
Usnesení 3. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) 
konané v sobotu 27. srpna 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1 

 
Přítomni: Beneš F., Cacka, Chudoba, Kunc, Maleček, Musil, Müller, Münzberger, Okáč, 

Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček 

Omluveni: Fencl, Helm 

Hosté: Beneš V., Schindler (oba revizní komise) 

Služba sekretariátu: Hanzlová 

 

Předsednictvo SČF schválilo: 

1. návrhovou komisi ve složení: Musil (předseda), Münzberger, Okáč a ověřovatele zápisu 

Maleček, Svoboda; 

2. program schůze dle pozvánky a rozhodlo o hlasování o jednotlivých bodech samostatně; 

3. čerpání rozpočtu SČF za 1. pololetí 2016 bez připomínek; 

4. u filatelistických výstav 1. stupně pořádaných se souhlasem P-SČF a využívajících 

možnost zhotovení příležitostného tisku České pošty, s.p., že SČF bude nadále 

takové výstavě poskytovat finanční příspěvek SČF do výše 50 000 Kč, a to za podmínky, 

že OV výstavy předá sekretariátu SČF bezúplatně 500 ks těchto příležitostných tisků; 

5. ujednání mezi SČF a Virtuální výstavou EXPONET o.p.s. a pověřuje předsedu SČF 

k podpisu tohoto ujednání; 

6. návrh KF 01-002 Poděbrady a KF 00-10 Praha (Kotva) na jejich zapsání jako pobočných 

spolků SČF do veřejného rejstříku, návrh na zápis podá sekretariát SČF;  

7. novou strukturu webových stránek SČF ve variantě 1; 

8. návrhy na udělení čestných uznání dle předloženého seznamu; 

9. registraci webové domény pro další výstavu Praga.  

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí: 

1. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka o jejich činnosti za období od 19. 3. 2016 do 

27. 8. 2016; 

2. informaci jednotlivých členů předsednictva o jejich činnosti za období od 19. 3. 2016 do 

27. 8. 2016; 

3. nabídku KF 06-40 k uspořádání semináře k problematice otevřené a moderní filatelie při 

výstavě Jihlava 2017; 

4. informaci tajemníka SČF o splnění všech úkolů uložených 2. schůzí P-SČF;  

5. zprávu revizní komise; 

6. informaci tajemníka SČF o připravovaném zákonu o registru bankovních účtů; 



7. informaci o přípravě výstavy Praga 2018. 

Předsednictvo SČF ukládá: 

1. předsedovi a tajemníkovi SČF připravit návrh na rozdělení osobní odpovědnosti 

jednotlivých členů PSČF za plnění hlavních úkolů schválených VH-SČF na období 2016 

až 2020, a to v termínu do příští schůze P-SČF; 

2. sekretariátu SČF provést všechny potřebné administrativní kroky nutné k zajištění zápisu 

KF 01-002 Poděbrady a KF 00-10 Praha (Kotva) do spolkového rejstříku. 

Předsednictvo SČF pověřilo: 

1. Václava Svobodu jednáním s cílem získat skladníka pro sklad výstavního zařízení 

v Chebu, poptávka bude současně zveřejněna v Informacích SČF a na jeho webových 

stránkách; 

2. místopředsedu Víta Vaníčka podpisem dohody s FIP o patronátu nad výstavou Praga 

2018; 

3. Václava Svobodu předáním vyznamenání zástupci statutárního města Chomutov. 

Předsednictvo SČF rozhodlo: 

1. o vyloučení Ludvíka Pytlíčka ze Semil ze SČF, a to na základě podnětu Pavla Lazara 

o neetickém jednání jmenovaného; rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 10:3. 

Předsednictvo SČF jmenuje: 

1. na návrh Komise jurymanů Jiřího Sedláka svazovým jurymanem pro obor Otevřená 

filatelie.  

Příští schůze předsednictva se uskuteční 3. prosince 2016 od 9,30 hod., v zasedací místnosti 

Domu filatelie v Praze 1, Klimentská 6. 

 

Zapsali: Musil, Münzberger, Okáč 

Ověřili: Maleček, Svoboda 


