
Zápis o  jednání 9. sjezdu Českého radioklubu

Na den 25.  září 2021 byl  do Kolovrat svolán 9-tý sjezd ČRK. Jednání sjezdu po desáté hodině
zahájil moderátor Jirka OK1MWW, který uvítal všechny zúčastněné a s ohledem na počet registrovaných
účastníků, který byl zřejmě ovlivněn covidovou situací v ČR, 9-tý sjezd ukončil a vyhlásil „Náhradní 9-tý sjezd
ČRK“ a to z důvodu, aby mohlo proběhnout následně hlasování a volba orgánů ČRK. 

Byly ustaveny mandátová (ve složení OK1FFU, OK1CDJ a OK1FMY) a návrhová komise (ve složení
OK7PM, OK1FUA a OK1JD), které se ihned ujaly své práce. Na úvod jednání promluvil předseda Jiří Šanda
OK1RI a nejprve minutou ticha všichni uctili naše kamarády, kteří nás v poslední době opustili. Dále přednesl
zprávu předsedy za minulé období. Uvedl, že ČRK v uplynulém období realizoval nemalé investice do našich
nemovitostí a tyto investice se začínají vracet. Problémem je jen velký a 150 let starý objekt v Jablonci n.N.,
který by potřeboval výraznou investici, a kde je nutné celou věc konzultovat i s památkáři. Na druhou stranu
je i problém objekt plně obsadit nájemníky. Předseda dále informoval,  že s ohledem na situaci s covidem v
ČR byl sjezd svolán ne za 4 roky, jak má být dle stanov, ale až za 4,5 roku, ihned jak to dovolila situace v
republice v reálném termínu po letních dovolených. Dále Mirek OK1DVM přednesl zprávu o hospodaření  a
Pavel OK1MY zprávu  revizní komise. Obě zprávy neshledaly žádné problémy v evidenci majetku (inventuře)
a  ve  vedení  finančních  záznamů.  Bylo  uvedeno,  že  naše  tajemnice  Líba  OK1LYL převzala  ne  zcela
dokonalou  agendu a dovedla  ji  do příkladného pořádku.  Za  to  jí  bylo  vysloveno poděkování  a  veřejná
pochvala. 

Následně byla otevřena diskuze. V rámci diskuze vystoupil místopředseda ČRK Míla OK1VUM a
vysvětlil situaci s novým webem ČRK, na kterém se intenzivně pracuje. Je hotov hlavní software, členové
pracovních skupin mají přístupová hesla a v současné době probíhá převod článků ze starého webu do
nového prostředí. Proces převodu, jak se zdá ještě pár měsíců potrvá a Míla OK1VUM přislíbil, že tomu
bude silně nápomocen. Nový web bude mít i funkci vyhledávání a bude ho možné automaticky překládat do
řady jazyků světa,  což by mělo zvýšit  renomé našeho klubu ve světě.  Očekává se,  že nový web bude
spuštěn  do  několika  měsíců.  Stará  verze  bude  na  pozadí  stále  dostupná.  Pavel  OK1FO informoval  o
kroužcích mládeže v rámci Technického muzea Praha a požádal o pomoc IT odborníků z našich řad pro
vývoj malých SW aplikací pro Arduino, apod., pro děti v kroužcích. OK7DR navrhl, aby na webu ČRK byl k
dispozici  formulář  pro  nové  zájemce o  zkoušky  na  OK,  aby  se  tak  operativně  zkrátila  čekací  doba  na
zkoušky. Tento příspěvek byl kladně akceptován a bude implementován do nového webu ČRK. OK1VUM
informoval o stavu návrhu nových povolovacích podmínek. Dokument dodaný ČRK leží toho času na MPO a
prý s ním pracují. Byl vznesen dotaz na uveřejnění počtu koncesionářů v OK. Tyto věci legislativně řeší ČTÚ,
která  má  na  webu  vyhledávač  volacích  znaků.  Bohužel  s  ohledem na  GDPR  ale  nemůže  uvést  více
informací. Dále řada radioamatérů má na sebe více volacích značek a tím by byl počet reálně vydaných
koncesí nepřesný oproti počtu reálných osob, nehledě na krátkodobě vydané speciální značky.

Petr  OK1FFU,  manažer  QSL  služby,  poděkoval  Lence  Zabavíkové   za  příkladné  vedení  a
bezproblémový chod QSL agendy. QSL  lístků kvůli FT8 a obdobným módům přibývá a Lenka vše perfektně
zvládá.

Po diskuzi mandátová komise sdělila, že v sále je 41 registrovaných členů, kteří mají právo volit.
OK1FFU uzavřel za komisi kandidátky na místo předsedy ČRK, pro revizní komisi a pro novou radu ČRK.
Pak postupně docházelo k představení jednotlivých kandidátů a probíhala tajná volba. Za předsedu ČRK byl
opět zvolen Ing. Jiří Šanda OK1RI - 39 hlasů. 

Byla zvolena tříčlenná revizní komise, ve složení Pavel OK1MY – 40 hlasů, Michal OK1MTZ – 41 hlasů a
Dana OK1ZKR 41 hlasů. Revizní komise si na svém prvním jednání během sjezdu zvolila za předsedu Pavla
OK1MY. 

Dále byla zvolena 14ti členná rada (z 15 kandidátů), která se personálně poněkud obměnila oproti původní.
Ze 41 platných voličských hlasů v sále obdrželi kandidáti následující počty hlasů:

Miloslav Hakr             OK1VUM 40
Miroslav Vohlídal       OK1DVM 39
Karel Matoušek         OK1CF 36
Miloš Zimmermann   OK1MZM 39
Petr Kašpárek           OK2ULQ 36
Vladimír Hampl         OK1NY 38



Miloš Prostecký         OK1MP 31
Petr Chvátal              OK1FFU 41
Vojtěch Horák           OK1ZHV 37
Jan Paleček              OK1NP     40
Martin Kumpošt        OK1MCW 40
Pavel Míšek              OK7PM 41
Martin Černý             OK1VHB 41
Otakar Pekař            OK1TO 40
Martin Huml              OL5Y         30

Vzhledem k tomu, že rada má 14 členů a voleb se zúčastnilo 15 kandidátů, nebyl za člena rady zvolen
Martin OK1FUA, který získal nejmenší počet hlasů.

Po  volbě  byl  vysvětlen  návrh  na  úpravu  stanov,  ve  kterých  se  historicky  nacházely  některé
nepřesnosti a dále bylo třeba zohlednit nový Občanský zákoník a další legislativní změny v ČR, které je
nutno  jejich  implementací  zahrnout  do  stanov.  Do  návrhu  nových  stanov  byl  vložen  nový  postup,  jak
postupovat s neplatiči členských příspěvků, bylo navrženo zrušit  pojmy: výkonný výbor, krajští manažeři,
vyjádřit se k pojmu pobočný spolek. Dále se upravuje postup schvalování plateb za služby a materiál.

Tato informace ukončila dopolední jednání a byla vyhlášena přestávka na oběd. Po obědě Pavel
OK7PM podrobně vysvětlil výše zmíněné návrhy na úpravu Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK, kde se
změna týkala jen prvního bodu tohoto dokumentu. Pak přečetl celé nově navrhované Stanovy ČRK a první,
změněný odstavec Organizačního řádu ČRK. Obě změny pro každý dokument zvlášť hlasováním schválilo
jednomyslně plénum 39 hlasy (toho času všech přítomných účastníků v sále).

V závěru náhradního sjezdu promluvil staronový předseda OK1RI. Vyjádřil naději, že ČRK si vede
dobře, a že je zejména ekonomická situace s nemovitostmi dobrá a dává dobré předpoklady na další období.
A konečně poděkoval všem za účast a za projevenou důvěru.

Jak již uvedeno výše, všechny sjezdové dokumenty a výsledky voleb budou postupně prezentovány
na webu ČRK. Nové stanovy budou vloženy do sbírky listin do Spolkového rejstříku. 

Zapisovatelé: Libuše Kociánová OK1LYL, Martin Kumpošt OK1MCW
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP


