
Zpráva KRK pro VH PilsFree ze dne 1. prosince 2007 
o své činnosti za uplynulé období 

 
Vážené členky (kterých se nedostává), vážení členové Valné hromady! 
 
Přicházím sem seznámit Vás alespoň ve stručnosti s tím, jak Kontrolní a revizní komise fungovala, co 

zjistila a z čeho by se mělo sdružení do budoucna poučit. 

KRK již v lednu tohoto roku jednoznačně pojmenovala problém toho, že ve sdružení přibývají mrtvé 

duše. Tento problém stojí na okraji zájmů. Jen občas se objeví nějaký e-mail od správce, ve kterém píše radnímu, 

odpoj toho a toho (rozumějte vymaž z IS). Skutečně se tak dělo, akorát že to nebylo v souladu se Stanovami. 

Protože se však nikdo z vymazaných neozval, že je nespokojen s výmazem ze seznamu členů, ve všech 

případech se uplatnilo pravidlo: Kde není žalobce, není soudce. 

Komise pravidelně přezkoumala hospodaření PilsFree za rok 2006. Z předloženého materiálu vyplynulo, 

že příjmy z členských příspěvků činily 6 milionů 700 tis. Kč, příjmy z grantů činily 800 tis. Kč, úroky činily 

1800,- Kč. Na investice byly v loňském roce vydány 2 miliony 100 tis. korun. Odborný odhad příjmů dle 

místopředsedy PilsFree Morfa činí na tento rok 15 milionů korun. Skutečný stav k tomuto odhadu bude 

přezkoumávat nová Komise. Předložené materiály vzala komise na vědomí. 

Na jaře uzavřela KRK kontrolu domácností. U předem vytipovaných členů zkontrolovala, zda uživatelé 

dodržují VP č. 1. Mezi 21 prošetřovanými členy bylo 9 bez závad a 12 se závadami. Bylo smazáno 

17 domácností a 3 byly převedeny na uživatele. Dále byly objeveny dvě mrtvé duše, které v tak malém vzorku 

ještě více podtrhují rozsah problému mrtvých duší.  

Komise také řešila stížnost na způsob půjčování zařízení v majetku PilsFree u jednoho z technických 

radních. Zde bylo půjčování vrtačky PilsFree podmíněno zpoplatněnou zápůjčkou soukromých vrtáků, popř. 

bylo zapůjčení vrtačky bez vrtáků odmítnuto. KRK stěžovateli dala za pravdu a jednoznačně se shodla, že v této 

praxi nelze dále pokračovat. Zda si Rada ujasnila, jestli chce nebo nechce půjčovat zařízení v majetku sdružení 

není Komisi známo. 

Komise v červnu prohlédla dokumenty archivované v kanceláři sdružení, které upravují vztahy PilsFree s 

vlastníky stavebních objektů. Bylo evidováno 23 dokumentů (bez smlouvy na pronájem kolektorů), většinou 

nájemních smluv, pro celkem 31 objektů. Vzhledem k celkovému počtu objektů využívaných PilsFree je tento 

počet velmi nízký a je nutné zde opakovaně doporučit Radě věnovat této záležitosti větší pozornost. 

V červenci KRK řešila kauzu svévolného odpojení uživatele správcem oblasti v obci Chotíkov. Správce 

zde hrubým způsobem zneužil svou funkci v sousedském sporu v místě. Více informací k této závažné kauze 

najdete v příslušném zápise. KRK konstatovala, že byly porušeny Stanovy. Mimo jiné došla k závěru, že 

nadřízený radní učinil zcela nedostatečná opatření k nápravě a pochybil tím pádem rovněž. 

Ve dnech 20. 8. – 25. 10. 2007 probíhala odročovaná schůze, asi nejdelší v historii tohoto kontrolního 

orgánu. Byly šetřeny podvody s konektivitou v lokalitě Skvrňany. Doloženy byly případy pirátského využívání 

konektivity sdružení osobami neplatícími (či dokonce nečleny). KRK posléze usvědčila jako uskutečňovatele 

těchto podvodů bývalého správce Štěpyho. Doporučuji důrazně členům a zejména všem radním, aby 

prostudovali zápisy č. 6, 7 a 8 a hledali řešení, jak minimalizovat do budoucna rizika okrádání sdružení 

nelegálními připojeními. Po loňské kauze Šohaj, je toto další rozsáhlý případ a ukazuje se, že podobná praxe se 

vyskytuje i mimo část Skvrňan. Informace o těchto dalších případech převezmou noví členové KRK k vyřešení. 



Před novou komisí stojí nyní dva základní nedodělky k dokončení. Prvním je už zmíněné dohlédnutí nad 

vyřešením případů krádeží a manipulací s IP adresami, které umožňuje lidem načerno využívat konektivity 

sdružení. KRK musí vyvíjet tlak na radní, aby v těchto věcech nebyli laxní a tak říkajíc „free protože Pilsfree“, 

protože zde není benevolence namístě.  Dalším úkolem pro novou Komisi, který jsme ještě my stačili vytknout 

do zápisu, je kontrola majetku sdružení. Ta by měla proběhnout v příštím roce tak, aby VH měla výsledek 

v prosinci na stole. 

Závěrem mi dovolte poděkovat členům Komise za jejich zájem věnovat se chodu sdružení v oblasti 

kontroly. Je to úsek pro zodpovědné lidi, lidi s chladnou hlavou a chutí rozklíčovat složité výzvy pro ideu 

obecného dobra a pořádku, vždyť oblast kontroly nebývá nikdy tolik populární jako hraní si se stavebnicí zvanou 

síť PilsFree. Pevně věřím, že jsme jako první KRK prošlapali tu správnou cestu pro naše nástupce. A pokud 

členové VH se přikloní ke kontinuitě v kombinaci s generační obměnou, bude Komise i nadále fungovat jako 

stabilní a zdatný orgán. 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

V Plzni dne 1. 12. 2007 

 

 

 Airnet/Mgr. Pavel Netolický 
 předseda KRK 


