
Zpráva o činnosti  KRK             
      v roce 2012                      



Obsah

 1. Používání emailové schránky all@pilsfree.net ke komerčním účelům

 2. Kubi

 3. Podnět ombudsmana

 4. Systémové zamezení možností zneužívání připojení k PF

 5. Sjednocení webové identity 

 6. Neaktuální informace na webu http://www.pilsfree.net 

 7. Facebook profil PilsFree 

 8. Zneužívání prostředků PilsFree pro komerční účely nebo osobní obohacení

 9. Další podněty od uživatelů, správců a helpdesku 

 10. Kontrola investic 

mailto:all@pilsfree.net
http://www.pilsfree.net/


Používání emailové schránky all@pilsfree.net 
ke komerčním účelům   

Uživatel smetakp zaslal dne 13.1.2012 email 
all@pilsfree.net propagující daňového poradce, PilsFree 
uživatelku nickem eva.markova. KRK upozornila na tuto 
skutečnost ombudsmana, který kontaktoval oba 
uživatele a upozornil je, že tento komunikační kanál 
není komerční, ale slouží ke sdělení zásadních informací 
pro členy sdružení, správce, funkcionáře nebo 
zaměstnance. 
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Kubi   

Tento bývalý správce připojil ubytovnu v Doudlevecké 
ulici pod jeden uživatelský profil. Tato skutečnost byla 
zjištěna při nahlášení poruchy připojení k internetu. Na 
jarní VH 2012 byl vyloučen ze sdružení. 



Podnět ombudsmana - řešení více přípojných bodů v 
rámci sítě PilsFree   

Ombudsman se písemně dotázal KRK, zda li může mít 
člen v rámci sítě PilsFree více přípojných bodů. 

KRK se usnesla a ombudsmanovi reagovala, že dle 
vnitřního předpisu č.I, článku 2, může mít člen v rámci 
sítě PilsFree více přípojných bodů za předpokladu, že 
tyto přípojné body bude využívat on nebo příslušníci 
jeho domácnosti. 



Systémové zamezení možností zneužívání připojení k PF   

KRK se zabývala otázkou systémového zamezení 
možností zneužívání připojení k síti PilsFree a vyzvala 
Radu k účinným opatřením. Rada tuto výzvu přijala a v 
současnosti pracuje pověřený činovník na 
sofistikovanějším systému zabezpečení. 



Sjednocení webové identity   

KRK společně s ombudsmanem iniciovala vytvoření 
nového webdesignu helpdesku (přechod od vzhledu IS k 
vzhledu webu www.pilsfree.net). Zároveň byly 
předělány staré stránky KRK do současného PilsFree 
webdesignu a byl k nim povolen přístup ze sítě internet 
na adrese http://krk.pilsfree.net. 

http://www.pilsfree.net/
http://krk.pilsfree.net/


Neaktuální informace na webu http://www.pilsfree.net    

KRK upozornila Radu, že není vhodné ani žádoucí mít na 
webových stránkách neaktuální informace a vyzvala ji k 
nápravě. 

Rada výzvu přijala, nicméně novinky ani tiskové zprávy 
stále nepřibývají. Poslední pozvání na VH je ze 
4.11.2010 a poslední novinka 22.8.2011. 



Facebook profil PilsFree    

KRK upozornila Radu na existenci PilsFree profilu na 
sociální síti Facebook. Stránky spravoval slovensky 
hovořící člověk. Tato událost inicializovala vytvoření 
ochranné známky PilsFree. 



Zneužívání prostředků PilsFree pro komerční účely nebo 
osobní obohacení

Na základě nalezené webové prezentace a zápisů ve firemních 
katalozích se KRK rozhodla prověřit technického radního 
Garfielda, který zde nabízel služby svařování optických kabelů. 
Byly zajištěny důkazy, které potvrdily, že k této své činnosti 
Garfield používal svářečku PilsFree. Věc byla předána Radě k 
řešení. Na základě tohoto rezignoval Garfield ze své funkce 
technického radního. 
KRK nemá námitky proti jeho dalšímu aktivnímu působení v síti ve 
funkci správce (s omezením) a další rozhodnutí ponechává na 
Radě a nově zvoleném technickým radním.



Další podněty od uživatelů, správců a helpdesku

KRK řešila v tomto kalendářním roce další tři desítky 
podnětů k prošetření a stížností z řad uživatelů, správců či 
helpdesku, ke kterým nebude sdělovat bližší informace. 



Kontrola investic

Vzhledem k časovému vytížení KRK jinými podněty, byly 
v kalendářním roce 2012 zkontrolováno pouze šest 
investic, což by bylo vhodné v příštím roce napravit 
opětovným rozšířením komise o dva členy. Při 
kontrolách nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by 
KRK považovala za důležité zveřejnit. 

 investice 2305 - pivna, investice 2031, 2201 - cx-michal, 

 investice 2214 - hejtmi , investice 1675 - brokenheart, 
 investice 2078 - petr182



Děkuji za pozornost…
Jan Chocholka, DiS.

kssk@pilsfree.net
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