
 

DOBNET a SPAM    Pro všechny 
kdo mají e-mailovou schránku "na 
DOBNETu". Novinka v nastavení 
třídění SPAMu a zpráv obsahujících 
viry spočívá v označení zprávy a 
doručení do zvláštní složky přímo na 
úrovni serveru.  (více na straně 3) 

KONTROLNÍ SKUPINA Platební  
morálku členů sdružení a uživatelů 
služeb DOBNETu hlídá nově zřízená 
skupina vedená Ing. Jindřichem 
Spilkou.  (více na straně 3) 

 

    ZAJÍMAVOSTI 
 
VÍTE CO JE WIFIMON?  
 
a) Druh brouka žijící pouze na území 

barrandienu 
b) Nejjednodušší jednotka bytí 

duchovní povahy 
c) Symbol krutosti, všeho, co ničí 

člověka 
d) Jednoduchý monitorovací nástroj 

pro bezdrátové sítě 
 
(správnou odpověď najdete na 
http://www.dobnet.cz/centrum-
pomoci/faq/) 

HLAVNÍ TÉMA 
NORMÁLNÍ JE NEPLATIT?!? 
 
ROUTER DOB-7209APNG 
 

AKTUALITY 
• DOBNET A SPAM 
• Z ČINNOSTI 

KONTROLNÍ SKUPINY 
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NORMÁLNÍ JE NEPLATIT?? 

Normální je neplatit ...... říká reklamní 
slogan jedné nejmenované banky. 
Pokud si ovšem přečtete všechno, co se 
za touto reklamní kampaní schovává, 
pochopíte, že ona banka tím v žádném 
případě nechtěla potenciálním klientům 
radit, že by neměli plnit své závazky.  
 
Bohužel musím konstatovat, že se 
někteří naši členové a klienti vědomě 
rozhodli, že se budou tímto sloganem 
naprosto bez výjimky řídit. Dokonce 
jsem někde zaslechl názor: „No pokud 
přece neplatí Franta Vonásek a prochází 
mu to, tak proč bych měl platit já?“. 
Také názor. Nechci se na tomto místě 
kohokoli dotknout, takže se k této formě 
přemýšlení raději vyjadřovat nebudu. 
Udělejte si prosím vlastní mínění o 
takovém člověku. 
 
Možná bych měl napsat pár řádků o 
historii sdružení. Nechci tím ospra-
vedlňovat ani sebe, ani radu sdružení, 
ale domnívám se, že je nutné mít pro 
ucelený pohled na věc všechny 
informace. Už totiž slyším ty jedince, 
kteří nám vyčítají, jak jsme mohli 
dopustit, že nám někdo dluží členské 
příspěvky 2 roky a my jsme začali 
podnikat kroky proti dlužníkům až letos. 
  

 

Přišlo jaro a také my vám velmi rádi 
představujeme první vlaštovku z celého 
hejna úkolů, které jsme si na začátku 
letošního roku předsevzali. Tou 
pomyslnou vlaštovkou, která k vám 
přilétla elektronickou formou prostřed-
nictvím e-mailové zprávy, je právě první 
číslo DOBNET zpravodaje, které jste 
právě začali číst. Věřím, že tento 
měsíčník přispěje nemalou měrou 
k tomu, že uživatelé sítě DOBNET budou 
lépe informováni, a to nejen o síti 
DOBNET a poskytovaných službách, ale 
také o vlastní činnosti občanského 
sdružení DOBNET, o.s., o jeho plánech a 
cílech do budoucna. 
Již v prvním čísle tohoto zpravodaje 
představíme  vlastní   koncové   zařízení, 
díky  kterému  je  možné  se  pohodlně  

 
a jednoduše připojit do sítě DOBNET a 
které lze zakoupit přímo v informační 
kanceláři sdružení v Dobřichovicích. Určitě 
se v jedné sérii článků dotkneme všech 
členů a zákazníků, kteří se rozhodli, že 
platit příspěvky a poplatky sdružení není 
nutné. 
Do dalšího čísla chystáme názor právního 
zástupce sdružení, který se bude snažit 
vysvětlit, co všechny takové výtečníky 
čeká.  Dále bychom vám chtěli vysvět-
lit, proč je v mnoha případech výrazně 
výhodnější být zákazníkem, a ne pouze 
členem sdružení. 
Držím celému DOBNET zpravodaji a jeho 
redakci pěsti a přeji mu mnoho spoko-
jených čtenářů.  

Michal Nešpor 
předseda rady sdružení DOBNET, o.s. 

 
 
Občanské sdružení DOBNET, o.s. 
(původně INTERNET V DOBŘICHO-
VICÍCH A OKOLÍ, občanské sdružení) 
založilo pár nadšenců, kteří se rozhodli 
si pro vlastní potřebu udělat malou síť. 
Nechci teď popisovat celý vývoj, na to 
určitě přijde řada v některém z dalších 
článků, ale za zmínku stojí fakt, že se to 
malinko těmto nadšencům „vymknulo“, 
a dnes je do sítě DOBNET připojeno 
několik stovek uživatelů.  
 
V první fázi bylo možné připojit do sítě 
DOBNET pouze členy sdružení, 
zákazníky se smlouvou umíme připojit 
až od 1.3.2006. Před tímto datem téměř 
všichni členové vstoupili do sdružení 
převážně za účelem připojení k Inter-
netu, které je členům poskytováno 
zdarma. 
 
Jestli tedy využívám připojení k 
Internetu či nikoli, není rozhodující. 
Pokud jsem radě sdružení jako člen, dle 
stanov, písemně nesdělil, že ukončuji 
členství, jsem povinen platit členské 
příspěvky. Toto mnoho našich členů 
nemůže pochopit … 
 
        (Pokračování na straně 2) 
 



 

 

NORMÁLNÍ JE NEPLATIT??   (pokračování ze strany 1) 

 
Přelomový rok 2005 

 
V průběhu roku 2005 se počet členů 
ve sdružení v podstatě zdvojnásobil. 
Navíc jsme si byli vědomi, že 
nemůžeme donekonečna přijímat 
další členy, ale musíme novým 
zájemcům nabídnout služby jako 
zákazníkům, se smlouvou, 
všeobecnými podmínkami, ceníkem 
služeb a vůbec vším, na co je dnes 
zákazník běžně zvyklý. V té době 
jsme v podstatě neměli nic – chyběl 
nám kvalitní systém pro evidenci 
zákazníků, neměli jsme síťový 
ekonomický systém, nebyli jsme 
připraveni poskytovat služby, a to 
ani formálně, ani technicky. Členové 
platili příspěvky bez vystavovaných 
dokladů k určitému datu v měsíci, 
jako variabilní symbol používali 
rodné číslo. Právě v této době jsme 
si prošli velmi složitým obdobím, 
kde bylo nutné učinit mnoho změn. 
A právě zásadní změny 
v zaběhnutých mechanismech 
způsobily, že do té doby naprosto 
běžné výstupy pro chod organizace 
postupně nebyly k dispozici. V tomto 
období bohužel někteří členové 
zneužili tohoto stavu a rozhodli se, 
že plnit své závazky přece nemusí, 
pokud je nikdo neupomíná. 

 
 

Zřízení kontrolní skupiny 
 
Pohledávky za některými členy a 
platební morálka na konci roku 2006 
byla již tak alarmující, že byla 
v lednu letošního roku zřízena mimo 
jiné kontrolní skupina pod vedením 
člena rady sdružení pana Jindřicha 
Spilky. Tato skupina od svého 
vzniku odvedla obrovské množství 
práce, a i když se názory na některé 
kontrolní činnosti liší, mnoho členů i 
zákazníků své závazky vůči sdružení 
vyrovnalo. 

 
 
Neplatící členové 
 
A jaký je tedy stav dnes? Obecně lze 
říci, že téměř všichni zákazníci, kteří 
podepsali smlouvu, nemají 
s platbami problémy. Problémy 
přetrvávají u členů. Tyto členy lze 
rozdělit do skupin podle toho, proč 
svým závazkům nedostávají: 

 

1. Člen se odstěhoval, je nezvěstný, 
dlouhodobě v zahraničí, nedaří se 
nám ho kontaktovat na námi 
dostupných kontaktech 

2. Člen již připojení k síti nevyužívá, 
nepředal písemně radě sdružení 
oznámení o ukončení členství a 
domnívá se, že členské příspěvky 
platit nemusí 

3. Člen příspěvky neplatí, protože se 
mezi lidmi povídá, že když se 
platit nebude, nic se neděje 

 

 
 
4. Člen neplatí, protože mu 

v minulosti nebyl vystavován 
doklad (což není povinností 
sdružení) nebo v současné době 
nemá doklad v papírové podobě 
(dnes je doklad generován 
automatizovaně e-mailem) 

5. Člen neumí správně vyplnit u 
platby variabilní symbol 

 
V každém případě bych chtěl 
vzkázat všem, kteří se ve výše 
uvedeném výčtu našli, že sdružení 
nebude NIKOMU tolerovat takové 
chování a všechny dlužné i 
sebemenší částky budou postupně 
vymáhány. Stačí si vzpomenout 
například na nedoplatky zdravotního 
pojištění nebo na pokuty za porušení 
pravidel silničního provozu – také se 
může stát, že je takový nedoplatek 
vymáhán po několika měsících či 
letech. Občanské sdružení DOBNET, 
o.s. bude postupovat naprosto 
analogicky. 

 
 
 

 
Právní zastoupení 

 
Nedobrá platební morálka, ale i 
mnohé další skutečnosti nás vedly 
k tomu, že jsme uzavřeli smlouvu 
s Mgr. Jiřím Sitou, dnes již oficiálně 
právním zástupcem sdružení. 
V dalším čísle DOBNET zpravodaje 
vás náš právní zástupce seznámí 
s postupem, jak bude se členy – 
neplatiči naloženo a co případně 
čeká všechny, kteří by chtěli jít 
v jejich šlépějích. 

 
 

Možné způsoby úhrady 
členských příspěvků 
 
A na závěr mě ještě dovolte 
rekapitulovat doporučované postupy 
plateb členských příspěvků a služeb. 
V zásadě máte několik možností: 
1. platba z vašich bankovních účtů 

na bankovní účet sdružení č. 
103 102 45 44 / 5500 

2. platba na poště prostřednictvím 
poštovní poukázky typu A ve 
prospěch bankovního účtu 
sdružení č. 103 102 45 44 / 5500 

3. platba v hotovosti v úředních 
hodinách v informační kanceláři 
sdružení 

 
V každém případě je nutné, abyste 
uvedli správně nejen číslo 
bankovního účtu, ale hodně důležitý 
je také variabilní symbol. Jako 
variabilní symbol používejte 
výhradně přidělené členské či 
zákaznické číslo. Veškeré platby, 
které mají číslo jiné, a to včetně 
původně používaných rodných čísel, 
jsou od počátku letošního roku 
vyhodnocovány jako platby 
neidentifikovatelné. Platba se tudíž 
správně nespáruje a systém eviduje 
další nové neplatiče. 
 
Občas se ale i přes veškerou snahu 
na obou stranách může stát, že se 
vloudí nějaká chybka. Věřím, že jich 
bude co nejméně, ale pokud se 
přesto něco vyskytne, neváhejte 
kontaktovat pracovníky naší 
informační kanceláře sdružení, a to 
buď e-mailem na adrese 
dobnet@dobnet.cz nebo telefonicky 
v úředních hodinách na telefonním 
čísle 775 362 645. 

Michal Nešpor 
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Měsíčník DOBNET zpravodaj vydává 
sdružení DOBNET,  o.s., je 
rozšiřován via e-mail svým členům 
a zákazníkům, IČ: 26630214 
 

Řídí redakční rada ve složení: 
B. Tesařová 
(barbora.tesarova@dobnet.cz), 
B. Ruml (bohumil.ruml@dobnet.cz), 
M.Nešpor(michal.nespor@dobnet.cz) 
 

 

Datum vydání: 5.4.2007 



 

 

AKTUÁLNĚ 
 
Z ČINNOSTI KONTROLNÍ SKUPINY DOBNET 

 
Rada sdružení rozhodla dne 
8.1.2007 ustavit Kontrolní skupinu 
DOBNET, o.s. a jmenovala člena 
rady sdružení Ing. Jindřicha Spilku 
do funkce jejího vedoucího s tím, 
aby do činnosti této skupiny zapojil 
další členy sdružení. Náplní činnosti 
kontrolní skupiny má být kontrola 
veškeré činnosti DOBNETu. V 
současné době skupina pod vedením 
pana Spilky kontroluje ty oblasti 
činností sdružení, ke kterým jí byly 
uděleny pravomoci. Do okruhu 
dosud řešených úkonů patří mj. 
dohled nad platební morálkou členů 
sdružení a uživatelů služeb 
DOBNETu, přímé inkaso poplatků 
z banky klienta, dokumenty 
DOBNETu, jejich analýza a příprava 
či analýza nákladových položek 
sdružení.  
 

V současnosti se kontrolní skupina 
zabývá zejména platební morálkou 
členů a uživatelů. Za roky 2004 až 
2006 máme evidováno asi 300 
dlužníků. Stává se, že někteří 
členové přestali v minulosti používat 
internetové připojení k síti DOBNET, 
přestali platit členské příspěvky, ale 
neukončili členství v DOBNETu. Byli 
vždy pasivními členy a zajímalo je 
jen internetové připojení. Proto nyní 
nemohou pochopit, že kromě plnění 
běžných povinností podle platných 
stanov občanského sdružení, musí 
též platit členské příspěvky. 
V roce 2005 bylo nutné z důvodu 
ochrany osobních údajů přestat 
používat rodná čísla jako variabilní 
symboly (VS) při platbách za služby. 
Jako VS jsou nyní používána 
identifikační čísla. Úkolem kontrolní 
skupiny je pohovořit s členy, kteří 

stále používají rodná čísla či čísla 
faktur atd., aby ve svých platbách 
uváděli správný variabilní symbol, 
čímž je číslo člena či zákazníka 
sdružení, které jim bylo přiděleno. 
 
Dalším důležitým úkolem pro 
kontrolní skupinu je prověřit 
možnost spolupráce s bankou tak, 
aby DOBNET, o. s. mohl přímo 
inkasovat poplatky od členů a 
uživatelů, kteří podají do své banky 
svolení k inkasu. 
 
Komise provedla analýzu všech 
platných dokumentů DOBNETu a na 
jejím základě vypracovala návrh 
nového finančního řádu a též ceníku 
pro členy a zákazníky občanského 
sdružení. 
         Jindřich Spilka 
 

 

TECHNICKÉ info 
 

PŘEDSTAVUJEME ROUTER DOB-7209APNG 
 

Router s označením DOB-7209APNG 
je řešení koncového zařízení pro 
příjem bezdrátového internetu od 
DOBNET, o.s., který využívá 
komerční produkt Edimax EW-
7209APG s implementací vlastního 
firmware. 
Každý připojený účastník se stává 
tímto koncovým zařízením součástí 
celé sítě a je možné kdykoli za 
provozu provádět diagnostiku, 
měření, nastavení, popř. odstranění 
chyby. Ve většině případů není tedy 
nutné zařízení demontovat a nosit 
k opravě jako je tomu u starších 
typů koncových zařízení.  
Výměna staršího typu za nový 7209-
APNG poskytuje účastníkovi hned 
několik výhod. Zejména připojení až 
pěti počítačů v domácnosti bez 
použití jiného rozbočovacího (HUB) 
nebo přepínacího (SWITCH) zařízení. 
Tento model má totiž již v sobě 5-ti 
portový přepínač (SWITCH), na 
kterém obdrží každý počítač 

dynamickou IP adresu z rozsahu sítě 
DOBNET.  

 
Ve starších modelech koncových 
zařízení byl tento port pouze jeden, 
v lepších případech dva, a tudíž bylo 
nutné pro více počítačů použít 
zmíněná doplňková zařízení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o IP 
adresy z rozsahu sítě, dají se na 
každý port (počítač) tohoto zařízení 
bez problémů nastavit další 
doplňkové služby, jako např. 

veřejná IP adresa nebo služba NAT-
PAT. 
Řešení DOB-7209APNG je speciálně 
navržený typ výhradně pro síť 
DOBNET. Není možné jej použít 
v jiné bezdrátové síti. 
Další výhodou oproti např. PCI kartě 
umístěné přímo v PC, je podstatně 
kratší anténní svod (někde až 10x), 
tedy menší útlum signálu, tzn. lepší 
celkový příjem. Toto zařízení je 
možné umístit i v půdních 
prostorách a dokonce i tam, kde 
není elektrická síť. Jako alternativní 
řešení lze použít napájení po 
sdělovacím (UTP) kabelu přídavným 
zařízením POE (Power Over 
Ethernet). Napájecí zdroj je potom 
umístěn u počítače, kde je zásuvka, 
a napájení je realizováno kabelem, 
který zároveň přivádí do počítače 
internet. 
         Bohumil Ruml 
 

 
 

DOBNET A SPAM 
 

E-mailové zprávy s číslem vyšším 
než 1.35 jsou označeny jako SPAM. 
Je upraven předmět zprávy tak, že 
obsahuje řetězec ***SPAM***. 
Takto označené zprávy jsou 
doručeny příjemci do jeho složky s 
názvem Spam. Zprávy obsahující 

možný virus jsou zachyceny na 
serveru a příjemci je doručena 
speciální zpráva o uložení do 
karantény se všemi potřebnými 
informacemi pro eventuální žádost o 
doručení. Pro zobrazení složky Spam 
je nutné si složku přihlásit k odběru. 

Pro uživatele OpenWebmail i 
SquirrelMail se přihlášení složky 
provádí v nastavení složek. Zprávy 
ve složce Spam jsou každých 30 
dní automaticky vymazávány. 
Pokud chcete zprávu zachovat, 
uložte si jí do jiné složky.
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