ZÁPIS

jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 17. 12. 2013 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Sdružení sportovních svazů
v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Jan Litomiský, OK1XU,
Stanislav Hladký, OK1AGE, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Vít Kotrba, OK5MM, Petr
Kašpárek, OK2ULQ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Petr Chvátal, OK1FFU, Mgr. Vojtěch
Horák, OK1ZHV, Jan Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL, ing. Martin Kumpošt, OK1MCW,
František Lupač, OK2LF, ing. Luděk Salač, OK1VSL, Dr. Ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Michal
Cempírek, OK1MTZ, ing. Oldřich Trégl, OK1VUL
Hosté: Omluveni: Ing. Petr Spáčil, OK1FCJ
Zapisovatel: OK1VUL
Ověřovatele zápisu: OK5MM
Program:
1.
Kontrola zápisu
2.
Nemovitosti
3.
Rozpočet pro rok 2014
4.
Schválení Všeobecných podmínek závodů na VKV
5.
Schválení podmínek OK/OM SSB DX Contestu
6.
Zpráva o vyhodnocení OK/OM Contestu 2013
7.
Zprávy vedoucích pracovních skupin
8.
Různé
9.
Organizační záležitosti
Jednání:
1)
Bod 2 programu byl přesunut na konec jednání.
2)
Rada pověřuje tajemníka, aby prověřil pojistné smlouvy z hlediska výše částky, na kterou je
majetek ČRK pojištěn.
Odpovídá: OK1VUL
3)
Rada schválila rozpočet ČRK na rok 2014. Rozpočet je v příloze. Rada rovněž posoudila
rozpočet ve struktuře navržené OK1VSL – tento projedná na další schůzi po sladění věcného obsahu
obou dokumentů.
4)
Všeobecné podmínky závodů na VKV: Před vlastním jednání rady probíhala obsáhlá diskuze
jak na portálu rady, tak i na portálu OK-List. Text podmínek je přílohou tohoto zápisu. Podmínky
byly schváleny hlasováním v poměru Pro:14, Proti:2, Zdržel: 1.
Úkoly: Přeposlat e-mail od „kasal at feec.vutbr.cz“ >>> OK2ULQ
Odpovídá: OK1VUL
Připravit komentář k podmínkám VKV závodů
Odpovídá: OK1VUM
5)
Podmínky provozu SSB v OK-OM Contestu schváleny (v příloze). OK-OM DX Contest – SSB
bude zařazen jako součást Mistrovství ČR v práci na KV.
6)
OK-OM DX Contest - ředitelem závodu jmenován Petr, OK1FFU. Rada vyjádřila poděkování
Petrovi, OK1FFU, za rychlé a perfektní vyhodnocení a zpracování výsledků OK-OM DX Contestu 2013.
Úkoly:
S dodavatelkou vyhodnocovacího software sjednat aktualizaci SW dle nového znění
podmínek.
Odpovídá: OK1FFU
Informovat autory ostatních vyhodnocovacích programů ve světě o posledních změnách
v podmínkách OK-OM DX Contestu.
Odpovídají: OK1FFU, OK1CF, OK1RI
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Rada schvaluje doplatit zbytek smluvní ceny za vyhodnocovací program pro OK-OM DX
Contest a další závody pořádané ČRK.
Odpovídají: OK1VUL, OK1XU
7) Koncese jubilejní značky OL50OL bude znovu aktivována na období počínající dnem 24. 1. 2014 nutno podat žádost.
Odpovídá: OK1VUL
Rada schválila vyplatit zaměstnancům sekretariátu roční odměnu ve výši 5000,- Kč hrubého
na osobu.
Odpovídá: OK1VUL
8) Rada schvaluje přispět částkou 3000,- Kč na ceny a distribuci diplomů za Mistrovství ČR juniorů
v práci na VKV 2013. Předměty obstará DDM Hradec Králové a vyúčtuje ČRK. Současně bude
upravena presentace soutěží dětí a mládeže v radioelektronice na WEBu ČRK.
Odpovídá: OK1ZHV
Rada schválila ocenění Diplomem ČRK Zdeňka Habaly, OK2PAD. Ocenění bude předáno
na setkání v Holicích.
Odpovídá: OK1VUL
9) Nemovitost Jablonec. OK1LOL informoval o probíhajících záležitostech objektu Jungmannova.
Rozbitá vitráž opravena, dluh po zemřelém nájemníkovi byl přihlášen příslušné notářce, aby mohl
být zahrnut do dědického řízení. V prosinci byla provedena návštěva nemovitosti k vyjasnění
vyústění nově vzniklých dveří po zhotovení předělové stěny v suterénu. Návštěva probíhala
za účasti mgr. Hanušové z firmy REKA, a Dr. Švarce, vlastníka přiléhající nemovitosti, jejíž
suterénní část bude oddělena příčkou. Touto jednoduchou stavební úpravou získáme navíc jednu
místnost, která může být využita jako sklad. Při návštěvě nemovitosti bylo zkontrolováno, jestli
se v domě nenachází nepovolané osoby. Žádní bezdomovci ani náznaky jejich výskytu nebyly
nalezeny.
Odpovídá: OK1LOL
Další jednání rady svolá předseda, OK1RI
Zapsal: OK1VUL

Str. 2

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁVODŮ NA VKV
1. Tyto podmínky platí pro všechny závody uvedené v bodu 2. na VKV (v pásmech od 50 MHz výše),
které pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU.
2. Níže uvedené mezinárodní závody na VKV, které pořádá ČRK (dále jen „pořadatel“), jsou časově
koordinovány v celém Regionu I. IARU a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy první
celý víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:
I. subregionální závod (březen),
II. subregionální závod (květen),
Mikrovlnný závod (červen),
IARU Region I. 50 MHz Contest (třetí sobota v červnu),
Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),
IARU Region I. VHF Contest (září),
IARU Region I. UHF/Microwave Contest (říjen),
A1 Contest (listopad).
Mimo tyto závody se „Všeobecné podmínky závodů na VKV“ vztahují i na další závody na VKV, které
ČRK pořádá, a to:
Závod mládeže na VKV (červen – vnitrostátní závod),
Polní den mládeže (červenec – vnitrostátní závod),
Provozní aktiv na VKV (mezinárodní závod).
Ke každému závodu může pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné
podmínky doplňují nebo rozšiřují.
3. Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační
službu, přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy") a
doporučení IARU (dále jen "doporučení").
4. V národním pořadí budou hodnoceny jen ty stanice, které zašlou vyhodnocovateli deník ze závodu
a závodu se zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze
pro kontrolu.
5. Soutěžní kategorie: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno
jinak, platí následující definice kategorie:
o

o

o

SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během
závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení
deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do
informačních sítí. Za cizí pomoc je rovněž považováno dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za
pomoci jiné osoby libovolným způsobem. Všechny ostatní činnosti se za cizí pomoc nepovažují.
MULTI - stanice ostatní, nesplňující podmínky pro zařazení do kategorie single. Stanice, jejíž
značku použije v závodě více operátorů, se vždy považuje za soutěžící v kategorii MULTI. Stanice
může být v jednom závodu přihlášena pouze do kategorie SINGLE, nebo MULTI. Zkřížení kategorií
(na jednom pásmu SINGLE, na jiném MULTI) je nepřípustné. To nevylučuje, aby stanice, která
chce být hodnocena v jakékoli kategorii na jednom, či více pásmech, poslala deník z jiného pásma
pouze pro kontrolu.
CHECK - nesoutěžní kategorie, stanice si nepřeje být v závodě hodnocena, ale svůj deník zasílá
pořadateli pouze pro kontrolu.

V pásmech 144 MHz a 432 MHz pořadatel vyhodnocuje zvláštní kategorie LP (Low Power) multi nebo
single. Do těchto kategorií jsou zařazeny stanice s deklarovaným výkonem maximálně 100 W. Do
deníku se žádné označení neuvádí, vyhodnocení probíhá automaticky.
6. Soutěžní pásma: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno
jinak, jsou soutěžní pásma tato: 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz,
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24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 122 GHz, 134 GHz, 248 GHz, 50 MHz (pouze v IARU Region I. 50 MHz
Contestu).
7. Druhy provozu: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno
jinak, jsou povoleny všechny druhy provozů CW a fone v segmentech podle předpisů a doporučení
IARU Region I. Ve výše uvedených závodech, které jsou vyhlášeny v pásmu 144 MHz, je povolen
závodní provoz i v segmentu 144.500-144.700 MHz.
8. Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy všechny přijímače, vysílače
a antény, musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí
být po dobu závodu měněno. Použití jiných přijímacích a vysílacích zařízení, zejména vzdálených
přijímačů a vysílačů, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice, není pro soutěžní provoz
přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice. Dle závažnosti porušení podmínek může pořadatel
vyřadit stanici z hodnocení až na celou závodní sezónu. V případě klubové stanice platí sankce i pro
všechny zúčastněné osoby. (viz bod 26). V případě stanice, provozované v režimu "remote station",
tedy kdy je stanoviště operátora rozdílné od stanoviště stanice, platí pro stanici identicky všechny
podmínky, jako pro stanici, u které je stanoviště operátora a vysílací stanice totožné. Všechna
přijímací a vysílací zařízení včetně antén, musí být umístěna na ploše o maximálním průměru 500
metrů.
9. Použití DX clusteru (včetně sítě Reversebeacon), DX sítí, a veřejně přístupných
radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno.
Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných prostředcích platí následující pravidla:
a. Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním
provozním kmitočtem, je v síti DX clusterů zakázáno. Stručné sjednání skedu prostřednictvím DX
clusteru je povoleno.
b. Použití jiných přímých sdělovacích prostředků, než veřejně dostupných prostředků amatérské
radiokomunikační služby (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit
soutěžní spojení (sked) během závodu je zakázáno. Za prostředky amatérské radiokomunikační
služby se považují například převaděče, síť D-star nebo APRS, tedy ty, kde jsou předávané
informace zprostředkovány všem připojeným uživatelům.
c. Použití radioamatérských komunikačních prostředků a sítí a diskusních chatů, jakož i použití
jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého nebo části soutěžního kódu (viz bod 14)
je zcela zakázáno. Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu a potvrzení musí
dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.
d. Pro přístup k DX clusteru, veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním
chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.
e. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k nehodnocení stanice (viz bod 27) v příslušném
závodě na všech soutěžních pásmech.
10. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden
signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítí amatérské radiokomunikační služby nebo
pro dohodnutí pokusu uskutečnit spojení na jiném pásmu (sked ) se neuvažují.
11. Součet špičkových výstupních výkonů (PEP) všech současně použitých koncových stupňů na
jednom soutěžním pásmu nesmí přesáhnout výkonový limit příslušné kategorie a musí být v souladu
s platnými předpisy dle bodu 3 (intravilán, extravilán).
12. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů, kterých se týkají
tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.
13. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení
(včetně stanic typu ROVER, MOBILE apod.), při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním
pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT,
DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula). V případě opakovaných spojení se do vyhodnocení
započítá to spojení, které je oboustranně kompletní.
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14. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště
stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně
pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. WWlokátor stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. Pokud soutěžní stanoviště leží na
hranici mezi dvěma či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WWlokátor. V tomto případě si může stanice WW lokátor zvolit za podmínky dodržení bodu 8., a kruh
500 m musí zasahovat do zvoleného WW - lokátoru.
15. RS a RST je definován následovně: R - čitelnost signálu číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1
až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením „rain scatter“, A pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.
16. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod.
Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž
WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I. Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro
převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky
soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World Geodetic System
1984).
17. Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.
Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nemusí posílat deník ze závodu.
18. Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní
formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude
akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách
IARU Region I. a pořadatele závodu.
19. Název souboru s deníkem začíná dvoumístným číslem dle následující tabulky, které jednoznačně
označuje kombinaci kategorie a pásma.
Číslo
01
03
05
07
09
11
13
15
17
19
21
23
25
50

Kombinace
Kategorie/Pásmo
SINGLE – 144 MHz
SINGLE – 432 MHz
SINGLE – 1,3 GHz
SINGLE – 2,3 GHz
SINGLE – 3,4 GHz
SINGLE – 5,7 GHz
SINGLE – 10 GHz
SINGLE – 24 GHz
SINGLE – 47 GHz
SINGLE – 76 GHz
SINGLE – 121 GHz
SINGLE – 134 GHz
SINGLE – 248 GHz
SINGLE – 50 MHz

Číslo
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
51

Kombinace
Kategorie/Pásmo
MULTI – 144 MHz
MULTI – 432 MHz
MULTI – 1,3 GHz
MULTI – 2,3 GHz
MULTI – 3,4 GHz
MULTI – 5,7 GHz
MULTI – 10 GHz
MULTI – 24 GHz
MULTI – 47 GHz
MULTI – 76 GHz
MULTI – 121 GHz
MULTI – 134 GHz
MULTI – 248 GHz
MULTI – 50 MHz

Za toto číslo se připojí základní značka stanice (dle povolovací listiny). Přípona datového souboru je
.edi.
Příklad:
01OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 144 MHz,
10OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4 GHz.
Nedodržení tohoto značení je důvodem k nehodnocení stanice.
20. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím
způsobem. Nevyplnění těchto položek je důvodem k nehodnocení stanice.
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Popis:
TName = Název závodu
TDate = Datum závodu
PCall = Volací značka použitá v závodě
PWWLo = Vlastní lokátor
PSect = kategorie
nebo
nebo
Pband = pásmo
(povolen je pouze formát označení pásma uvedený
v bodu 6.)
RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání
diplomů apod.)
RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání
diplomů apod.)
RPoCo = PSČ
RCity = Město
RHBBS = emailová adresa pro korespondenci
SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky
SAnte = popis anténního systému
SantH = výška antény nad zemí; nadmořská výška

Příklad:
TName=Polni den
TDate=20030304;20030305
PCall=OK1XYZ
PWWLo=JO70AA
PSect=SINGLE
PSect=MULTI
PSect=CHECK
PBand=1,3 GHz
Radr=Krátká 73

RPoCo=11273
RCity=Dlouhé
RHBBS=ok1xyz@73.com
SPowe=100W
SAnte=10 el. YAGI
SAntH=10;660

A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI. Číslo spojení dle definice formátu EDI může být
uvedeno ve třímístném (001) nebo čtyřmístném (0001) tvaru.

* emailová adresa nemusí být vyplněna, pokud jí soutěžní stanice nedisponuje. Doporučuje se však
ji vyplnit v případě potřeby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutěžní stanicí.

21. Deník ze závodu musí být vložen na automatický internetový portál nebo odeslán na emailovou
adresu vyhodnocovatele nejpozději osmý den (druhé pondělí po závodě) po skončení závodu.
22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku
pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se
zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.
23. Elektronický deník se odesílá pomocí automatického internetového portálu nebo na emailovou
adresu „vkvlogy at crk.cz“. Deník z Polního dne mládeže a Závodu mládeže na VKV se posílá na
adresu „pdmlogy at crk.cz“ nebo pomocí automatického internetového portálu. Příjem deníku v
elektronické podobě emailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.
24.
a. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu, tzn. ve
značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Vyhodnocovatel je přitom oprávněn
přezkoumat přijaté a vyslané kódy a rozhodnout o platnosti spojení. Ve sporných případech se
považuje za správný údaj v deníku odesílající stanice.
b. Za chybu ve značce se nepovažuje neshoda ve znaku za značkou stanice a lomítkem, například
SP9XYZ/p a /9. Za chybu v reportu se nepovažuje neshoda na třetí pozici, nebo tato zcela
chybějící, například 599/59S nebo 59 / 599.
c. V případě prokazatelně vymyšlených nebo pozměněných spojení, která přinesla neoprávněný
bodový zisk nebo ztěžují identifikaci chyb, je pořadatel oprávněn rozhodnout o způsobu
penalizace, a může to být důvodem k nehodnocení stanice podle bodu 25 c.
25. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:
a. za prokázané úmyslné porušení soutěžních podmínek nebo předpisů,
b. pokud se časový údaj u více než 30 % soutěžních spojení liší od časových údajů v denících
protistanic o více než 10 minut,
c. za úmyslně nepravdivé, chybné nebo chybějící údaje uvedené v soutěžním deníku,
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d. za poškození soutěžních stanic z důvodu chyb v deníku, v případě, že počet chybných spojení v
denících protistanic přesáhne 30 % zalogovaných spojení v denících protistanic,
e. za chybně pojmenovaný soubor s deníkem dle bodu 19.
26. Pořadatel má během závodu právo provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Za tímto
účelem písemně jmenuje kontrolní komisaře. Komisař je povinen se před započetím kontroly
prokázat písemným pověřením. V průběhu závodu a 2 hodiny před začátkem je soutěžní stanice
povinna do 2 minut umožnit vstup kontrolnímu komisaři na soutěžní stanoviště a spolupracovat při
kontrole. Pokud kontrolní komisař zjistí porušení podmínek závodu, je to důvodem k nehodnocení
stanice v daném závodě. Důvodem k nehodnocení je též nesportovní chování ke kontrolnímu
komisaři. Při kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivě informovat komisaře o všech
skutečnostech, které jsou předmětem kontroly a pravdivě odpovídat na jeho otázky související s
kontrolou. Pokud bude kontrolnímu komisaři umožněn vstup za dobu delší než 2 minuty od výzvy, je
to důvodem k anulování všech spojení uskutečněných soutěžní stanicí do tohoto okamžiku.
Nevpuštění komisaře na stanoviště soutěžní stanice se považuje za zvláště závažné porušení
soutěžních podmínek. Bude-li dodatečně zjištěno, že soutěžní stanice při kontrole zatajila komisaři
podstatné skutečnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace či nepravdivě odpovídala na jeho
otázky, považuje se to rovněž za porušení soutěžních podmínek. VKV manažer má právo a povinnost
všechna zjištění kontrolního komisaře zveřejnit. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním
poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná
kontrola dodržování pravidel, uvedených v bodě 8.
27. Na návrh vyhodnocovatele může pořadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodě, zejména
pokud:
a. vyhodnocovatel obdrží nejméně tři zdůvodněné stížnosti jiných účastníků závodu na její
nesportovní chování; stěžovatel je povinen předložit pořadateli všechny dostupné důkazy o
nesportovním chování stanice, na níž stížnost podává,
b. stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména pak ustanovení
bodů 3, 7, 8, 9, 10 a 11,
c. neumožní kontrolu kontrolnímu komisaři dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.
28. Stížnost na nesportovní chování je možné předkládat pouze do 15 dnů po skončení závodu.
Vyhodnocovatel je o stížnosti povinen rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení. Vyhodnocovatel
závodu je povinen v termínu nejméně 7 dnů před zveřejněním konečných výsledků zveřejnit
předběžné konečné výsledky, které musí obsahovat výsledkovou listinu, error logy a edi logy všech
stanic, které zaslaly logy do hodnocení. Připomínky k výsledkům vyhodnocení je možné podávat do
7 dnů od zveřejnění předběžných výsledků. Vyhodnocovatel je povinen se k připomínce vyjádřit do
7 dnů od obdržení. Proti rozhodnutí vyhodnocovatele se účastník závodu, který připomínku podal,
může v odůvodněných případech odvolat k pořadateli. Pořadatel odvolání účastníka závodu projedná,
bez zbytečného prodlení o odvolání rozhodne a své rozhodnutí odůvodní. V případě sporu je
rozhodující deník vysílající stanice.
29. Diplomy obdrží hodnocené stanice za umístění do 3. místa včetně.
30. Odesláním deníku k vyhodnocení závodní stanice prohlašuje, že dodržela všechny závazné
předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, tyto soutěžní podmínky, jakož i případně další
specifické podmínky závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice
odesláním deníku dává současně pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých
soutěží vyhlašovaných pořadatelem, do nichž je tento závod započítáván. Tento souhlas lze odvolat
pouze vždy pro nadcházející závodní sezonu písemným prohlášením držitele povolení doručeným do
sídla pořadatele nejpozději do 28. února příslušného roku.
31. Rozhodnutí pořadatele závodu je konečné.
32. Tyto všeobecné podmínky platí od 1. ledna 2014.
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Podmínky OK-OM DX SSB Contestu 2014
1.
Pořadatel
Český radioklub, ČRK, ve spolupráci se Slovenským radioklubem, SARA, vyhlašuje první
mezinárodní „OK-OM DX SSB Contest 2014“.
2. Termín závodu
Vždy druhý celý weekend v dubnu. Tedy 12:00 UTC 12. 4. - 12:00 UTC 13. 4. 2014.
3. Kategorie:
o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 1500 W,
o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon do 100 W,
o SOAB - jeden operátor – všechna pásma – výkon QRP do 5 W,
o SOSB - jeden operátor - jedno pásmo, (6 pásem: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m), kategorie: HP, LP,
QRP,
o MOST - více operátorů, jeden vysílač,
o MO2T - více operátorů, dva vysílače,
o SWL - posluchači – všechna pásma.
Všechna pásma 1,8 - 28 MHz mimo pásem WARC.
3.1 Účastník se může zúčastnit všepásmové i více jednopásmových kategorií současně. Může
se přihlásit do až sedmi kategorií – všechna pásma, 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m a získat
až šest diplomů.
3.2 Účastníci, kteří se zúčastní závodu pouze na jednom pásmu, ale naváží v závodě spojení

i na jiných pásmech, pošlou pro kontrolu i deník z ostatních pásem.
3.3 Účastníci jsou rozděleni na svět, Evropa, OK+OM.
4. Všeobecná pravidla
4.1 Vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru maximálně 500 m a všechny antény
musí být se zařízením spojeny kabely - napáječi.
4.2 Všechny kategorie umožňují volné použití packetu a WEB-clusterů.
4.3 Využití IP sítě ke vzdálenému příjmu, včetně internetových radiostanic pro vzdálený příjem, je
nesportovní a je důvodem k diskvalifikaci.
4.4 Self-spotting není dovolen. Domluva spojení pomocí telefonu, internetu a další podobných
prostředků před i během závodu, je zakázána.
4.5 Využití jiných značek k udržení pracovního kmitočtu na dalších pásmech, domlouvání skedů a
domlouvání přeladění k získání násobičů je zakázáno.
4.6 Jeden operátor se může přelaďovat po pásmech bez omezení – smí vysílat pouze jeden signál
v libovolném okamžiku.
4.7 Stanice v kategorii jeden operátor je stanice obsluhovaná pouze jednou osobou, která vykonává
vše spojené s provozem stanice, tj. provoz, logování, a práce se clusterem.
4.8 MOST stanice jsou omezeny desetiminutovým pravidlem. Počáteční čas je určen okamžikem
prvního spojení na daném pásmu. Smí být vysílán pouze jeden signál v libovolném okamžiku.
Výjimkou je signál na dalším pásmu, avšak jen při navazování spojení s novým násobičem. I toto
další pásmo je omezeno desetiminutovým pravidlem a není povoleno na tomto dalším pásmu volat
výzvu. Pokud jsou navázána spojení, která tomuto ustanovení odporují, mohou být uvedena v
deníku, nebudou však započítána ani penalizována, budou použita pro kontrolu a budou
započitatelná pro protistanici.
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4.9 MO2T (Multi Op, dva vysílače): Maximálně dva vysílané signály na dvou různých pásmech v
libovolném okamžiku. Jeden každý vysílač se může přeladit z pásma na pásmo osmkrát za hodinu
(00-59 minuta hodiny). Například změna ze 40 m na 80 m – zde spojení a zase zpět představuje dvě
přeladění. Obě stanice mohou uskutečnit jakákoli spojení.
5. Soutěžní kód:
5.1 Stanice mimo OK-OM: report + číslo spojení počínaje 001.
5.1.1 MOST mohou používat číslování celkové nebo na každém pásmu zvlášť.
5.1.2 MO2T mohou používat číslování buď na každém pásmu samostatně, nebo za každou stanici
samostatně. Spojení za každou stanici musí být v LOGu označena.
5.2 OK + OM stanice: report + okresní znak (tři písmena).
6. Body za spojení:
6.1 OK + OM stanice:
o QSO s vlastní zemí - 2 body,
o QSO s jinou zemí na vlastním kontinentu - 3 body,
o QSO s jiným kontinentem - 5 bodů.

Pozn.: OK a OM jsou různé země DXCC, QSO OK-OM platí za 3 body.
6.2 Stanice mimo OK – OM:
o
o
o
o

QSO
QSO
QSO
QSO

s
s
s
s

OK + OM stanicí - 10 bodů,
vlastní zemí - 1 bod,
jinou zemí na vlastním kontinentu - 3 body,
jiným kontinentem - 5 bodů.

6.3 Stanice /MM neplatí za násobič, platí však vždy za 5 bodů.
6.4 SWL stanice musí zaznamenat jednu nebo obě stanice ve spojení, jinak pro ně platí stejná
pravidla.
7. Duplikáty:
7.1 Duplikát je spojení navázané se stejnou stanicí na stejném pásmu opakovaně. Pokud je první
spojení platné, každé další platí za 0 bodů. Pokud je první spojení neplatné, je další spojení platné.
7.2 Duplikáty se v deníku ze závodu uvádějí. Není nutno je označovat.
8. Násobiče:
Jsou užity dva typy násobičů:
o každý okres OK a OM na každém pásmu zvlášť,
o každá země DXCC a WAE na každém pásmu zvlášť.

9. Celkové skóre:
Celkové skóre je součin bodů za spojení vynásobený součtem obou typů násobičů (OK/OM okresy +
země DXCC/WAE). Celkové skóre je vypočteno pořadatelem po ukončení počítačového zpracování.
10. Podmínky příjmu LOGů:
10.1 Logy jsou přijímány pouze elektronicky ve formátu CABRILLO.
10.2 LOGy jsou přijímány pouze přes webové rozhraní na adrese http://okomdx.crk.cz.
10.3 Všechny časy musí být uvedeny v UTC.
10.4 Všechny vyslané a přijaté informace musí být v LOGu zaznamenány.
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10.5 V hlavičce elektronického logu nesmí chybět informace o kategorii, emailová a poštovní adresa
účastníka.
10.6 Účastníci kategorií LowPower a QRP musí popsat své zařízení a antény – použijí
comments/soapbox v Cabrillu.
10.7 Pokud se z neidentifikovatelných důvodů nepodaří deník odeslat přes webové rozhraní, zašle
se na adresu „okomdx at crk.cz“.
11. Deníky
11.1 Deníky musí být doručeny pořadateli do 14 dnů po ukončení závodu.
11.2 Úspěšné doručení deníku je ihned potvrzeno na webu, současně je poslán potvrzující email na
adresu uvedenou v hlavičce CABRILLO souboru.
12. Diplomy a plakety:
12.1 Plaketu získají vítězové základních kategorií, pokud bude existovat sponzor pro danou kategorii.
Jedna stanice může v daném ročníku získat maximálně jednu plaketu, a to za kategorii, ve které
získala nejvíce bodů.
12.2 Všichni účastníci si mohou stáhnout elektronický diplom ve formátu pdf. Diplomy budou ke
stažení pro všechny účastníky a všechna umístění. Papírové diplomy nebudou rozesílány.
13. Shrnutí
13.1 Každému účastníku, který doručí pořadateli deník, bude na WEBu zpřístupněn UBN report,
výsledky, a bude mít k disposici potvrzení o spojeních navázaných s OK a OM okresy.
13.2 Další informace o OK-OM DX SSB Contestu lze získat na adresách „okomdx at crk.cz“ a „crk at
crk.cz“.
13.3 Rozhodnutí vyhodnocovatele OK-OM DX SSB Contestu je konečné.
Pořadatelé OK-OM DX SSB Contestu zvou všechny radioamatéry k účasti!
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Rozpočet ČRK na rok 2014

PŘÍJMY:
Poř.č.

Položka

Plnění rozpočtu 1.pololetí
2014

Rozpočet 2014

z toho
dotace

Celkem

1

Členské příspěvky

2

Příspěvky a dotace:
- Stat, min. skolstvi
Neinv.dot.stát.rozp.

900 000

900

3
4
5

- MŠMT - program "Sport pro všechny"
- MŠMT - program "Údržba a provoz sport. zařízení"
Příjmy QSL služby

0
160 000
10 000

0
160

6
7
8
9
11

Nájem:
- Svitavy
- Ústí nad Labem
- Žďár nad Sázavou
- Jablonec (zahrnuje zálohy na služby)
- Holice

310 000
480 000
512 000
800 000
120 000

12

Ostatní příjmy včetně úroků

13
14

Prodej zboží
Prodej služeb

2 000
5 000

Příjmy celkem:

4 899 000

Rozpočet 2014.xls Příjmy 2014

1 600 000

0

1 060

0

Plnění rozpočtu za
r.2014

Rozpočet ČRK na rok 2014
VÝDAJE Sekretariát :
Poř.č.

Rozpočet 2014

Položka

Celkem

Plnění rozpočtu 1.pololetí
2014

Plnění rozpočtu za
r.2014

Plnění rozpočtu 1. pololetí
2014

Plnění rozpočtu za
r.2014

z toho
dotace

QSL služba:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)
Nájem místností
Poštovné
Telefon
Spotřeba energie
Spotřební materiál
Opravy, údržba
Poplatky
Pojištění majetku
Ostatní placené služby
Přeprava poštovních zásilek
Sociální výdaje

Výdaje QSL služba celkem:

680 000
60 000
130 000
10 000
20 000
20 000
2 000
2 000
3 000
20 000
20 000
30 000

997 000

Sekretariát ČRK:
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mzdové výdaje (vč. zákonných odvodů)
Nájem místností
Poštovné
Telefon + internet
Spotřeba energie
Spotřební materiál
Opravy, údržba,
Pojištění majetku
Ostatní placené služby
Outsourcing účetnictví
Sociální výdaje

Výdaje sekretariát ČRK celkem:

VÝDAJE Sport. a společenská činnost
Poř.č. Položka

370 000
60 000
15 000
20 000
35 000
15 000
10 000
40 000
30 000
90 000
18 000

703 000

Rozpočet 2013

Celkem

z toho
dotace

Organizační a další výdaje ČRK:
24
25
26
27

28
29
30

Členský příspěvek SSS ČR
Propagace (poháry, WEB, prop. Služby)
Sjezd
Zasedání rady a pracovních skupin
Ubytování a občerstvení na zasedáních
Nájem ostatní
Zasedání redakční rady a pracovnich skupin
Cestovné
Bankovní poplatky

Organizační a další výdaje ČRK celkem:

15 000
40 000
0
20 000

5 000
40 000
25 000

145 000

Výdaje na nemovitosti:
31
32A
32B
32C
33

Daň, pojištění nemovitostí, pronájem pozemku
Služby ke správě nemovitostí
Služby ke správě nemovitostí - Jablonec
Provozni naklady Jablonec (energie,…)
Opravy a údržba nemovitostí

Výdaje na nemovitosti celkem:

200 000
150 000
170 000
700 000
400 000

1 620 000

Výdaje na sportovní a společenskou činnost:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

KV:
- OL3HQ
- Vyhodnocení OK OM DX Contestu
- Vyhodnocení OK DX RTTY Contestu
- Ostatní (poháry, diplomy)
VKV:
- Vyhodnocení VKV závodů ČRK
- Poháry a diplomy
Příspěvek na údržbu, provoz a rozvoj:
- Packet Radio
- FM převádeče
- Majáky (Poplatky - povoleni a provoz)
Mládež:
- MČR technické soutěže mládeže

Rozpočet 2014.xls Výdaje 2014

15 000
60 000
10 000

48 000
30 000
5 000
10 000
20 000
67 000

2/4

44
44A
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54

- Krajská kola technické soutěže mládeže
-IARU mládež
- Poháry a diplomy, účast Holice, OK1DII

Grantový program ČRK:
- Granty a příspěvky
- Nájemné na objektech Radiokomunikací a.s.
Prezentace ČRK:
- Domácí, Elektron, Amper, Holice
- Zahraniční, Friedrichshafen
Ediční činnost:
- časopis Radioamatér
- elektronické publikace
Příspěvky IARU
Konference IARU (Varna)
Rezerva na investice SW KV

Výdaje na sport. a spol. činnost celkem:

Příjmy celkem:

Rozpočet 2014.xls Výdaje 2014

35 000
12 000
6 000

10 000
170 000
70 000
30 000
680 000
0
90 000
70 000
40 000

1 478 000

4 943 000
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Rozpočet ČRK na rok 2014
REKAPITULACE
Položka

Plnění rozpočtu
2014 1.pololetí

Rozpočet 2014

Celkem

z toho
dotace

Celkem

Plnění rozpočtu
2014

z toho
dotace

Celkem

z toho
dotace

Výdaje ČRK celkem:

4 943 000

0

0

0

0

0

Příjmy ČRK celkem:

4 899 000

1 060

0

0

0

0

-44 000

1 060

0

0

0

0

Rozdíl příjmy – výdaje

Rozpočet 2014.xls REKAPITULACE 2014

Zápis z jednání Revizní komise ČRK dne 22.12.2013

Místo: Praha
Přítomni: Michal Cempírek OK1MTZ, Luděk Salač OK1VSL
Omluven: Jaroslav Bažant OK1WF

1) RK připravila přehled hospodaření ČRK za minulá období. Vycházela z:
-

Dostupných statutárních výkazů ( rozvahy, výsledovky, daňová přiznání)

-

Datových souborů účetního programu TESCOR, ve kterém bylo vedeno účetnictví
ČRK do roku 2008 zaměstnanci ČRK.

-

Podkladů z účetního programu MPR (účetní deník, obratová předvaha, …) ve kterém
je účetnictví ČRK vedeno od roku 2009 externí účetní firmou.

Přitom bylo konstatováno:
-

Výkazy (účetní závěrky) byly na sekretariátu zakládány nepřehledně a část starších
dokladů se dosud nepodařilo dohledat.

-

Řada dokladů existuje v několika variantách a je obtížně zjistitelné, která z nich je ta
poslední a platná.

-

Účetnictví je vedeno tak, aby splňovalo zákonné náležitosti, avšak neposkytuje
dostatek informací využitelných k řízení sdružení, což není chybou účetních, ale
podkladů a instrukcí které účetní dostávají.

-

Standardní výstupy účetní závěrky splňují požadované zákonné náležitosti, jsou však
vedeny takovou formou, že neumožňují efektivní řízení. V letošním roce provedl
Finanční úřad celkovou účetnictví kontrolu za rok 2011, která neshledala žádné
nedostatky, s výjimkou metodiky uplatňování odpisů a vyměřil nedoplatek ve
výši 8 930 Kč.

-

Hospodaření ČRK bylo a dosud je řízeno „Rozpočtem“, jehož strukturu je vhodné do
budoucna modifikovat tak, aby poskytoval lepší přehled o vývoji hospodaření.
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2) Z porovnání Rozvahy za roky 2002-2012 je zřejmý významný pokles finančního
majetku a nárůst pohledávek. Finanční majetek ve výši cca 15 mil. Kč byl
nashromážděn z přebytků hospodaření v předchozím období, kdy se do nemovitostí
investovalo minimálně a byl shromažďován cíleně s úmyslem použít ho v pozdějším
období k údržbě a opravám nemovitostí. Pokles výše tohoto finančního majetku v
období 2002 až 2012 byl způsoben tím, že z něj byly hrazeny zejména rozsáhlé
opravy domu v Jablonci nad Nisou (výměna oken, oprava fasády) a ve Žďáru nad
Sázavou (výměna oken, výměna střechy, rekonstrukce toalet). Dále bylo využito
nabídky státu k odkoupení pozemku pod budovou v Jablonci nad Nisou; menší část
byla použita i ke hrazení schodků vzniklých běžným hospodařením zejména v letech
2005 až 2009.

Pokles hodnoty dlouhodobého majetku je formální a je způsoben odpisy, s reálnou tržní
hodnotou nesouvisí.

Nárůst objemu pohledávek souvisí s neplatiči zejména v Jablonci nad Nisou a je průběžně
řešen, mimo jiné soudní cestou.

Rozvaha (v tis. Kč) / rok
Aktiva = pasiva celkem
- dlouhodobý majetek
- finanční majetek
- pohledávky
- cizí zdroje

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42 584
26 158
15 546
519
469

41 992
25 272
15 899
550
539

40 041
24 332
15 255
216
720

38 951
23 245
15 312
191
844

37 334
22 087
14 909
131
841

36 689
23 164
13 045
288
1 115

30 984
21 843
9 286
175
264

29 462
20 800
8 309
271
217

29 214
19 432
9 093
441
407

27 568
18 276
7 806
1 251
585

26 658
19 480
5 648
1 444
563
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3) Revizní komise detailně analyzovala hospodaření ČRK za roky 2011 a 2012. Z níže
uvedeného sumárního přehledu výnosů a nákladů (Výkaz zisku a ztrát, Výsledovka)
jasně plyne, že náklady na hlavní činnost sdružení (tj. na „radioamatérství“) přesahují
příjmy z členských příspěvků a přijaté dotace o necelý 1 mil. Kč ročně. Rozdíl je pak v
souladu s rozpočtem dotován ze zisku z hospodářské činnosti (tj. z hospodaření
s nemovitostmi, a to i na úkor zanedbávání jejich údržby) , popřípadě z finančních
rezerv.

Hospodaření ČRK v letech 2011 a 2012
Rok

v tis. Kč
2011

2012

1 616
1 149
16
92

1 589
995
18
95

Výnosy z hlavní činnosti

2 873

2 697

Náklady na QSL službu
Náklady na časopis
Ostatní náklady ČRK

-1 214
-646
-1 643

-1 047
-616
-1 852

Náklady na hlavní činnost
Výsledek hlavní činnosti (výnosy-náklady)

-3 503
-630

-3 515
-818

Výnosy z hospodářské činnosti
Náklady na hospodářskou činnost

2 302
-3 500

2 091
-2 101

Výnosy z prodeje cenných papírů
Náklady na prodej cenných papírů

1 404
-1 317

0
0

6 579
-8 320
-1 741

4 788
-5 616
-828

Členské příspěvky
Dotace
QSL služba
Ostatní příjmy

Výnosy ČRK celkem
Náklady ČRK celkem
Hospodářský výsledek ČRK celkem
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Hospodářský výsledek jednotlivých nemovitostí („hospodářská činnost“) je uveden
v následujícím přehledu:

Hospodářská činnost ČRK
Objekt / Rok

v tis. Kč

2011

2012

4

201

- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

252
-200
-48
-211

252
0
-51
-211

Ústí (bez odpisů)

215

330

- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

498
-135
-148
-56

480
0
-150
-56

Žďár (bez odpisů)

-619

-60

- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

500
-999
-120
-337

500
-151
-120
-337

Jablonec (bez odpisů)

186

164

- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

932
-481
-265
-407

739
-223
-352
-407

98

100

120
0
-22
-71

120
0
-20
-71

-116

1 072

- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

2 302
-1 815
-603
-1 082

2 091
-374
-645
-1 082

HV nemovitostí včetně odpisů

-1 198

-10

Svitavy (bez odpisů)

Holice (bez odpisů)
- výnosy
- údržba
- správa, daně, pojištění
- odpisy (nepeněžní náklad)

Nemovitosti celkem (bez odpisů)
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4) RK se zabývala úkolem sjezdu, který zněl „sjezd pověřuje nově zvolenou Revizní
komisi ČRK, aby přezkoumala hospodaření týkající se budovy v Jablonci za období
7/11 - 6/12 a ověřila, zda je nebo není pravdivá zpráva OK1SQK“ a konstatuje:
-

Zpráva Karla OK1SQK existuje v několika verzích, lišících se předpokládaným
výsledkem hospodaření s nemovitostí v Jablonci v rozmezí mnohasettisícové ztráty
až po „červenou nulu“. Poslední verze zprávy předložená na sjezdu ve své podstatě
odpovídá skutečnosti v tom smyslu, že dům v Jablonci si sám vydělá na svůj provoz,
ale při současné úrovni obsazení nájemníky (cca 50%) negeneruje zisk.

-

Revizní komise konstatuje, že skutečnosti uvedené v hodnocení Účetnictví ČRK se
plně vztahují i na tuto zprávu. Výsledek hospodaření ve svých zprávách Karel
vyjadřuje nestandardními nástroji, bez respektování věcných a časových souvislostí.
O tom svědčí už ta skutečnost, že se jím deklarovaný výsledek hospodaření
hodnoceného období s odstupem půl roku změnil o statisícové částky. Přitom pokud
by bylo použito standardních výstupů účetnictví, byl by hospodářský výsledek zřejmý
hned po skončení hodnoceného období.

-

V další části své zprávy upozorňuje Karel, OK1SQK na neplnění smlouvy ze strany
realitní společnosti. V této části své zprávy má Karel pravdu a potvrzují ji i nálezy
předcházející revizní komise. Současně je třeba důsledněji dohlížet na dodržování
dodavatelské smlouvy ze strany REKA Plus.

-

V poslední části své zprávy Karel OK1SQK navrhuje variantu řešení správy objektu
v Jablonci. Jde o alternativní řešení, k jehož případným výsledkům (přínosům) se
revizní komise nemůže předem vyjadřovat. Revizní komise se však domnívá, že bez
důsledné kontroly a vyžadování plnění smlouvy ze strany ČRK samotná změna
správce není řešením situace. Stejně tak konstatuje, že změna správce nevyřeší
problém obsazenosti objektu, který v současné době na trhu nebytových prostor
v Jablonci není, bez dalších investic do interiérů, příliš atraktivní.

5) RK děkuje Karlovi, OK1SQK za další podněty ke své práci a konstatuje:
-

žaloba vůči společnosti NESTO je úspěšná, rozsudek již nabyl právní moci, bude
následovat vymáhání částky.

-

RK nemá informace o žádných jiných žalobách vedených ČRK. V souvislosti s
úmrtím jednoho z dlužníků ČRK přihlásil pohledávku vůči němu do dědického řízení. .

6) Revizní komise konstatuje, že informace o přehledu plných mocí jednat jménem,
ČRK zveřejněná v zápise z jednání Rady 22.8.2013 není pravdivá a doporučuje Radě
ČRK aby pověřila konkrétní osobu, která povede příslušný přehled včetně rozsahu
plné moci a doby její platnosti.
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7) Revizní komise doporučuje Radě ČRK:
-

Připravit rozpočet ČRK na rok 2014 ve struktuře hlavní činnost (= radioamatérské
aktivity) a hospodářská činnost (= nemovitosti) se střediskovým členěním tak, aby
bylo možno každou aktivitu ČRK hodnotit z ekonomického pohledu samostatně.

-

Určit konkrétní osobu, která bude věcně odpovědna za správnost směrování
jednotlivých účetních dokladů na relevantní střediska.

-

Předložit jmenovitý rozbor pohledávek ČRK k 31.12.2013 a určit konkrétní osobu,
která bude pohledávky po splatnosti sledovat a urgovat jejich uhrazení.

-

Na každé Radě a VV projednávat stav neuhrazených
k nejaktuálnějšímu datu s určením dalšího postupu.

-

Zveřejňovat výsledky hospodaření ČRK i formou standardních výkazů (Rozvaha,
Výkaz zisku a ztrát).

Jaroslav Bažant OK1WF
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Michal Cempírek OK1MTZ
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