
Zvýšení členských příspěvků

Přátelé, jak již bylo avizováno, museli jsme pro rok  2023 zvýšit členské 
příspěvky, které jsme nezvyšovali více než 5 let. Jak jistě všichni vnímáte, 
inflace neustále roste a naším cílem je hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 
abychom udrželi rozsah a kvalitu našich služeb, pro vás, pro naše členy.

Příspěvky jsme zvýšili pouze přesně o inflaci za pět let podle dat České národní 
banky.

Řádný členský příspěvek 1850 Kč

Snížený členský příspěvek1 1380 Kč

Členský příspěvek - mládež od 16 let  do 26 let  po dobu trvání 
studia

320 Kč

Členský příspěvek – děti do 15 let 160 Kč

Uživatelé QSL služby – bez členství 1990 Kč

Uživatelé příchozí QSL služby 640 Kč

Členské příspěvky je možno uhradit jedním z následujících způsobů:

1.  Převodem na účet Českého radioklubu č.: 107-4969460287 / 0100

2.  Zaplacením v hotovosti přímo v kanceláři ČRK, Praha 7, U Pergamenky
1511/3 

Při platbě uvádějte jako variabilní symbol platby své členské číslo, které je 
uvedeno v členském časopise Radioamatér, nebo do zprávy pro příjemce 
uveďte svou značku.

Zaplacením členského příspěvku podporujete:



 Mezinárodní radioamatérskou organizaci IARU, která chrání práva 
radioamatérů po celém světě tedy i v ČR. 

 Aktivní činnost při řešení připomínkových řízení v oblasti 
radioamatérských vyhlášek (ČTÚ, MPO)

 Lze plně využívat QSL službu
 Získáváte časopis Radioamatér
 Organizaci a vyhodnocování závodů
 Provoz převaděčů a majáků
 Výchovu mládeže a organizaci akcí pro mládež
 Organizaci radioamatérských setkání
 Možnost vypůjčení zahraničních časopisů v sídle ČRK atd.

Všichni členové Rady ČRK  a kontrolní komise pracují jako dobrovolníci. 
Aktuálně má ČRK dva placené zaměstnance – tajemnici Líbu OK1LYL a vedoucí 
QSL služby Lenku Zabavíkovou.

Věřím, že zvýšení členských příspěvků nám všem pomůže udržet vyrovnaný 
rozpočet, abychom mohli i v tomto náročném období podporovat naše hobby, 
vychovávat radioamatérskou mládež a předat jim v budoucnu funkční. 
prosperující spolek.
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