STANOVY
Radioklubu OK2KOJ při VUT v Brně, z. s.
Článek 1
Název a sídlo spolku
Název: Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně, z. s.
Sídlo: Purkyňova 2640/93, 612 00 Brno-Královo Pole

Článek 2
Statut spolku a jeho účel
1. Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně, z. s. (dále jen Radioklub) sdružuje dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě společného zájmu radioamatéry, zájemce o
amatérské vysílání a technickou činnost s tím spojenou.
2. Předmětem hlavní činnosti Radioklubu je veřejně prospěšná činnost, spočívající zejména
v následujících oblastech:
a. popularizace vysokofrekvenční techniky, číslicové techniky, elektroniky a
radioamatérského sportu u dětí, mládeže a široké veřejnosti
b. účast v radioamatérských závodech
c. pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí pro veřejnost
d. zvyšování technických znalostí a provozní zručnosti členů
e. příprava členů na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby
f. šíření technických a provozních informací
3. Radioklub spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně (dále jen VUT) a je proto
zaměřen zvláště na práci se studenty VUT a středních škol, kteří se na studium na VUT
připravují.
Článek 3
Členství
1. Členem Radioklubu mohou být pouze fyzické osoby. U osob mladších než 15 let je
vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce.
2. Členství je zásadně dobrovolné a jeho podmínkou je zájem o činnost Radioklubu dle čl. 2.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. O přijetí člena rozhoduje předseda nebo jím
pověřený orgán Radioklubu.
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4. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením předsedovi Radioklubu
b. nezaplacením členských příspěvků po dobu 2 let
c. vyloučením člena rozhodnutím členské schůze
d. úmrtím člena
e. při zániku spolku
5. Při zániku členství je osoba, které členství zaniká, povinna vrátit do 14 dnů průkaz člena,
popř. klíče, zapůjčený materiál či uhradit způsobenou škodu.
6. Pozastavit členství pro hrubé porušení členských povinností dle čl. 4 může předseda
Radioklubu s platností do nejbližší členské schůze. Po tuto dobu může být členovi
odepřen vstup do prostor Radioklubu a na akce Radioklubu, vyžaduje-li to povaha jeho
provinění.
7. Seznam členů Radioklubu udržuje předseda nebo jím pověřený orgán Radioklubu na
základě vzniku a zániku členství jednotlivých členů. Seznam členů je přístupný orgánům
Radioklubu.

Článek 4
Členská práva a povinnosti
1. Člen Radioklubu má právo:
a. podílet se na činnosti Radioklubu
b. kandidovat ve volbě do orgánů Radioklubu, je-li způsobilý k právním úkonům
c. na veškeré výhody, vyplývající z činnosti Radioklubu
d. práva všech členů jsou stejná
2. Člen Radioklubu je povinen:
a. dodržovat provozní řád Radioklubu
b. dodržovat povolovací podmínky dle oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici
c. při provozu klubové stanice dbát pokynů vedoucího operátora
d. dodržovat ve všech případech radioamatérskou etiku a dbát na dobré jméno našich
radioamatérů ve světě, jakož i o dobré jméno Radioklubu
e. chránit majetek, dodržovat bezpečnostní předpisy a provozní řád budovy, ve které
se Radioklub nachází
f. platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené členskou schůzí
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Článek 5
Orgány spolku
1. Orgány Radioklubu jsou:
a. členská schůze
b. předseda
c. místopředseda
d. vedoucí operátor
e. pokladník
2. Členská schůze
a. je nejvyšším orgánem Radioklubu
b. je svolávána předsedou Radioklubu dle potřeby, nejméně však jednou ročně;
předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů
Radioklubu
c. je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně polovina členů spolku; usnesení
přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení
d. rozhoduje o změnách stanov
e. schvaluje výsledek hospodaření spolku
f. volí a odvolává předsedu, místopředsedu, vedoucího operátora a pokladníka
g. rozhoduje o vyloučení člena
h. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a o naložení s likvidačním zůstatkem,
případně o přeměně spolku
3. Předseda
a. je statutárním orgánem Radioklubu a jedná jeho jménem; podepisování se děje tak,
že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda svůj podpis
b. je volen na období 5 let
4. Místopředseda
a. kontroluje a dozoruje činnost předsedy a pokladníka
b. zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, není-li předseda dlouhodobě
přítomen nebo schopen vykonávat svou funkci
c. je volen na období 5 let
5. Vedoucí operátor
a. garantuje činnost Radioklubu ve vztahu k Českému telekomunikačnímu úřadu
b. zodpovídá za platnost oprávnění Radioklubu k využívání rádiových kmitočtů
amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici
c. působí ve funkci po dobu platnosti tohoto oprávnění, popř. dle rozhodnutí členské
schůze
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6. Pokladník
a. odpovídá za hospodaření Radioklubu
b. je volen na období 5 let

Článek 6
Zásady hospodaření spolku
1. Radioklub hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
c. dotace a granty
3. Zpráva o hospodaření dokládá a zdůvodňuje příjmy a výdaje Radioklubu, je
vyhotovována pokladníkem nejméně jednou ročně. Výsledek hospodaření schvaluje
členská schůze.

V Brně dne 20. března 2014
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