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Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise 
pro Valnou hromadu Pilsfree dne 9. 12. 2006 

 
 

Vážení členové, 
 
KRK před vás přistupuje se svou první zprávou o své činnosti za rok 2006. Jak jistě 

víte, KRK vznikla na základě změny Stanov Pilsfree, kterou učinila VH před rokem. Protože 
tato komise byla v Pilsfree novinkou, musela si vydobýt v rámci sdružení své postavení a 
naplnit některé povinnosti, které doprovázely proces vzniku KRK. 

 
KRK se za minulé období sešla 10 krát, ze Stanov byla povinna se sejít alespoň 4 krát. 

Na své první schůzi prověřila KRK žádosti PF o granty adresované MI ČR.  
 
Na vnější podnět projednávala KRK též kauzu anonymizace bezdrátových spojů ve 

vztahu ke ztížení úředníkům Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) případnou identifikaci 
bezdrátové sítě. KRK shledala anonymizaci za věc v zájmu sdružení a to především zejména 
proto, protože tím sledovala prevenci před nežádoucí interakcí sdružení nebo jednotlivců s 
touto státní institucí. 

 
Dalším významným úkolem KRK bylo pokročit ve svém etablování se. Došlo proto ke 

schválení prvního Jednacího a pracovního řádu KRK, kterým se činnost a schůze jejích členů 
řídí. Je k dispozici na webové stránce KRK, kterou vytvořil Saša a která je dostupná na adrese 
http://krk.pilsfree.czf. Díky ní se můžeme rychle a na úrovni prezentovat každému, kdo má o 
činnost KRK zájem, nebo kdo potřebuje od KRK pomoc. Sašovi za sebe i kolegy z KRK 
děkuji. Ne každý tuší, že kontrolu nějaké skutečnosti nebo prověření činnosti PF z hlediska 
platných pravidel činí KRK na vaši žádost, členů PF. Naše webová stránka vám, věřím, 
usnadní cestu ke KRK. 

 
Kromě stránek KRK bylo zřízeno i diskusní vlákno KRK na diskusním fóru sdružení. 

Jde o zcela neformální místo. Kdo potřebuje kontaktovat KRK, ať tak raději učiní přes jabber 
nebo e-mail krk@pilsfree.net, který se rozesílá všem členům komise. 

 
KRK už od svého vzniku akcentovala vytvoření systému evidence majetku. Vedení PF 

s KRK konzultovalo podobu a deskriptory možné evidence majetku. Původně mělo jít o 
sofistikovanější majetkový deník v podobě souboru Excel, nicméně dnes je již v ostrém 
provozu Evidence majetku v rámci IS Pilsfree. Interně evidovat musíme na základě vnitřního 
předpisu vše nad 500,- Kč. Kdož víte, že máte svěřenu nějakou věc našeho sdružení, 
neváhejte si zkontrolovat v IS PF, zda je tato skutečnost zanesena v Evidenci majetku. Sekce 
byla vytvořena i proto, že se tím usnadní KRK kontrola i ve vztahu k účetnictví a věste, že 
namátkové kontroly budou.  

 
KRK obdržela též stížnost na nevhodné chování jednoho z funkcionářů Pilsfree, 

nicméně k nápravě došlo i bez asistence KRK a tak byl případ odložen. 
 
Členové komise projednávali též problematiku sloučení ViniceNet a Pilsfree z právního 

hlediska. Protože se změnil způsob řešení této věci a chystají se, nebo nyní již možná probí-
hají, vstupy členů ViniceNet do Pilsfree, není dnes v této věci nic, co by měla KRK řešit. 
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Poté, co členové KRK kritizovali podobu rámcové smlouvy s SBD Škodovák, byli 
někteří (zejména Saša) přizváni k jejímu dovytvoření. Nicméně pro KRK jako orgán zde 
nebylo nic, o čem by se měla usnášet. Členové komise poskytli své právnické dovednosti. 

 
Cca od března získala KRK přístup k dokumentům PF (ať už jde o písemnosti nebo 

stránky generované IS PF). Tím KRK může autonomně vyvíjet činnost, aniž by musela 
s odkazem na patřičné ustanovení stanov neustále písemně požadovat od výkonných 
funkcionářů dané informace. 

 
Až 29. 3. 2006 mohla KRK konečně shlédnout Rozvahu sdružení a Výkaz zisku a 

ztráty, obojí, samozřejmě, za rok 2005. Oba dokumenty byly komisí vzaty na vědomí.  
 
KRK v rámci kontrolní činnosti zjistila, že došlo k pochybení správců a RS ve věci 

jednorázového členského příspěvku připojovacího. Ten činil 200,- Kč, avšak se bez právního 
důvodu cca od začátku podzimu 2005 přestal vybírat. KRK na tuto skutečnost RS upozornila 
a ta pochybení formálně napravila. KRK se rozhodla nevyčíslit výpadek příjmů, na které 
sdružení mělo nárok, a to z důvodu, že není v našem zájmu poškodit dobré jméno PF tím, že 
by po již registrovaných členech byl tento příspěvek zpětně vymáhán. Vstupující totiž v době 
svého připojování nebyli vůbec informováni o existenci této povinnosti. 

 
KRK na základě podnětu jednoho ze správců zanalyzovala systém odměn a vyjádřila se 

k němu v usnesení č. u-5/06krk ze 23. dubna 2006. Přestože jde o podnětné a užitečné 
zpracování problému, nikdy na něj KRK neobdržela žádnou reakci (ani neoficiální). 

 
Léto bylo ve znamení kauzy „Dolní Bolevec“. Člen naší sítě zde přeposkytoval 

konektivitu Pilsfree jiným osobám (členům i nečlenům Pilsfree). Tímto se na PilsFree 
nedovoleným způsobem obohatil a provinil se podvodem vůči ilegálně připojeným 
uživatelům/občanům. Počet poškozených z původně jednoho stoupl asi na šest. Bohužel nelze 
vyčíslit škodu u většiny z nich, kteří mu hradili poplatky hotově (nebyla zde stvrzenka). 
Trestnímu oznámení ze strany KRK unikl jen díky tomu, že poškozeným vracel peníze, které 
před tím vybral. Delikvent již není členem našeho sdružení. Poděkování je třeba v této 
souvislosti vyslovit správci Matrixovi, který objevil první případ, na jehož základě KRK 
úspěšně detekovala další postižené a sesbírala i písemné důkazy. Více informací najdete 
v zápisech. Budiž tomuto podvodníkovi trestem, že v lokalitě rodinných domů, kde žije, má 
nyní Čásova domácnost pověst něčeho, co se nehodí vyslovit na této Valné hromadě. 

 
V nedávné době KRK také uzavřela kontrolu investic č. 1 – 160. Přijala stanovisko 

 Microjelena, který po několik měsíců kontrolu prováděl, že nebyly nalezeny závady. 
 
Tato informace byla poslední ze zprávy KRK, kterou jsem vám právě přednesl jménem 

naší komise. Blíže se o činnosti PF můžete dovídat též průběžně, stačí navštívit stránky na 
adr. http://krk.pilsfree.czf. Kolegům z komise děkuji za vytrvalost, houževnatost a elán pro 
práci ve prospěch komunity a vám všem zde v sále děkuji za pozornost. 

 
V Plzni dne 23. 11. 2006 
 
 

 Airnet – Pavel Netolický v. r. 
 předseda KRK 


