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PPřříílloohhaa  čč..  33  ––  PPrráávvaa  aa  ppoovviinnnnoossttii  sspprráávvccee  ssííttěě  aa  sspprráávvccee  NNOODDEE  
 

1. Jmenovaní správci sítě: 
1.1. Brejša Martin, Kovář Michal, Vaňouček Miroslav 
 
2. Jmenovaní Aktivní správci NODE a přidělená AP: 

2.1. Brejša Martin 

WifiTurnovNet_babicka 
WifiTurnovNet_Smetany 
WifiTurnovNet_řadovka 
WifiTurnovNet_řadovka2 
WifiTurnovNet_Ohrazenice 
 

 Kovář Michal 
WifiTurnovNet_Fučikova 
WifiTurnovNet_Šlikova 
 

 Vaňouček Miroslav 
 WifiTurnovNet_Jenišovice1 

WifiTurnovNet_Jenišovice2 
 

 
 

3. Jmenovaní Pasivní správci NODE a přidělená zařízení:   
3.1. Haloun Jan    WifiTurnovNet_Smetany 

Černý Jiří    WifiTurnovNet_Ohrazenice 
Melichová Veronika   WifiTurnovNet_Slikova 
Drahomíra Roštejnská  WifiTurnovNet_Jenišovice1 
Kateřina Velová   WifiTurnovNet_Jenišovice2 
Hana Brožová, Martin Kysela WifiTurnovNet_řadovka2 

 

4. Práva a povinnosti správce sítě: 

4.1. Plnit úkoly zadané radou a informovat Radu o svých činnostech. 
4.2. Spolupracovat se správci NODE. 
4.3. Být nápomocen členům, kteří se na něj obrátí s žádostí o pomoc nebo radu. 
4.4. Snaží se odstranit závadu na síti WTN v co nejkratší době, pokud toto nemůže splnit, informuje o tomto Radu. 
4.5. Pokud závada u uživatele je zaviněna samotným uživatelem, nebo přímo nesouvisí se sítí WTN, není správce 

sítě povinen závadu řešit. 
4.6. Okamžitě odpojit uživatele, u kterého zjistí přítomnost viru. 
4.7. Správce nesmí zneužít svoje práva a postavení k vlastnímu obohacení, či poškození majetku sdružení a 

ostatních členů WTN. 
4.8. Při závažném porušení Provozního řádu má správce právo použít bod č. 1.4 - Sankce a musí neprodleně o 

tomto informovat Radu. 
4.9. Informovat Radu o své dlouhodobé nepřítomnosti (dovolená, atd.). 
 
5. Práva a povinnosti aktivního správce NODE 

5.1. Spolupráce se správcem sítě při připojování nového člena. 
5.2. Poskytování technické podpory členům připojených na svěřeném NODE. 
5.3. Starat se dle svých možností o svěřený přípojný NODE a v případě nefunkčnosti kontaktovat správce sítě. 
5.4. Musí umožnit přístup k NODE správci sítě, či správcem sítě pověřené osobě. 
5.5. Informovat správce sítě o své dlouhodobé nepřítomnosti (dovolená, atd.). 
 
6. Práva a povinnosti pasivního správce NODE 

6.1. Musí umožnit přístup k NODE aktivnímu správci NODE, nebo správci sítě, či správcem sítě pověřené osobě. 
6.2. Starat se o svěřené zařízení dle pokynů aktivního správce NODE a v případě nefunkčnosti jej kontaktovat. 
6.3. Informovat aktivního správce NODE o své dlouhodobé nepřítomnosti (dovolená, atd.). 

 



WifiTurnovNet z.s. 

 - 2 -

 
7. Měsíční úlevy v příspěvcích 
7.1. Správce sítě: 200, Kč. 
7.2. Aktivní správce NODE: 200, Kč. 
7.3. Pasivní správce NODE: 100, Kč 
 
 
8. Platnost: 

8.1. Příloha č.3 byla odsouhlasena radou dne 3. 10. 2018. 
8.2. Příloha č.3 nabývá účinnosti dne 4. 10. 2018. 


