ZÁPIS
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 10. 7. 2013 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti ČRK ve 3. patře budovy U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský,
OK1XU, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Vít Kotrba, OK5MM, Petr Kašpárek, OK2ULQ,
Ing. Petr Spáčil, OK1FCJ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Jan Paleček, OK1NP, Michal
Oplt, OK1LOL, František Lupač, OK2LF.
Hosté: ing. Oldřich Trégl, OK1VUL, ing. Luděk Salač, OK1VSL, Michal Cempírek, OK1MTZ.
Omluveni: Stanislav Hladký, OK1AGE, Petr Chvátal, OK1FFU, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV,
ing. Martin Kumpošt, OK1MCW.
Jednání zahájil a řídil předseda ČRK – OK1RI, ustavil
zapisovatele: OK1VUL,
ověřovatele zápisu: OK1XU,
a navrhl
program jednání:
1. kontrola zápisu,
2. zpráva o zasedání VV,
3. zpráva o inspekční cestě po nemovitostech v Jablonci a Ústí n. L.,
4. zpráva o účasti ve Friedrichshafenu,
5. návrhy na úpravy rozpočtu ČRK,
6. zprávy vedoucích pracovních skupin,
7. zpráva o zasedání SSS,
8. situace na OK_listu,
9. organizační záležitosti,
10. různé.
Rada program přijala.
Jednání:
1) Rada rozhodla, aby zástupce ČRK vstoupil do jednání s Českým normalizačním institutem
s cílem navázání trvalé spolupráce mezi ČRK a ČNI.
Odpovídá: OK1VUM, spolupráce: OK1MP
2) Rada vzala na vědomí zprávu o zasedání VV s tím, že dosud nebyl zpracován zápis jednání a
byla podána ústní informace účastníků. Jednání VV se zúčastnily představitelky společnosti
REKA Plus, která spravuje dům ČRK v Jablonci, byly projednávány zejména otázky ofenzivnější
strategie k získání nových nájemců (dočasné slevy na nájemném při dostatečně dlouhém
kontraktu), odměna REKA Plus za získání nájemců při uzavření dlouhodobých nájemních smluv,
možnosti zkvalitnění prostor v domě k dosažení vyšší atraktivnosti. Nutno zlepšit stav některých
dlouhodobě nepronajatých místností, aby bylo možné je nabízet, na čemž se ČRK bude podílet
při opodstatněném výhledu na uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy. Při spolupráci mezi ČRK
a REKA Plus nutno v koordinaci s hospodářem, účetní a s tajemníkem ČRK dopracovat a
stabilizovat oběh dokladů. Byla doručena nabídka na osazení radiátorů topení regulačními
hlavicemi (63 tis. Kč), VV ji v rámci schváleného rozpočtu ČRK přijal a výměnu schválil.
Zápis jednání VV bude doplněn, odpovídá: OK1VUL
3) Rada byla podrobně informována o inspekční cestě po nemovitostech v Jablonci nad Nisou a
v Ústí nad Labem, kterou podnikli OK1XU, OK1VUM a OK1VUL:
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a) Jablonec nad Nisou






Po jednání VV společnost REKA Plus zaslala ČRK návrh na uzavření dohody o ukončení
smlouvy o správě domu k 30. 6. 2013. Během návštěvy bylo společnosti REKA Plus
doručeno písemné odmítnutí tohoto návrhu ze strany ČRK a stávající smluvní vztah trvá.
Byla podepsána smlouva se spoluvlastníky sousedního domu o dořešení vztahů navozených
nedůsledným oddělením obou nemovitostí, které byly v minulosti dočasně provozně a
částečně i stavebně propojeny (část skladiště v jednom z podlaží sousedního domu
zasahuje do budovy ČRK na pozemku ČRK). Na základě smlouvy dojde ke stavebnímu
oddělení části zasahujícího skladiště a to bude opět propojeno s prostorami ČRK. Společná
fekální jímka bude nadále udržována a vyvážena společným nákladem obou stran, každou
z jedné poloviny. Ze strany majitelů sousedící nemovitosti byl předložen rozpočet
stavebních prací k oddělení prostor (28. tis. Kč), který zástupci ČRK schválili – ČRK uhradí
polovinu v rámci schváleného rozpočtu ČRK. S pí. Žofkovou z REKA Plus současně ujednáno
zajištění zpřístupnění prostor ČRK potřebného k provedení prací a objednání obnovení
spojovacích dveří a přepojení topení a elektřiny.
V minulosti byly ČRK doručeny 3 nabídky na rekonstrukci toalet (10 místností) a stoupaček,
všechny v nevelkém rozptylu za cca 750 tis. Kč celkem – náklad byl shledán jako
neakceptovatelný. REKA Plus obstará nabídku na rekonstrukci v alespoň jednom podlaží.
OK1VUL provedl zběžnou obhlídku elektroinstalace domu, která potvrdila, že během
nemnoha roků bude potřebná rekonstrukce.

Rada informace projednala. Vzhledem k dlouhodobé nerentabilnosti objektu a zejména výhledu
nutnosti dalších nákladných oprav byl vznesen názor uvažovat v budoucnosti i o možnosti
prodeje nemovitosti. Rada požádala revizní komisi o zpracování přehledu ekonomiky objektu
za celou dobu, kdy ho ČRK vlastní (co bude možné).
b) Ústí nad Labem









Nájemce/správce nebyl přítomen a zajistil náhradní zpřístupnění domu, neboť ze strany
ČRK došlo k opakovanému přeložení termínu návštěvy kvůli povodním, poslednímu termínu
se nemohl přizpůsobit.
Dům je obsazen z poloviny, obsazeny jsou oba obchody v přízemí, prostory v prvním poschodí, polovina prostor ve druhém poschodí byla právě pronajata a nájemce si je připravuje
k provozu. Zájem o prostory v domě (i v domech v okolí) je poznamenán tím, že nedávno
bylo v ulici otevřeno obchodně administrativní centrum – všude v okolí domu ČRK je nabídka volných prostor.
Stejně, jako při poslední inspekci, dům není dostatečně uklízen a v některých místech ani
udržován. Vzhledem k poskytování služeb pro veřejnost (kadeřnictví v 1. patře) se dům neuzamyká a dochází ke vnikání nežádoucích osob. Dlouhodobě neuklízené a nevyklizené
prostory kanceláří i společných prostor nepřispívají k obsazenosti domu.
Nájemce/správce doporučuje výměnu oken a obstaral nabídku na úrovni 85 tis. Kč za jedno
podlaží. Zástupci ČRK shledali, že okna sice nejsou zpuchřelá, avšak všude již netěsná,
s podstatnými dopady na úniky tepla a nehospodárný otop. Pokud se rada pro výměnu rozhodne, bude opodstatněná.
Nájemce/správce doporučuje uzavření domu a zřízení komunikačního systému (el. vrátný,
videoterminály u nájemců), předložil nabídku na úrovni 43 tis. za polovinu domu. Ta je nadměrně nákladná a dům nutno řešit jako celek.

Rada informace projednala, stav správy domu nepovažuje za adekvátní, avšak nájemce platí
nájemné ve sjednané výši a bez výpadků. Na rozdíl od Jablonce je dům nevelký a vklady
do oprav jsou pro ČRK v mezích možného a vyplatí se. Bylo by možné uvažovat i o rekonstrukci
nepronajatých prostor na byty. Nutné osobní jednání s nájemcem, vytknout uklizenost a údržbu, dům uzamknout a zřídit informační systém, zvážit výměnu oken při dosažení množstevní
slevy při provedení výměny v celém domě a následném zvýšení nájemného (nájemci citelně
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ušetří za otop). ČRK by za předpokladu dořešení uzamykání domu mohl přispět pronajímatelnosti prostor úhradou komplexního vyklizení domu od nastřádaného nepořádku.
c) Rada pověřuje OK1RI, OK1XU a OK1LOL k uskutečnění inspekční cesty do nemovitostí
ve Žďáru nad Sázavou a Ústí nad Labem.
Odpovídají: OK1RI, OK1XU, OK1LOL
4) OK1RI podal informaci o účasti ČRK na výstavě a setkání Ham Radio ve Friedrichshafenu a
o souběžně proběhlých jednáních IARU Reg. 1. Obsáhlý výklad podal již v bulletinu ČRK.
Stánek ČRK nebyl tentokrát na ideálním místě, přesto byl hojně navštěvován. Přispěl
i historický telegraf, jehož zapůjčení obstaral OK1VUL, a který si mohli návštěvníci vyzkoušet.
Stánek navštívila i řada významných radioamatérů. OK1MP opět působil jako DXCC CheckPoint.
Při jednáních v rámci IARU Reg. 1 bylo jednak řešeno personální obsazení orgánů, neboť počet
funkčních období funkcionářů byl omezen, a dále se jednalo o případných změnách stanov
celosvětové IARU – ty zřejmě, vzhledem k finančním potížím řady národních sdružení, nejsou
na pořadu dne, neboť ARRL nese podstatnou část nákladů chodu IARU. Rada vyslovila
poděkování všem, kdo se za ČRK zúčastnili a přispěli provozu stánku, mj. i OK1AR.
5) Každoročně jsou na schůzi rady v Holicích projednávány případné změny rozpočtu ČRK
na příslušný rok, pokud jsou potřebné. Měly by vyplynout i z vyhodnocení hospodaření za první
pololetí roku. Pro nepřítomnost OK1AGE nebylo možno tyto náměty projednat. Rada žádá, aby
pro příští jednání v Holicích:
a) členové rady, kteří řídí činnosti vztahující se k jednotlivým kapitolám rozpočtu ČRK, zvážili
potřebu případných změn rozpočtu a v předstihu předali hospodáři konkrétní návrhy,
b) hospodář připravil vyhodnocení čerpání rozpočtu ČRK za rok 2012 (ve spolupráci s OK5MM)
a za první pololetí roku 2013, přehled požadavků na změny rozpočtu na rok 2013 a před
jednáním materiály zaslal do diskusního fóra rady.
Odpovídají: OK1AGE, OK5MM, OK1VUL, členové rady
6) Z pracovních skupin:
a) Z podnětu OK1CF diskutován stav vyhodnocení OK/OM DX Contestu, kdy vystavené
výsledky byly ředitelem závodu po námitkách některých účastníků proti příliš přísnému
výkladu pravidel opět staženy z WEBu. Rozhodnuto svolat schůzku VV ČRK s OK8WW,
vyjasnit existující problémy na všech stranách a do setkání v Holicích vyhodnocení uzavřít.
V budoucnu nutno pokračovat ve velmi kvalitní spolupráci s OK1DMX a průběžně dolaďovat
vyhodnocovací software, a pro rutinní činnosti související se závodem získat stálou
spolupráci některého týmu, radioklubu či firmy, k tomu připravit poptávkové řízení.
Odpovídá: OK1RI
Do jednání v Holicích zvážit potřebné úpravy podmínek závodu, stejně tak program
podpory příležitostných značek při význačném životním jubileu radioamatérů – členů ČRK.
Odpovídají: OK1RI, OK1CF
b) Rada vyjadřuje poděkování Vítkovi, OK5MM, za presentaci radioamatérské činnosti
pod značkami OL863CM, OL1150CM a OL2013CM při cyrilometodějských oslavách
na Velehradě.
7) Tajemník se zúčastnil školení, které pořádalo SSS k novému občanskému zákoníku. Lektorem
byl doc. Kindl, dříve působící na právnické fakultě v Plzni, který soustavně zdůrazňoval, že
občanský zákoník je mu vzdálený, protože ho nepřipravoval, přesto však je špatný. Vyšší
informační hodnotu školení nepřineslo.
8) Rada rozhodla, že právo přispívat do diskusních fór ČRK na internetu mají členové ČRK. OK1NP
upozorní na tuto skutečnost na příslušné informační stránce na WEBu ČRK.
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9) Různé:
a) 20. května navštívili OK1XU a OK1VUM ČTÚ k setkání s ředitelem odboru správy
kmitočtového spektra a jeho spolupracovníky. Návštěva navázala na sérii schůzek, které se
konají posledních 12 let. Tentokrát ČRK požádal o podporu podnětů ČRK k novelizaci
předpisů o elektronických komunikacích, bylo jednáno o možnostech trvalého přídělu
v pásmech 472 kHz a 5 MHz a zvýšení výkonu v pásmu 50 MHz, a byly projednány pohledy
obou stran na aktuální situaci v pásmu 10 GHz.
b) Rada schválila udělení čestné plakety ČRK OK2ZI a OK1AR (poznámka při zpracování

zápisu: v internetovém hlasování rady po schůzi byla schválena čestná plaketa pro OK1CA
s ohledem na jeho letošní 70. narozeniny), čestného diplomu ČRK OK1AAU, OK4MM,

OK5AR a OK1DKM. Přípravu zajistí tajemník do setkání v Holicích.
Odpovídá: OK1VUL
c) Rada pověřila OK1NP přípravou návrhu na modernizaci www stránek ČRK a na prezentaci
ČRK v sociálních sítích. Rada souhlasí s umístěním odkazu na stránky HAM QTH COM
na WWW stránky ČRK.
Odpovídá: OK1NP
d) OK1VUM přednesl záměr vytvořit grantový program pro mladé koncesionáře, jehož hlavním
cílem by mělo být získání nových zájemců o radioamatérský sport. O návrhu bude vedena
širší diskuse včetně setkání v Holicích.
e) Rada vzala na vědomí zápis jednání Revizní komise ČRK ze dne 12. 6. 2013.
10) Organizační záležitosti

a) Rada pověřuje tajemníka připravit přehled aktuálně platných plných mocí vystavených
při vší činnosti ČRK.
Odpovídá: OK1VUL
b) Dosud nebyly odeslány dopisy členům ČRK, kteří ještě neuhradili členské příspěvky
na rok 2013. Provede tajemník, urychleně.
Odpovídá: OK1VUL
c) Rada pověřuje tajemníka analyzovat náklady ČRK na jednotlivé telekomunikační služby
(telefon, internet) a připravit návrhy na případné změny dodavatelů a dodavatelských
smluv.
Odpovídá: OK1VUL
d) Příští zasedání rady se uskuteční v Holicích dne 22. 8. 2013 v 10 hodin v restauraci
„U skrblíka“.
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