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Zápis  

jednání Rady Českého radioklubu  
konaného dne 24. března 2015  

v zasedací místnosti ČRK v Praze 7, U Pergamenky 3 

Přítomni: Dr. Ing. Jaroslav Bažant, OK1WF, Ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Petr 
Chvátal, OK1FFU, Ing. Jan Karel, OK1VAO, Petr Kašpárek, OK2ULQ, Ing. Vít Kotrba, 
OK5MM, Jan Litomiský, OK1XU, František Lupač, OK2LF, Karel Matoušek, OK1CF, 

Michal Oplt, OK1LOL, Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ing. Luděk Salač, OK1VSL, Ing. Jiří Šanda, 
OK1RI, Oldřich Trégl, OK1VUL, Ing. Miroslav Vohlídal, OK1DVM, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV. 

Omluveni: Michal Cempírek, OK1MTZ, ing. Martin Kumpošt, OK1MCW, Jan Paleček OK1NP, 

Zapisovatel: OK1VAO 
Ověřovatel zápisu: OK1MP 

Program: 

1. Kontrola zápisu, úvodní formality 
2. Schválení uzávěrky účetnictví, hospodaření za rok 2014 a zpráva o daňovém přiznání a 

předání účetnictví. 
3. Zpráva o inventarizaci, zápůjčkách... 
4. Zpráva o financích na rok 2015, přidělené dotace... 
5. Zápisy změny dat klubů v rejstříku - jednání se sl. Ertlovou a další s tím související. Reakce 

na problémy klubů. 
6. Zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech. 
7. Potvrzení elektronického hlasování. 
8. Diskuse o změnách podmínek řady KV závodů - případné schválení změn. 
9. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů. 
10. Co s rezervami, jak je lépe uložit... 
11. Nové majáky na UHF + přeladění na požadavek OESV - OK1VHB a související. 
12. Zprávy vedoucích pracovních skupin 
13. Různé - organizační záležitosti. 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy rady ČRK. 

Ad 1. Kontrola zápisu 

 návštěva Jablonce, úkol trvá, 
 jednání s paní Kolskou, úkol splněn, viz bod 2. jednání, 
 kontrola duplicitních faktur, úkol trvá, odpovědný OK1DVM, termín – 30. 4. 2015. 

Ad 2. Schválení uzávěrky účetnictví, hospodaření za rok 2014 a zpráva o daňovém 
přiznání a předání účetnictví. 

OK1DVM informoval o tom, že účetnictví bylo předáno dne 11. března 2015 na jednání u paní 
Kolské, protokol o předání je podepsán. Dále informoval, že vzdálený přístup do účetního SW 
funguje. Doporučil radě schválit zprávu o hospodaření za rok 2014 a daňové přiznání za rok 2014. 
ČRK nemá datovou schránku, a tak bude daňové přiznáni podáno standardní formou. 

Rada schválila všemi přítomnými členy uzávěrku účetnictví a zprávu o hospodaření za rok 2014. 

Úkol 2.1: Revizní komise žádá radu o vyjádření k položkám účtu 311 002 a 311 003. Odpovědni 
– OK1LOL, OK1DVM a OK1XU, termín – do příštího jednání rady. 

Ad 3. Zpráva o inventarizaci, zápůjčkách..... 

Radě schválila všemi přítomnými členy novou inventurní komisi ve složení OK1ES, OK1MTZ a 
OK1VUL. 
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Úkol 3.1: inventurní komise provede inventuru. Odpovědni – inventurní komise, termín – 
do konce dubna 2015. 

Úkol 3.2: OK1VUL pošle radioklubům, které mají zapůjčen materiál, nové zápůjční listy. Na příští 
radu připraví zprávu o zapůjčeném majetku. Odpovědný – OK1VUL, termín – do příštího jednání 
rady. 

Ad 4. Zpráva o finanční situaci na rok 2015, přidělené dotace... 

ČRK obdržel účelově vázanou dotaci od MŠMT ČR ve výši 264 600,- Kč. 

Příspěvky na rok 2015 vybrané do poloviny března 2015 jsou skoro na úrovni částky vybrané 
za celý loňský rok.  

Ad 5.  Zápisy změny dat klubů v rejstříku - jednání se sl. Ertlovou a další s tím 
související. Reakce na problémy našich klubů. 

OK1XU poslal návrh dokumentů pro pobočné spolky, které se mohou použít jako vzory 
pro jednotlivé radiokluby. OK1XU zašle po připomínkách rady dokumenty k závěrečné revizi slečně 
Ertlové. Schválené dokumenty zašle tajemník přednostně radioklubům, u kterých soud shledal 
nesoulad údajů v centrálním registru. Na základě zkušeností z této akce budou následně rozeslány 
všem pobočným spolkům/radioklubům. 

Ad 6. Zpráva o stavu a dění v našich nemovitostech. 

Jablonec nad Nisou – taneční studio a prodejce pohárů dali výpověď. Zahájeno jednání se 
dvěma novými zájemci o pronájem. Jedná se o zájemce do prostor garáží. Na dva bývalé 
nájemníky se připravují žaloby a budou se řešit soudně. S jedním stávajícím nájemníkem byl 
podepsáno uznání dluhů a splátkový kalendář. Díky průběžným jednání s dlužníky se celková 
dlužná částka postupně snižuje.  

Vzhledem ke stavu elektroinstalace v kadeřnictví bude potřeba její oprava a rekonstrukce. Přišla 
faktura za zimní údržbu. Uzávěrka stavu hospodaření dosud nebyla provedena (vyúčtování 
energií), ale téměř s jistotou lze předpokládat po řadě let poprvé kladnou bilanci. 

Žďár nad Sázavou – za rok 2014 positivní účetnictví, jeden nájemce omezil rozsah pronajatých 
prostor, je nový zájemce o prostory v přízemí. Požadavky na úpravu regulace kotelny: kotel je 
v pořádku, ale automatická regulace je zastaralá, neopravitelná, je objednán návrh řešení. 

Svitavy, Ústí nad Labem a Holice - žádné nové informace. 

Úkol 6.1: prověřit stav faktur a plateb od nájemců. Případně odeslat upomínky. Odpovědný – 
OK1VUL, OK1DVM, termín – do příštího jednání rady. 

Úkol 6.2: OK1VUL ve spolupráci s OK1DVM, OK1LOL, OK1RI a OK1XU připraví metodiku zasílání 
faktur našim nájemcům včetně případných upomínek. Odpovědni – viz úkol, termín – do příštího 
jednání rady. 

Ad 7. Potvrzení elektronického hlasování. 

Od posledního jednání rady ČRK v prosinci 2014 proběhla dvě elektronické hlasování. 

 OK1CF předložil k elektronickému hlasování podmínky KV Polního dne. Všech 15 členů rady 
hlasovalo pro návrh – podmínky tedy byly schváleny. 

 Po zveřejnění předběžných výsledků OK DX RTTY Contestu přišla stížnost na některé stanice. 
Hlasovalo se o třech možnostech řešení: 

a) pouze to zveřejnit a dále nic neřešit, 
b) škrtnout ta spojení, která jsou na všech pásmech a protistanice není v žádném jiném logu, 
c) stanice diskvalifikovat. 
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12 členů rady hlasovalo pro bod a), 2 členové se zdrželi hlasování a 1 člen nehlasoval. Schválen 
byl tedy návrh ad a). 

Ad 8. Diskuse o změnách podmínek řady KV závodů - případné schválení změn. 

OK DX RTTY Contest - OK1MP zdůvodnil navržené změny v podmínkách tohoto závodu. Dvě 
zásadní změny: 

 separátní vyhodnocení OK/OL stanic, u kterých nebudou OK/OL stanice násobiči, 
 zavedení 5 minutového pravidla pro přechod mezi pásmy i pro kategorii C – MULTI - 

SINGLE, 

 rozhodnutí pořadatele je konečné. 

Pozn.: Změny podmínek reagují na stížnosti několika účastníků – viz Bod 7 zápisu - a odstraňují 
jejich příčinu. Nové podmínky jsou v příloze zápisu. 

OK CW závod – Memoriál Pavla Homoly, OK1RO, a OK SSB závod. Na setkání v Holicích 
se sejdou zástupci ČRK a SZR a projednají případné společné vyhodnocování národních závodů, 
pro letošní rok se nic nemění. 

Úkol 8.1: Připravit návrh změny podmínek radioamatérských diplomů vydávaných ČRK tak, aby 
v žádosti o diplomy přibyla možnost doložit spojení výpisem z odeslaných a přijatých deníků 
z hodnocení závodů pořádaných ČRK. Odpovědný – OK1CF ve spolupráci s OK1MP, termín – 
do příštího jednání rady. 

Ad 9. Nový SW pro vyhodnocení VKV závodů. 

OK1VAO pošle poslední upravený návrh na systém vyhodnocování VKV závodů všem členům rady. 
Připomínky zaslané nejpozději do konce týdne budou odeslány do konce tohoto týdne. Požadavek 
na maximální možné přepoužití a modifikaci SW pro KV závody, rozdělení do ucelených bloků, 
kolekce deníku, zpracování vyhodnocení a generování výsledkových listin a diplomů. 

Rada schválila další postup v záměru pořízení vyhodnocovacího systému. 

Úkol 9.1: Dojednat schůzku s paní Barvířovou, na které se projedná zadání tohoto SW. Za ČRK 
nominováni OK1FFU, OK1RI, OK1VAO a OK2ULQ. Odpovědni – viz úkol, termín – do konce dubna 
2015. 

Ad 10. Co s rezervami, jak je lépe uložit... 

Úkol 10.1: OK1DVM připraví návrh jak naložit s uloženými rezervami. Odpovědný – OK1DVM, 
termín – do příštího jednání rady. 

Ad 11. Nové majáky na UHF + přeladění na požadavek OESV - OK1VHB a související. 

Majáky – OK2ULQ informoval radu o stavu připravovaných majáků. Všechny tři majáky jsou 
vyrobeny a připraveny k instalaci. 

Klínovec – maják bude instalován ve druhé polovině roku 2015 z důvodů rekonstrukce objektu 
na Klínovci. 

Kleť – vše připraveno k montáži. Montáž začne, jakmile to počasí dovolí. 

Lysá Hora – v současné době je na Lysé hoře umístěn maják a převaděč. Stávající smlouva a 
technické umístění majáku neumožňují rozšíření. Bylo projednáno umístění na novém objektu 
na Lysé hoře.  Navržená cena pronájmu umístění majáku je nepřijatelná. Z těchto důvodů je nové 
plánované umístění třetího majáku na kótě Kelčský Javorník, okres Kroměříž. 

Rada pověřila OK2ULQ jednáním o smlouvě na této lokalitě s O2. 

Požadavek OESV - OK1VHB a související. OK1VHB požádal ČTÚ o změnu kmitočtu 
v oprávnění pro převaděč.  
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Úkol 11.1: OK1VUM podá zprávu o dokončení celé akce okolo přeladění převaděče a rušení. 
Odpovědný – viz úkol, termín – do příštího jednání rady. 

Ad 12 Zprávy vedoucích pracovních skupin 

Skupina práce s mládeží: 

 MČR technické soutěže bude v Opavě, prostory i ubytování zajištěno. Z každého kraje 
3 účastníci, snaha o účast i z Polska. Byly rozeslány žádosti o sponzoring. 

 Jmenovací dopisy pro organizátory krajských kol byly rozeslány. 
 MČR juniorů na VKV za rok 2014 bylo vyhodnoceno, plakety a diplomy odeslány vítězům, 

diplomy všem účastníkům. 
 Program YOTA - naše družstvo je do Itálie přihlášeno, teamleader je OK1NOR, který úzce 

spolupracuje s OK1JD. Probíhá výběr členů družstva.  
 Průběžné pořadí MČR juniorů na VKV je vyvěšeno na http://ok1ohk.barak.cz/. 

VKV skupina – OK2ULQ informoval o vyhodnocení M ČR v práci na VKV, diplomy a poháry budou 
předány na MW setkání na Třech Studních v dubnu 2015, nepředané budou zaslány poštou. 

KV skupina 

 příprava akce „MS v hokeji“. Rada pověřuje OK1CF, OK5MM a OK1RI jednáním s OK2ZA 
o podmínkách a spolupráci na akci „MS v hokeji“, 

 příprava akce „600 let J. Hus“. Rada podporuje tuto akci, konkrétní podmínky budou 
upřesněny na základě vyhodnocení akce „MS v hokeji“, 

 OK1MP informoval o vyhodnocení OK DX RTTY Contestu, diplomy jsou odeslány, plakety 
budou vyrobeny a distribuovány společně s plaketami za CW a SSB OK/OM DX Contesty.  

 Rada schválila všemi přítomnými členy Daniela Glance, OK1DIG, ředitelem závodu KV Polní 
den. 

Ad 13 Různé - organizační záležitosti. 

Úkol z konference IARU Rec VA14_C5_02 - Seznam převaděčů v OK. Protože většina 
převaděčů v OK není ve vlastnictví ČRK, bude na našich stránkách upraven link na aktuální seznam 
převaděčů a odkaz na tento link bude odeslán. 

Úkol 13.1: OK1VAO zašle webovou linku se seznamem radioamatérských převaděčů podle 
požadavku. Odpovědný – viz úkol, termín – do konce dubna 2015. 

 

V Praze 24. března 2015 

Zapsal: OK1VAO 
Ověřil: OK1MP 
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Rozpočet ČRK 2014 a plnění v roce 2014 

  rozpočet  plnění 

Označení Výnos Náklad výnos náklad 

     

Příjmy QSL služby 10 000  14 400  

Osobní náklady (mzdy, SaZ pojištění, soc, výdaje)  710 000  783254 

Nájem místností  60 000   

Poštovné  130 000  117234 

Telefon  10 000   

Spotřeba energie  20 000   

Spotřební materiál  20 000  2979 

Opravy, údržba  2 000   

Poplatky  2 000   

Pojištění majetku  3 000   

Ostatní placené služby   20 000  192 

Přeprava poštovních zásilek  20 000  17571 

QSL služba 10 000 997 000 14 400 921230 

     

Členské příspěvky 1 600 000  1 445 367  

Dotace - Stat, min. skolstvi 900 000  729 203 100 

Dary (sponzorování plaket, …) 0  4 200  

Příjmy za diplomy 0  100 420 

Ostatní příjmy 7 000  2 591 -5 

Osobní náklady (mzdy, SaZ pojištění, soc, výdaje)  370 000  404 288 

Nájem místností   60 000  111 509 

Poštovné  15 000  385 

Telefon + internet  20 000  22 596 

Spotřeba energie  35 000  90 761 

Spotřební materiál  15 000  27 665 

Opravy, údržba,   10 000   

Pojištění majetku  40 000  38 817 

Ostatní placené služby  30 000  10 992 

Outsourcing účetnictví  90 000  89 544 

Sociální výdaje  18 000   

Členský příspěvek SSS ČR  15 000  14 590 

Propagace (poháry, WEB, prop. Služby)  40 000  13 960 

Sjezd  0   

Zasedání rady a pracovních skupin  20 000  20 925 

Zasedání redakční rady a pracovních skupin  5 000   

Cestovné  40 000   

Bankovní poplatky  25 000  15 664 

Příspěvky IARU  90 000  96 808 

Konference IARU (Varna)  70 000  51 310 

Ostatní náklady  0  120 834 

ČRK - provoz 2 507 000 1 008 000 2 181 461 1 131 163 

     

 - OL4HQ  15 000  25447 

ČRK - HQ stanice 0 15 000  25447 

     

Vyhodnocení OK OM DX Contestu  60 000  87 152 

Vyhodnocení OK DX RTTY Contestu  10 000  4 081 

Ostatní (poháry, diplomy)   2 745 9 463 

ČRK - KV komise 0 70 000  100 696 

     

Vyhodnocení VKV závodů ČRK  48 000  30 977 

Poháry a diplomy  30 000 138 1 146 

ČRK - VKV komise 0 78 000  32123 

     

Dotace - MŠMT - program "Údržba a provoz sport. zařízení" 160 000  300 000 7 

 - Packet Radio  5 000   

 - FM převádeče  10 000  187603 
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 - Majáky (Poplatky - povoleni a provoz)  20 000   

 - Nájemné na objektech Radiokomunikací a.s.  170 000  60000 

ČRK - Provoz a údržba radioamatérských zařízení 160 000 205 000  247603 

     

 - MČR technické soutěže mládeže  67 000  65 000 

 - Krajská kola technické soutěže mládeže  35 000  27 777 

 -IARU mládež  12 000  0 

ČRK - Práce s mládeží  0 114 000  92777 

     

 - Poháry a diplomy, účast Holice, OK1DII  6 000 26 011 20 422 

 - Granty a příspěvky  10 000  7 000 

 - Domácí, Elektron, Amper, Holice  70 000  59 644 

 - Zahraniční, Friedrichshafen  30 000  21 708 

ČRK - Setkání a výstavy 0 116 000  108774 

     

Tržby za časopis a ostatní publikace (mimo členské služby)  674  

 - časopis Radioamatér  680 000  596668 

 - elektronické publikace  0 66  

Zasedání redakční rady a pracovnich skupin  0  501 

ČRK - Časopis a publikační činnost 0 680 000  597169 

     

     

     

Rezerva na investice SW KV  40 000   

Hlavní (radioamatérská) činnost 2 677 000 3 323 000 2 525 495 3 256 989 

     

Svitavy 310 000   235 500  

Svitavy - pojištění   5 140   10280 

Svitavy - daň z nemovitostí   9 378   9378 

Svitavy - správa nemovitosti   30 000   30250 

Svitavy - údržba   0    

Svitavy - celkem 310 000 44 518 235 500 49 908 

     

Ústí nad Labem 480 000   490 722  

Ústí - pojištění    1 285   2570 

Ústí - daň z nemovitostí   8 877   8270 

Ústí - správa nemovitosti   14 400   25242 

Ústí - údržba   0    

Ústí - celkem 480 000 24 562 490 722 36 082 

     

Žďár nad Sázavou 512 000   550 551  

Žďár - pojištění   9 638   19274 

Žďár - daň z nemovitostí   21 445   21445 

Žďár - správa nemovitosti   60 500   124180 

Žďár - údržba       30883 

Žďár nad Sázavou - celkem 512 000 91 583 550 551 195 782 

     

Holice 120 000   120 000  

Holice - pojištění   2 249   4498 

Holice - daň z nemovitostí   3 592   3592 

Holice - správa nemovitosti   12 100   12100 

Holice - údržba   0    

Holice - celkem 120 000 17 941 120 000 20 190 

     

Jablonec 800 000   573 038  

Jablonec - pojištění   13 814   27628 

Jablonec - daň z nemovitostí   14 211   14211 

Jablonec - správa nemovitostí   170 000   144305 

Jablonec - údržba       56926 

Jablonec - provozní náklady   700 000   283818 

Jablonec - ostatní        

Jablonec - celkem 800 000 898 025 573 038 526 888 
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rezerva na opravu nemovitostí  400 000   

ostatní náklady na nemovitosti  143 371   

Hospodářská činnost (nemovitosti) 2 222 000 1 620 000 1 969 811 828 850 

     

Náklady a výnosy z hlavní a hospodářské činnosti 4 899 000 4 943 000 4 495 306 4 085 839 

 

Podmínky OK DX RTTY Contestu 

1) Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC v sobotu třetí celý víkend v prosinci.  

2) Druh provozu: RTTY - BAUDOT.  

3) Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80 metrů podle doporučení IARU  

4) Kategorie:  

a) A1 - jeden operátor - všechna pásma, výkon nad 100 W - SINGLE-OP ALL HIGH, 

b) A2 - jeden operátor - všechna pásma, výkon do 100 W včetně - SINGLE-OP ALL LOW, 

c) B - jeden operátor - jedno pásmo - SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M, SINGLE-OP 20M, SINGLE-

OP 40M nebo SINGLE-OP 80M, 

d) C - více operátorů - všechna pásma – jeden vysílač (stanice může mít pouze jeden signál) - MULTI-

OP, 

e) D - posluchači - SWL.  

Soutěžící v kategoriích A1, A2 a C mohou měnit pásmo pouze jednou za pět minut.  

5) Výzva: CQ OK TEST  

6) Předávaný kód: RST + číslo CQ zóny  

7) Bodování:  

na pásmech 10, 15 a 20 metrů:  

1 bod za spojení s vlastním kontinentem,  

2 body za ostatní spojení;  

na pásmech 40 a 80 metrů:  

3 body za spojení s vlastním kontinentem,  

6 bodů za ostatní spojení.  

8) Násobiče:  

a) pro stanice mimo OK/OL země DXCC a různé OK stanice na každém pásmu, 

b) pro stanice OK/OL země DXCC na každém pásmu. 

9) Celkový výsledek:  

a) pro stanice mimo OK/OL: součet bodů ze všech pásem x (součet zemí DXCC ze všech pásem + 

součet OK stanic ze všech pásem), 

b) pro stanice OK/OL: součet bodů ze všech pásem x součet zemí DXCC ze všech pásem. 

c) Spojení se stanicemi, které nezaslaly deník, bude započítáno jen v těch případech, bude-li v 

přijatých denících stanice uvedena minimálně ve 3 různých denících. 

10) Pořadí, diplomy a ceny: 

a) Účastníci jsou hodnoceni ve dvou skupinách - OK/OL a ostatní stanice. V každé skupině bude 

sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. 

b) Diplom obdrží vítězové v jednotlivých kategoriích a vítězové v jednotlivých zemích DXCC, pokud 

naváží minimálně 10% spojení vítěze příslušné kategorie, avšak naváží minimálně 30 spojení. 

c) Vítězové kategorií A obdrží plaketu. 
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d) Vítězové v České republice v kategoriích A obdrží plakety, které věnovali OK1DIG a OK1DVM.  

11) Deníky: 

a) pouze ve formátu Cabrillo musí být odeslány nejpozději 14. den po konání závodu přes webovské 

rozhraní na http://okrtty.crk.cz. V případě problémů může být zaslán na adresu: "okrtty at crk.cz". 

b)  Posluchačské deníky mohou být v ASCII textovém formátu a musí obsahovat datum, čas, pásmo, 

značku přijímané stanice a vyslaný kód a značku protistanice. Sumář musí obsahovat značku, 

jméno a adresu účastníka a bodování.   

c) Příjem deníků bude potvrzen e-mailem. 

12) Diskvalifikace:  

Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných 

spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci. 

13) Všechna rozhodnutí pořadatele jsou konečná.  

Specifikace Cabrillo OK-DX-RTTY: 

                              --------info sent------- -------info rcvd-------- 

QSO: freq  mo date       time call          rst exch   call          rst exch   

QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ****** 

 

 

QSO: 14000 RY 2005-11-26 1912 OK1ZZ         599 15     N3RS          599 05 

QSO: 14000 RY 2005-11-26 1937 OK1ZZ         599 15     KP4KE         599 08 

 

 

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888 

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 

 

 

 

http://okrtty.crk.cz/

