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1. Kontroly   

A. Pravidelné fyzické kontroly majetku

KRK v roce 2015 provedla 53 fyzických kontrol majetku PilsFree u 41 správců či 
technických radních. 

Zkontrolováno bylo celkem 1784 ks majetku, nenalezeno bylo 68 ks (tj. cca 2%). 

KRK iniciovala svolání nové komisky na téma Pravidelných fyzických kontrol majetku, 
kde se probíralo mj. stáří majetku a cena majetku. Po této komisce byl vyřazen z 
evidence majetku PilsFree zastaralý majetek – např. Atheros CM9.

Děkujeme správcům za dosavadní a budoucí spolupráci při kontrolách. 

Ačkoliv KRK konstatuje, že mezi jednotlivými správci jsou znatelné rozdíly ve způsobu 
skladování svěřeného hardwaru  - od precizního po ledabylé. 



1. Kontroly   

A. Pravidelné fyzické kontroly majetku - mapa



1. Kontroly   

B. Fyzické kontroly

KRK v roce 2015 provedla 6 fyzických kontrol.

Důvody těchto kontrol byly:
- připojení právnických osob 
- přeprodej konektivity
- připojení na dvou místech současně
- domácnosti na jiné adrese

V návaznosti na to, že nebylo v silách KRK prověřovat více jak 500 členů pro 
podezření připojení na více místech současně, vešla s Radou v jednání, jehož 
výsledkem je Technické omezení současného připojení z více míst, které bude 
postupně spouštěno již v počátku roku 2016. 

KRK děkuje Radě za spolupráci.



1. Kontroly   

C. Virtuální kontroly

KRK v roce 2015 provedla 3 virtuální kontroly.

2 kontroly Webhostingu

KRK informovala správce PF webhostingu o zjištěných pochybeních. 
KRK bude dále iniciovat zákaz redirectu (automatického přesměrování uživatele) z 
DNS PF webhostingů na komerční stránky. 
Byl zdokonalen robot pro kontrolu webhostingového prostoru. 

1 kontrola fotografií v IS PF
KRK provedla kontrolu fotografií v IS PF a bylo zjištěno, že nemalá část uživatelů 
porušuje VP č.6. hlava 1. odst. 2 písm. b). KRK proto navrhne změnu tohoto předpisu. 
 



2. Informační systém KRK   

Informační systém KRK slouží členům KRK k ulehčení jejich práce. 

Plní roli nejen skladiště důležitých dat, ale rovněž i jako komunikační kanál a 
hlídač a vyhodnocovač pracovního nasazení jednotlivých členů KRK (v 5 
členech více jak 3000 logovaných akcí v roce 2015).

Byly přidány nové funkce:
- napojení PilsFree multiloginu na uživatelské účty IS KRK
- robot na kontrolu webhostingového prostoru
- tamagoči – hlídání termínů úkolů jednotlivým členům + e-mailové upozornění
- mapa fyzických kontrol
- šifrované zálohování systému

Pro rok 2016 jsou v plánu ještě 2 důležité aktualizace:
- vyšší stupeň zabezpečení systému
- responzivní šablona



3. Právo a KRK   

A. Útok České sítě

Dne 23.6.2015 obdrželi Rada, KRK a Ombudsman od správce cx-michal informaci o 
nevyžádaném e-mailu členské základně Spolku o údajných likvidačních praktikách 
Spolku směřovaných proti České síti. Tyto praktiky měly spočívat zatavení optického 
kabelu České sítě v kolektorech, naříznutí optického kabelu a jeho pečlivého schování 
zpět do trubky, neoprávněném odpojení elektrické energie z rozvodné sítě, 
manipulaci s anténou České sítě a zauzlování optického kabelu v kolektorech.

KRK považuje shora uvedené jednání za neoprávněný zásah do práva na ochranu 
dobré pověsti, neboť dle jejího názoru jsou tvrzení zástupce České sítě nepravdivá a 
jsou založena pouze na spekulacích pisatele. 

Dne 5.7.2015 NUS avizoval přípravu pro zahájení správního řízení v dané věci.



3. Právo a KRK   

V rámci činnosti KRK v roce 2015 jsme rovněž sepisovali analýzy a právní 
stanoviska KRK k různým záležitostem a situacím, které spolkový život přináší, 
níže jsou uvedeny ty nejpodstatnější z nich:

B. Rozbor právního vztahu mezi správcem a Spolkem

Rozbor právního vztahu mezi správcem a Spolkem, a to jak případě, kdy je 
správce zaměstnán na základě dohody o provedení práce dle § 75 zákoníku 
práce, tak, kdy pro Spolek vykonává svoji činnost na základě smlouvy o dílo.  
Následně se vyhodnotily důsledky pro Spolek u každé z uvedených variant 
zvlášť.



3. Právo a KRK   

C. Rozbor pojistné smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s.

Z předcházejícím stanoviskem byl úzce spjat i rozbor pojistné smlouvy uzavřené s 
Českou pojišťovnou, a.s. na období od 9.12.2014 do 8.12.2015, kdy bylo z pohledu 
Spolku důležité, zdali nově uzavíraná pojistná smlouva zajišťuje pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené nikoliv pouze Spolkem a jeho zaměstnanci, ale 
rovněž jeho subdodavateli rozumějme správci spolupracujícími se Spolkem na 
základě smlouvy o dílo. KRK mohla společně s Radou spokojeně konstatovat, že nově 
uzavřená pojistná smlouva pokrývá i tato pojistná rizika.



3. Právo a KRK   

D. Připojení uživatelů – členů na dvou místech současně

KRK opakovaně řešila problém připojení uživatelů – členů na dvou místech současně, 
vzhledem k četnosti výskytu případů připojení uživatelů na dvou místech zároveň, 
KRK konstatovala, že nelze spravedlivě postihovat takto postupující členy, jelikož na 
to nemá personální kapacity a vždy by se jednalo jen o namátkový resp. exemplární 
postih náhodně vybraného člena. KRK se shodla, že jediným řešením, pokud nedojde 
ke změně pravidel pro dvojí připojení, je technické řešení, jehož realizace se ujmula 
Rada.



3. Právo a KRK   

E. Porušování zákona o ochraně osobních údajů

KRK zpracovávala právní analýzu v souvislosti s porušování zákona o ochraně 
osobních údajů v souvislosti s pořizováním kamerových záběrů veřejných prostranství 
některými členy a následným zpřístupnění těchto záběrů na síti Pilsfree. Úmysl 
těchto členů byl sice pochopitelný - ochrana vlastního majetku, ale prostředky, které 
k tomu byly použity, byly v rozporu s uvedeným zákonem a směrnicemi EU. KRK v 
této věci sjednala nápravu a daným členům zdůvodnila, proč tak činí a jaké postihy by 
je mohli od Úřadu pro ochranu osobních údajů čekat.



3. Právo a KRK   

F. Napadení správce

KRK řešila napadení správce Agbara členem Betlem, kdy z tohoto incidentu vyvodila 
potřebu změn Stanov, a to takovou, aby napříště mohl být člen, který svým jednáním 
sice neporušuje explicitně Stanovy či vnitřní předpisy, nicméně se dopustí hrubého 
porušení dobrých mravů, mohl být za takovéto jednání ze Spolku vyloučen. KRK 
doporučuje v podobných situacích na prvním místě kontaktovat Policii ČR.



3. Právo a KRK   

G.  Audit pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr

KRK ještě v závěru roku 2014 provedla audit pracovních smluv a dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, kdy byly nalezeny některé vady v obsahu těchto 
dokumentů. KRK danou věc projednala s odpovědnými radními a ještě tento rok 
zkontroluje, zda tyto vady byly odstraněny.

KRK rovněž provedla revizi svého jednacího a pracovního řádu tak, aby mohla 
za neplnění povinností některým ze svých členů, takového člena finančně 
penalizovat, a to za jasně daných podmínek.

H.  Revize jednacího řádu KRK



3. Právo a KRK   

I. Domácnosti na jiné adrese než uživatel

KRK obdržela podnět od správce, týkající se připojení domácnosti na jiné adrese, než-
li je adresa uživatele, pod kterého tato domácnost spadá. KRK tento podnět 
diskutovala a shodla se na úpravě možností při zadávání údajů domácnosti do IS 
PilsFree, respektive na omezení domácností na adresu uživatele při jejím vytváření. 
Ohledně možnosti technického řešení byl poptán odpovědný technický radní, který 
danou technologii připravuje do nového Informačního systému PilsFree.

Vzhledem k širokému spektru právní problematiky, kterou KRK během 
předchozích let řešila navrhl Zmijak zakoupení licence Beck-online pro potřeby 
členů KRK z prostředků KRK.

J. Beck Online



4. Spolupráce s ombudsmanem  

KRK musí ocenit práci Dagona jako ombudsmana Spolku a jeho osobní přínos Spolku.

KRK se s ombudsmanem vždy spolupracovalo velmi dobře, spolupráce byla vždy 
vedena v konstruktivním a kolegiálním duchu. 

Ovšem ani KRK a její jednotliví členové nebyli ušetřeni oprávněné kritiky 
ombudsmana za dílčí nedostatky v jejich práci. 

Zvláště KRK oceňuje nasazení s jakých Dagon měl snahu pro Spolek zajistit několik set 
licencí pro Microsoft Office 365 zdarma.  Tento záměr se pro odlišný názor Rady 
nezrealizoval.



5. Další podněty z řad uživatelů, správců a HelpDesku

KRK obdržela několik podnětů z řad uživatelů, správců a HelpDesku. 

Protože se podněty týkaly především současného připojení na více místech, většinu z 
nich by mělo vyřešit technické omezení současného připojení z více míst 
realizované Radou, které bude postupně zaváděno od roku 2016.

Dotazy a podněty ohledně domácností uživatelů se KRK bude zabývat v následujícím 
roce. 

Stejně tak se bude KRK v roce 2016 zabývat vícenásobným členstvím.



6. Hospodaření KRK v roce 2015

Dle Vnitřního předpisu č. XII bod 2. je roční rozpočet KRK stanoven na 100 000 Kč.

Rozpočet byl čerpán následovně:

    

                     

    
Do konce roku 2015 KRK plánuje  pořídit ještě vybavení pro výškové práce v hodnotě 
cca 24 800,- Kč.

Informační systém Beck-online ● 64 130 Kč
● Daňové poradenství   ● 908 Kč
● Občerstvení KRK ● 7 499 Kč
● Celkem ● 72 537 Kč



Děkuji za pozornost…
Jan Chocholka, DiS.

kssk@pilsfree.net

mailto:kssk@pilsfree.net
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