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 Tato prezentace podchycuje nejzávažnější podněty ke KRK

 KRK se též zabývala mnoha menšímí/dílčími podněty/dotazy, jak 
ze strany uživatelů tak funkcionářů PilsFree
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Kauza „Agila/Agila77“

 Neoprávněné rozšiřování sítě uživatelem Agila, Ondřej Mottl

 Ondřej Mottl, Agila/Agila77“, neoprávněně rozšiřoval síť PilsFree. 
Činil tak v místě svého bydliště, tj Plzeň, Spojovací 22, za použití 
nativního překládání adres (NAT), které musí být schváleno 
správcem nebo technickým radním. Dále do sítě připojil nečleny. 
Fyzické adresy zařízení těchto uživatelů zadal do svého profilu.

 Dalšími prohřešky uživatele „Agila/Agila77“ bylo záměrné 
obcházení MAC filteru routeru umístěného v Brojově ulici. A také 
zneužívání jiných/dalších uživatelských profilů v IS PilsFree. 



Kauza „Agila/Agila77“

 S ohledem na ustálený výklad KRK v případech prokázaných v 
minulosti, porušování VP spočívající v připojení neregistrovaného 
nebo nečlenského zařízení do sítě či v přeposkytování internetové 
konektivity členem PF nečlenu, prostřednictvím zneužití osobního 
profilu považuje za hrubě škodlivé pro PilsFree o.s., především s 
ohledem na snadnost realizace a značnou důkazní obtížnost a 
přímou návaznost na ekonomické poškození PilsFree, o.s..

 KRK svým usnesením z 18.5.2011 přerušila členství uživateli 
„Agila77“. Toto opatření se dotýká jeho originálního a všech 
prokazatelně duplicitních osobních profilů v IS PilsFree.

 KRK doporučuje Valné Hromadě PilsFree, o.s., vyloučení člena 
Ondřeje Mottla. 
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Kauza „Ladman“

 Stejně jako v roce 2010, tak i v roce 2011 se KRK zabývala kauzou 
„Ladman“. 

 Správce Ladman byl v roce 2010, z důvodu několika prohřešků, 
zejména pak neplacení členských příspěvků a manipulace s 
uživatelskými počítači v rámci osobních profilů v IS (zneužití 
pravomoce správce), potrestán srážkou části odměn a následně ke 
dni 22.7.2010 byl zbaven funkce správce. KRK též vydala 
rozhodnutí o přerušení jeho členství v obdobi 1.8.2010-31.7.2011. 
Pod tlakem okolností, kdy zejména technický radní „Slovan“ Margi 
(Michal Mareš) ignoroval rozhodnutí KRK, přistoupila ta na 
kompromisní řešení ohledně potrestání Ladmana. Obě strany se 
dohodli na půlročním „zkušebním“ období. 



Kauza „Ladman“

 29.3.2011 se KRK vrací na Ladmanovu žádost k jeho kauze. 
Jednalo se o zhodnocení jeho činnosti a případnému pokračování v 
síti PilsFree. Dle zhodnocení jeho technického radního (Margi) 
Ladman plnil své povinnosti dobře, neudálo se nic závažného 
nasvědčující opaku. V té době měla KRK indicie opačného rázu, 
zejména z bývalé ubytovny ve Švihovské ulici. Na tomto základě 
bylo dohodnuto přesunutí správy tohoto objektu do rukou jiného 
správce. Účastnící jednání se shodli, že v případě dalších prohrešků 
ze strany Ladmana ve zbývajícím čase zkušebního období bude 
Ladman zbaven fce správce i možnosti stát se znovu správcem bez 
dalších diskusí. 



Kauza „Ladman“

 V současné době Ladman funguje v síti PilsFree jako OSVČ. 
Podle slov technického radního Margiho z telefonického rozhovoru 

29.11.11 Ladman sám řeší investice, připojování provádí společně s 
jiným správcem. Je celkově aktivnější.  
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Další činnost Kontrolní a revizní komise

 Další činností kontrolní a revizní komise bylo řešení problémů se 
správci. Někteří správci si pletou svůj status jako VIP funkci, ze 
které plynou víceméně jen výhody a případné povinnosti je vždy 
možné obejít. Za zmínku stojí vcelku rozšířený nešvar neplacení 
členských příspěvků ze strany správců, které KRK již v minulosti 
několikrát řešila a i v tomto roce se pár případů našlo. 

 KRK kvituje s povděkem, že Rada se k těmto nešvarům staví 
důsledně a udělené tresty byli dle KRK dostačující pro provinilé 
správce. Nicnémě KRK apeluje na Radu a jednotlivé radní, aby při 
výběru správců dbali nejen na technickou fundovanost adepta, ale i 
jeho morální kredit a schopnost komunikace s uživateli. 



Další činnost Kontrolní a revizní komise

 Dále by KRK ráda upozornila Valnou Hromadu a technické radní 
na problém přetěžování správců. KRK si nedovede přestavit 
dlouhodobou kvalitní práci správce, který má pod svým profilem 
více než 500 uživatelů, z  valné části připojených přes WiFi. Z 
logiky věcí jasně vyplývá že takový správce nemůže v přiměřené 
kvalitě uspokojit požadavky svých uživatelů. KRK si dovede 
představit i větší množství uživatelů na jednoho správce, a to 
například v oblastech panelových domů, kde je drtivá většina spojů 
buď v metalice nebo optice. Nicméně, tyto věci by měl řešit 
technický radní individuálně. 
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 KRK apeluje na technické radní, že jejich úkolem je dohlížet na 
správce na všech úrovních. Pokud správce, který je přetížen 
množstvím uživatelů, nějakým způsobem pochybí a tato záležitost 
se dostane k řešení KRK, musíme se i ptát proč je správce tak 
přetížen, proč má tolik uživatelů.

 KRK dále řešila několik problému s řadovými uživateli PilsFree, 
vesměs se jedná o nepovolené rozšiřování sítě. Dokázat tuto 
skutečnost je velmi obtížné. Nejenom že PilsFree přichází o 
finanční prostředky, ale i to jistým způsobem demoralizuje členy, 
ktěří si své členství řádně platí. KRK to tento rok řešila 
pozastavením členství provinilců a návrhem pro Valnou Hromadu k 
jejich vyloučení. 



Další činnost Kontrolní a revizní komise

 Nicméně, na „kradení“ internetu musí vždy být dva. Jeden který to 
umožnil a druhý který toho využil. KRK může sankcionovat jen 
členy sdružení. Je velmi demoralizující když vyloučíme člena ze 
sdružení a po měsící zjistíme, že i nadále využívá členských výhod. 

 Rádi bychom připomněli Radě a správcům, že není povinností 
PilsFree přijímat všechny zájemce o vstup do sdružení. Leckdy je 
mnohem jednodušší nepřijímat do sdružení, než za pár měsíců řešit 
porušení předpisů či stanov. Konkrétní případy zde neuvádíme. 



 Děkujeme za pozornost
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