ZÁSADY
Českého radioklubu
pro oceňování vynikajících výsledků
v radioamatérské činnosti
1) Český radioklub oceňuje vynikající výsledky provozní a organizátorské činnosti udělením
a) čestné plakety,
b) čestného diplomu.
2) Ocenění se uděluje na základě výsledků v
a) práci na radioamatérských pásmech a ostatních radioamatérských činnostech a sportech,
b) konstruktérské činnosti,
c) publikační činnosti,
d) organizátorské práci,
e) dalších obdobných případech.
3) Ocenění se uděluje fysickým i právnickým osobám bez ohledu na členství v ČRK, na státní příslušnost a, s výjimkou ustanovení 4 d), bez ohledu na držení radioamatérské kvalifikace.
4) Čestná plaketa se uděluje za mimořádné vynikající výsledky dosahované dlouhodobě, zpravidla
více desetiletí. V ojedinělých případech se uděluje i za
a) vynikající výsledek nadnárodního významu,
b) zvláště mimořádnou zásluhu o radioamatérskou činnost,
c) zvláště mimořádnou zásluhu o Český radioklub,
d) držiteli radioamatérské kvalifikace za zvláště vynikající čin v občanském životě.
Čestná plaketa je provedena na základně z ušlechtilého dřeva se štítkem nesoucím znak Českého
radioklubu a se štítkem nesoucím text „Český radioklub děkuje [jméno, značka] za výjimečný
dlouholetý přínos hodnotám radioamatérství v České republice". Plaketa udělená cizím státním
příslušníkům nese týž text v anglickém jazyce.
5) Čestný diplom se uděluje za dosažené vynikající výsledky národního nebo regionálního významu, nebo za dlouhodobé výborné výsledky regionálního nebo místního významu.
Čestný diplom je proveden tiskem na křídovém papíru formátu A4, nese znak Českého radioklubu,
text „Český radioklub děkuje [jméno, značka] za přínos hodnotám radioamatérství v České republice“ v jazyce českém a anglickém, datum a podpis dvou statutárních zástupců Českého radioklubu.
6) Ocenění uděluje Rada Českého radioklubu na návrh kteréhokoli člena nebo organizační složky
Českého radioklubu.
7) Ocenění lze navrhnout ústně při zasedání rady, případně písemným návrhem doručeným radě.
Písemný návrh obsahuje navržené ocenění dle ustanovení 1 a) nebo 1 b), jméno, příjmení, volací
značku a doručovací adresu navrženého, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a doručovací adresu navrhovatele.
8) Rada rozhodne o návrhu do šesti měsíců od podání a o výsledku vyrozumí navrhovatele formou,
kterou byl návrh podán. V případě schválení návrhu rada bezprostředně vyrozumí oceněného a
pozve ho k převzetí ocenění při nejbližší možné - zpravidla slavnostní - příležitosti. Nedostaví-li se
oceněný na toto pozvání, lze ocenění doručit poštou.
9) O ocenění bude zveřejněna zpráva ve členském časopisu ČRK, v organizačním bulletinu ČRK, ve
vysílání informační stanice ČRK a na WWW stránkách ČRK.
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10) Ocenění se uděluje doživotně. Ocenění lze odebrat jen tehdy, bylo-li uděleno na základě nepravdivých údajů. V takovém případě bude o odebrání zveřejněna zpráva dle ustanovení 9) a oceněný bude písemně vyzván k jeho navrácení.
11) Tyto zásady schválila Rada Českého radioklubu dne 11. června 2005.
ing. Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

Str. 2

