotčeno právo ostatních členů na užívání sítě v minimálně
stejném rozsahu. jakékoliv technické nebo programové prostředky, které zvyšují
šířku pásma na úkor ostatních nejsou dovoleny.
•Nastavení firewallů a jiných prostředků pro řízení provozu sítě nesmí omezit služby
používané uživateli, pokud tak není v zájmu většiny. Omezením v zájmu většiny
se myslí zejména blokování šíření virů a omezování datové propustnosti
některých síťových protokolů pro udržení dobré kvality sítě.
•Nikdo nesmí bezdůvodně odchytávat, sledovat či jinak prohlížet pakety jiných

uživatelů sdružení SpořilovNet. Pokud se v souvislosti se svou činností (např.
správcovskou) obsah cizí komunikace dozví, nesmí jej šířit dál ani jinak
zneužívat.
VII. Doporučení pro stahování v síti SpořilovNet

•Než něco začnu stahovat, tak se podívám, zda to už nemá někdo na lokální síti nebo
v nejbližším okolí. Jedinou výjimkou je, pokud jsem na všesměrovce, pak od
ostatních členů na stejné všesměrovce pokud možno nic netahám!
•Pokud možno, tak tahám v době mimo špičku, tj. od 24:00 do 15:00 (to se týká
všedních dní), o víkendu se dá říci, že špička je o něco delší od 10:00 do 01:00.
VIII. Odpovědnost

•Všichni uživatelé jsou povinni při užití bezdrátových pojítek dodržovat generální
licenci pro volné pásmo a sami odpovídají za porušení této licence nebo porušení
jiných právních předpisů souvisejících s jejich HW nebo jejich umístěním, i když
jej využívá SpořilovNet.
IX. Nedovolené rozšiřování sítě

•Uživatel nesmí bez souhlasu správce umožnit připojení počítače jiným osobám než
osobám z domácnosti. Tzn. nesmí připojit souseda nebo kamaráda, který není
členem sdružení, a to i v případě, že uživatel nemá internet. Uživatel nesmí
poskytovat služby uživatelům, kteří na ně nemají právo.
X. Pravidla pro hospodaření

•Předseda sdružení plní zejména tyto úkoly:
platby za objednané služby
platby příspěvků správcům podle článku VII odstavce 3 stanov ve výši
stanovené radou správců
kontrola a evidence řádného placení členských příspěvků
odpovídá za řádné vedení účetnictví
•Předseda sdružení smí bez svolení rady správců používat finanční prostředky
sdružení jen na tyto účely:
platby podle článku 1
platby za vedení účtu a s ním spojené náklady
•Nejméně jednou za 3 měsíce podá předseda zprávu o hospodaření radě správců.
•Pokud dojde u celkové investice schválené radou správců k navýšení do částky 1000
Kč, stačí k souhlasu tohoto navýšení souhlas předsedy, dojde-li k navýšení nad
částku 1000 Kč, je nutný souhlas rady správců.
•Bude se interně evidovat majetek zakoupený na základě odsouhlasených investic
radou správců od částky 500 Kč a výše.
•Předseda může sám schvalovat investice a jiné náklady do výše 1.000 Kč, jinak
potřebuje schválení rady správců.
XII. Delegace pravomocí

•Pokud předseda deleguje některé své pravomoci, musí tak učinit písemně. V zápisu
musí být uveden časový a věcný rozsah pověření, podpisy předsedy i pověřeného
a o pověření musí být neprodleně informována rada správců.

