
Usnesení 14. schůze Předsednictva SČF, konané dne 3. 10. 2015  

v Domě filatelie, Klimentská 6, 110 00 Praha 1 

 
Přítomni a omluveni: viz přiložená prezenční listina 

Hosté: pp. V. Beneš a Aksamit (za RK SČF)  

 

Služba sekretariátu: pí Králková, Hanzlová, Iszová 

 

Předsednictvo SČF   s ch v á l i l o : 

1. návrhovou komisi tohoto zasedání P-SČF ve složení pp. Cacka, Töpfer, Schiller, a 

ověřovatele zápisu: pp. Münzberger, Fencl; 

2. program schůze dle pozvánky (v příloze), bod 3) byl vypuštěn; 

3. v rámci přípravy Valné hromady 2015: 

a. návrh jednacího řádu VH; 

b. volební řád VH; 

c. do mandátové komise navrhlo: pp. Šolc (předseda), Töpfer a Aksamit 

(členové); 

d. do volební komise navrhlo: pp. Münzberger (předseda), Svoboda a Schiller 

(členové); 

e. do návrhové komise navrhlo: pp. F. Beneš (předseda), Běloubek a Rotport 

(členové); 

f. za ověřovatele zápisu navrhlo: pp. Müller, Okáč; 

4. zřízení nové formy čestného ocenění SČF – „Zápis do čestné knihy Svazu českých 

filatelistů“. Tento typ ocenění je určen osobnostem, které mají vynikající zásluhy o 

českou filatelii; prvním oceněným bude RNDr. Karel Špaček; 

5. navržený seznam vyznamenaných. 

 

Předsednictvo SČF   v z a l o   n a   v ě d o m í : 

1. zprávy předsedy, obou místopředsedů a tajemníka SČF o jejich činnosti od 13. schůze 

předsednictva SČF; 

2. informaci o čerpání rozpočtu SČF k 30. 9. 2015; 

3. informaci BDPh o zrušení filatelistické výstavy OSTROPA Bautzen 2016; 

4. informaci Polského svazu filatelistů o konání výstavy GLOGÓW 2016 (16. - 18. 4. 

2016), stupeň II. 

 

Předsednictvo SČF   z r u š i l o : 

analytickou skupinu SČF. 

 

Předsednictvo SČF   j m e n o v a l o : 

na návrh Komise znalců Ing. Jaroslava Štefka znalcem pro obor „Česká republika –  

ochranné prvky poštovních známek, celin a kolků“. 

 

Předsednictvo SČF   u l o ž i l o : 

1. J. Cackovi zpracovat návrh rozpočtu SČF na rok 2016 a rozeslat jej členům P-SČF do 

11. 11. 2015 k odsouhlasení per rolam. Na přípravu výstavy PRAGA 2018 alokovat v 

návrhu rozpočtu pro rok 2016 částku 30.000,- Kč. Definitivní schválení rozpočtu 

provede P-SČF, vzešlé z voleb na VH; 

2. W. Müllerovi dopracovat do 15. 10. 20105 návrh Hlavních úkolů SČF do roku 2020; 

3. M. Musilovi zveřejnit na webových stránkách SČF: 



 konečný seznam kandidátů na funkci předsedy, místopředsedů, tajemníka, 

členů předsednictva SČF, předsedy Revizní komise SČF a členů revizní 

komise, a to do 5. 11. 2015; 

 návrh jednacího řádu 5. valné hromady SČF, termín co nejdříve; 

 volební řád 5. valné hromady SČF, termín co nejdříve; 

 informaci, že kandidáti do všech orgánů a funkcí SČF, volených 5. valnou 

hromadou SČF, se musí zaregistrovat na sekretariátu SČF nejpozději do 

31. 10. 2015 (pokud tak již neučinili). Pozdější návrhy na kandidáty nebudou 

přijaty, termín uveřejnění na webu SČF ihned; 

 

4. V. Münzbergerovi, ve spolupráci se Sekretariátem SČF, zařadit do nejbližší zásilkové 

služby Filatelie položky „příležitostný tisk a vstupenka do Poštovního muzea za rok 

2015“ s cenou 300,- Kč za oba kusy celkem. Získaná tržba bude odvedena do 

pokladny SČF. 

 

 


