Zápis
jednání Rady ČRK v Praze 11. 3. 2014 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti SSS ČR v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Karel Matoušek,
OK1CF, ing. Vít Kotrba, OK5MM, ing. Martin Kumpošt, OK1MCW, Petr Kašpárek,
OK2ULQ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Jan Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL,
František Lupač, OK2LF, Petr Chvátal, OK1FFU, ing. Petr Spáčil, OK1FCJ.
Hosté: Michal Cempírek, OK1MTZ, ing. Luděk Salač, OK1VSL.
Omluveni: Stanislav Hladký, OK1AGE, Jan Litomiský, OK1XU, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV,
ing. Oldřich Trégl, OK1VUL, Dr. ing Jaroslav Bažant, OK1WF.
Jednání zahájil a řídil předseda ČRK – OK1RI, ustavil
zapisovatele: OK5MM,
ověřovatele zápisu: OK1MP.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu.
Hlasování o pronájmu naší nemovitosti ve Žďáru nad Sázavou.
Úprava pravidel internetového hlasování.
Pravidla oběhu účetních dokladů.
Zpráva o nemovitostech.
Zpráva o situaci s přípravou OK/OM SSB DX contestu + zpráva o situaci s plaketami.
Zprávy vedoucích pracovních skupin.
Různé.
Organizační záležitosti.

Vzhledem ke změně situace ve Žďáru nad Sázavou bod 4 se vypouští.
Rada program přijala.
Jednání:
1. Kontrola zápisu
a) Bod 2 - Rada pověřuje tajemníka, aby prověřil pojistné smlouvy z hlediska výše částky, na kterou
je majetek ČRK pojištěn - trvá.
b) Všechny ostatní úkoly byly splněny, včetně výstavby zdi oddělující suterénní část od sousední
nemovitosti.
2. Zpráva o nemovitostech
Jablonec nad Nisou
a) Vzhledem k problémům, které jsou s objektem v Jablonci nad Nisou, Rada nezávazně
diskutovala o případném jeho prodeji. Výsledkem je návrh zjistit situaci na trhu.
b) Bude hledána realitní kancelář, která nabídne pronájem prostor v Jablonci zájemcům v celé ČR.
c) Pí. Hanušová nabízí jiného dodavatele plynu, kde by mohlo dojít k výrazné úspoře, pí. Hanušová
připraví a dodá novou smlouvu. Obecně jsou s těmito kroky špatné zkušenosti, nutno prověřit a
postupovat opatrně!
d) OK1LOL informuje radu o zájemci (od OK1VJV), který by prováděl údržbu.
Žďár nad Sázavou
Stávající nájemce se rozhodl nájemní smlouvu ukončit, protože současná forma jeho činnosti
(koupelnové studio, vzorková prodejna) je překonaná. Objekt nutno navštívit, a vedle projednání
situace se stávajícím nájemcem jednat i s podnájemci s cílem najít buď nového nájemce, nebo
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správce, který zajistí všechny záležitosti správy domu včetně denní údržby. Objekt dosud přinášel
ČRK 440 tis. hrubého ročního příjmu (500 tis. nájemné – 62 tis. odměna za správu), finanční prostor
pro správce zde tedy je.
Úkol: OK1RI, OK1XU a OK1LOL v termínu dle dohody se stávajícím nájemcem.
3. Úprava pravidel internetového hlasování
a) Podklady připravil OK1XU, navrhuje: body 5. a) - zachovat, 5. b) - vyškrtnout, 5. c) – změnit
výše částek.
b) Po diskusi rada schválila navrhované změny. Bod 5. c) – v internetovém hlasování lze hlasovat
jen o částkách do 750.000,- Kč, při hlasování o částce přesahující 300.000 Kč a nepřesahující
750.000 Kč je třeba souhlas minimálně 2/3 všech členů rady.
c) Dále rada schválila změnu bodu 9 - Jeden pracovní den následující po dnu, kdy byl návrh
vyhlášen řídícím jednání, probíhá diskuse k návrhu, v níž mohou účastníci jednání podávat k návrhu
připomínky. Podávání protinávrhů je po dobu, kdy se o návrhu jedná nebo hlasuje, nepřípustné a
nepřihlíží se k nim.
4.

Pravidla oběhu dokladů.

OK1XU navrhuje, aby rada pověřila výkonný výbor s tím, že stanoví pravidla oběhu dokladů – rada
schválila tento záměr.
5.

Zpráva o situaci s přípravou OK/OM SSB DX Contestu.

a) OK1CF informuje o stavu. Nejproblematičtější jsou/byly kontakty s webovými informačními
portály. Možný problém – přílohy v poště, prověřit. Záležitost není uzavřena.
b) Nový závod je ve většině užívaných logovacích programech – N1MM, TR4W, RCK atd. Informace
bude na WEBu okomdx.crk.cz.
c) OK1FFU, podmínky závodu jsou na www okomdx.crk.cz v CZ, ENGL verzi, není dokončen návrh
diplomu. Plakety – nová firma (Ostrava), jeví se jako optimální nový dodavatel (cena při počtu 50
ks/rok – cca 200 Kč). Srovnání - při stejné kvalitě platíme nyní cca 900 Kč/ks! V ceně není balení
(první desetikoruny) - zajistí OK1FFU.
d) Všichni členové rady jsou žádáni, aby jednak osobní účastí, jednak propagací podpořili nový
závod.
6.

Zprávy vedoucích pracovních skupin

Práce s mládeží
OK1ZHV – nepřítomen, poslal zprávu e- mailem:
a) Diplomy a věcné ceny za MČR juniorů na VKV 2013 byly rozeslány a předány.
b) Pověřovací listiny k pořádání krajských kol technické soutěže 2014 jsou hotovy. Budou do 20. 3.
2014 elektronicky předány tajemníkovi k podpisu a rozeslání.
c) Organizátorem MČR technické soutěže je DDM Olomouc.
VKV
a) OK2ULQ, informoval o využití vkvzavody.moravany.com pro účely VKV. Názor je tuto stránku
dále pro účely VKV contestingu používat, jen je třeba zvolit koordinátora, který bude spolupracovat
s OK1CDJ na průběžné aktualizaci stránek. Navržen OK1NP. Postoj OK1CDJ je vstřícný.
b) OK2ULQ, informuje o dalších záležitostech (problémy s diplomy, …) Seminář
pro vyhodnocovatele VKV závodů na Třech studních. Žádá ČRK úhradu za pronájem přednáškové
místnosti. Rada souhlasí.
c) OK2ULQ – obdržel návrh – změna podmínek PA VKV (násobiče čtverce – versus vzdálenosti).
Navrhuje se realizovat anketu – názor veřejnosti. Velký odpor členů rady - doporučuje se na pásmech
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2 m a 70 cm rozhodně žádnou změnou nezabývat pro špatné zkušenosti s úpravami podmínek jiných
závodů, ani nenavrhovat a anketu nekonat. Systém bodování na pásmech 24 GHz a
výše nereflektuje snahy o zlepšení dosažených výsledků. Do budoucna zvážit možná řešení.
d) OK1VUM abdikoval na funkci kmitočtového koordinátora VKV převaděčů. Následně rada touto
činností pověřila OK1LOL.
e) Rada ukládá kmitočtovému koordinátoru VKV převaděčů odeslat dopis skupině DMR, aby se
vyjádřila ke stížnosti OK4PS, kterému byl odmítnut přístup do převaděče.
KV
a) OK1CF: OK CW – Memoriál Pavla Homoly, putovní pohár je u OK1DOL, tajemník požádá
o vrácení.
Úkol do 30. 4. 2014.
b) Závod vyhodnotí OK2PP. Kontakt s OM zajistí OK1CF (přístup do robotu z OM). OK5MM zajistí
u OK1DMX průchodnost deníků z OM.
c)
d)
e)
f)
g)
7.

OK1MP: RTTY vyhodnocen do týdne po uzávěrce. Diplomy odeslány, čeká se na plakety.
OK5MM: OL4HQ, setkání na Křemešníku úspěšně proběhlo, teamy po pásmech dohodnuty.
Přednášková náplň v Holicích: expedice OK1FCJ, OK6DJ v Burkina Faso.
Technická přednáška v Holicích: OK1MP osloví OK2AQ.
OK1RI a OK1CF – koordinace termínů přednášek v Holicích
Organizační záležitosti a různé

a) V souladu s novým občanským zákoníkem jsou ze strany ČTÚ při prodlužování oprávnění
radioklubů kontrolovány statutární údaje radioklubů (včetně názvu, sídla a IČ) ve veřejně
přístupném rejstříku - http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx, a pokud nesouhlasí
údaje v žádosti s údaji v rejstříku, jsou žádosti vraceny - je tedy třeba, aby údaje v žádostech
odpovídaly údajům v registru. ČRK připraví pro radiokluby, které jsou jeho součástí, společný
postup k aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku, kluby, které jsou samostatnými právnickými
osobami, by měly provést totéž.
Úkol: OK1XU, tajemník a VV.
b) Rada schvaluje sdělit panu Jaroslavu Novákovi možnost sdělovat své postoje radioamatérské
veřejnosti v časopise Radioamatér formou inzerce za cenu obvyklou.
Různé za OK1VUL přednesl OK1RI:
a) Dopis OK1RH, návštěva z EA, v době konání setkání v Holicích. Žádá zajistit ubytování v Holicích,
poplatek uhradí. Dále požaduje zajistit přednáškový čas, pokud možno před blokem VKV – bude
řešeno v rámci „program Holice“.
b) Dopis od OK2BMU – povolení pro pásmo 5 MHz. Kvóta na povolení v tomto pásmu, která se
objevila na Internetu, nebyla nikdy oficiálně potvrzena. ČRK se o tom dozvěděl zcela náhodou –
jednalo se o soukromou iniciativu OK1RP.
c) Rada doporučuje vysílání OK1EM z kóty Praděd.
d) Rada schvaluje stavbu plotu na sousedním pozemku v Holicích.
e) Rada schvaluje snížený členský příspěvek 100 Kč v případě dvou nevidomých radioamatérů.
f) Stav členské základy – byly vybrány příspěvky od 1914 členů, bylo vybráno cca 1.3 mil. Kč,
prověřit platební disciplínu, resp. aktualizovat. OK1VUM pomůže tajemníkovi s kartami
radioklubů, členů ČRK.
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Připomínky za revizní komisi přednesl OK1VSL:
a) Požádal radu o předložení zápisu o provedených inventurách majetku a zápůjček. Zároveň
upozorňuje, že rada by tyto dokumenty měla schválit. Doporučil radě zvážit účetní vypořádání
nevymáhané části pohledávky za f. NESTO v účetnictví r. 2013.
b) Upozornil na nutnost správného účtování a vypořádání platby za nájem pozemku v Ústí nad
Labem za druhé pololetí 2013, přičemž část tohoto období byl již pozemek ve vlastnictví ČRK.
c) Požádal o předložení všech aktuálně platných pojistných smluv uzavřených jménem ČRK.
d) Upozornil radu na nutnost uvést název sdružení (spolku) do souladu s NOZ do konce roku 2015.
I když na některé ustanovení NOZ je čas reagovat až do konce roku 2016, doporučuje zvážit
možnost konání sjezdu již v roce 2015.
e) Požádal OK1MP společně s OK1RI o příspěvek do bulletinu na téma vztahu ČRK a radioamatérů
v OK k IARU.
f) Doporučil Radě zpracovat funkční popis a následně poptávku na SW, který by nahradil stávající
program na evidenci členské základny. Ověřit, zda-li jiné spolky v rámci SSS ČR obdobný SW
nepoužívají. Úkol – tajemník.
g) Doporučil Radě provést analýzu činností ČRK s jasným vymezením procesu aktivita – způsob
zajištění – odpovědnost (zjednodušený procesní model sdružení).
Zapsal: ing. Vít Kotrba, OK5MM
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP
V Praze 11. 3. 2014
Příloha 1:

Zásady elektronického hlasování Rady Českého radioklubu
1. Rada ČRK přijímá usnesení přednostně v osobním ústním jednání při zasedáních svolaných dle
Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK. Jestliže:
a) časová naléhavost vyžaduje přijetí usnesení mimo řádné zasedání,
b) řádné zasedání nebylo možno svolat,
c) svolané řádné zasedání nebylo schopno usnášení,
lze jednat a hlasovat s využitím elektronických prostředků.
2. Podávat návrhy a jednat o nich mohou ti, kdo jsou oprávněni se zúčastnit jednání Rady ČRK,
včetně těch, kdo jsou oprávněni k účasti s hlasem poradním, hlasovat mohou ti, kdo jsou oprávněni
při jednání Rady ČRK hlasovat (dále jen „oprávněné osoby“).
3. Řídícím jednání a hlasování je předseda ČRK nebo osoba pověřená jím z okruhu osob oprávněných
k účasti v jednání (dále jen „řídící jednání“).
4. Jednání a hlasování se uskuteční výměnou korespondence prostřednictvím neveřejného
mailserveru rady ČRK v síti internet, není-li řídícím jednání stanoven jiný (dále jen „server“). Všechna
korespondence musí být vyměněna s využitím serveru, k úkonům provedeným jinými prostředky se
nepřihlíží. To se netýká vyrozumění o připravovaném nebo probíhající jednání a hlasování.
Oprávněné osoby bez přístupu k síti internet mohou uplatnit své diskusní příspěvky a hlasy
prostřednictvím jiných oprávněných osob, o čemž v předstihu vyrozumí řídícího jednání.
5. Jednat a hlasovat lze o návrzích, jejichž předmět spadá do rozsahu oprávnění rady a výkonného
výboru podle Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK. Z elektronického hlasování jsou vyloučeny
návrhy o:
a) volbě místopředsedy ČRK a o jmenování tajemníka ČRK,
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b) navázání pracovně právních vztahů ČRK,
c)
i.
změně rozpočtu ČRK, nebo
ii.
přijetí závazků, nebo
iii.
pořízení nebo zcizení hmotného či nehmotného majetku,
v hodnotě nad 750.000,- Kč. Při hlasování o návrzích uvedených pod i. – iii. v hodnotě nad 300.000,Kč a do 750.000,- Kč je k přijetí návrhu zapotřebí kladného hlasu nejméně dvou třetin všech členů
Rady ČRK.
6. Jedná a hlasuje se na základě návrhu podaného prostřednictvím serveru řídícímu jednání osobou
oprávněnou dle odst. 2 těchto zásad.
7. Návrh musí obsahovat:
a) předmět návrhu jednoznačně formulovaný tak, aby o něm bylo možno hlasovat:
i. slovy „ANO“/„NE“, nebo
ii. výběrem z číselně označených variant,
b) jméno nebo volací značku navrhovatele.
8. Řídící jednání o návrhu zahájí nejpozději prvý pracovní den následující po dnu podání návrhu
odesláním zprávy se záhlavím „Hlasovani rady“, v níž návrh předloží doslovně ve znění, v němž byl
podán. Je oprávněn návrh doplnit jen upozorněním na jeho případný nesoulad s právním řádem,
s vlastními předpisy ČRK, s jinými usneseními rady nebo výkonného výboru, případně na jiné závažné
problémy, které přijetím návrhu mohou vzniknout.
9. Jeden pracovní den následující po dnu, kdy byl návrh vyhlášen řídícím jednání, probíhá diskuse
k návrhu, v níž mohou účastníci jednání podávat k návrhu připomínky. Podávání protinávrhů je
po dobu, kdy se o návrhu jedná nebo hlasuje, nepřípustné a nepřihlíží se k nim.
10. První den následující po diskusi má navrhovatel právo návrh zrušit nebo změnit při zachování
zásad dle odst. 7. Zrušením návrhu jednání o něm bez dalšího končí.
11. Řídící jednání vyhlásí druhý den následující po diskusi hlasování, které probíhá po dva následující
dny. Hlasuje se o návrhu ve znění, které bylo navrženo dle odst. 6, případně které navrhovatel změnil
dle odst. 8. Účastníci hlasují slovy „ANO“ nebo „NE“, nebo uvedením čísla navržené varianty (včetně
„žádná z variant“), nebo výrokem „zdržuji se“. Hlasy těch, kdo se hlasování nezúčastnili, se považují
za výrok „zdržuji se“. K dalším komentářům a návrhům se při hlasování nepřihlíží.
12. První den po hlasování vyhlásí řídící jednání výsledky hlasování. Při určení, je-li návrh přijat, se
postupuje podle zásad pro hlasování Rady ČRK podle Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK.
13. V zápisu nejbližšího následujícího jednání Rady nebo Výkonného výboru ČRK bude uvedena
informace o uskutečněném elektronickém hlasování s uvedením textu návrhu, o němž se hlasovalo,
a s uvedením výsledků hlasování.
14. Jsou-li lhůty uvedeny v počtech dnů, rozumí se jimi dny pracovní.
15. Při nebezpečí z prodlení, kdy by ČRK hrozily závažné škody nebo ztráty, může řídící jednání
vyhlásit elektronické hlasování ve zkrácené lhůtě, které proběhne výše uvedeným postupem
s vypuštěním diskuse, tedy:
a) podáním návrhu dle odst. 7,
b) vyhlášením návrhu dle odst. 8 se současným vyhlášením hlasování a hlasováním dle odst. 11,
c) vyhlášením výsledků hlasování dle odst. 12,
d) zveřejněním hlasování dle odst. 13.
16. Ve vnitroorganizačním předpisu ČRK „Vnitřní předpis účetní jednotky“, který schválila Rada ČRK
dne 28. srpna 2003, se v prvním odstavci oddílu „1. Finanční hospodaření“ vypouští text:
„Při nebezpečí z prodlení, kdy by ČRK hrozily závažné škody nebo ztráty, může být v době mezi
zasedáními rady ČRK její souhlas s výdajem nahrazen souhlasem většiny členů výkonného výboru
ČRK, o souhlas musí být požádáni všichni členové VV. O výdaji bude rada informována při nejbližším
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zasedání.“ Text se nahrazuje větou: „Rada ČRK může rozhodnout i elektronickým hlasováním“.
17. Tyto zásady byly schváleny Radou Českého radioklubu v Holicích dne 24. srpna 2006 a nabyly
účinnosti dne 1. září 2006. Následně byly upraveny Radou Českého radioklubu v Praze dne
11. března 2014 s okamžitou účinností.
ing. Jiří Š a n d a
předseda Českého radioklubu
Příloha 2:
OK CW závod – Memoriál Pavla Homoly, OK1RO, a OK SSB závod
Termíny: Závod se koná 3. sobotu v dubnu (CW) a 3. sobotu v září (SSB) od 04:00 do 06:00 UTC,
tj. od 6 do 8 hod. místního času, a to ve dvou jednohodinových etapách. V roce 2013 závody vychází
na termíny 20. 4. a 21. 9. Závod probíhá na pásmech 80 m a 160 m v těchto jejich segmentech:
CW: 1835-1950 kHz, 3520-3560 kHz,
SSB: 1840-1950 kHz, 3700-3770 kHz.
Kategorie:
1.
2.
3.
4.

obě pásma, výkon dle povolovacích podmínek,
obě pásma, výkon do 100 W,
obě pásma výkon do 5 W,
posluchači.

V každé etapě na každém pásmu lze s toutéž stanicí navázat jedno platné spojení. Navazují se
spojení se stanicemi z OK a OM. Současně probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy spojení
i s účastníky tohoto závodu. Vyměňuje se kód složený z RS(T), pořadového čísla a okresního znaku,
např. 599 001 APA. Násobiče jsou okresy, počítají se na každém pásmu zvlášť a za každou etapu
zvlášť (jeden okres je tedy možné započítat maximálně jako 4 násobiče - 1. etapa 80 m, 2. etapa
80 m, 1. etapa 160 m, 2. etapa 160 m), vlastní okres se jako násobič nepočítá. Každé navázané
spojení se hodnotí jedním bodem. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoli chybu
v přijaté značce nebo v přijatém kódu. V závodě není možné používat speciální volací znaky (OL, ...),
které byly vydány výhradně pro použití v mezinárodních závodech. V jeden okamžik lze vysílat pouze
jedním signálem. (Nelze tedy vysílat dvěma a více vysílači současně). Posluchači mohou každou
stanici v každé etapě a na každém pásmu započítat pouze jednou. Zaznamenané spojení je platné,
pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy
zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body, přičemž
každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení
případného násobiče - v daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat 2 body a
až 2 násobiče.
Deníky: Deníky pouze ve formátu CABRILLO. Deníky je třeba zaslat nejpozději do 14 dnů po závodě
na adresu vyhodnocovatele, http://okomdx.crk.cz/eval/. Pokud stanice nepošle deník k vyhodnocení
(alespoň pro kontrolu), bude s touto stanicí započítáno QSO pouze v případě, že se objeví alespoň
v pěti došlých denících.
Stanice na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom, vítěz každé kategorie obdrží
plaketu.
Počínaje rokem 2013 vítězná stanice OK CW závodu bude odměněna putovním pohárem Pavla
Homoly, OK1RO.
Pořadatelem závodu je Český radioklub.
Zadání pro vyhodnocovatele:
1) Vyhodnocení závodu do 6 týdnů po závodě. Vyhodnocením se rozumí doručení výsledkové listiny
v elektronické podobě sekretariátu ČRK "crk at crk.cz", redakci časopisu Radioamatér - "redakce
at radioamater.cz" - a správci WWW stránek ČRK - "webmaster at crk.cz".
2) Výsledková listina v datové podobě by měla obsahovat:
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a) prvních 10 stanic v každé kategorii: pořadí, značka, počet platných QSO, počet násobičů,
celkový výsledek,
b) ostatní: pořadí, značka, počet platných QSO, počet násobičů, celkový výsledek.
3) Vytištění a rozeslání diplomů zajistí pořadatel. Vyhodnocovatel zajistí vytištění příslušných údajů
na diplomy a to do 2 týdnů po vyhodnocení. Pořadatel zaplatí související náklady. Výrobu a
rozeslání plaket zajistí pořadatel.
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