Směrnice
o přístupu k organizační a hospodářské dokumentaci
Českého radioklubu (ČRK)
Článek I. - Aktuální dokumentace
1) Aktuální dokumentací se rozumí organizační (korespondence, zápisy jednání, členská evidence
atp.) a hospodářská (rozpočty, účetnictví, účetní doklady, objednávky, faktury atp.) evidence pořizovaná v běžném roce.
2) Zveřejňují se:
a) zápisy a přílohy zápisů jednání rady, výkonného výboru a odborných pracovních skupin
ČRK,
b) rozpočty a pololetní a výroční vyhodnocení hospodaření ČRK,
c) zprávy Revizní komise ČRK,
d) podstatná doručená a odeslaná korespondence, jejíž obsah je významný pro radioamatérskou veřejnost,
e) podmínky a výsledky vypsaných výběrových řízení, grantů atp.,
f) seznam předmětů v hodnotě od 10.000 Kč vč. DPH výše, které byly pořízeny z prostředků
ČRK v předcházejícím roce, včetně uvedení organizační složky nebo osoby, která je užívá,
g) podmínky a výsledky závodů a soutěží vyhlášených ČRK,
h) seznam volacích značek uživatelů QSL služby,
i) seznam osob uvedených v OK Call Booku včetně osobních údajů, s jejichž zveřejněním tyto
osoby vyslovily souhlas v písemné formě,
j) adresář radioklubů ČRK včetně kontaktních údajů,
k) další dokumenty, o nichž tak rozhodne Rada ČRK nebo Výkonný výbor ČRK.
3) Dokument je zveřejněn
a) vystavením na WWW stránkách ČRK, a/nebo
b) uvedením v Bulletinu ČRK, a/nebo
c) uvedením ve členském časopisu ČRK.
4) Dokumenty uvedené v odst. 2 se zveřejňují do 10 dnů poté, kdy jejich znění bylo schváleno
orgánem, který je za ně odpovědný, nebo jemuž jejich schválení přísluší. Do doby schválení jsou
dokumenty důvěrné. Dokumenty neuvedené v odst. 2 jsou důvěrné.
Článek II. - Archivovaná dokumentace
1) Archivovanou dokumentací se rozumí dokumentace vzniklá v rocích předcházejících roku běžnému, která je archivována v souladu s § 8 Organizačního řádu ČRK.
2) Archivované materiály jsou k dispozici
a) členům rady ČRK k nahlédnutí bezprostředně,
b) ostatním členům ČRK k nahlédnutí po předchozím písemném vyžádání,
c) orgánům státu dle zákona.
3) Přístupu člena ČRK dle odst. 2 písm. b) musí být přítomen člen Revizní komise ČRK. Nahlížející
člen je oprávněn pořizovat si vlastnoruční výpisky, pořizování kopií je nepřípustné.
4) O přístupu musí být pořízen záznam s uvedením data, času a jména a adresy nahlížejícího člena
a jména přítomného člena revizní komise. Za pořízení záznamu odpovídá přítomný člen revizní komise.
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5) Dokumenty, které nejsou archivovány dle § 8 Organizačního řádu ČRK, jsou důvěrné.
6) Podmínky uvedené v odst. 2 – 5 se nevztahují na dokumentaci zveřejněnou dle Čl. I., odst. 5 v
době, kdy je vystavena na WWW stránkách ČRK.
Článek III. - Společná ustanovení
1) Ze zveřejnění nebo zpřístupnění jsou vyňaty údaje a dokumenty, u nichž to zapovídá zákon.
2) Rada ČRK nebo Výkonný výbor ČRK mohou rozhodnout, že na dobu nezbytně nutnou mohou
být ze zveřejnění nebo zpřístupnění vyňaty údaje a dokumenty, u nichž tomu brání strategické
zájmy nebo důvodné smluvní závazky ČRK nebo některé jeho organizační složky. Takto označené
údaje a dokumenty jsou na uvedenou dobu důvěrné.
3) Kdokoli se seznámí s dokumenty a obsahem dokumentů, které tato směrnice označuje za důvěrné, je povinen
a) pomlčet o jejich existenci a obsahu,
b) zdržet se a zabránit jejich zpřístupnění,
c) zdržet se a zabránit zpřístupnění jejich obsahu, byť jen dílčímu,
vůči všem osobám, které nejsou uvedeny v odst. 5.
4) Porušení povinností dle odst. 3 je u osob,
a) které jsou v pracovním poměru s ČRK, závažným porušením pracovní kázně,
b) které spolupracují s ČRK v obchodním vztahu, porušením obchodního tajemství.
5) Všechna dokumentace ČRK je kdykoli přístupná:
a)
b)
c)
d)

předsedovi a členům Rady ČRK,
předsedovi a členům Revizní komise ČRK,
tajemníku ČRK,
kontrolním orgánům a orgánům justice dle zákona,

čímž nejsou dotčeny povinnosti dle odst. 3.
6) Tato směrnice nabývá účinnost dnem schválení.
Za Radu Českého radioklubu
ing. Jaromír V o l e š
předseda ČRK
Tato směrnice byla schválena Radou Českého radioklubu v Kroměříži dne 8. dubna 2006.
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