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Všeobecné podmínky poskytování  připojení k síti  Internet poskytované občanským 
sdružením LysaFree

1 Obecné

1.1 Tyto všeobecné podmínky poskytování připojení k síti Internet (dále jen „Všeobecné podmínky“) 
jsou vydávány občanským sdružením LysaFree, Dvořákova 1184, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 
26669102, registrace u MV pod č.j. VS/1-1/53688/03-R, za účelem vymezení práv a povinností při 
poskytování telekomunikačních služeb Uživatelům.

1.2 Pro účely těchto Všeobecných podmínek budou mít následující pojmy a jejich varianty následující 
význam:

„Poskytovatele
m“

„Radou 
Poskytovatele
“ 

Se  pro  účely  těchto  Všeobecných  podmínek  rozumí  občanské 
sdružení LysaFree, Dvořákova 1184, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 
26669102, registrace u MV pod č.j. VS/1-1/53688/03-R 

se  rozumí  zvolený  exekutivní  orgán  Poskytovatele  na  základě 
stanov občasnkého sdružení 

„Uživatelem“ se  pro  účely  těchto  Všeobecných  podmínek  rozumí  člen 
Poskytovatele, pokud není stanoveno jinak;

„Službou“ se rozumí:

„Garantovano
u službou“

(i) zprostředkování  přístupu  Uživatele  k síti  Internet  prostřednictvím 
Sítě;

(ii) zprostředkování  přístupu  Uživatele  k síti  CZFree.net 
prostřednictvím Sítě;

(iii) poskytování datových služeb Uživatelům prostřednictvím Sítě;

(iv) další služby.

se rozumí taková služba, která splňuje tyto základní parametry: 

(i) uživateli  je  Smlouvou  zajištěna  a  vyhrazena  nesdílená  kapacita 
v rozsahu 24 hod./ 7 dnů v týdnu 

(ii) uživateli je Smlouvou zajištěn „best effort“ přístup Poskytovatele při 
řešení problémů s funkčností sítě

(iii) uživatel  má  nárok  na  slevu  v případě  nefunkčnosti  sítě  dle 



podmínek Smlouvy 

„Zařízením 
Poskytovatele“

se rozumí  soubor  technických zařízení,  která  jsou ve  vlastnictví 
Poskytovatele,  nebo  která  využívá  Poskytovatel  na  základě 
smluvních  vztahů  za  účelem  poskytování  služeb  Uživatelům  s 
výjimkou Zařízení Uživatele, které Poskytovatel užívá na základě 
smlouvy;

„Zařízením 
Uživatele“

se rozumí  soubor  technických zařízení,  která  jsou ve  vlastnictví 
Uživatele  nebo  třetích  osob,  které  Uživatel  využívá  k využívání 
Služeb,  popřípadě  které  Uživatel  přenechává  k  užívání 
Poskytovateli;

„Sítí“ se  rozumí  funkčně  propojený  soubor  Zařízení  Poskytovatele  a 
Zařízení Uživatelů určený k přepravě informací mezi nimi;

„Zákon“ je pro účely těchto Všeobecných podmínek zákon č. 151/2000 Sb., 
o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

„Generální 
licencí“

se rozumí generální licence č. GL – 28/S/2000 ze dne 2. listopadu 
2000, vydané Českým telekomunikačním úřadem;

„Oznámením  
vhodným 
způsobem“

se rozumí jakékoliv oznámení, u kterého nejsou důvodné pochyby 
o  tom,  že  by  nedošlo  druhé  straně;  za  takové  oznámení  se 
považuje zejména oznámení učiněné prostřednictvím elektronické 
pošty, služeb instant messaging (jako např. ICQ, Jabber a jiné), či 
jiným způsobem umožňujícím zachytit obsah takového oznámení, 
adresáta a oznamovatele;

„Technickými 
podmínkami 
poskytování 
Služby“

„Smlouvou“

se  rozumí  technické  parametry  a  možnosti  konkrétní  části  Sítě, 
zejména  fyzikální  podmínky  jako  jsou  např.  umístění  Uživatele, 
technické parametry Zařízení Uživatele, dostupnost kabelových sítí 
u radiového připojení,  míra rušení a útlum přenosového signálu, 
přenosová kapacita radiového adaptéru, počet radiových adaptérů 
současně  připojených  k  jednomu  přístupovému  bodu  Sítě, 
vzdálenost  radiového  adaptéru  od   přístupového  bodu  sítě 
Poskytovatele  apod. ovlivněné  počtem  Uživatelů,  rozsahem 
konektivity do sítě Internet, kterou má Poskytovatel k dispozici.

se  rozumí  smlouva  mezi  Poskytovatelem  a  Uživatelem  o 
poskytování Služby či Garantované služby 

1.3 Veškeré odkazy v těchto  Všeobecných podmínkách na „článek”,  „ustanovení”  nebo „odstavec” 
odkazují na odpovídající článek, ustanovení nebo odstavec této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu 
něco jiného. Nadpisy článků, ustanovení a odstavců mají pouze usnadnit orientaci a nemají vliv na 
pojetí ani výklad těchto Všeobecných podmínek. Veškeré výrazy použité v těchto Všeobecných 
podmínkách mají takový mluvnický rod či číslo, jaké vyžadují okolnosti. Pojmy „zahrnovat“ nebo 



„včetně“ označují příklady předcházejících obecných výroků a nikoli jejich vyčerpávající vymezení. 
Odkaz na zákon je odkaz na příslušný zákon, jeho změny, dodatky a následné úpravy a veškeré 
předpisy vyhlášené na jeho základě nebo jeho prováděcí předpisy platné v daném okamžiku.

1.4 Tyto Všeobecné podmínky jsou vydávány v souladu s Generální licencí, dle osvědčení o registraci 
č. [], vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne [] na základě Zákona. 

2 Poskytování Služeb

2.1 Poskytovatel  poskytuje  Uživatelům  Služby  v  rozsahu  a  za  podmínek  uvedených  v  těchto 
Všeobecných  podmínkách.  Služby  jsou  poskytovány  Poskytovatelem  jako  neveřejné 
telekomunikační služby ve smyslu § 13 odst. 1 písm b) Zákona, a to pouze osobám uvedeným v 
Odstavci 2.2.

2.2 Uživatelem může být pouze:

(i) Člen Poskytovatele;

(ii) Jiná  fyzická  či  právnická  osoba,  která  podala  přihlášku  ke  členství  na 
Poskytovateli a u které nejsou zjevné důvody odmítnutí přihlášky na přistoupení k 
Poskytovateli;

(iii) Jiná  fyzická  či  právnická  osoba,  která  není  členem  Poskytovatele  a  není 
vyloučena z poskytování služeb na základě bodu 2.3. těchto podmínek 

2.2.a    Uživatelem nemůže a nesmí být: 

(i)   fyzická  či  právnická  osoba  nebo  organizační  složka  státu,  jejíž  náplní  činnosti  je 
zajišťování ozbrojené ochrany státu

(ii)    Policie České republiky

(iii) fyzická či právnická osob, jejíž trvalé bydliště či sídlo je mimo okres Nymburk. Toto 
omezení se netýká takové právnické osoby, jejíž organizační složka, která se má stát 
uživatelem, má sídlo na okrese Nymburk.

(iv) Fyzická nebo právnická osoba, jejíž vstup do sítě zamítla Rada Poskytovatele 

2.3 Služby jsou poskytovány zejména prostřednictvím radiových přístupových bodů sítě WI-Fi, které 
pracují v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz, dle standardu IEEE 802.11b,g, dále 802.310Base-T, IEEE 
802.3u,100Base-TX  IEEE  802.3x, popřípadě  dalších  technických  zařízení,  která  odpovídají 
požadavkům právních předpisů České republiky, popřípadě jiným způsobem.

2.4 Poskytovatel  poskytuje  Uživateli  Služby  v  rozsahu  odpovídajícím  Technickým  podmínkám 
poskytování Služby. S ohledem na Technické podmínky a na skutečnost, že převážná část Sítě je 
tvořena spoji radiových přístupových bodů sítě WI-Fi dle standardu IEEE 802.11b, je možné dílčí, 
časově omezené snížení kvality poskytovaných Služeb popř. dočasné znemožnění použití Služeb. 



2.5 Poskytovatel poskytuje Službu na základě svých stanov Uživatelům dle bodu 2.2. (i) a 2.2 (ii). Tito 
uživatelé hradí  poskytovateli  vstupní  poplatek a členský příspěvek na úhradu nákladů ve výši 
stanovené Finančním řádem poskytovatele. 

2.6 Poskytovatel  poskytuje  Službu  nebo  Garantovanou  službu  uživatelům  dle  bodu  2.2.  (iii)  na 
smluvním základě. Tito uživatelé hradí poskytovateli smluvní cenu za služby dle smlouvy uzavřené 
s poskytovatelem. Těmto uživatelům poskytuje poskytovatel Službu nebo Garantovanou službu

3 Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel prohlašuje, že:

3.1.1 je  řádně  založenou  právnickou  osobou  podle  práva  České  republiky  a  je  způsobilou 
poskytovat Služby;

3.1.2 je registrován u Českého telekomunikačního úřadu pro poskytování Služeb;

3.2 Poskytovatel je povinen:

3.2.1 poskytovat Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami a umožnit Uživateli jejich využití;

3.2.2 udržovat  Síť  ve  stavu  a  kvalitě  odpovídající  příslušným  technickým  a  provozním 
standardům;

3.2.3 provádět běžné opravy Zařízení Poskytovatele a souvisejících zařízení tak, aby závady v 
poskytování Služby byly odstraněny bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. Plánovanou 
opravu je Poskytovatel povinen učinit vůči Uživatelům Oznámení vhodným způsobem, a to 
nejméně 3 dny před plánovanou opravou; v případě nepředvídatelné závady či poruchy a 
jejím odstraňování se tato oznamovací povinnost neuplatní;

3.2.4 poskytovat Službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických zařízení 
nebo softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je Služba provozována.

3.3 Poskytovatel je oprávněn zejména: 

3.3.1 měnit či upravovat parametry poskytovaných Služeb, a to i bez předchozího Oznámení 
vhodným způsobem;

3.3.2 dočasně snížit  rozsah nebo  kvalitu  poskytované  Služby z  důvodu  provádění  testování 
měření nebo změn Služby.

3.3.3 odmítnout  vstup  do  Sítě  a  poskytování  Služby  jakékoliv  osobě  na  základě 
nediskriminačních technicko-ekonomických podmínek

3.4 Poskytovatel je též oprávněn měnit a doplňovat tyto Všeobecné podmínky. O tomto je povinen 
učinit vůči Uživatelům Oznámení vhodným způsobem nejméně 7 dní předem.

3.5 V případě, že Uživatel poruší ustanovení článků 4.3.1 až 4.4. včetně, či jinak vážně porušuje své 
povinnosti  dle  Všeobecných  podmínek,  zejména  tím,  že  neplatí  členské  příspěvky  může 
Poskytovatel: 



3.5.1 jednostranně  měnit  či  upravovat  parametry  poskytovaných  Služeb  pro  konkrétního 
Uživatele za podmínek stanovených v odstavci 3.5, a to zejména omezením přenosové 
rychlosti, popř. stanovením limitu přenesených dat;

3.5.2 jednostranně omezit  poskytování  služby Uživateli,  a to  i  omezením využití  konkrétního 
software, jehož využíváním Uživatel porušuje své Povinnosti;

3.5.3 jednostranně vyloučit Uživatele z užívání Služeb, a to dle závažnosti dočasně či trvale;

4 Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel  je  oprávněn  využívat  Služeb  za  podmínek  stanovených  Všeobecnými  podmínkami, 
jestliže není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak.

4.2 Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s možností užívat Služeb poskytovaných Poskytovatelem a 
s platným zněním Všeobecných podmínek nejpozději ke dni, kdy tyto Služby začal využívat a že si 
je vědom Technických podmínek poskytování Služby.

4.3 Uživatel je povinen: 

4.3.1 používat  Službu  v  rozsahu  a  za  podmínek  Smlouvy  a  Všeobecných  podmínek  a 
způsobem, který neodporuje platným právním předpisům; 

4.3.2 hradit členské příspěvky ve zvýšené výši dle usnesení příslušného orgánu Poskytovatele, 
splatných vždy dvacátého pátého dne měsíce předcházejícího;

4.3.3 udržovat  Zařízení  Uživatele  na  své  náklady  ve  stavu,  který  umožňuje  řádné  využití 
poskytovaných  Služeb.  Uživatel  odpovídá  za  stav,  kompatibilitu  a  funkčnost  svých 
koncových zařízení, která připojuje na Zařízení Poskytovatele. Uživatel je rovněž povinen 
získat potřebné souhlasy pro umístění Zařízení Uživatele, je-li to potřeba;

4.3.4 oznamovat bez zbytečného odkladu Poskytovateli závady týkající se Služby nebo zařízení 
mimo Zařízení Uživatele, o nichž se dozví; 

4.3.5 nepodnikat žádné průniky ani pokusy o průnik do počítačových systémů, Sítí a služeb, pro 
které nemá přístupové oprávnění. Stejně tak se zavazuje nepoužívat žádné softwarové ani 
hardwarové nástroje, které mohou ohrozit  bezpečnost Sítě, jejích elementů nebo jiných 
dalších systémů připojených k Síti,  nepoužívat  Síť  k šíření těchto nástrojů,  neobcházet 
jakýmkoliv  způsobem  identifikaci  na  žádném  systému  v Síti  a  dále  nepřepravovat 
prostřednictvím Služby a Sítě zprávy, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo 
dalšími všeobecně uznávanými etickými a morálními normami;  

4.3.6 nepoužívat  Službu  a  Síť  k činnostem,  které  vedou  nebo  by  mohly  vést  k  narušení, 
znepřístupnění  nebo  zablokování  Sítě  a/nebo  Služeb.  Takovými  činnosti  se  rozumí 
zejména zasílání nevyžádaných hromadných zpráv, velké množství kopií totožných nebo 
podobných zpráv včetně zasílání velmi objemných zpráv, 

4.3.7 nepoužívat jakýkoliv software, který by jakýmkoliv způsobem omezoval jiné Uživatele ani 
jakkoliv jinak omezovat jiné Uživatele, počítače nebo servery a dále nepřetěžovat Síť ani 
Službu, neměnit parametry Služby, počítačů, serverů a zařízení; 



4.3.8 nepostupovat  třetím  osobám heslo  nebo  jiné  údaje  nutné  pro  připojení  ke  Službě.  V 
případě ztráty, odcizení, zneužití nebo jiného narušení práva užití předmětného hesla či 
údajů  nutných  pro  připojení  je  Účastník  povinen  sdělit  tuto  skutečnost  neprodleně 
Poskytovateli, až do oznámeni je Účastník odpovědný za každé užití nebo zneužití hesla či 
údajů  nutných  pro  připojení.  Údaji  nutnými  pro  připojení  se  rozumí  především  MAC 
adresa, adresa IP, síťová maska a brána; 

4.3.9 neposkytovat Služby poskytnuté Poskytovatelem třetím osobám se zařízením mimo byt 
Uživatele, bez ohledu na to, zda se tak děje na komerční či jiné bázi; Bytem se pro účely 
těchto Všeobecných podmínek rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení 
na základě rozhodnutí stavebního úřadu;

4.3.10 dodržovat  všeobecná  pravidla  chování  uživatelů  Internetu  („Netiquete“);  tato  pravidla 
uveřejní Poskytovatel na svých intranetových stránkách. 

4.4 Uživatel  se  zavazuje  poskytnout  poskytovateli  veškerou  součinnost  potřebnou  pro  plnění 
předmětu této smlouvy.

5 Vady Služeb

5.1 V případě neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je Poskytovatel povinen urychleně odstranit závady 
dle  závažnosti  poruchy,  nejpozději  však do  30  dnů ode dne,  kdy Uživatel  vadu Poskytovateli 
ohlásil Vhodným způsobem.

5.2 Poskytovatel neodpovídá za: 

5.2.1 vady v poskytování Služeb vzniklých nedostatečnou funkčností a kompatibilitou zařízení 
Uživatele, hardwarovým a softwarovým vybavením  Uživatele, prostřednictvím kterého je 
Služba  přijímána.  Rovněž  neodpovídá  za  ty  části  Sítě,  které  jsou  provozovány jinými 
subjekty;

5.2.2 vady  v poskytování  Služeb  vzniklých  v důsledků  nenaplněných  Technických  podmínek 
poskytování Služby;

5.2.3 vady v poskytování Služeb vzniklých v důsledku nepřízně počasí nebo vyšší moci. Vyšší 
mocí se pro účely Všeobecných podmínek rozumí jakékoliv nahodilé události ve vnějším 
světě, které Poskytovatel vzhledem ke svým poměrům nemůže předvídat ani jejich rozsah 
omezit;

5.2.4 vadu,  popřípadě škodu,  která  vznikne jako důsledek překročení  kapacity Sítě,  poruchy 
nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby Sítě nebo její součásti;

5.3 Poskytovatel  nenese  žádnou  odpovědnost  za  jakékoli  náklady,  ušlý  zisk,  ekonomické  ztráty, 
soudní  řízení  nebo  následné  ztráty  vzniklé  v  důsledku  užívání  nebo  nemožnosti  přístupu  ke 
Službě.

5.4 Vadu je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli Vhodným způsobem.

5.5 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných 
služeb, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti  Internet, přestože jsou tyto informace 



přístupné  a  používané  prostřednictvím  objednaných  služeb,  ani  za  přenos  údajů  a  dat 
prostřednictvím sítě Internet.

5.6 Odpovědnost  za  vady  může  být  sjednána  odlišně  od  Všeobecných  podmínek  mezi 
Poskytovatelem a Uživatelem, vždy však na základě Smlouvy 

6 Ustanovení společná a závěrečná 

6.1 Právní vztahy vzniklé mezi Účastníkem a Poskytovatelem při poskytování Služby se řídí právním 
řádem  České  republiky,  zejména  Občanským  zákoníkem,  Zákonem  a  dále  Všeobecnými 
podmínkami a vnitřními předpisy Poskytovatele.

6.2 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, která může mít vliv na posuzování a 
rozsah  poskytování  Služby  musí  být  vedena  vhodným  způsobem  nebo  písemně.  V případě 
písemné  komunikace  se  za  doručovací  adresy  rozumí  sídlo  Poskytovatele  dle  databáze 
občanských sdružení Ministerstva vnitra a adresa Uživatele uvedená v přihlášce k Poskytovateli. 
V případě, že písemnost nebude doručena, popřípadě bude adresátem odmítnuta či nepřevzata, 
považuje se pátý den po odeslání za den doručení.

6.3 V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, 
neplatné nebo nevynutitelné,  taková  nezákonnost,  neplatnost  nebo  nevynutitelnost  se  nebude 
dotýkat  ostatních  ustanovení  těchto  Všeobecných  podmínek,  která  budou vykládána tak,  jako 
kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.  Poskytovatel  se 
zavazuje nahradit veškerá taková ustanovení ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, 
která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.

6.4 Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti  se Smlouvou budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. Pro případ, že nedojde k dohodě při 
řešení  sporů,  se  smluvní  strany v  souladu s  ustanovením § 89a Občanského soudního řádu 
dohodly, že spory se Smlouvy bude rozhodovat soud místně příslušný dle sídla Poskytovatele

6.5 Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2004 

6.6 Tyto Všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu veškerá předchozí Všeobecné podmínky.

V Lysé nad Labem, dne 1. prosince 2004

________________________

Jakub Nedoma – předseda rady občanského sdružení LysaFree

Ing. Pavel Kostroun – člen rady občanského sdružení LysaFree

Ing. Milan Štěpánek – člen rady občanského sdružení LysaFree 
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	se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí člen Poskytovatele, pokud není stanoveno jinak;
	„Službou“
	se rozumí:
	„Garantovanou službou“
	(i) uživateli je Smlouvou zajištěna a vyhrazena nesdílená kapacita  v rozsahu 24 hod./ 7 dnů v týdnu 
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	„Oznámením 
vhodným způsobem“
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	se rozumí smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem o poskytování Služby či Garantované služby 
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	2 Poskytování Služeb
	2.1 Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách. Služby jsou poskytovány Poskytovatelem jako neveřejné telekomunikační služby ve smyslu § 13 odst. 1 písm b) Zákona, a to pouze osobám uvedeným v Odstavci 2.2.
	2.2 Uživatelem může být pouze:
	(i) Člen Poskytovatele;
	(ii) Jiná fyzická či právnická osoba, která podala přihlášku ke členství na Poskytovateli a u které nejsou zjevné důvody odmítnutí přihlášky na přistoupení k Poskytovateli;
	(iii) Jiná fyzická či právnická osoba, která není členem Poskytovatele a není vyloučena z poskytování služeb na základě bodu 2.3. těchto podmínek 
	2.2.a    Uživatelem nemůže a nesmí být: 
	(i)  fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu, jejíž náplní činnosti je zajišťování ozbrojené ochrany státu
	(ii)    Policie České republiky
	(iii) fyzická či právnická osob, jejíž trvalé bydliště či sídlo je mimo okres Nymburk. Toto omezení se netýká takové právnické osoby, jejíž organizační složka, která se má stát uživatelem, má sídlo na okrese Nymburk.
	(iv) Fyzická nebo právnická osoba, jejíž vstup do sítě zamítla Rada Poskytovatele 

	2.3 Služby jsou poskytovány zejména prostřednictvím radiových přístupových bodů sítě WI-Fi, které pracují v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz, dle standardu IEEE 802.11b,g, dále 802.310Base-T, IEEE 802.3u,100Base-TX IEEE 802.3x, popřípadě dalších technických zařízení, která odpovídají požadavkům právních předpisů České republiky, popřípadě jiným způsobem.
	2.4 Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby v rozsahu odpovídajícím Technickým podmínkám poskytování Služby. S ohledem na Technické podmínky a na skutečnost, že převážná část Sítě je tvořena spoji radiových přístupových bodů sítě WI-Fi dle standardu IEEE 802.11b, je možné dílčí, časově omezené snížení kvality poskytovaných Služeb popř. dočasné znemožnění použití Služeb. 
	2.5 Poskytovatel poskytuje Službu na základě svých stanov Uživatelům dle bodu 2.2. (i) a 2.2 (ii). Tito uživatelé hradí poskytovateli vstupní poplatek a členský příspěvek na úhradu nákladů ve výši stanovené Finančním řádem poskytovatele. 
	2.6 Poskytovatel poskytuje Službu nebo Garantovanou službu uživatelům dle bodu 2.2. (iii) na smluvním základě. Tito uživatelé hradí poskytovateli smluvní cenu za služby dle smlouvy uzavřené s poskytovatelem. Těmto uživatelům poskytuje poskytovatel Službu nebo Garantovanou službu

	3 Práva a povinnosti Poskytovatele
	3.1 Poskytovatel prohlašuje, že:
	3.1.1 je řádně založenou právnickou osobou podle práva České republiky a je způsobilou poskytovat Služby;
	3.1.2 je registrován u Českého telekomunikačního úřadu pro poskytování Služeb;

	3.2 Poskytovatel je povinen:
	3.2.1 poskytovat Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami a umožnit Uživateli jejich využití;
	3.2.2 udržovat Síť ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům;
	3.2.3 provádět běžné opravy Zařízení Poskytovatele a souvisejících zařízení tak, aby závady v poskytování Služby byly odstraněny bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. Plánovanou opravu je Poskytovatel povinen učinit vůči Uživatelům Oznámení vhodným způsobem, a to nejméně 3 dny před plánovanou opravou; v případě nepředvídatelné závady či poruchy a jejím odstraňování se tato oznamovací povinnost neuplatní;
	3.2.4 poskytovat Službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických zařízení nebo softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je Služba provozována.

	3.3 Poskytovatel je oprávněn zejména: 
	3.3.1 měnit či upravovat parametry poskytovaných Služeb, a to i bez předchozího Oznámení vhodným způsobem;
	3.3.2 dočasně snížit rozsah nebo kvalitu poskytované Služby z důvodu provádění testování měření nebo změn Služby.
	3.3.3 odmítnout vstup do Sítě a poskytování Služby jakékoliv osobě na základě nediskriminačních technicko-ekonomických podmínek

	3.4 Poskytovatel je též oprávněn měnit a doplňovat tyto Všeobecné podmínky. O tomto je povinen učinit vůči Uživatelům Oznámení vhodným způsobem nejméně 7 dní předem.
	3.5 V případě, že Uživatel poruší ustanovení článků 4.3.1 až 4.4. včetně, či jinak vážně porušuje své povinnosti dle Všeobecných podmínek, zejména tím, že neplatí členské příspěvky může Poskytovatel: 
	3.5.1 jednostranně měnit či upravovat parametry poskytovaných Služeb pro konkrétního Uživatele za podmínek stanovených v odstavci 3.5, a to zejména omezením přenosové rychlosti, popř. stanovením limitu přenesených dat;
	3.5.2 jednostranně omezit poskytování služby Uživateli, a to i omezením využití konkrétního software, jehož využíváním Uživatel porušuje své Povinnosti;
	3.5.3 jednostranně vyloučit Uživatele z užívání Služeb, a to dle závažnosti dočasně či trvale;


	4 Práva a povinnosti Uživatele
	4.1 Uživatel je oprávněn využívat Služeb za podmínek stanovených Všeobecnými podmínkami, jestliže není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak.
	4.2 Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s možností užívat Služeb poskytovaných Poskytovatelem a s platným zněním Všeobecných podmínek nejpozději ke dni, kdy tyto Služby začal využívat a že si je vědom Technických podmínek poskytování Služby.
	4.3 Uživatel je povinen: 
	4.3.1 používat Službu v rozsahu a za podmínek Smlouvy a Všeobecných podmínek a způsobem, který neodporuje platným právním předpisům; 
	4.3.2 hradit členské příspěvky ve zvýšené výši dle usnesení příslušného orgánu Poskytovatele, splatných vždy dvacátého pátého dne měsíce předcházejícího;
	4.3.3 udržovat Zařízení Uživatele na své náklady ve stavu, který umožňuje řádné využití poskytovaných Služeb. Uživatel odpovídá za stav, kompatibilitu a funkčnost svých koncových zařízení, která připojuje na Zařízení Poskytovatele. Uživatel je rovněž povinen získat potřebné souhlasy pro umístění Zařízení Uživatele, je-li to potřeba;
	4.3.4 oznamovat bez zbytečného odkladu Poskytovateli závady týkající se Služby nebo zařízení mimo Zařízení Uživatele, o nichž se dozví; 
	4.3.5 nepodnikat žádné průniky ani pokusy o průnik do počítačových systémů, Sítí a služeb, pro které nemá přístupové oprávnění. Stejně tak se zavazuje nepoužívat žádné softwarové ani hardwarové nástroje, které mohou ohrozit bezpečnost Sítě, jejích elementů nebo jiných dalších systémů připojených k Síti, nepoužívat Síť k šíření těchto nástrojů, neobcházet jakýmkoliv způsobem identifikaci na žádném systému v Síti a dále nepřepravovat prostřednictvím Služby a Sítě zprávy, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo dalšími všeobecně uznávanými etickými a morálními normami;  
	4.3.6 nepoužívat Službu a Síť k činnostem, které vedou nebo by mohly vést k narušení, znepřístupnění nebo zablokování Sítě a/nebo Služeb. Takovými činnosti se rozumí zejména zasílání nevyžádaných hromadných zpráv, velké množství kopií totožných nebo podobných zpráv včetně zasílání velmi objemných zpráv, 
	4.3.7 nepoužívat jakýkoliv software, který by jakýmkoliv způsobem omezoval jiné Uživatele ani jakkoliv jinak omezovat jiné Uživatele, počítače nebo servery a dále nepřetěžovat Síť ani Službu, neměnit parametry Služby, počítačů, serverů a zařízení; 
	4.3.8 nepostupovat třetím osobám heslo nebo jiné údaje nutné pro připojení ke Službě. V případě ztráty, odcizení, zneužití nebo jiného narušení práva užití předmětného hesla či údajů nutných pro připojení je Účastník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli, až do oznámeni je Účastník odpovědný za každé užití nebo zneužití hesla či údajů nutných pro připojení. Údaji nutnými pro připojení se rozumí především MAC adresa, adresa IP, síťová maska a brána; 
	4.3.9 neposkytovat Služby poskytnuté Poskytovatelem třetím osobám se zařízením mimo byt Uživatele, bez ohledu na to, zda se tak děje na komerční či jiné bázi; Bytem se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení na základě rozhodnutí stavebního úřadu;
	4.3.10 dodržovat všeobecná pravidla chování uživatelů Internetu („Netiquete“); tato pravidla uveřejní Poskytovatel na svých intranetových stránkách. 

	4.4 Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy.

	5 Vady Služeb
	5.1 V případě neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je Poskytovatel povinen urychleně odstranit závady dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Uživatel vadu Poskytovateli ohlásil Vhodným způsobem.
	5.2 Poskytovatel neodpovídá za: 
	5.2.1 vady v poskytování Služeb vzniklých nedostatečnou funkčností a kompatibilitou zařízení Uživatele, hardwarovým a softwarovým vybavením Uživatele, prostřednictvím kterého je Služba přijímána. Rovněž neodpovídá za ty části Sítě, které jsou provozovány jinými subjekty;
	5.2.2 vady v poskytování Služeb vzniklých v důsledků nenaplněných Technických podmínek poskytování Služby;
	5.2.3 vady v poskytování Služeb vzniklých v důsledku nepřízně počasí nebo vyšší moci. Vyšší mocí se pro účely Všeobecných podmínek rozumí jakékoliv nahodilé události ve vnějším světě, které Poskytovatel vzhledem ke svým poměrům nemůže předvídat ani jejich rozsah omezit;
	5.2.4 vadu, popřípadě škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacity Sítě, poruchy nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby Sítě nebo její součásti;

	5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli náklady, ušlý zisk, ekonomické ztráty, soudní řízení nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti přístupu ke Službě.
	5.4 Vadu je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli Vhodným způsobem.
	5.5 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet.
	5.6 Odpovědnost za vady může být sjednána odlišně od Všeobecných podmínek mezi Poskytovatelem a Uživatelem, vždy však na základě Smlouvy 

	6 Ustanovení společná a závěrečná 
	6.1 Právní vztahy vzniklé mezi Účastníkem a Poskytovatelem při poskytování Služby se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem a dále Všeobecnými podmínkami a vnitřními předpisy Poskytovatele.
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