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Věc: Členský časopis Českého radioklubu
Český radioklub je vydavatelem vlastního časopisu s titulem „Radioamatér“. Rada ČRK
kapacitami pro redakční zpracování, výrobu a distribuci časopisu nedisponuje a disponovat
nehodlá, tyto činnosti si obstarává dodavatelsky na základě obchodní smlouvy. S koncem
roku 2009 činnost stávajícího dodavatele v souladu s dlouholetou smlouvou končí. Proto
Rada ČRK hledá dalšího dodavatele s cílem plynule navázat na poskytování časopisu
členům ČRK i s cílem snížit náklady na vydávání časopisu.
Rada ČRK si podrží práva vydavatele, práva šéfredaktora a právo schvalovat osobu
výkonného redaktora. Rada ČRK předpokládá, že bude mít jediného obchodního partnera dodavatele, který bude garantovat všechny činnosti spojené s redakcí, výrobou i distribucí
časopisu. Dílčí dodávka (např. dodávka redakčního zpracování bez výroby a distribuce) je
možná jen mimořádně, pokud by byla opodstatněna pro ČRK zvláště výhodnou cenou, a její
zvážení připadá v úvahu jen za předpokladu, že výstupem dodavatele budou úplné podklady
pro tisk. Jakákoli forma pracovně právního vztahu je vyloučena.
Zásadním požadavkem je, aby obsah časopisu byl důsledně orientován na radioamatérský provoz, techniku a sport. Přesah do oblastí obecné elektrotechniky a radiotechniky,
spotřební elektroniky či jiných, je možný jen v odůvodněných případech po dohodě s
vydavatelem. Je nezbytné, aby byly v přiměřeném poměru uspokojovány potřeby všech
významnějších zájmových skupin členů ČRK. Sjednanou část obsahu časopisu bude ČRK
vyplňovat vlastními texty - organisačními zprávami, informacemi a propagací. Za naplnění
zbývající části obsahu časopisu v souladu s osnovou sjednanou ve smlouvě odpovídá
dodavatel. Rada si vyhrazuje právo ovlivňovat obsah časopisu tak, aby mohla dostát ze
zákona plynoucím odpovědnostem vydavatele a šéfredaktora, i tak, aby byla dodržena
vyváženost obsahu a zájmy členů ČRK. Jako prostředníka běžného styku s dodavatelem
v záležitostech obsahu časopisu Rada ČRK jmenuje redakční radu časopisu.
Z hlediska rozsahu, technické kvality a způsobu distribuce rada předpokládá, že budou přinejmenším odpovídat stávající úrovni časopisu Radioamatér.
Je účelné, aby dodavatel nabízel vlastním jménem časopis i zájemcům z řad nečlenů
ČRK. Rada bude v takovém případě dodavateli hradit tu část nákladu, která bude dle jejích
disposic distribuována členům ČRK. Rada nemá námitek, aby vlastním jménem prodával
plochu časopisu, která bude smluvně vyhrazena pro reklamu a PR. V obou případech tak, že
dosažené příjmy se stanou tržbami dodavatele, budou však přiměřeně zohledněny v ceně
časopisu pro ČRK. Za stejných podmínek lze v budoucnu zvážit i rozšíření rozsahu časopisu o
další stránky komerčního zaměření na vlastní náklad dodavatele, předpokladem je předchozí
ověřený a dlouhodobě vyhovující obsah nekomerční části časopisu a další spolehlivé plnění

smlouvy dodavatelem, i dohoda o vyvážených podílech na takto vzniklém výnosu. Rada
uvítá, bude-li pro nepodnikatelské fysické osoby zachována bezplatná řádková inserce.
Několik konkrétních podmínek:
a) název časopisu: „Radioamatér, časopis pro radioamatérský provoz, techniku a
sport“,
b) vydavatel: Český radioklub,
c) šéfredaktor: jmenován Radou ČRK,
d) výkonný redaktor: jmenován dodavatelem po schválení Radou ČRK,
e) formát: A4,
f) rozsah: 32 černobílých (nebo vícebarevných) tiskových stran a 4 strany barevné
obálky,
g) periodicita: 6 x ročně (v měsících leden, březen, květen, červenec, září a listopad),
h) náklad jednoho čísla: cca 3.000 výtisků,
i) distribuce: v obálce poštou na adresy poskytnuté před distribucí sekretariátem
ČRK ve formě DBF (MDB) souboru,
j) maximální rozsah reklam, inserce a PR: 1 tisková strana a 2 strany obálky (v
budoucnu možná změna ujednání - viz výše),
k) rozsah vyhrazený pro organisační příspěvky ČRK: tiráž a 2,5 tiskové strany,
l) přispěvatelům (mimo organisační příspěvky ČRK) budou vypláceny přiměřené
autorské honoráře,
m) platební podmínky: úhrada za jednotlivá čísla po dokončení jejich expedice na
základě faktury dodavatele s minimálně 14 denní splatností,
n) forma obchodní smlouvy: přednostně pojmenovaná smlouva dle občanského
zákoníku, eventuálně smlouva inominátní,
o) platnost smlouvy: na dobu určitou s platností jednoho roku, která se samočinně
prodlouží na další rok, pokud jedna ze stran do sjednaného dne běžného roku nesdělí písemně druhé straně vůli platnost smlouvy neobnovit, zakotvení práva vypovědět platnost smlouvy ve sjednané krátké lhůtě, pokud některá ze smluvních
stran závažně poruší povinnosti plynoucí jí ze smlouvy, nebo jiným způsobem závažně poškodí jiné oprávněné zájmy druhé strany.
Rada ČRK žádá o zaslání návrhů, které by měly - vedle výše popsaných zásad obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

cenovou nabídku podloženou kalkulací,
navržený rozsah časopisu, hrubý návrh (náčrt) grafického řešení, technické řešení,
navrženého výkonného redaktora,
subdodavatele,
výši autorských honorářů,
procedury styku mezi dodavatelem a Radou ČRK a mezi dodavatelem a redakční
radou časopisu,
podrobnější obchodní podmínky,
procedury k ujednání změn smluvních podmínek,
návrh kriterií pro posouzení dodržení vyváženosti obsahu časopisu,
záruky dodržení kvality obsahu, grafického zpracování, tisku, včasnosti expedice
atp.,
oboustranné sankce při neplnění smluvních podmínek,
další návrhy na smluvní podmínky.

Návrh může být předložen ve více variantách. Bude považován za základ pro další
jednání se zvoleným dodavatelem. Zájemce zašle návrh tak, aby byl Radě ČRK doručen do
10.srpna 2009. Příklady a vzorky obdobných časopisů, které zájemce již zpracovává, budou

vítány. V případě potřeby upřesňujících informací může zájemce písemně kontaktovat
sekretariát ČRK.
Rada ČRK si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z doručených nabídek. Rada ČRK nepřijímá jakýkoli závazek k úhradě nákladů spojených se zpracováním a předložením nabídky.
Za

Český radioklub

ing.Jiří N ě m e c
předseda ČRK
V Praze dne 10.června 2009

Příloha: Aktuální obsahové členění klubového časopisu ČRK
ČÁST ORGANIZAČNÍ , PROVOZNÍ a SPORTOVNÍ
KLUBOVÉ ZPRÁVY ČRK
Úvodníky, zkrácené info o jednáních Rady ČRK a jejich pracovních skupin, info o jednání
vedoucích činovníků ČRK, organizační info ze sekretariátu ČRK, organizační info z QSL služby
ČRK, info z ČTÚ, z IARU a ITU, info z radioklubů, setkání, monitoring, zkoušky, kursy, Silent
Key.
ZAČÍNAJÍCÍM
Technicko-provozní informace pro začínající, operátory třídy Novice, zkoušky operátorů, SWL
rubrika.
KV a VKV
Podmínky závodů, výsledky závodů, TOP listy, provoz via satelity, zvláštní druhy provozu.
DX A CONTESTY KV A VKV
Info z DX dění, podmínky šíření KV a VKV, QSL info, contesty rozbory, taktika apod., info o
průběhu význačných expedicí, podmínky diplomů, informace o držitelích diplomů.
OSTATNÍ
Dotazy čtenářů, historie, recenze knih, obsahy radioamatérských časopisů, výstavy, veletrhy,
radiový orientační běh, drby z pásem, YL info, rozhovory, kalendář, obrazová příloha.
ČÁST TECHNICKÁ
NOVÁ ZAŘÍZENÍ
KV, VKV vysílací a přijímací technika - testování, porovnávání, popisy atd., zařízení pro vybavení radioamatérského pracoviště, přenosová technologie, součástky a materiály pro elektroniku.
DIGITÁLNÍ TECHNIKA
Packet rádio, RTTY, SSTV, ATV , SW produkty, internet, PC, přenosové systémy vhodné pro
amatérské rádio.
RADIOTECHNIKA V PRAXI
Radioamatérské konstrukce z oblasti radioamatérského vysílání, stavební návody, tipy,
technické triky.
ANTÉNY A ANTÉNNÍ NAPÁJEČE
Anténní teorie, konstrukce, stavební návody, měření, příslušenství anténních systémů.

