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Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních účastníků, zejména sledovat jejich práci na 
síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat 
se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto výslovně určeny ke 
sdílení; dále číst cizí poštu, sledovat práci na Internetu, nebo činit nebo navádět k činnosti takové, že 
by ta mohla porušovat soukromí ostatních a nebo by byla proti jejich vůli.  
Nikdo nesmí při práci v síti porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět 
k takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákona a předpisů s ním souvisejících. 
Je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě, které je majetkem majitele sítě 
WiFiMorava.com, tedy počínaje kabelem v bytě každého účastníka. Dále je zakázáno jakkoliv 
měnit síťové nastavení operačního systému počítače účastníka bez vědomí správce 
sítě. Veškeré náklady zapříčiněné nedovolenou manipulací neoprávněné osoby s hardwarem nebo 
softwarem budou připsány k úhradě, a to včetně nákladů na práci. 
Každý účastník je povinen pracovat na síti a zejména na Internetu tak, aby zbytečně nezahlcoval 
provoz a neblokoval kapacitu ostatním. Tímto se míní stahování velkých objemů dat v kapacitně 
hodně vytížených časech, nebo je-li připojeno více účastníků současně. Stahování souborů s 
vysokým objemem dat, mezi něž patří zejména aplikace, hry, mp3 a další multimediální soubory a 
video, a přehrávání internetových rádií a televizí je zakázáno v době od 15.00 do 24.00 ve všední dny 
a od 8.00 v sobotu ráno do 24.00 v neděli večer a od 8.00 do 24.00 v den státního svátku. 
Každý musí pracovat se sítí, Internetem a e-mailem tak, aby maximálně zamezil rozšiřování 
počítačových virů. Zvlášť je nutné respektovat pravidla bezpečného čtení e-mailů, jak je uvedeno na 
oficiálních www stránkách www.wifimorava.com . V případě infikování počítačů sítě viry musí 
účastník respektovat pokyny správce.  
Každý je povinen pracovat na síti pod svým uživatelským jménem a nastavením počítače 
tak, jak mu přidělil správce sítě (IP adresa, identifikace počítače atd.). Vícenásobné 
připojení k síti (2 a více počítačů za použití rozbočovače) je možné jen se souhlasem 
správce sítě, který přidělí nastavení počítače.  
Každý je povinen pracovat na síti a Internetu tak, aby nepoškozoval ostatní účastníky a nikdo nesmí 
vyvíjet činnost, nebo navádět k činnosti takové, která by mohla být ostatním účastníkům ke škodě.  
Na www stránkách www.wifimorava.com , případně na www stránkách účastníků, kteří hostují , na 
síťovém serveru a v souborech na lokálním disku uživatelem určených ke sdílení se zakazuje 
vystavovat, nabízet nebo jinak zpřístupňovat pornografický materiál a nebo materiál, který je v 
rozporu s legislativou ČR a nebo EU.  
Správce sítě je osoba spravující hardwarové a softwarové vybavení sítě a je zodpovědný za správné 
fungování sítě. Síť může mít i více správců (adminů). Každý účastník je povinen respektovat 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 body 2) a 6) a vždy pod jménem správce.  
V případě závažného nebo soustavného porušování těchto pravidel může být účastníkovi omezen 
přístup k síti. 
Nad těmito pravidly je smlouva a všeobecné podmínky sítě WiFiMorava.com ktetou naleznete na 
www.wifimorava.com, pokud je zde nějaký bod uvedený v rozporu s platnou uzavřenou smlouvou a 
všeobecnými podmínkami. Doporučujeme si smlouvu i všeobecné podmínky dobře nastudovat ! 
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