
Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo    platnost od 01.12.2017 
Nerudova 1190/3 
674 01 Třebíč 
IČ 050 016 

 Směrnice č. 02/2017 
Pravidla pro používání služby Informační portál SBD Třebíč – G5i 

 

1. Služba „Informační portál SBD Třebíč – G5i“ (dále jen IP Gi5) slouží pro předání ekonomických, 
technických a organizačních informací o příslušném bytovém domě a prostoru - např. předpisy úhrad, 

provedené úhrady, vyúčtování služeb, zůstatky anuity, zůstatky půjček, dlouhodobá záloha, dokumenty 
domu, zápisy ze schůzí apod.  

2. Službu poskytuje Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo (dále jen družstvo) uživatelům bytů ve správě 
družstva (družstevní byty, byty ve vlastnictví jiných osob) na své internetové adrese www.sbd-tr.cz – 

odkaz: „Informační portál“.  

3. Služba IP G5i je určena pro registrované uživatele prostor (bytů, garáží a nebytových prostor) a 
funkcionáře samospráv a SVJ, dále jen „registrovaný uživatel“. Ostatní návštěvníci stránek družstva nemají 

do privátní zóny přístup.  

4. Registrovaní uživatelé služby jsou rozděleni do dvou kategorií: 

a) Uživatel prostoru (právo prohlížet údaje vlastního prostoru) 

b) Funkcionář domu (právo prohlížet údaje všech prostor domu) 

5.  Postup pro zřízení přístupu IP G5i: 

a) Registrace uživatele se provádí na základě žádosti na předepsaném formuláři. 
b) Uživatel vyplní příslušnou žádost (pro běžného uživatele - příloha č.1, pro funkcionáře - příloha č.2). 

Vzory žádostí jsou přílohou této směrnice a ke stažení na www.sbd-tr.cz. Vyplněnou žádost uživatel 
nebo funkcionář zašle elektronickou poštou na info@sbd-tr.cz, nebo osobně předá na kontaktním místě 

družstva (kanc. č. 102 nebo 105), kde bude provedeno ověření totožnosti dle OP. V případě zaslání 

formuláře emailem, bude podpis ověřen při předání registračních údajů. 
c) Potřebné registrační údaje (uživatelské jméno a uživatelské heslo) budou registrovanému uživateli 

osobně předány do 14 dnů po obdržení úplné žádosti pro zřízení přístupu. Emailová adresa a telefonní 
číslo budou používány ke komunikaci s registrovaným uživatelem.  

6. Veškeré služby v rámci IP G5i poskytuje družstvo registrovaným uživatelům zdarma. Mezi tyto služby 

zejména patří: 
a) Zřízení služby    

b) Užívání služby  
c) Obnova zapomenutého hesla  

d) Zpřístupnění zablokované IP adresy  

7. Informace poskytované službou mají informativní charakter, jsou poskytovány výhradně pro potřebu 
registrovaného uživatele. Uživatelské jméno, uživatelské heslo a získané informace nesmí registrovaný 

uživatel poskytnout dalším osobám. Registrovaní funkcionáři domu nesmí informace získané 
prostřednictvím služby poskytnout třetí osobě mimo působnost své samosprávy nebo SVJ ani zveřejnit na 

vývěsce domu. V opačném případě zodpovídají za případnou škodu. Informace poskytované službou jsou 
chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. 

8. Po desátém neoprávněném pokusu o přístup do IP G5i (tedy pokud nebude uvedeno správné přístupové 

jméno a heslo) se přístup z počítače uživatele trvale zablokuje. V tomto případě je nutné se obrátit na 
kancelář SBD Třebíč č. 102. 

 
9.  Dnem platnosti této směrnice pozbývá platnost Směrnice č. 02/2009 týkající se služby Informační portál 

SBD Třebíč. 

 
V Třebíči dne 27.11.2017 

 
   

         Ing. Zdeněk Veškrna    
                          ředitel družstva    

                

http://www.sbd-tr.cz/
mailto:info@sbd-tr.cz

