ZÁPIS č. 23
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 14. 4. 2012 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Jiří Šanda, OK1RI,
ing. Vít Kotrba, OK5MM, ing. Karel Košťál, OK1SQK, Karel Matoušek, OK1CF,
ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, ing.
Miroslav Hakr, OK1VUM, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, František Lupač,
OK2LF
Hosté: Stanislav Hladký, OK1AGE, ing. Pavlína Rumplová
Omluveni: Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Ondřej Koloničný, OK1CDJ
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
Zapisovatele – OK1WF
Ověřovatele zápisu – OK1MP
Návrh programu:
1.
Kontrola zápisu č. 22 ze dne 25. 2. 2012 – OK1AOZ,
2.
Podněty ČRK pro úpravu vyhlášek týkajících se amatérské radiokomunikační služby OK1MP, OK1AOZ,
3.
Výsledky hospodaření ČRK za rok 2011 – OK5MM,
4.
Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV,
5.
Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU,
6.
Zhodnocení účasti ČRK na veletrhu Elektron 2012 – OK1VJV,
7.
Organizační záležitosti – tajemnice,
8.
Diskuze,
9.
Závěr.
Předložený návrh programu schválila Rada bez připomínek.
1. Kontrola zápisu č. 22 ze dne 25.2.2012 – OK1AOZ
Usnesení č. 110809 – změny v pravidlech OK/OM DX Contestu - trvá.
Usnesení č. 111009 – na nevhodné chování na pásmech upozorňovat ve zprávách - trvá.
Usnesení č. 120202 – podmínky vnitrostátních závodů - trvá.
Usnesení č. 120204 – info podal OK1AGE, rada děkuje revizní komisi - splněno.
Usnesení č. 120206 – dispoziční právo k bankovnímu účtu na ing. Víta Kotrbu - trvá.
2.Podněty ČRK pro úpravu vyhlášek týkajících se amatérské radiokomunikační služby –
OK1MP, OK1AOZ
OK1MP předem předložil radě návrh dokumentu, který má být odeslán MPO. Rada dokument
projednala a pověřila OK1XU a OK1MP jeho konečnou úpravou. Jeho konečné znění je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 120401 – Rada projednala předložené návrhy a souhlasí s nimi. Pověřuje OK1AOZ
jejich zasláním na MPO. Pro jednání jmenuje tým ve složení OK1AOZ, OK1XU a OK1MP.
3.Výsledky hospodaření ČRK za rok 2011 – OK5MM
OK5MM seznámil Radu s výsledky hospodaření za rok 2011. Vycházel z podkladových materiálů,
které k uvedené problematice zpracovala účetní pí. Vašátková. Jednalo se o výkaz zisku a ztráty a
rozpočet ČRK na rok 2011. Po diskuzi přijala rada toto usnesení:
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Usnesení č. 120402 – Rada bere výsledky hospodaření za rok 2011 na vědomí a ukládá OK5MM
vypracovat pro potřebu členů rady přehlednou tabulku se stručným komentářem v obvyklé formě.
Termín: 30. 4. 2012
4.Zprávy vedoucích pracovních skupin – OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
OK1CF:
- k plnění usnesení z posledního zasedání uvedl, že během minulých dvou týdnů oslovil telefonicky
řadu přátel, o kterých byl přesvědčen, že mají na výše uvedenou tématiku podobný názor. Bohužel
se nechtějí v uvedené věci angažovat z osobních důvodů.
- k uvedené problematice připravuje vystoupení na setkání v Holicích a v předstihu uveřejní článek
v bulletinu a členském časopisu,
- množí se dotazy na vyhodnocení OK/OM DX závodu - OK1RI slíbil zaurgovat,
- bude hledat tým ochotný hodnotit vybrané závody na KV (po vzoru VKV skupiny za úplatu).
OK2ZI:
- mikrovlnného setkání se za VKV komisi zúčastní OK1DOZ, který předá poháry a plakety vítězům
jednotlivých kategorií.
Usnesení č. 120403 – Rada bere zprávu na vědomí a ukládá zpracovat článek k problematice
vysílání na mikrovlnných pásmech 5, 10 a 24 GHz.
Zodpovídá: OK2ZI a OK1MP

Termín: 15. 5. 2012

5.Stav v oblasti nemovitostí ČRK – OK1XU
Uskutečnila se schůzka mezi účetní pí. Vašátkovou a pí. Žofkovou z Jablonce. Byla dohodnuta
vzájemná spolupráce v ekonomické oblasti. Dále byly projednány nezbytné opravy sociálního
zařízení v objektu a předáno nové zadání na opravu jedné šachtice. Ostatní nemovitosti bez
zásadních problémů.
OK1XU seznámil Radu s návrhem advokátky na řešení sporu s p. Švarcem.
Usnesení č. 120404 – Rada souhlasí s tím, že „ČRK převezme tu část nemovitosti, která stojí na
jeho pozemku – tedy sklad v suterénu dle výkresu z roku 1929 část A i B. Postaví zeď až za nimi."
OK1SQK upozornil na skutečnost, že usnesení 11-08-07 bylo, přes jeho nesouhlas, zápisem z
posledního zasedání Rady prohlášeno za splněné, ač předchozí, prosincové, zasedání konstatovalo
jeho trvání. Dle OK1XU byla firma Reka Plus o vypracování nabídek požádána již na podzim a
požadované nabídky nepředložila doposud, takže od prosince do února k žádné změně nedošlo.
Došlo však k tomu, že OK1XU bez jakéhokoli výběrového řízení a schválení radou nechal
instalatérské firmě Kerhart Meta-therm proplatit postupně faktury v celkovém objemu 155 716 Kč.
O těchto proplacených částkách neinformoval radu ani dodatečně.
OK1XU sdělil, že schválení proplacení těchto faktur je v jeho pravomoci v rámci kapitoly ročního
rozpočtu na opravy nemovitostí schváleného radou.
Předseda OK1AOZ vysvětlil, že schválení těchto faktur proběhlo v souladu s organizačním řádem
ČRK, byly schváleny OK1XU i jím samotným. OK1XU dále uvedl, že na dotaz vznesený v průběhu
schůze si může po pěti měsících těžko pamatovat, jaký obsah a rozsah prací je na předmětných
fakturách uveden, že práce byly prováděny zejména v důsledku okamžité nutnosti zajištění
vytápění objektu, ale že nepodléhaly výběrovému řízení, neboť žádná z nich nedosahovala ceny
100 tis. Kč.
OK1VJV vznesl dotaz na rentabilitu hospodaření v Jablonci n. N. Uplynulo půl roku od změny
nájemce a jaký je stav?
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OK1AOZ odpověděl, že za období od 07/2011 do 03/2012 jsou hrubé tržby ve výši cca 350 tisíc Kč.
Poukázal na to, že v souvislosti s nemovitostmi se vždy hovořilo o tržbách a ne o zisku.
6.Výstava Elektron 2012 – OK1VJV
I když účast veřejnosti nedosahovala úrovně a množství návštěvníků na předešlých veletrzích
AMPÉR, konstatoval, že naše prezentace splnila svůj účel, a že mnozí, se kterými jsme diskutovali
aspoň v kostce, už vědí, co je to radioamatérské vysílání. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o
hladký a bezproblémový průběh prezentace ČRK na letošním veletrhu ELECTRON. V prvé řadě
Josefovi, OK1ES, za práci při stavbě a účasti na stánku, naší nové tajemnici ing. Rumplové za
bezchybný servis, Svetovi, OK1VEY, a radioklubu OK1KHL za dodané propagační materiály. Doufá,
že příští rok se nám opět podaří realizovat prezentaci s už novými propagačními materiály
Usnesení č. 120405 – Rada bere informaci OK1VJV na vědomí, děkuje za perfektní zajištění
a propagaci ČRK a souhlasí s účastí v roce 2013.
7.Organizační záležitosti
Ing. Rumplová:
- Na základě provedené inventury, předložila k odsouhlasení likvidační protokoly. Bylo dohodnuto
před vlastní likvidací nabídnout k odprodeji členské základně. Seznam zveřejnit na webových
stránkách ČRK,v bulletinu a ve zprávách.
- Pro vyřízení zápůjček zařízení nemá stanovisko pracovní skupiny KV. OK1CF potvrdil, že je vše
v pořádku.
- Radioamatérské mapy jsou uskladněny v místnosti, kterou lze po vyklizení odevzdat pronajímateli
a požádat o snížení nájmu. Bylo konstatováno, že mapy již nejsou aktuální a stále jich je na skladě
14.800 kusů. Tajemnice nabídne mapy radioklubům za odvoz. Převoz zbývajících map do Jablonce
zajistí na vlastní náklady OK1VUM. Část lze prodat na setkání ve Friedrichshafenu.
- Srovnáním plateb v r. 2011 a 2012 zjistila asi 280 členů, kteří vloni zaplatili, letos zatím nikoliv.
Usnesení č. 120406 - Rada ukládá tajemnici neplatiče písemně zaurgovat.
OK1AOZ:
- Ve dnech 21.-23. 6. 2012 se uskuteční již tradiční evropské setkání radioamatérů
ve Friedrichshafenu. Na setkání bude zajištěn stánek ČRK. OK1RI informoval, že zajistil ubytování
u kolegů s OM a navrhl účast OK1AOZ, OK1RI, OK1CF, OK2ZI, OK1MP a OK1WF.
Usnesení č. 120407 – Rada schvaluje delegaci na evropské setkání ve Friedrichshafenu.
Závěrem OK1AOZ poděkoval všem členům rady za aktivní přístup k projednávané problematice a
ukončil jednání v 16:15 hod. Další zasedání rady ČRK, se bude konat dne 9. 6. 2012
od 10:00 hodin v budově SSS ČR v Praze Holešovicích. Zasedací místnost zajistí tajemnice.
Zapsal: ing. Jaroslav Bažant, OK1WF
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP
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PODNĚTY ČESKÉHO RADIOKLUBU PRO ÚPRAVU VYHLÁŠEK
TÝKAJÍCÍCH SE AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
A. Tisková chyba v textu vyhlášky č. 156/2005 Sb.
Ke zjevné tiskové chybě došlo v § 4 vyhlášky:

"§ 4 Třídy operátorů
(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen
do třídy A nebo do třídy N.
(2) Maximální výstupní výkon ve třídě
a. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1,
pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,
b. N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.
(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může
operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení
Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1.
(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz
od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním
výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.
(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých
vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho
zdroje. (6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W."
V odstavci (5) se zdůrazňuje, že výkony uvedené v odstavcích (2) a (3) se posuzují v souhrnu,
ve skutečnosti však odkazovaný odstavec (3) výkonové limity nezahrnuje (doporučení IARU
regulují užívání kmitočtových segmentů, nikoli výkonů), obsahuje je však odstavec (4). Odstavec
(5) by tedy měl mít toto znění:
"(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 4 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých
vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho
zdroje."
B. Formulační neurčitost v určení zřizovatelů stanic individuálních a klubových
Držiteli oprávnění k užívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu mohou
být fyzické i právnické osoby. Předpisy platné do roku 2005 vycházely ze zásady, že držiteli
povolení provozu amatérských stanic jednotlivců mohou být fyzické osoby, držiteli povolení
amatérských stanic klubových právnické osoby. Například u již zrušené vyhlášky MDS č.201/2000
Sb. to plynulo ze znění § 2 odst. (2). v souběhu se zněním § 1 odst. 1 písm. e).
Ve vyhlášce dnes platné je formulován jediný znak, který rozlišuje stanici klubovou a stanici
individuálního držitele oprávnění. Vyhláška č.156/2005 Sb. v § 1 stanoví:

"Pro účely této vyhlášky se rozumí … o. stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je
fyzická osoba, p. klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob,"…
Díky praxi, kterou mají radioamatéři zažitu z dob platnosti dřívějších předpisů, dostáváme řadu
dotazů o náležitostech žádostí o udělení oprávnění k užívání rádiových kmitočtů, neboť zákon
(ZoEK), vyhláška i opatření ČTÚ obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 vyžadují jiné náležitosti
u osob fyzických a osob právnických. Dříve platné předpisy též umožňovaly, aby amatérskou
stanici provozovali i jiní držitelé oprávnění, což předpisy dnes platné neumožňují, ač je to žádoucí.
Dotazy radioamatérů jednak ukazují, že problematika by ve vyhlášce měla být řešena s větší
určitostí, jednak je také žádoucí, aby radioamatéři v České republice měli pro svou činnost
podmínky srovnatelné s podmínkami v jiných vyspělých zemích. V mnoha z nich je možné, aby
stanici (volací značku) jednotlivce provozovaly i jiné osoby, jsou-li rovněž držiteli oprávnění, a
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držitel oprávnění s tím souhlasí. Zejména toto považujeme za podstatný důvod k žádosti, aby text
předpisů výslovně uváděl, že oprávnění pro klubovou stanici může být vydáno fyzické i právnické
osobě.
Navrhujeme následující úpravu § 1 písm. p) vyhlášky:

"p. klubovou stanicí stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická nebo právnická osoba, a kde jednu
volací značku používá více osob,"
C. Úprava opakovaného přidělení téže volací značky
Problematiku upravuje vyhláška č. 155/2005 Sb., která v § 9 odst. (4) bezvýjimečně stanoví, že
volací znak stanice amatérské radiokomunikační služby přidělený dříve vydaným oprávněním může
být opětovně přidělen jinému žadateli o oprávnění pro tuto službu nejdříve po uplynutí pěti let
po skončení platnosti původního oprávnění.
Praxe ukázala, že toto pravidlo je zdrojem problémů u neobsluhovaných stanic, tj. stanic, kde
konkrétní zařízení využívá mezinárodně koordinovaný kmitočet a jeho nezměněný znak je důležitý
pro adresování zařízení v mezinárodně fungujícím systému (síť tzv. packet radia). Je nezbytné, aby
volací znak mohl bezprostředně přecházet na nového provozovatele zařízení, jestliže dřívější
provozovatel svou činnost ukončí.
Problémy nastávají též v případě klubových stanic zřízených právnickými osobami, tzn. v případě
radioklubů. Mění-li radioklub zřizovatele, je uvedené pravidlo na překážku tomu, aby týž sportovní
tým mohl bez přerušení používat volací značku, pod niž budoval své dobré sportovní jméno třeba i
desítky let doma i ve světě.
Mělo by též být - z pohledu ryze lidského - přípustné, aby volací značka po úmrtí držitele oprávnění
mohla být přidělena jeho blízkému příbuznému, je-li držitelem oprávnění.
Navrhujeme, aby předmětný odst. (4) byl upraven následovně:

„(4) Volací značka stanice amatérské radiokomunikační služby přidělená dříve vydaným
oprávněním může být opětovně přidělena jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let
po skončení platnosti původního oprávnění. Jde-li o
a) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu neobsluhované stanice,
b) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu klubové stanice,
c) opakované přidělení volací značky mezi držiteli oprávnění – fyzickými osobami, které jsou
v příbuzenském vztahu,
je značku možno znovu přidělit bezprostředně.“
D. Mezinárodní platnost oprávnění třídy N – NOVICE
ECC - komise elektronických komunikací CEPT - přijala v roce 2005 doporučení č.(05)06
o radioamatérských oprávněních CEPT třídy NOVICE, aby administrativy členských zemí CEPT
umožnily držitelům oprávnění třídy NOVICE provoz amatérských stanic na území příslušné členské
země. Český telekomunikační úřad od vydání vyhlášky podnikl příslušné kroky a Česká republika
toto doporučení implementovala. To by mělo být promítnuto i do některých předpisů:
a) ve vyhlášce č. 157/2005 Sb.
- text § 7 odst. (2) písm. b) změnit na „v § 2 písm. h) a i)“ a písm. c) zrušit,
- v textu § 7 odst. (2) písm. b) do výčtu položek obsahu průkazu doplnit položku „7. název

průkazu: „CEPT Radio Amateur Licence'' nebo „CEPT Novice Amateur Licence.“
b) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb.

- text § 1 písm. f) změnit na „průkazem odborné způsobilosti NOVICE 2) průkaz operátora

amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen "průkaz NOVICE"),“,
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- text poznámky pod čarou č. 3) doplnit na „3) Doporučení CEPT T/R 61-01 a doporučení ECC

č.(05)06“

F. Povolený výkon stanic třídy N – NOVICE
S ohledem na skutečnost, že naprostá většina zařízení stanic pro amatérskou radiokomunikační
službu, která jsou nabízena na trhu, je dodávána s výkonem 100 W, doporučujeme upravit výkon
povolený držitelům této třídy na 100 W. K takové úpravě došlo již v řadě zemí EU. Změnou by bylo
dotčeno znění vyhlášky č. 156/2005 Sb. v § 4 odst. (2) písm. b).
G. Obsluha amatérských stanic osobami, které nejsou držiteli průkazu operátora
Aktuální znění vyhlášky č. 156/2005 Sb. dovoluje osobám bez průkazu operátora v § 5 odst. (1)
provozovat výhradně klubovou stanici pod dozorem kvalifikovaného operátora, a pouze v rozsahu
operátorské třídy N – NOVICE. Toto ustanovení je velmi omezující, neboť limituje praktickou
přípravu zájemců o provoz amatérských stanic a komplikuje i různé propagační akce pro mládež
(typicky skautské Jamboree on the Air). Považujeme za zásadně žádoucí v zájmu jak provozovatelů
amatérské služby, tak i ostatních uživatelů kmitočtového spektra, aby zájemci o oprávnění
k provozu amatérských stanic měli co nejlepší podmínky k praktické přípravě na reálný provoz.
Proto by jim provoz amatérské stanice pod dohledem kvalifikovaného operátora měl být umožněn
nejen ze stanic klubových, ale i individuálních, a bez omezení na rozsah oprávnění třídy N NOVICE.
Proto doporučujeme, aby v předmětné vyhlášce byl odst. (1) § 5 vypuštěn, a do § 4 na závěr vložit
nový odstavec č. (7) tohoto znění:

„Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE, může obsluhovat stanici jiného
držitele oprávnění výhradně pod přímým dohledem držitele průkazu HAREC nebo NOVICE a jen
v rozsahu operátorské třídy dohlížejícího operátora.“
H. Úprava provozu majákových vysílačů pro radiový orientační běh
Při tréninku a soutěžích v radioamatérském orientačním běhu (ARDF), v němž jsou pořádány
mezinárodní soutěže až do úrovně mistrovství světa, musí být provozovány majákové vysílače
nevelkého výkonu na kmitočtech přidělených amatérské službě. Vzhledem k nízkému výkonu, práci
na fixních kmitočtech a skutečnosti, že tyto majáky nejsou určeny a ani způsobilé ke standardní
dvoustranné komunikaci, lze u nich připustit zvláštní úpravu, která umožní jejich provozování
bez volací značky.
Navrhujeme:
a) vložit do vyhlášky č. 155/2005 Sb. § 2 odst. 3, jímž je vymezen okruh stanic, jež lze provozovat
bez volací značky, další bod:

"3. majáky pro radioamatérský orientační běh (ARDF),"
b) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb. § 1 písm. l) připojit na konec věty: " a majáky pro radioamatérský
orientační běh (ARDF),".
I. Změna povoleného výkonu v pásmu 50 – 52 MHz
V uplynulém roce byl vypnut poslední analogový TV vysílač na 1. kanálu. Tím pozbylo významu
výkonové omezení pro amatérskou službu v pásmu 50-52 MHz. Též v dokumentu ČTÚ v části
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/09.2010-10 pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz, článku
12, bod (3), se uvádí: Po úplném ukončení televizního vysílání lze přehodnotit úpravu některých

technických provozních podmínek pro úsek 50–52 MHz, stanovených zvláštním právním předpisem.
Tímto předpisem se rozumí Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách
amatérské radiokomunikační služby."
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Navrhujeme proto změnit příslušné údaje v tabulce povolených kmitočtů třídy A (Příloha č. 1) ve
vyhlášce č. 156/2005 Sb.
J. Uvolnění pásma 472 – 479 kHz pro ARS
Světová radiokomunikační konference WRC-12 přidělila ARS jako službě podružné pásmo 472 –
479 kHz. Je proto zapotřebí toto realizovat v ČR a vložit tento údaj do tabulky povolených kmitočtů
třídy A (Příloha č. 1) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb.
K. Rozšíření kmitočtového přídělu pro třídu N z pásma 3550 – 3700 kHz na 3550 –
3750 kHz
Praxe ukazuje, že radiotelefonní provoz amatérských stanic z České republiky v pásmu 80 m se
odehrává převážně na kmitočtech vyšších než 3700 kHz. V rámci získání větších provozních
zkušeností operátorů třídy N doporučujeme toto rozšíření.
L. Změna zásad pro přidělení zvláštních volacích značek
Celosvětově a s velmi dlouhou tradicí se stanice amatérské služby připojují k významným
světovým, národním a místím společenským událostem provozem stanic se zvláštními volacími
značkami, čímž událost celosvětově propagují, a obvykle také provozem v místě události obohacují
její program.
Možnost přidělení zvláštní volací značky upravuje u nás vyhláška č. 155/2005 Sb., která v § 9,
odst. (3), písm. j, bodě 6 o přidělování mezinárodní volacích znaků stanicím amatérské služby
stanoví:

"6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí
být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby v rámci krátkodobých
oprávnění,"
přičemž použitím pojmu "krátkodobá oprávnění" odkazuje k § 25 zákona č. 127/2005 Sb.
Novelizací zákona se bohužel vymezení krátkodobých oprávnění podstatně změnilo oproti vymezení
původnímu. Zaregistrovali jsme citaci z oficiálního výkladu, že s ohledem na to, že aktuálně slouží
krátkodobá oprávnění "pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat",
nelze je vydávat pro dlouhodoběji plánované či očekávané události, žadatelé však mohou i pro tyto
účely využít oprávnění vydávaná podle § 17 zákona č. 127/2005 Sb. To je samozřejmě pravda,
avšak cesta ke zvláštní volací značce je při takovém postupu uzavřena.
Provoz radioamatérských stanic se zvláštními značkami se v drtivé většině případů odehrává
při příležitostech dlouhodobě plánovaných (třeba olympijské hry) nebo předvídatelných (jubilea).
Novela zákona č. 127/2005 Sb. navodila situaci, kdy zvláštní volací značky jsou stanicím amatérské
služby v ČR prakticky nedostupné, což je v EU i ve světě unikát, kterým se rozhodně nelze chlubit.
Další opatření, jež dostupnost zvláštních značek stanicím amatérské služby v ČR vzdaluje, je
novelou zákona provedené zpoplatnění vydání krátkodobého oprávnění částkou 3.000,- Kč, když
týž úkon v minulosti zpoplatněn nebyl, a vydání standardního oprávnění pro amatérskou službu je
zpoplatněno částkou 500 Kč.
Navrhujeme proto, aby v příslušné pasáži vyhlášky č. 155/2005 Sb. byl odkaz na krátkodobá
oprávnění vypuštěn, např. takto:

"6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí
být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby k provozu při zvláštních
příležitostech,"
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