ZÁPIS č. 15
jednání Rady Českého radioklubu
konaného dne 11. 6. 2011 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti SSS v 5. patře U Pergamenky 3, Praha 7 – Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Jan Litomiský, OK1XU, Ing. Karel Košťál,
OK1SQK (po předchozí omluvě přítomen jen do 12:00 hod.), Karel Matoušek,
OK1CF, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, ing. Miroslav
Hakr, OK1VUM, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, Ing. Vítek Kotrba, OK5MM.
Omluveni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Jaroslav Baţant, OK1WF, Zdeněk Hofbauer, OK3RM, Mgr.
Vojtěch Horák, OK1ZHV, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, František Lupač, OK2LF.
Dále přítomni: ing. Jiří Škácha, OK7DM, tajemník ČRK, Stanislav Hladký, OK1AGE, předseda
revizní komise ČRK.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK7DM,
ověřovatele zápisu – OK1MP.
Návrh programu:
1. Kontrola zápisu jednání Rady z 2. 4. a 14. 5. 2011
2. Kooptace nového člena Rady
3. Výsledky hospodaření ČRK za 1. čtvrtletí 2011
4. Zprávy vedoucích pracovních skupin
5. Stav v oblasti nemovitostí
6. Informace o účasti ČRK na setkání v Laa
7. Stav příprav na Ham Radio ve Friedrichshafenu
8. Organizační záleţitosti
9. Diskuse
10. Závěr
Návrh programu byl schválen bez připomínek a doplňků.
1. Kontrola zápisů č. 14 z 2. 4. a 14. 5. 2011
11-02-04: Zadání znaleckého posudku o oprávněnosti uţívání jedné suterénní místnosti domu ČRK
v Jablonci majiteli sousedního domu: zadat prostřednictví advokátky.
Advokátka byla k objednání vyzvána, úkol trvá.
11-04-01: Příprava na HQ Contest.
Je třeba zajistit vydání povolení pro značku OL1HQ. Zájemci o účast v týmu OK byli vyzváni, zatím
se přihlásil jen jeden tým. Byla diskutována strategie a cíl účasti za situace, kdy opět není zaručen
fair průběh závodu ze strany německých soutěţících.
Usnesení:
- Druţstvo OK se soutěţe účastní s cílem dosáhnout maximální výsledek, ale protoţe nedošlo
k posunu ve věci dodrţení fair průběhu, deník poslat jen pro kontrolu a nepřehlédnutelně zveřejnit
na mezinárodní úrovni důvody tohoto postupu.
2011-04-11: Připravit ţádost o přidělení krátkodobého povolení pro provoz značky OL1HQ na
období 1.-31. 7. 2011 (OK7DM).
11-04-02: Přijímání deníků z OK SSB závodu a OK CW závodu prostřednictvím robota, zavedení
QRP kategorie.
- Podmínky byly doplněny; provoz robota zajištěn (OK1CDJ). Splněno
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11-04-04: Problémy s neplněním podmínek nájemní smlouvy firmou NESTO v Jablonci. Řešením
situace byl Radou pověřen Výkonný výbor. Podrobnosti v samostatném bodu zápisu.
11-04-05: Opravy elektroinstalace ve Ţďáru a poţadavek správce objektu Ústí n. L. na schůzku.
Oprava elektroinstalace skončena, schůzka v Ústí n. L. v jednání. Úkol částečně trvá.
11-04-07: Vybavení na stánek na ELECTRON2011 monitorem (OK1RI) a zajištěním vytištění
ukázkového čísla Bulletinu (OK7DM). Splněno.
11-04-08: K materiálu Zásady pro zadávání zakázek ČRK nedošly ţádné připomínky, termín
prodlouţen do příštího zasedání Rady. Trvá.
11-04-09: Zajištění účasti ve Friedrichshafenu. Stánek objednán, dostali jsme vstupenky,
parkovačky atd. (OK7DM). Rezervované ubytování bylo bez varování přislíbeno jiným zájemcům,
bylo nutno hledat jiné. Zajištění přislíbil uţ v dubnu OK1VHF, věc je stále ve stadiu hledání.
Urgence trvají. Podrobněji viz bod 7.
11-04-10: Účast na setkání v Laa ad Thaya: proběhla úspěšně, podrobněji viz bod 6.
11-05-01: Byly uskutečněny poptávkové akce pro získání nového nájemce. Ze sedmi oslovených
firem došla nabídka společnosti REKA PLUS, spol. s r.o., s níţ bylo zahájeno jednání. Další
návštěva k projednání pohledávek za společností NESTO a k jednání o podmínkách správy domu
společností REKA PLUS s.r.o. se v Jablonci uskuteční 14. 6. 2011 (OK1AOZ, OK1XU, OK1VUM,
OK1RI). Další alternativou je opětovné navázání smlouvy se SSKM Loyd vedeným p. Lojem za
původních podmínek, ale cenou sníţenou na 450.000,- Kč - moţnosti s p. Lojem projedná OK1VJV.
Podrobněji viz bod 6.
11-05-02: Ţádost nájemce domu ČRK ve Svitavách, aby ČRK provedl stavební úpravy domu dle
potřeb nájemce: Bylo dohodnuto provést opravy v hodnotě 200 tis. Kč, nájemce bude po dobu tří
let platit zvýšené nájemné. Smlouva je připravena.
11-05-03: Oprava střechy a snesení komína v Jablonci. Snesení komínu rada jiţ schválila, k opravě
střechy rozhodla vyzvat správce, společnost NESTO, k obstarání konkurenčních nabídek ke stávající
nabídce p. Jindráka. Společnost NESTO další nabídku obstarala, rada se rozhodla pro cenově
výhodnější nabídku p. Jindráka. Splněno.
2. Kooptace nového člena Rady ČRK
Bylo projednáváno jiţ v uplynulém období, jako nejvhodnější kandidát byl vybrán Vítek Kotrba,
OK5MM. Na jednání Rady byl pozván a informoval o své práci a zkušenostech. Proběhla diskuse.
11-06-01: Rada ČRK kooptuje po hlasování s jednomyslným schválením Ing. Vítka Kotrbu,
OK5MM, jako nového člena.
3. Výsledky hospodaření ČRK za 1. čtvrtletí 2011
11-06-02: Originály účetních a pokladních dokladů vč. faktur za rok 2010, s nimiţ účetní jiţ
nepotřebuje pracovat, účetní firma dosud nedodala. Budou dopraveny na sekretariát, bude o tom
informován předseda revizní komise (OK7DM). Konstatováno, ţe je třeba zlepšit komunikaci
s účetní firmou a přesně definovat poţadavky ČRK. S účetní firmou bude komunikovat výhradně
tajemník ČRK.
4. Stav v oblasti nemovitostí ČRK
- Ţďár n. Sáz.: Výměna oken proběhla, správce stvrdil splnění dodávky dle smlouvy, po několika
měsících bude ještě provedeno donastavení oken,
- Svitavy: Návrh nájemce byl projednán a schválen (viz výše),
- Jablonec nad Nisou: Jako důsledek vývoje v minulém období (viz výše) byla firmě NESTO zaslána
výpověď pro neplacení nájemného k 30. 6. Společnost NESTO současně poslala výpověď s
termínem ukončení smlouvy k 31. 8. Po navazujícím jednání pí Chramostová (NESTO) akceptovala
platnost výpovědi k 30. 6.
Str. 2

Další kroky:
- zajistit fyzické převzetí domu v co nejkratším termínu přímo na místě s podrobnou rekapitulací
stavu nemovitosti, ke kontrole přizvat p. Loje jako znalce domu,
- písemně informovat všechny nájemníky o ukončení smlouvy s nájemcem nemovitosti (NESTO) do
15. 6. s tím, ţe v nové situaci se parametry nájemních smluv oproti současnému stavu nebudou
měnit: OK1XU, OK7DM,
- zajistit uzavření nových nájemních smluv všech nájemníků: OK1XU ve spolupráci s novým
provozovatelem nemovitosti,
- se stávajícím nájemcem (NESTO) neprodleně – při návštěvě Jablonce - dohodnout způsob
vypořádání dluţných částek za nájemné. Efektivní postup bude pro osobní jednání připraven, v
úvahu přichází buď mimosoudní vyrovnání nebo standardní forma ţaloby s vyuţitím sluţeb
advokáta apod. - jednání se v Jablonci uskuteční 14. 6. 2011 (OK1AOZ, OK1XU, OK1VUM, OK1RI),
- jednat s uchazečem o správu domu, spol. REKA PLUS, o podmínkách smlouvy - jednání se
v Jablonci uskuteční 14. 6. 2011 (OK1AOZ, OK1XU, OK1VUM, OK1RI),
- na návrh OK1VUM jednat se SSKM Loyd o moţnosti opětného uzavření nájemní smlouvy za
původních podmínek, avšak s nájemným 480 tis. Kč ročně s moţnou cenovou slevou v prvních
měsících: rada schválila pověření OK1VJV, aby tuto moţnost projednal s p. Lojem do 16. 6.
Při navazující diskusi bylo diskutováno o racionálním vyuţití objektu v Jablonci, kde lze
v budoucnosti očekávat další velké náklady na opravu střech a rozvodů:
- objekt prodat - podle znalců poměrů je dnešní situace k takovému kroku naprosto nevhodná,
nedosáhlo by se adekvátní ceny,
- dům vyklidit, renovovat a upravit např. na bytové jednotky – s tím spojené náklady nejméně 25
mil. Kč jsou nejen mimo moţnosti, ale i poslání ČRK.
5. Zpráva vedoucích pracovních skupin
KV- OK1CF
Vyhodnocovací SW pro závody se jeví jako těţkopádný a po dosavadních zkušenostech je
navrhováno zadat vytvoření vyhodnocovacího programu nového. K tomuto účelu vymezit
v rozpočtu ČRK odpovídající částku. Po diskusi byla navrţena pracovní skupina ve sloţení OK1RI,
OK1CF, OK1MP, OK1CDJ a OK8WW. Rada souhlasí.
11-06-03: Pracovní skupina zpracuje návrh postupu a navrhne konkrétního garanta pro tento
projekt. Bude projednáno na zasedání Rady v srpnu 2011.
Pravidla OK CW a OK SSB závodu: Přes změnu pravidel někteří účastníci i letos poslali deníky
psané rukou; pokud je vyhodnocovatel přepisuje, znamená to neúnosnou zátěţ. Bylo navrţeno
napříště jiţ porušení podmínek závodů – deníky psané rukou – netolerovat a stanice, které
uvedený bod nedodrţí nehodnotit – diskvalifikovat. Rada souhlasí.
VKV
Navrţeno, aby stanice, které dosáhnou umístění na 1.-3. místě (mají tedy dostat diplomy), dostaly
také jako drobnou odměnu mapu EU a ČR. Rada schválila.
6. Informace o účasti ČRK na setkání v Laa
Setkání bylo letos slavnostní, konalo se jiţ po dvacáté. Na setkání byli pozváni představitelé
amatérských organizací okolních zemí, za ČRK se zúčastnili OK1AOZ a OK7DM. Rada byla stručně
seznámena s průběhem setkání, při slavnostním zahájení předal předseda ČRK starostovi Laa
OE3MFS plaketu jako ocenění dlouholeté propagace radioamatérských aktivit. Rada informaci vzala
se souhlasem na vědomí.
11-06-04: Pozvat starostu Laa na setkání radioamatérů Holice 2011 (OK7DM). Rada souhlasí.
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7. Stav příprav na Ham Radio ve Friedrichshafenu
V penzionu, kde bylo od minulého roku zamluveno ubytování, bez jakéhokoli oznámení naši
rezervaci ignorovali a ubytování slíbili jinému klientovi. Se zajištěním ubytování pro 4 členy
delegace ČRK pomáhá OK1VHF, zatím ubytování přes mnoho urgencí zajištěno a potvrzeno není.
2011-06-05: Konečný termín pro potvrzení ubytování je 16. 6., pokud nebude závazně zajištěno,
účast na setkání Friedrichshafen pravděpodobně odvolat (pokračovat v průběţném prověřování
stavu zajištění - OK1VHF, OK7DM).
2011-06-06: Připravit potřebné prezentační a provozní materiály (nevelký počet map, anglické
letáky o moţnostech vysílání pro zahraniční amatéry v OK, anglickou informaci o Mezinárodním
setkání Holice 2011, věci nutné pro úpravu a vybavení stánku apod.). (OK7DM). Zkontrolovat
vybavení stánku od pořadatelů, doobjednat dvě ţidle (OK7DM).
8. Organizační záležitosti
- Informace o organizaci a zajištění krajských kol a celostátní soutěţe mládeţe v radioelektronice.
Pověřovací dopisy pro organizátory byly v předstihu rozeslány, po uskutečnění soutěţí posílají
organizátoři přehled o výsledcích a zabezpečení soutěţí, náklady jim jsou v souladu s vyjádřením
OK1ZHV propláceny ve schválené výši odpovídající rozpočtu (OK7DM).
- Účetní výsledky za 1. čtvrtletí poslal v elektronické formě OK7DM všem členům Rady a
předsedovi revizní komise 9. 6. OK1SQK nemohl pro toto jednání rady 11. 6. zprávu zpracovat pro
nedostatek času, který k tomu měl k dispozici.
- Úhrada nájemného a provozních nákladů majáků, převaděčů a nódů, které jsou umístěny
v objektech Českých Radiokomunikací, a.s.:
Společnost České Radiokomunikace a.s. v minulosti navrhla ČRK velmi ohleduplné cenové
podmínky těchto nájmů, avšak i ty znamenaly výdaj několika set tisíc korun ročně. Takové náklady
nemůţe ČRK dlouhodobé nést, proto rozhodl soustředit podporu na ty objekty, kde jsou umístěny
majáky a nódy zajišťující mezinárodní konektivitu, a to zejména ty, kde je uzavřena smlouva přímo
mezi ČRK a společností České Radiokomunikace. Dle moţností ČRK hradil náklady (nebo na ně
přispíval) na provoz několika dalších objektů na základě ţádostí radioklubů.
Docházelo i k nevhodnému postupu - některé kluby zaslaly ČRK k úhradě faktury, které dodavatelé
vystavili na jména těchto klubů. ČRK ale nemůţe hradit faktury, které nejsou vystaveny na jeho
jméno. Obecně je třeba, aby příslušný radioklub, jestliţe ČRK podporu pro něj předem schválí,
poţádal ČRK o finanční příspěvek nebo tyto náklady ČRK přefakturoval vlastní fakturou, tj. vystavil
na jméno ČRK fakturu na příslušný účet a částku, a dodavatelskou fakturu uvedl jako přílohu.
V dávné minulosti bylo Stanovisko Rady k těmto otázkám formulováno, je uvedeno v některém ze
starých zápisů a dosud platí. Zmíněný cca 8 let starý přehled, který ale nevycházel z uzavřených
smluv, nebyl během uplynulého období aktualizován a netýká se mnoha objektů (viz tabulka na
konci zápisu). Během doby došlo ke změnám v počtu a sloţení těchto zařízení, k omezení
finančních moţností (Sazka) i k růstu cen energií. Aktuální podmínky podpory odpovídajících
radioklubů Rada zatím neformulovala a budou souviset m. i s přípravou rozpočtu ČRK. Bude proto
nutné aktualizovat smlouvy s odpovídajícími radiokluby i podmínky podpory ze strany ČRK.
2011-06-07: Připravit přehled objektů a zařízení, kterých se tyto záleţitosti týkají a přehled
uzavřených smluv (OK7DM). Následně bude nutno formulovat podmínky podpory podle
prostředků, plánovaných ve schváleném rozpočtu.
- Pojištění majetku ČRK, zejména nemovitostí. Po zkušenostech z letošní zimy byla rozběhnuta
jednání s makléřskou firmou o změnách smluv tak, aby ČRK měl niţší spoluúčast. V uplynulých
měsících proběhlo několik vícestupňových jednání o individuální formulaci změněných smluv, aby
bylo jasné, jak by se změnilo pojistné; výsledek je ale věcí individuálního projednání
s pojišťovnami a návrh byl k dispozici teprve v uplynulém týdnu. Podle návrhu nové smlouvy, v níţ
je zahrnuto sníţení spoluúčasti z 10 na 5 nebo aţ na 1 tisíc Kč, po přepracování smluv, vyuţití slev
a bonusu by se celkové pojistné zvýšilo jen asi o 4 tis. Kč. Rada návrh schválila.
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2011-06-08: Zajistit přípravu nové pojistné smlouvy podle předloţeného návrhu (OK7DM).
- V souvislosti s pojištěním bylo navrţeno ohlásit jako pojistnou událost prosáknutí vody z tajícího
sněhu poškozenou střechou v Jablonci.
V rámci jednání s makléřskou firmou bylo ale následně vyjasněno, ţe škody vzniklé v souvislosti
s atmosférickými sráţkami nejsou zahrnuty mezi škodní události kryté pojistkou.
- V uplynulých dnech došlo k masivnímu zadrţování zásilek QSL lístků z ciziny a vymáhání
poplatků, vyměřených v souvislosti s nově platnou vyhláškou. Tato změna se netýká pouze QSL
lístků, ale všech zásilek, přicházejících z ciziny mimo EU pro kohokoli v ČR. Kromě velké ztráty času
a placení poplatků (clo a DPH nejen z nějak stanovené hodnoty zásilek, ale i z poštovného) hrozí
kvůli této změně i podstatné zdrţení vybavení zásilek s QSL lístky o týdny aţ měsíce. Proběhlo
několik jednání (OK7DM). Následně informoval OK1ES, ţe problém se podařilo vyřešit a zásilky
s QSL lístky z ciziny by měly být bez problémů propouštěny do volného poštovního oběhu.
Tyto informace byly následně upřesněny: písemná forma takového rozhodnutí není ţádnou
smlouvou, ČRK ji nemá k dispozici. Je to papír, který má někde na celnici viset a bude
respektován, pokud nedojde třeba ke změnám pracovníků. Podmínkou ovšem jsou naprosto
srozumitelné deklarace od odesílatelů doprovázející zásilky, ţe se jedná o tiskoviny, jejichţ celní
hodnota je nulová. Pokud by se to nepodařilo zajistit, lze předpokládat, ţe problémy budou
přetrvávat. Je proto třeba upozornit partnerská QSL bura v zemích mimo EU, aby v deklaracích
popisovali obsah zásilek zcela jasně uvedenými slovy, aby to bylo pro pracovníky celnice
srozumitelné. Rada souhlasí.
2011-06-09: Připravit a rozeslat ţádost s uvedeným obsahem na QSL bura našich partnerů,
zejména mimo EU (OK1ES).
9. Diskuse
- Během zasedání informoval OK1SQK Radu o svém rozhodnutí rezignovat na funkci hospodáře.
Rezignaci v písemné formě předal předsedovi, Radu seznámil s posledním odstavcem textu. Rada
vzala rozhodnutí OK1SQK na vědomí.
- Rada projednala návrhy na ocenění zaslouţilých amatérů plaketou pro udělení v Holicích. Z
návrhů byly vybrány OK1LU, OK1DPX, OK2BUH.
2011-06-10: Zhotovení plaket zajistí OK7DM
- OK1XU dříve zpracoval návrh letáku propagujícího radioamatérství, který je určen nejširší
veřejnosti a byl by rozdáván např. na výstavách (typicky veletrh ELEKTRON). Návrh rozeslal
členům Rady, nebyly ţádné připomínky. OK5MM navrhuje, ţe tisk letáku obstará a uhradí. Rada
s poděkováním souhlasí. OK1XU současně doporučuje přípravu letáku v angličtině, který by
zahraniční radioamatéry (např. ve Friedrichshafenu) informoval o nabídkách radioamatérů ČR
mezinárodní radioamatérské komunitě (podmínky mezinárodních závodů, parametry majáků atp.) k přípravě by byla zapotřebí spolupráce pracovních skupin, ale většina textů je jiţ přeloţena na
webu ČRK.
2011-06-11: text českého letáku bude zaslán OK5MM (OK1XU), který předloţil k posouzení
členům Rady. K návrhu nebyly ţádné připomínky.
- OK1XU poţádal, aby v časovém rozvrhu tajemníka byl vyhrazen jeden den pro přípravu Bulletinu
ČRK, který má mezi čtenáři velmi dobrou odezvu, ale v poslední době se nedaří dodrţet termín
vydání - pátek před prvním víkendem v měsíci (aktuální číslo mělo vyjít 3. června, ale do dnešního
dne není připraveno), coţ hodnotu bulletinu pro čtenáře s ohledem na obsaţený kalendář závodů a
termíny setkání sniţuje. OK1AGE navrhuje, aby tajemník mohl bulletin jeden den zpracovávat
doma.
- Konkretizace poţadavků na organizátory setkání Holice 2011, zejména na ubytování a uspořádání
stánku, by měla být formulována do konce června.
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2011-06-12: Konkrétní poţadavky shromáţdit na sekretariátu, následně budou projednány
s organizátory setkání (OK7DM).
- Návrh nového znění směrnice pro zadávání zakázek ČRK, předloţený členům Rady před několika
měsíci nedoznal připomínek. Definitivní návrh bude projednán na zasedání Rady v Holicích.
2011-06-13: Formulace návrhu bude zkorigována tak, aby byla připravena k projednání v srpnu
2011 (OK1AGE).
10. Závěr
Následující zasedání Rady se uskuteční ve čtvrtek 25. 8. 2011 v Holicích, místnost zajistí OK7DM.
Během července by se měl ještě sejít výkonný výbor; po dohodě přítomných byl stanoven termín
pondělí 18. 7. v 10 hod. v prostorách sekretariátu ČRK v Holešovicích.
Zapsal: Jiří Škácha, OK7DM
Ověřil: Miloš Prostecký, OK1MP
Příloha k bodu 8:
Seznam zařízení, která nadále zůstávají na objektech v majetku Radiokomunikací (z podkladů
OK1VUM, leden 2005):
OBJEKT

NÁJEM

ENERGIE

Kleť OK0EB
Kraví Hora OK0NPI
Cukrák OK0NCC
Ještěd OK0B
Děvín OK0H
Lysá Hora OK0D
Lysá Hora OK0EJ
Holý kopec OK0NL
celkem

12000
12000
24000
12000
12000
12000
12000
12000
144 000

1017
1792
2172
224
261
244
244
1244
7895

OK1APG/OK1KSF
OK1VHB
OK1RIA/OK1IMJ
Pavel Brandýský
OK2KLI/OK2ZR
OK2KFM
OK2KQQ
Zdeněk Moser
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