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1. Plán auditu hospodaření

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK plánuje provést audit hospodaření Spolku za roky 2010 – 2015.
Tuto činnost nemůže KRK uskutečnit využitím vlastních zdrojů a proto 
poptala externí společnosti.

KRK tento záměr prezentovala již na minulé členské schůzi (2015), kde jí 
byla vytknuta absence konkrétních nabídek od společností. V průběhu času 
proto poptala společnosti, které se tímto zabývají a z těchto prezentuje 
některé:

1. ContAudit, s.r.o., Karlovarská 22, Plzeň – ladislav.tylsar@contaudit.cz – bez odpovědi
2. Bc. Olga Bundová, Schwarzova 1286/23, Plzeň – olga.bundova@seznam.cz – bez odpovědi
3. HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 901/5, 11000 Praha, Nové Město - 

sekretariat@hayek.cz – nabídka 250 000 Kč, čekají na naše rozhodnutí
4. PRIMASKA AUDIT, a.s., Nad Primaskou 1179/27, 10000 Praha, Strašnice - 

info@primaska.cz – bez odpovědi
5. AVK, spol. s r.o., Na dědinách 869/8, 14100 Praha, Michle - avk@avk.cz – bez odpovědi
6. CB AUDIT, s.r.o., Na Sadech 4/3, 37001 České Budějovice 6 - kozakova@cbaudit.cz – 

odpověděli, že se spolky nemají zkušenosti
7. HZ Plzeň, spol. s r.o., Nepomucká 10, Plzeň – hzplzen@hzplzen.cz – nabídka 250 000 Kč za 

roky 2010 – 2014 – loňská nabídka, ale stále s námi počítají
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1. Plán auditu hospodaření

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK doporučuje provedení auditu hospodaření s prostředky PilsFree z.s., a 
to prostřednictvím některé ze společností, jenž jsou uvedené v návrhu k 
hlasování, v cenách přibližně 250.000 Kč za zpracování kompletního auditu 
hospodaření Spolku přibližně v letech 2010-2015.

Návrh:

KRK navrhuje ČS provedení auditu hospodaření prostřednictvím jedné z 
následujících společností, a to buď HZ Plzeň, s.r.o., IČO: 45353417 za cenu 
250.000 Kč včetně DPH za 5 účetních let, a nebo HAYEK, s.r.o., IČO 
43875092 za cenu 250.000 Kč bez DPH za 6 účetních let. 



2. Fyzické kontroly majetku

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK v roce 2016 provedla 43 fyzických kontrol majetku PilsFree u 
správců či technických radních. 

Celkový počet kusů kontrolovaného majetku: 1247
Celkový počet kusů majetku nalezeného: 1098
Celkový počet kusů majetku nenalezeného: 149

Celková hodnota nalezeného majetku: 7.039.407,75 Kč
Celková hodnota nenalezeného majetku: 352.510,28 Kč

Chybějící majetek představuje 11,94% z množství majetku 
zkontrolovaného.

Celkové náklady vyplacené za provedení těchto kontrol činí 16.518,00 Kč.



2. Fyzické kontroly majetku

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016



3. Informační systém KRK

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

Responsivní design - snadná ovladatelnost na mobilních zařízeních (smartphony, 
tablety)
Čtení dat z databáze PF - snadné vyhledávání v uživatelích, počítačích, adresách, 
majetku, inventurách, redakci (zápisy z Rady atp.), 
Modul fyzické kontroly majetku - pro zamezení lidských chyb, přesnějšího výběru a 
urychlení práce vznikl krokový systém  (seznam kontrol k dispozici na adrese 
krk.pilsfree.net/kontroly)

Tisková šablona

cca 14 menších aktualizací
 - viz zápisy KRK



4. PilsFree webhosting

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK pravidelně provádí kontrolu obsahu, jenž umisťují členové na 
webhosting Spolku.

KRK několikrát iniciovala podnět pro správce webhostingu o smazání 
(znepřístupnění) obsahu tohoto webhostingového účtu z důvodů porušení 
podmínek používání.  Konkrétně se jednalo o:

- porušování autorského práva (filmy, seriály, hudba, manuály atp.)
- komerční využívání (reklamní a banerové systémy)
- veřejné zobrazování PHP info

Opět byl nalezen hacknutý web - lubos63

KRK bude i nadále využívání této členské 
výhody sledovat.



5. Technický tým

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

V rámci podaného podnětu se KRK zabývala i Technickým týmem PilsFree.

Člen KRK Ghostrider proto poptal jednání s vedoucím Technického týmu 
Apeironem. 

Na tomto jednání bylo detailněji vysvětleno fungování týmu, a to jak 
úkolování a pracovní náplň, tak plánování a vykazování činností. 

Ghostrider následně tento rozhovor prezentoval členům KRK.

KRK se bude tímto podnětem zabývat i v následujícím období. 



6. Připojování ubytoven

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

Vzhledem k častému jevu, kdy je jedna z členských výhod - připojení do sítě Internet -  
využívaná v ubytovnách, a to tak, že každý pokoj či ubytovací prostor má vlastní připojení za 
300 Kč měsíčně, se KRK zabývala souladem tohoto stavu se Stanovami a VP PilsFree 
a došla k závěru, že tento stav je v hrubém rozporu s VP č. III., odst. 1 písmeno f), 
případně i písmeno a). Je zakázáno:
 
f. zaregistrovat členství nebo užívat síť v místech, která mají charakter ubytoven, výrobních či 
skladovacích prostor, technického či občanského vybavení, zemědělských staveb, 
samostatných garáží nebo administrativních či obchodních prostor, nejedná-li se o požívání 
výhody Hotspot PilsFree 
a. užívat síť jinou osobou než členem nebo příslušníkem jeho domácnosti, nejedná-li se 
o nahodilé a krátkodobé užívání sítě prostřednictvím připojení jiného člena. U členů – 
právnických osob se zákaz nevztahuje na jejich zaměstnance nebo členy jejich orgánů.  

KRK shledává stávající stav jako neudržitelný, nezmění-li se znění VP č. III odst. 1 písm. a) a 
f). Nicméně úpravu VP KRK nedoporučuje, a to zvláště z důvodu charakteru takového 
členství, které by primárně bylo uzavřeno jen a pouze pro čerpání jediné členské výhody 
- připojení do sítě Internet.

KRK navrhuje Radě jednak postih správců, kteří v rozporu s VP takové členy připojují, 
a jednak změnu dodavatele internetu pro tyto subjekty na PilsFree servis s.r.o



7. Připojování komerčních prostor

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

Na základě externího podnětu Ghostrider fyzicky zkontroloval připojení 
uživatelky miska20 a předložil fotodokumentaci, která prokázala, že pod 
členským profilem této uživatelky byla připojena kavárna Fashion café.

KRK vyzvala Radu, aby zjednala nápravu připojení tohoto komerčního 
subjektu k síti PilsFree s odkazem na porušení VP č. 3, článku 1. písm. f), 
který říká „Je zakázáno“:

„zaregistrovat členství nebo užívat síť v místech, která mají charakter 
ubytoven, výrobních či skladovacích prostor, technického či občanského 
vybavení, zemědělských staveb, samostatných garáží nebo 
administrativních či obchodních prostor, nejedná-li se o požívání výhody 
HotSpot PilsFree“ 

KRK se touto problematikou průběžně zabývá. 



8. Připojení na více adresách

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK se znepokojením konstatuje, že členové Spolku stále mohou využívat 
(a také ve stovkách případů využívají) členských výhod na více adresách, tj. 
na adresách odlišných od adresy uvedené v jejich uživatelském profilu. 

Zatím nebylo tzn. Technické omezení současného připojení na více 
adresách možné vyřešit z důvodu nasazení systému napříč celou sítí. 

KRK se tímto tématem bude zabývat i v následujícím roce.



9. Stížnosti na správce

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK v roce 2016 přijala několik stížností na správce.

KRK vyhodnotila tyto podněty takto:

- některé jako neopodstatněné

- některými se bude i nadále zabývat (z důvodu potřeby sledovat jejich další 
vývoj)

- některé nešlo dostatečně kvalitně ověřit 



10. Nevhodné přezdívky členů

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK upozornila Radu na praxi, ke které dochází ve Spolku, a sice, že při 
přijímání nového člena a vyplňování jeho údajů nezbytných k registraci v  
informačním systému, jsou tyto údaje vyplňovány nepravdivě, zavádějícím 
způsobem či dokonce hanlivě. 

Viz např. uživatel ID 27053, jemuž správce Harmi zaregistroval členskou 
přezdívku „vyliztemiprdel“. 

V současné době je tento uživatel již přejmenován, avšak název PC v jeho 
profilu zůstal.

KRK tímto apeluje na správce, aby do IS PilsFree nevyplňovali údaje 
ani nepravdivé (VP č. VI čl. 2 a), natož hanlivé. 



11. Účast na komiskách

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

Členové KRK se účastnili některých komisek, např. :

- Komiska „pravidelné fyzické kontroly majetku“, včetně následující 
revizní komisky - zpřesnění postupu před provedením samotné kontroly 
(generování dvou seznamů majetku – jeden v den oznámení, jeden v den 
kontroly)

- Komiska „extrémní vzdálenosti“ - některým členům Rady zadány úkoly 
k provedení analýzy a doplnění nové funkce na Chicagu

- Komiska „autoregulace nájemného“ - některým členům Rady zadány 
úkoly k dokončení vizualizace na mapě ohledně návratnosti investic 

- Komiska „provozování auta PilsFree“ - cílem komisky bylo umožnění 
provozování služebních vozidel i pro zaměstnance PF zaměstnané na 
základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti



12. Licence softwaru využívaného Spolkem

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK se věnovala licenční podmínkám pro software, který Spolek užívá (tak, jak se 
zavázala na předchozí Členské schůzi). 

Z prvotních zjištění je patrné, že Spolek nemá písemné licenční smlouvy na 
značnou část Softwaru, který užívá a který je pro fungování Spolku 
podstatný, např. MIS. 

Této otázce se bude KRK věnovat i v příštím roce a ráda by dosáhla toho, že 
alespoň podmínky užívaní toho nejpodstatnějšího software budou upraveny 
v písemné podobě v rámci licenční smlouvy. 

KRK implementovala svou představu, jak by mohla daná licenční smlouva vypadat 
do licenční smlouvy, kterou navrhne uzavřít Spolku s předsedou KRK, který pro 
KRK vytvořil interní informační systém s názvem KRKOUN.



13. Ochranná známka PilsFree

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016

KRK při nahlédnutí do rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví zjistila, 
že PilsFree vlastní ochrannou známku pouze slovní (pod číslem zápisu 330414) - 
chráněný je tedy pouze slovní výraz „PilsFree“ a nikoliv jeho grafická podoba, 
natož celé logo. 

Jako vlastník této ochranné známky byl zapsán Ing. Václav Kuchynka Občanské 
sdružení PilsFree, Husova 58, Plzeň, 30100, Česká republika a nikoliv PilsFree, 
z.s., Tachovská 41, Plzeň, 32300, Česká republika.

Z tohoto důvodu KRK doporučila Radě upravit zápis u stávající ochranné známky 
tak, že jako majitel bude uveden Spolek a rovněž podat návrh na zápis i 
kombinované ochranné známky - tj. celého loga.

V současné době byl upraven vlastník u stávající ochranné známky tak, že jako 
vlastník je již skutečně zapsaný náš Spolek, nicméně KRK nemá žádnou informaci o 
tom, že by byl podán návrh na zápis ochranné známky PilsFree jako loga.



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

Rozpočet byl čerpán následovně:

Informační systém Beck-online 64 130 Kč
Informační systém KRKOUN 3  10 000 Kč
Občerstvení KRK          7 895 Kč

 Celkem                82 025 Kč

V plánu do konce roku je pořídit ještě vybavení pro výškové práce v 
hodnotě cca 17 975 Kč

14. Roční přehled hospodaření KRK

Členská schůze PilsFree, 26.11.2016



Děkuji za pozornost.
Jan Chocholka, DiS. a členové KRK

kssk@pilsfree.net
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