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PŘEDSTAVENSTVO KLUBU POD-O-LEE 
 

INTERNÍ PŘEDPIS KLUBU POD-O-LEE Č. IP5/2011 
 

TELEVIZOR 
STATUT, PRÁVA A POVINNOSTI 

 
I. Výběr televizorů: 

 
a) Správce bloku na základě osobního setkání může jmenovat televizora na svém bloku. 

b) V případě více volných postů televizora správce bloku může vypsat konkurz na 

obsazení těchto postů na svém bloku. Oznámení o tomto konkurzu vystaví na dobře 

viditelných místech na bloku (nástěnka, serverovna,…). Z obdržených kandidátek může 

správce bloku vybrat televizory na jednotlivé volné pozice, a to na základě podané 

přihlášky a osobního pohovoru. 

c) Počet televizorů na blok je omezen tak, aby nepřesáhl počet pater na daném bloku. 

d) Funkční období televizora je dva roky. 

 

II. Práva a povinnosti: 
 

a) Televizor má právo připojovat a odpojovat uživatele a zasahovat do horizontálních 

kabelových rozvodů. 

b) Televizor má přístup do databáze uživatelů počítačové sítě klubu Pod-O-Lee (DUSPS) 

a fyzický přístup do serverovny bloku, na kterém vykonává svou funkci. 

c) Televizor má právo požadovat po správci bloku otevření pokoje pomocí univerzálního 

klíče v případě neodkladného problému s počítačovou sítí. Správce bloku osobně 

kontroluje celý průběh návštěvy na takto odemčeném pokoji. 

d) Televizor je povinen chránit osobní údaje členů klubu a podepsat Smlouvu o 

zpracování osobních údajů. 

e) Televizor zodpovídá správci bloku za všechny jemu svěřené uživatele. 

f) Televizor má přednostní právo na informace ze schůzek Představenstva klubu  

Pod-O-Lee (dále jen „Představenstvo“). 

g) Televizor má nárok na odpuštění členských příspěvků po dobu svého funkčního 

období, který bude posuzován Představenstvem. 

h) Televizor má povinnost v co nejkratším možném termínu odpojit uživatele, který by 

porušoval pravidla používání počítačové sítě. 

i) Televizor má povinnost v případě své nepřítomnosti vyvěsit na dveře svého pokoje 

leták, kde uživatelé budou zapisovat své problémy se sítí, nebo musí zveřejnit jméno 

osoby, na kterou se mohou uživatelé v jeho nepřítomnosti obracet a tuto osobu o své 

nepřítomnosti uvědomit (síťový správce daného bloku, jiný televizor na bloku). 

j) Televizor má povinnost odebírat a číst e-mailovou konferenci admins a konferenci 

admins příslušného bloku. 
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III. Odvolání: 
 

Televizora může odvolat správce příslušného bloku na základě svého opodstatněného 

rozhodnutí, nebo na návrh Představenstva. 

Správce bloku je povinen se svým záměrem televizora seznámit. 

 

 

      

Petr Kalich, 

Správce bloku D 

      

Michal Schiller, 

Správce bloku C 


