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1. Tachovská 41 – nová budova PilsFree   

Účast na jednání o adaptaci budovy Tachovská 41.

Účast v komisi k otevírání obálek s cenovými nabídkami k adaptaci budovy 
Tachovská 41. Doporučení nejvhodnější nabídky Radě.

Několikanásobná průběžná kontrola stavby a průběžná kontrola přiložené 
dokumentace neodhalila závažné nedostatky. 

Některé reklamace stavby jsou v současnosti v řešení.

Stavební deník projektu „Adaptace Tachovská 41“ nebyl do současnosti 
poskytnut k nahlédnutí, ačkoliv byl vyžádán.  

Po konečném uzavření projektu bude provedeno celkové zhodnocení ze 
strany KRK. 



1. Tachovská 41 – nová budova PilsFree   

Žádost o revizi finančních vydání na projekt „adaptace Tachovská 41“

Od grafického designera jsme obdrželi stížnost na neproplacení svého návrhu 
designu objektu Tachovská 41, jeho předimenzované vytápění a porušení 
autorského zákona. 

KRK požádala Radu o projednání.  Ze strany správního radního Hejtmiho (Ing. Jan 
Hejtmánek) přislíbeno dořešení finančních vydání. Rada se shodla, že mezi členy 
sdružení nebývá zvykem striktní dodržování autorských práv na společných (tedy 
PilsFree) projektech.  Předseda sdružení Wenda členy KRK a Rady ujistil, že firma 
zodpovědná za projekt vytápění přezkoumala své výpočty a došla k závěru, že 
vzhledem k hygienickým normám je vytápění budovy projektováno správně. 

KRK zaslala 3.12.2013 dotaz na cenovou nabídku dvou plzeňských advokátních 
kanceláří a očekává vyrozumění. Rozsah právních služeb byl stanoven takto: 
„Zabývání se mírou uplatnitelnosti autorského zákona stěžovatelem“. O zjištěných 
skutečnostech bude informovat Radu.



2. Kontrola investic

KRK byla v roce 2013 adresátem několikerých podnětů 
ke kontrole investic sdružení (např. 2682, uveřejněná v 
zápise KRK 2/13). 

Tyto podněty jsou průběžně reflektovány. Některé z nich 
jsou bohužel ještě stále v řešení, např. kvůli 
několikanásobnému ověřování skutečností nebo stavu. 



3. VoIP

KRK se zabývala stížností správce ohledně účtování 
poplatku 10 Kč měsíčně za používání PilsFree VoIP v 
testovacím provozu. KRK se usnesla doporučit Radě 
zrušení těchto poplatků.

Rada na svém zasedání ze dne 16.5.2013 rozhodla na 
základě doporučení komisky VoIP ze dne 22.4.2013 
zrušit minimální měsíční plnění a upravila další 
podmínky poskytování služby VoIP. 



4. Výklad stanov a vnitřních předpisů – 
Souběžné připojení na dvou adresách (podnět NUS)

KRK obdržela podnět k prošetření členů, zda jsou připojeni v 
souladu se Stanovami a Vnitřími předpisy.

Všechny dotčené lokality uvedené v podnětu byly osobně 
zkontrolovány. KRK se shodla, že není možné přímo určit, 
zda došlo k připojení v souladu s aktuálními Stanovami a 
Vnitřními předpisy.

Zjištěné skutečnosti byly projednány se správním radním 
NUSem (Mgr. Milan Řežábek).



5. Další podněty od uživatelů, správců a helpdesku

KRK řešila v tomto kalendářním roce podněty k prošetření a 
stížností v rámci desítek případů z řad uživatelů, správců či 
HelpDesku, jako např. možné zneužívání sítě, přeprodávání 
konektivity, spory správce vs. uživatel, spory správce vs. 
Správce, fotografie uživatele Agilla77 v jiném členském 
profilu, kontrola uživatelských profilů v IS PF. 

K těmto podnětům se nebude v důsledku přesahu do dalšího 
kalendářního roku nebo s přihlédnutím ke stavu některých 
zjištění sdělovat v této zprávě bližší informace. 



6.   Webové stránky KRK 

Správa webu a aktualizace informací – sekce novinky.

Možnost všech členů KRK online editovat (WYSIWYG) webové stránky.

Zabezpečení webu – PDF dokumenty jsou přístupné pouze pro členy PilsFree 
– tedy z domény .czf nebo po přihlášení pomocí nicku a hesla z IS PilsFree. 
Za pomoc děkujeme Mukimu (Ing. Pavel Muknšnábl).

Rozšíření webu - zabezpečená sekce pro členy KRK, přidání stránky se 
základními informacemi o PilsFree.

Vyhodnocení návštěvnosti webu – zatím web slouží cca 80 lidem denně jako 
rozcestník k IP TV. Většina z těchto návštěvníků se výrazem 
„iptv.pilsfree.czf“ „progůglí“ na stránku „užitečné odkazy“, odkud již přímo 
pokračují na web http://iptv.pilsfree.czf. 

http://iptv.pilsfree.czf/


7. PilsFree public relations – web a sociální sítě

Členové KRK se podíleli i na opětovném nastartování Public 
Relations ve vztahu ke sdružení:

Iniciace vytvoření PilsFree sociálních ikonek a jejich umístění (s odkazy) na 
webové stránky PilsFree.

Vytvoření PilsFree profilu na sociální síti Google+. 
-
Správa PilsFree profilu na sociální síti LinkedIn.



8. Informační systém KRK

Hotové funkce
- Odolný vůči neoprávněným externím i interním zásahům

Plánované funkce
- Databáze znalostí
- Úkolníček
- Hlídač termínů a připomínač
- Hostovaný na PilsFree serverech
- Helltext WYSIWYG



9. Zapisovatel zasedání Rady

KRK nesouhlasí aby zapisovatel během jednání Rady jakkoliv 
ovlivňoval jednání členů Rady. Současný zapisovatel aktivně 
zasahuje do jednání.

Příkladem může být zápis Rady číslo 228, kde ačkoliv Rada 
neodsouhlasila předem aktivní zasahování zapisovatele do d 
iskuze, v zápise lze nalézt „Baloun se zeptal“ nebo „Baloun 
označil“. 

KRK navrhuje VH nápravu současného stavu – novelizaci VP č. IX 
o zápisech z jednání Rady – a to doplnění bodu „Zapisovatel 
nesmí aktivně zasahovat do jednání vyjma otázek pro 
upřesnění zápisu.“



10. KRK nyní

V současné době se KRK stále ještě zabývá přesnou a korektní 
definicí „uživatel“ a „aktivní uživatel“ a přesným vymezením 
rozdílů mezi těmito pojmy. 

Vzhledem k dlouhotrvajícímu hledání řešení na toto téma KRK 
pravděpodobně požádá o externí právní konzultace.

Funkčnost a výkonnost KRK jako celku byla snížena v důsledku 
téměř půlroční absence předsedy.



Děkujeme za pozornost…
Jan Chocholka, DiS.  & Zbyněk Šrubař

kssk@pilsfree.net & ghostrider@pilsfree.net
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