
Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee 
Interní předpis 4/2017 

Televizoři - statut, práva a povinnosti 

Čl. I.  
Práva a povinnosti 
 

a) Televizor přijímá nové členy do klubu a řeší problémy členů s připojením k akademické síti, s                
přístupem do Pod-O-Gym, nebo s přístupem do PC učebny. 

b) Televizor má právo připojovat a v oprávněných případech odpojovat uživatele od akademické            
sítě. Oprávněnost odpojení posuzuje Správce sítě. 

c) Televizor může v případě potřeby zasahovat do kabelových rozvodů akademické sítě. 
d) Televizor má přístup do informačního systému klubu Pod-O-Lee a fyzický přístup do            

serverovny bloku, na kterém vykonává svou funkci. 
e) Televizor má přednostní právo na informace ze schůzek Představenstva klubu Pod-O-Lee           

(dále jen „Představenstvo“) od svého Správce bloku. 
f) Televizor má povinnost v případě své nepřítomnosti vyvěsit na dveře svého pokoje leták, kde              

uživatelé budou zapisovat své problémy se sítí. 
g) Televizor má povinnost odebírat a číst e-mailovou konferenci admins a konferenci admins            

příslušného bloku a reagovat, pokud zatím nikdo jiný nereagoval a v kopii zahrne příslušnou              
konferenci. 

 
Čl. II.  
Výběr televizorů 
 

a) Správce bloku jmenuje televizory na svém bloku. 
b) Počet televizorů na blok je omezen tak, aby nepřesáhl počet pater na daném bloku. 

 
Čl. III.  
Odvolání 
Televizora odvolává správce příslušného bloku na základě svého opodstatněného rozhodnutí, nebo na            
návrh Představenstva. Správce bloku je povinen s rozhodnutím televizora seznámit. 
 

Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení 

a) Tento IP nabývá platnosti po jeho schválení Představenstvem POD a jeho zveřejněním na 
webových stránkách POD. 

b) Nabytím platnosti tohoto interního předpisu se ruší interní předpis IP5/2011. 

Schválené 9.10.2017 

…………………………                                                                   ………………………….. 

Ondřej KARMAZÍN                                                                             Bc. Ota TOŘÍNSKÝ 
Předseda klubu Pod-O-Lee                                                              Místopředseda klubu Pod-O-Lee 


