
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného

dne 18.08.2020 v Praze

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav  Hakr OK1VUM , Jan Karel OK1VAO,  Otakar Pekař OK1TO, 
Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Martin Kumpošt OK1MCW, Martin Černý 
OK1VHB, Jan Paleček OK1NP, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Petr Chvátal OK1FFU,  Miloš 
Prostecký OK1MP   

Omluveni:   Vojtěch Horák OK1ZHV, Karel Matoušek OK1CF

Tajemník, RK:, Libuše Kociánová OK1LYL, Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Josef
Burian OK1AY

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký  OK1MP

Program:

1. Kontrola zápisu, úvodní formality, schválení elektronických hlasování. 

2. Rekonstrukce našich prostor v Ústín n.L – nájemní smlouva.

3. Nemovitosti - zprávy o dění.

4. Diskuse a zpráva o různých jednáních v souvislosti se zrušeným návrhem vyhlášky      
156/2005 sb.  

5. Diskuse o potencionálním nebezpečí rušení DVBT-2. 

6. Protestní dopis IARU k FT4 závodům na WARC pásmech.

7. Závěry z přípravy IARU konference a zpráva o komunikaci s G3BJ a PB2T.

8. Zpráva o vyhodnocení OK-DX RTTY Contestu. 

9. Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem, informace o jednáních 
s IARU.

10. Rejstříky, zápisy pobočných spolků, rodná čísla.

11. Zprávy vedoucích pracovních skupin .

12. Různé - organizační záležitosti .

Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality:

• oprava nemovitosti v Ústí n.L. proběhla (OK1TO),   

• vyjádření k soutěžnímu módu FT4  OK1CF – úkol trvá,

• podklady pro IARU – splněno,

• vyřazené LOGy z vyhodnocovacího SW VKV – OK1VAO , viz dále v zápisu,



• úprava majáku – OK2ULQ , úkol trvá.

Ad.2.   Rekonstrukce našich prostor v Ústín n.L – nájemní smlouva.

• Pro Ústí nad Labem letos účtováno 287 tisíc Kč za rekonstrukci. Není zatím 
vystavena závěrečná faktura –

        úkol: OK1DVM dořeší správné vyúčtování faktur. 

• Ve sklepě v Ústí je opadaná omítka, nepořádek, stavební suť a tiskoviny nějakého 
„národního podniku“. Je nutné opravit odpad, zkorodované železné trubky 
rozvodu vody v části objektu, ucpaný okap (tam je problém s pohybem krovu- 
bude zřejmě nutný větší zásah). Rada hlasováním schválila nutnost provedení 
oprav. Úkol: OK1TO domluví postup prací a návrh smlouvy.

Ad.3.   Nemovitosti - zprávy o dění. 

• Správce v Ústí -  Sarto odmítá vyúčtovávat zálohy na energie, ke všem věcem se    
staví velmi negativně. Na doporučení poptáme správcovskou firmu přímo z Ústí.

Úkol: OK1TO – domluví možnosti nové správcovské firmy, OK1RI a OK1DVM 
zajedou do Ústí za účelem jednání se Sartem ale zejména s nástupcem.

• Žďár nad Sázavou: správce firma Pamex žádá o podpis plné moci pro podepisování 
Nájemních smluv.

Úkol: OK1LYL -  zajistí podpisy obou stran.

• Nájemce Aperyan žádá o snížení nájemného v rámci dotačního programu Covid 19 
za měsíce duben, květen a červen. Je to dotace  na principu participace: majitel 
poskytne nájemci slevu 30 %, 20 % zaplatí nájemce a na 50 % nájemného přispěje 
stát. Rada odsouhlasila tento návrh.

Úkol: OK1LYL bude informovat nájemce.

Ad.4. Diskuse a zpráva o různých jednáních v souvislosti se zrušeným návrhem           
vyhlášky 156. 

• OK1VUM a OK1RI průběžně  pracují na  připomínkách novelizace vyhlášky       
156/2005 Sb. 
Úkol: OK1LYL učiní dotaz na MPO, jakým způsobem pokračuje novelizace Vyhlášky 
o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové amatérské 
služby 156/2005 sb., a v jakém časovém horizontu můžeme očekávat nové znění 
vyhlášky. 



Ad.5.   Diskuse o potencionálním nebezpečí rušení DVBT-2. 

• Potenciální rušení DVB-T2 - levné set top boxy nemají žádný vstupní filtr. Úkol: 
OK1CF provede testy  a vyhodnocení - úkol trvá.

Ad.6.     Protestní dopis IARU k FT4 závodům na WARC pásmech.

• Úkol: OK1CF napíše protestní dopis – úkol trvá.

Ad.7.  Závěry z přípravy IARU konference a zpráva o komunikaci s G3BJ a PB2T.

• Státy v souvislosti s COVID rozhodly, že letošní konference bude v režimu on line.

Ad.8.    Vyhodnocení OK/OM DX Contestu CW a SSB.

• Závod vyhodnocen a plakety jsou ve výrobě. Rada vyslovuje poděkování OK1VK a    
OK1IC za vyhodnocení obou závodů.

• Pokud jde o OK DX RTTY Contest, jeho vyhodnocení bylo projednáno již na 
minulém zasedání Rady.

Ad.9.   Zpráva o VKV vyhodnocovacím programu a informace o jednání s IARU.                           

• IARU nás oslovilo s požadavkem poskytnutí našeho vyhodnocovacího SW pro VKV 
závodů pro závody pořádané IARU. SW je funkční, ale IARU požaduje 
implementovat strukturu práv a více jazykových modulů pro vstup LOGů. 
Dosavadní autorka je VY QRL. Nový adept je v jednání. Autorka je ochotna 
strukturu SW předat. OK1VAO s ní měl před 6ti týdny schůzku, jaké úpravy/opravy 
je třeba dodělat, zatím žádný posun.  SW potřebuje mít ustanoveného správce, 
který by operativně řešil případné požadavky IARU, dále je třeba vyjasnit, na jakém
serveru by program běžel, navrhnout cenovou nabídku pro IARU a navrhnout 
finanční ohodnocení správce, který by se o SW staral. K tématu proběhla diskuze s 
tím, že se k problému rada vrátí na příštím jednání. 

Ad.10.  Rejstříky, zápisy pobočných spolků, rodná čísla .

• Každý pobočný spolek musí po 4 letech uspořádat Členskou schůzi, znovu zvolit, 
nebo převolit své Statutární zástupce viz Stanovy ČRK a údaje musí být zapsány do 
Spolkového rejstříku.

Úkol: OK1LYL bude informovat všechny pobočné spolky a bude koordinovat 
jednotlivé zápisy.

• Rejstřík sportovců -  stát požaduje, abychom do Rejstříku sportovců zapisovali i 
rodná čísla. Vzhledem k tomu, že jsme je v minulosti kvůli povinné ochraně dat 
neevidovali – tentýž stát nám to předtím zakázal !!! - musíme nyní postupně 
kontaktovat naše členy s žádostí o poskytnutí rodného čísla.

Úkol: OK1LYL.



•     Rejstřík skutečných majitelů.

Jsme povinni zapsat do toho rejstříku všechny pobočné spolky, o zápisu bude každý
pobočný spolek informován.

Úkol: OK1LYL .

Ad.11   Zprávy vedoucích pracovních skupin.  

• Rada odsouhlasila vrácení dotace od Ministerstva obrany na MČR mládeže, které 
neproběhlo z důvodu COVID 19.

• Zážitkový víkend mládeže. Termín 11. – 13. 9 2020. Pokračujeme v přípravách. 
Nakoupíme materiál. Kdyby se akce zrušila, náklady ponese ČRK a tento využije v 
příštím roce pro tento typ akce.

• Od SSS jsme dostali dotaci 50 tisíc Kč na spotřební materiál - tento bude po dohodě
rozdělen mezi radiokluby s mládeží.

Úkol: OK1LYL + OK1VHB.

• Hospodaření spolku, fyzická inventura provedena, ale není dokončeno           
vyúčtování na jednotlivých podúčtech nemovitostí.
Úkol: OK1DVM  -  trvá.

• Nový web ČRK už má strukturu. Referenti jednotlivých sekcí nechť požádají o 
přístupová hesla. 

       Úkol: OK1VHB.

• OK1MY předložil Radě návrh PR činnosti v dalším období. Proběhla diskuze s tím, 
že se Rada k tématu vrátí během příštího jednání.

• VKV majáky  OK2ULQ: úkol trvá. 

Ad.12.  Různé - organizační záležitosti.

• Knížka Hamík, kterou ČRK částečně sponzoroval. OK1DPX dodal Radě několik 
exemplářů. Rada a jmenovitě OK1RI vyslovuje uznání za významný počin pro 
mládež.

        Úkol: OK1LYL: dát o tom info na náš web.

• OK1LYL požádala o nákup druhého monitoru do sekretariátu- odhlasováno Radou.

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW
Kontrola zápisu: OK1MP
V Praze dne 18.08. 2020


