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Pozměňovací návrh na úpravu stanov, p ředložených Radou ČRK sjezdu ČRK, 
konaném dne 11.3.2017 

 
Pozměňovací návrh si klade za cíl vyřešit tři okruhy problémů: 
1. Opravit drobné formální nebo faktické chyby, které zůstaly v návrhu vlivem původního 

znění stanov nebo snahou o přizpůsobení novému občanskému zákoníku, 
2. Vyřešit zcela jasně a jednoznačně, zda v Radioklubech ČRK, tedy pobočných spolcích, 

se mohou sdružovat i nečlenové ČRK, nebo se tito stávající nečlenové musí stát 
povinně členy ČRK nebo vystoupit z pobočných spolků, 

3. Dát příslušné pravomoci demokraticky zvoleným statutárním zástupcům pobočných 
spolků, aby mohli pobočné spolky zastupovat a jednat za ně nejen před státem tak, jak 
jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku, ale i před vlastním hlavním spolkem, tj. před 
Radou ČRK a na sjezdu ČRK s dostatečnou váhou hlasu. 

 
U pozměňovacích návrhů je vždy uvedeno původní znění, pak pozměňovací návrh, pak 
jeho zdůvodnění. Příslušná část textu, které se týká pozměňovací návrh, je zvýrazněna 
modře, je-li to možné. Ve zdůvodnění je pak uvedeno v kulatých závorkách číslo, 
odkazující na důvod pozměňovacího návrhu ve smyslu výše uvedených okruhů. 
 
Pozměňovací návrh číslo 1: 
 
Původní znění: 

§ 1 - Všeobecná ustanovení 
1. Název spolku založeného těmito stanovami zní "Český radioklub, zapsaný spolek" (dále jen 
"ČRK"). ČRK je spolkem činným dle ustanovení o spolcích zákona č. 89/2012 Sb. - občanského 
zákoníku. Je spolkem dobrovolným, samosprávným, nezávislým a nepolitickým. 
 
Pozměňovací návrh: 
1. Název spolku zní "Český radioklub, zapsaný spolek" (dále jen "ČRK"). ČRK je spolkem 
činným dle ustanovení o spolcích zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku. Je spolkem 
dobrovolným, samosprávným, nezávislým a nepolitickým.  
 
Zdůvodnění (1): 

A) Spolek se nezakládá stanovami, ale zakladatelským jednáním nebo ustavující schůzí. 
B) Předmětem jednání sjezdu není založení nového spolku novými stanovami, ale změna 

stanov již existujícího spolku. 
 
Pozměňovací návrh číslo 2: 
 
Původní znění: 

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 
4. Každý člen ČRK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. 
Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,  
b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni 
nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi radioklubů v 
počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.  
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Pozměňovací návrh: 
§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 

4. Každý člen ČRK, statutární zástupce RK nebo delegát RK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK 
s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, b. 
statutární zástupci radioklubů ČRK v maximálním počtu jeden zástupce na každou, i započatou 
desítku členů příslušného radioklubu, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před 
konáním sjezdu, nebo delegáti RK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně 
přihlášeni nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi 
radioklubů v počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK, aniž by se museli k účasti 
hlásit písemně předem. 
 
Zdůvodnění (3): 

A) Statutární zástupci RK byli v RK demokraticky zvoleni a mají právo zastupovat RK před 
zákonem bez ohledu na to, zda jsou či nejsou přímými členy ČRK; tím větší právo mají 
zastupovat RK na jednání nejvyššího orgánu hlavního spolku. Je zcela nadbytečné 
požadovat, aby získávali mandát pro zastupování RK na sjezdu další volbou na členské 
schůzi RK. 

B) Naopak u členů RK, kteří nejsou statutárními zástupci RK, které chce ale RK vyslat jako 
své delegáty na sjezd, je získání tohoto jednorázového mandátu volbou na členské 
schůzi RK zcela oprávněné a nutné. 

C) Slova „za podmínek určených Stanovami ČRK“ jsou nadbytečná. 
D) U účastníků sjezdu dle odstavce c. je zbytečné písemné přihlašování předem. 

 
Pozměňovací návrh číslo 3: 
 
Původní znění: 

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 
4. Každý člen ČRK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. 
Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,  
b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni 
nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi radioklubů v 
počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.  
 
Pozměňovací návrh: 

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 
4. Každý člen ČRK, statutární zástupce RK nebo delegát RK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK 
s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,  
b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni 
nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi radioklubů v 
počtu jeden delegát na každou i započatou pětici členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.  
 
Zdůvodnění (3): 

A) Váha rozhodujícího hlasu zástupců nebo delegátů RK v počtu jeden hlas na každou 
započatou desítku členů je nedostatečná. Navrhuje se ji zvýšit na jeden hlas na každou 
započatou pětici členů RK, což zvýší váhu hlasu zejména početných RK. 
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Pozměňovací návrh číslo 4: 
Tento návrh je kombinací návrhu číslo 2 a 3 a klade si za cíl formulovat výsledné 
znění §6, odst. 4 v p řípadě, že se sjezd rozhodne akceptovat obojí, tj. ú čast 
statutárních zástupc ů RK i zvýšení váhy hlas ů statutárních zástupc ů RK nebo 
delegát ů RK na sjezdu ČRK 
 
Původní znění: 

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 
4. Každý člen ČRK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. 
Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,  
b. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni 
nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi radioklubů v 
počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.  
 
Pozměňovací návrh: 

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu 
4. Každý člen ČRK, statutární zástupce RK nebo delegát RK má právo se zúčastnit Sjezdu ČRK 
s hlasem rozhodujícím:  
a. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, b. 
statutární zástupci radioklubů ČRK v maximálním počtu jeden zástupce na každou i započatou 
pětici členů příslušného radioklubu, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před 
konáním sjezdu, nebo delegáti RK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně 
přihlášeni nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvoleni členskými schůzemi 
radioklubů v počtu jeden delegát na každou i započatou pětici členů příslušného radioklubu,  
c. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK, aniž by se museli k účasti 
hlásit písemně předem. 
 
Zdůvodnění (3): 

A) Statutární zástupci RK byli v RK demokraticky zvoleni a mají právo zastupovat RK před 
zákonem bez ohledu na to, zda jsou či nejsou přímými členy ČRK; tím větší právo mají 
zastupovat RK na jednání nejvyššího orgánu hlavního spolku. Je zcela nadbytečné 
požadovat, aby získávali mandát pro zastupování RK na sjezdu ČRK další volbou na 
členské schůzi RK. 

B) Naopak u členů RK, kteří nejsou statutárními zástupci RK, které chce RK vyslat jako své 
delegáty na sjezd, je získání tohoto jednorázového mandátu volbou na členské schůzi 
RK zcela oprávněné a nutné. 

C) Slova „za podmínek určených Stanovami ČRK“ jsou nadbytečná. 
D) U účastníků sjezdu dle odstavce c. je zbytečné písemné přihlašování předem. 
E) Váha rozhodujícího hlasu zástupců nebo delegátů RK v počtu jeden hlas na každou 

započatou desítku členů je nedostatečná. Navrhuje se ji zvýšit na jeden hlas na každou 
započatou pětici členů RK, což zvýší váhu hlasu zejména početných RK. 
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Pozměňovací návrh číslo 5: 
 
Původní znění: 

§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 
1. Členové ČRK se mohou dle vlastního rozhodnutí sdružovat v radioklubech ČRK (zkratkou 
RK). Radiokluby ČRK jsou pobočnými spolky ČRK ve smyslu zákona. ČRK není vůči 
radioklubům ČRK v postavení zřizovatele.  
2. Právní osobnost radioklubů ČRK se odvozuje od právní osobnosti ČRK. Radiokluby jsou 
oprávněny jednat a zavazovat se jen svým jménem a jen v rozsahu zavazujícím je samotné. 
Úkon radioklubu ČRK, jímž by vznikl závazek ČRK jako celku, jeho členům nebo jinému 
radioklubu ČRK, je neplatný od samého počátku, pokud ze zákona nebo z pravomocného 
rozhodnutí soudu či správního orgánu neplyne něco jiného.  
3. Radiokluby ČRK mohou upravit svou činnost vlastním statutem, který nesmí být v rozporu 
se Stanovami ČRK.  
 
Pozměňovací návrh: 

§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 
1. Členové ČRK i jiní zájemci, souhlasící se stanovami radioklubu ČRK (zkratka RK) se mohou 
dle vlastního rozhodnutí sdružovat v RK. Radiokluby ČRK jsou pobočnými spolky ČRK ve 
smyslu zákona a jako takové vzniknou dnem zápisu do veřejného rejstříku.  
2. Právní osobnost radioklubů ČRK se odvozuje od právní osobnosti ČRK. Radiokluby jsou 
oprávněny jednat a zavazovat se jen svým jménem a jen v rozsahu zavazujícím je samotné. 
Úkon radioklubu ČRK, jímž by vznikl závazek ČRK jako celku, jeho členům nebo jinému 
radioklubu ČRK, je neplatný od samého počátku, pokud ze zákona nebo z pravomocného 
rozhodnutí soudu či správního orgánu neplyne něco jiného.  
3. Radiokluby ČRK mohou upravit svou činnost vlastními stanovami, které nesmí být v rozporu 
se Stanovami ČRK.  
 
Zdůvodnění (1, 3): 

A) Navrhuje se výslovně stanovit, že v RK se mohou sdružovat i nečlenové ČRK, jinak 
nastoupí účinnosti disponibilní ustanovení §234 NOZ, který říká „Má se za to, že 
vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; to platí i o 
zániku členství.“ 

B) Postavení ČRK jako hlavního spolku je dáno zákonem, tvrzení o zřizovateli je 
nadbytečné. 

C) Je užitečné specifikovat okamžik vzniku pobočného spolku v souladu se zákonem. 
D) Slovo „statut“ nahradit slovem „stanovy“ podle NOZ; pojem „status“ používá NOZ v jiné 

souvislosti – se statutem veřejné prospěšnosti. 
 
Pozměňovací návrh číslo 6: 
 
Původní znění: 

§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 
6. Nejméně tři zletilí členové ČRK mohou společně písemně požádat Radu ČRK, aby navrhla 
zápis RK do veřejného rejstříku. V návrhu uvedou přinejmenším údaje, které jsou dle zákona 
nutné k zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku, případně navržený statut RK. Rada 
ČRK posoudí soulad návrhu se zákonem a Stanovami ČRK. Nemá-li návrh potřebné náležitosti, 
vyzve navrhovatele k opravě nebo doplnění. Radioklub ČRK vzniká dnem zápisu do veřejného 
rejstříku. Z právních jednání radioklubu ČRK vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného 
rejstříku je ČRK oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s radioklubem ČRK. Ode dne zápisu 
pobočného spolku do veřejného rejstříku ČRK za dluhy radioklubů ČRK neručí.  
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Pozměňovací návrh: 
§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 

6. Statutární zástupci RK mohou písemně požádat Radu ČRK, aby navrhla zápis RK do 
veřejného rejstříku. V návrhu uvedou přinejmenším údaje, které jsou dle zákona nutné k 
zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku, případně navržené stanovy RK. Rada ČRK 
posoudí soulad návrhu se zákonem a Stanovami ČRK. Nemá-li návrh potřebné náležitosti, 
vyzve navrhovatele k opravě nebo doplnění. Radioklub ČRK vzniká dnem zápisu do veřejného 
rejstříku. Z právních jednání radioklubu ČRK vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného 
rejstříku je ČRK oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s radioklubem ČRK. Ode dne zápisu 
pobočného spolku do veřejného rejstříku ČRK za dluhy radioklubů ČRK neručí.  
 
Zdůvodnění (1, 3): 

A) Není žádný důvod, aby o zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku žádali tři zletilí 
členové ČRK, kteří nejsou voleni členskou schůzí RK. Co to je za nesmysl? Tak RK si 
zvolí ustavující schůzí nebo členskou schůzí kolektivní statutární orgán a zástupce 
výboru oprávněné jednat za výbor, navrhuje je zapsat do veřejného rejstříku, ale 
požádat o to musí někdo jiný, nevolený? 

B) Slovo „statut“ nahradit slovem „stanovy“ podle NOZ; pojem „status“ používá NOZ v jiné 
souvislosti – se statutem veřejné prospěšnosti. 

 
Pozměňovací návrh číslo 7: 
 
Původní znění: 

§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 
8. Členská schůze radioklubu řeší otázky práce RK, jež jí přísluší dle těchto stanov nebo které 
si svým rozhodnutím vyhradí. Volí předsedu RK a nejméně dva další členy výboru RK. Členská 
schůze může z řad členů výboru RK zvolit místopředsedu RK, který předsedu zastupuje v jeho 
nepřítomnosti. V RK, které obhospodařují finanční prostředky nebo jakýkoli jiný majetek, je 
volen též revizor RK. Funkční období orgánů radioklubu stanoví § 5 odst. 5 těchto stanov.  
9. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů RK. O přijetí 
návrhu rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů RK. Při volbách se uplatní ustanovení 
§ 3 odst. 1) písm. c) těchto stanov.  
10. Výbor radioklubu ČRK je kolektivním statutárním orgánem radioklubu. Navenek zastupují 
radioklub předseda radioklubu a členové výboru tak, že jménem radioklubu jednají a 
podepisují společně dva členové výboru radioklubu, přičemž jedním z nich musí být předseda 
RK nebo místopředseda RK. V jednotlivých jmenovitých případech může výbor radioklubu 
zmocnit další zástupce.  
11. Výbor RK rozhoduje o záležitostech RK, jež nejsou vyhrazeny členské schůzi. Sníží-li se 
během volebního období počet členů výboru, doplní se výbor vlastním rozhodnutím koopcí. 
Jestliže by počet kooptovaných členů převýšil jednu polovinu počtu členů výboru, bude 
svolána členská schůze RK.  
12. Revizor RK je nezávislým kontrolním orgánem, který kontroluje hospodaření RK. Je 
odpovědný členské schůzi, má právo zúčastnit se jednání výboru RK s hlasem poradním. 
 
Pozměňovací návrh: 

§ 11 - Radiokluby Českého radioklubu 
8. Členská schůze radioklubu řeší otázky práce RK, jež jí přísluší dle těchto stanov nebo které 
si svým rozhodnutím vyhradí. Volí předsedu RK a nejméně dva další členy výboru RK. Členská 
schůze může z řad členů výboru RK zvolit místopředsedu RK, který předsedu zastupuje v jeho 
nepřítomnosti. Funkční období orgánů radioklubu stanoví členská schůze.  
9. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů RK. O přijetí 
návrhu rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů RK. Při volbách se uplatní ustanovení 
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§ 3 odst. 1) písm. c) těchto stanov. RK může svými stanovami určit možnost a způsob 
svolávání náhradní členské schůze. 
10. Výbor radioklubu ČRK je kolektivním statutárním orgánem radioklubu. Členská schůze určí, 
kdo a jakým způsobem jedná za RK navenek.  
11. Výbor RK rozhoduje o záležitostech RK, jež nejsou vyhrazeny členské schůzi. Sníží-li se 
během volebního období počet členů výboru, doplní se výbor vlastním rozhodnutím koopcí. 
Jestliže by počet kooptovaných členů převýšil jednu polovinu počtu členů výboru, bude 
svolána členská schůze RK.  
12. Revizor, pokud je tento orgán ustaven stanovami RK, je nezávislým kontrolním orgánem, 
který kontroluje hospodaření RK. Je odpovědný členské schůzi, má právo zúčastnit se jednání 
výboru RK s hlasem poradním.  
 
Zdůvodnění (3): 

A) Není žádný důvod, aby hlavní spolek detailně určoval funkční období orgánů RK a 
způsob jejich jednání za statutární orgán. Rámec NOZ je dostatečný. V Radioklubu 
OK2KRT se nám např. osvědčilo, že za výbor mohou jednat předseda nebo 
místopředseda každý samostatně, protože oba byli velmi zaneprázdněni, jeden z nich 
pracoval 1 800km od domova (schůzí výboru se účastnil přes Echolink ☺) a bylo 
prakticky nemožné, aby se oba sešli na úřadě v pracovní den. Obecně, nechal bych 
vnitřní záležitosti na RK, alespoň je to donutí se chovat samostatněji a zodpovědněji a 
přemýšlet, co jim v rámci zákona a minimálních rámce stanov ČRK vyhovuje. 

B) Totéž revizor: má-li klub málo členů, je tento orgán zcela zbytečný, protože prakticky 
všichni aktivní členové jsou ve statutárním orgánu – výboru… Opět, nechal bych to na 
klubech, zda tento orgán potřebují nebo ne. 

 
V Rožnově pod Radhoštěm 8. března 2017 
 
Zpracoval: 
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