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Případ Camel

KRK na základě podnětu od správce Tomajka, 
zjistila, že uživatel Camel má ve svém profilu na 
webu uvedeny počítače z více segmentů sítě (Vnitřní
město, Vinice), celkem se jednalo o 5 desktopů a 3 
notebooky
KRK pozvala uživatele Camela, aby se zúčastnil 
jednání KRK a tam řádně své jednání zdůvodnil. 
Camel se na toto jednání bez omluvy nedostavil a 
ani se ve věci nijak písemně nevyjádřil
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Případ Camel

KRK má na základě provedených šetření a vzhledem 
k pasivitě uživatele za prokázané, že Camel
umožňoval připojení k síti PilsFree třetí osobě nebo 
osobám
KRK proto rozhodla o přerušení členství tohoto 
uživatele a navrhuje Valné hromadě vyloučení
uživatele Camela ze sdružení
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Případ Haryk

KRK na základě podnětu od správců Tomajka a 
Morcete zjistila, že uživatel Haryk umožnil připojení
třetí osobě do sítě PilsFree, jedná se o v současné
době již uživatelku Radusak. 
Šetřením potvrzeno, že uživatel Haryk si 
zaregistroval pod sebe počítač s MAC adresou, který 
v současné době používá tato nová uživatelka. 
Tento stav trval přibližně jeden měsíc, než se 
Radusak sama stala členkou sdružení. 
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Případ Haryk

Tímto jednáním vznikla sdružení škoda ve výši 300,-
Kč, která byla následně uhrazena
KRK považuje tento postup (vzhledem k velice nízké
škodě) za dostačující, pokud by se však došlo ze 
strany těchto uživatelů v budoucnu k dalším 
prohřeškům, přistoupila by KRK k vážnějšímu 
postihu
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Případ Pmalecek

KRK na základě podnětu technického radního Kanete 
zjistila, že uživatel Pmalecek využívá internetové
konektivity PilsFree k poskytování služeb (herní
server) pro nečleny sdružení, a vybírá za to 
poplatky. 
KRK nesouhlasí s tím, aby komerční herní servery 
používaly v názvu slovo PilsFree. Pmalecek tyto 
názvy slíbil opravit. Co se týče vlastního poskytování
těchto služeb nečlenům, neshledala KRK žádný 
důvod k dalšímu řešení. Stanovy ani vnitřní předpisy 
sdružení tuto činnost nezakazují. KRK však dává na 
zvážení Radě, zda by veřejné IP adresy měly být 
využívány podobným způsobem.
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Kontrola investic správce Zmk

KRK na základě podnětu správního radního Airneta
provedla kontrolu vybraných investic u správce Zmk, 
konkrétně se jednalo o investice č. 383, 384 a 573
Kromě investice č.573 nezjistila nic problematického. 
Tato investice zatím nebyla dokončena, ačkoli byla 
schválena už v únoru 2008. Zatím provedena cca 
polovina investice co se týče hotové práce. 
Plánovaná částka na investici již byla prakticky 
vyčerpána celá. KRK dál bude sledovat, zda dojde k 
připojení plánovaného počtu uživatelů.
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Kontrola odměn aktivních členů PilsFree

KRK provedla kontrolu toho, zda jsou odměny 
vyplácené aktivním uživatelům vypláceny správně.
Během kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení.
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Účetní závěrka za rok 2008

KRK vzala na vědomí účetní závěrku PilsFree za rok 
2008 předloženou správním radním Morfem. KRK 
konstatuje, že v ní neshledala žádné nesrovnalosti.
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Prošetření kradení IP adres

KRK na základě podnětu technického radního 
Falcona zjistila, že uživatel nguyenhung, ačkoliv 
nikdy nezaplatil členský příspěvek, tak minimálně v 
období od 5.5.2009 do 5.8. 2009 využíval k přístupu 
k internetu IP adresy jiných (platících) uživatelů, a 
to bez jejich vědomí. 
Dále bylo zjištěno, že přístup k internetu mu byl 
umožněn rovněž prostřednictvím wifi spoje 
vedoucího od uživatele phuong.



Valná hromada

Prošetření kradení IP adres

Vzhledem k velkému množství důkazů a vzhledem k 
tomu, že ani uživatel nguyenhung ani uživatel 
phuong se bez omluvy nedostavili a své jednání
žádným způsobem nezdůvodnili, rozhodla KRK o 
přerušení členství těmto uživatelům a navrhuje 
Valné hromadě jejich vyloučení ze sdružení



Valná hromada

Zápisy z Rady sdružení

KRK vyjádřila hrubé nespokojení se stavem zápisů z 
Rady, jelikož jejich obsahová kvalita se v posledním 
roce velmi zhoršila. Dále nejsou zápisy k dispozici v 
rozumném časovém intervalu od konání Rady. 
V případě zápisů číslo 108 a 109 byla prodleva 
dokonce několik měsíců
KRK důrazně žádá Radu o rychlou nápravu tohoto 
stavu
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Kontrola neziskových organizací

KRK provedla na základě podnětu předsedy sdružení
Wendy kontrolu. zda neziskové organizace, které
byly přijaty jako členové sdružení a zároveň byly 
osvobozeny od placení členských příspěvků, řádně
plní podmínky, za nichž byly přijaty (propagace 
sdružení na webových stránkách). 
Při kontrole KRK bylo u některých subjektů zjištěno, 
že tyto podmínky neplní, proto byly vyzvány k 
nápravě.
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Případ Daemo

Předseda Rady Wenda přerušil svým rozhodnutím ze 
dne 20.9. 2009 členství uživatele Daemo, a to pro 
porušování stanov a vnitřních předpisů sdružení.
Následně se na KRK obrátila s žádostí o pomoc paní
Eva Patová (matka uživatele Daemo a 
zaregistrovaná domácnost s nickem epatka) s tím, 
že KRK se její podání rozhodla posuzovat jako 
odvolání proti rozhodnutí předsedy.
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Případ Daemo

KRK si vyžádala od předsedy Rady podklady pro 
jeho rozhodnutí a dospěla k závěru, že rozhodnutí o 
přerušení členství bylo důvodné.
KRK má za prokázané, že činností uživatele Daemo
došlo ke kradení cizích IP adres, k zneužívání
uživatelských účtů jiných uživatelů za účelem 
obcházení BANů, k neoprávněnému přistupování do 
sítě a na zařízení používaných v síti PilsFree, 
poskytování služeb sítě (Internet) třetím osobám, a 
to minimálně pěti lidem, od nichž byla za připojení
vybírána částka 200 Kč měsíčně.
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Případ Daemo

KRK proto rozhodnutí předsedy Rady o přerušení
členství potvrdila a navrhuje Valné hromadě
vyloučení uživatele Daemo ze sdružení.
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Domácnost na jiném místě než uživatel

KRK na základě podnětu od technického radního 
Kanete prověřila, z jakého důvodu měl uživatel 
Jirouch domácnost na jiné adrese, než kde je veden 
jako uživatel. 
V daném případě bylo zjištěno, že se jednalo o omyl, 
přičemž po upozornění ze strany KRK uživatel 
Jirouch přistoupil k nápravě a domácnost odstranil.



Valná hromada

Airnet vs. Zmk

KRK v průběhu roku řešila několik vzájemných 
podnětů správního radního Airneta a správce Zmk.
KRK vyjadřuje hrubý nesouhlas s tím, že někteří
členové sítě zneužívají komisi k řešení vzájemných 
osobních problémů. 
Komise se usnesla, že se případnými dalšími 
podněty podobného osobního charakteru nebude 
zabývat.
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Plné moci pro VH

KRK se shoduje na tom, že problematika je 
nedostatečně upravena ve Stanovách sdružení a je 
třeba tento stav napravit. 
KRK doporučuje Valné hromadě, aby přijala 
příslušnou změnu Stanov nebo vnitřních předpisů, 
která do budoucna stanoví povinnost předložit pro 
zastupování na Valné hromadě plnou moc s úředně
ověřenými podpisy.
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Výhled pro rok 2010

Nové složení komise – pravděpodobné rozšíření
Zásadním úkolem bude kontrola majetku
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Děkuji za pozornost.

Mgr. David Šmrha / Aznar


