Zápis
z březnového jednání P-SČF,
provedeného technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s.
Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Kunc, Maleček, Musil, Münzberger,
Okáč, Schiller, Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček.
Poradní hlas: Beneš V., předseda RK-SČF
Administroval: Cacka
P-SČF rozhodlo:
a) s ohledem na současnou epidemiologickou situaci odložit plánovanou Valnou
hromadu SČF z původního termínu 1.11.2020 na druhou polovinu března 2021;
b) pověřuje F. Beneše projednáním vzniklé situace s hotelem Olympik a dohodnutím
možného nového termínu VH v druhé polovině března 2021;
c) funkční období funkcionářů zvolených na Valné hromadě v roce 2021 bude stejné,
jako by byli zvoleni 1.11.2020, tj. do VH v roce 2025;
d) delegáti ZOJ na Valné hromadě budou mít při volbách tolik hlasů, kolik platících
členů SČF zastupovali k datu 1.11.2020;
e) vytvořit pracovní skupinu pro přípravu a organizaci VH ve složení: místopředseda
SČF pro vnitrosvazovou činnost, tajemník SČF, předseda Pracovní skupiny pro
úpravu stanov.
Pro: 10

Proti: 3

Zdrželi se: 2

P-SČF schválilo:
a) IREX filatelistické výstavy PRAGA PICCOLA 2020 (viz příloha).
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

b) IREX filatelistické výstavy Mladé Brno 2020 (viz příloha).
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

c) návrhy na vyznamenání a ocenění SČF (viz příloha).
Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 3

d) plán výstav pro období 2020/21, včetně jmenování národních
komisařů (viz příloha).
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

e) systém odměňování jurymanů na tuzemských výstavách (viz příloha).
Pro: 8

Proti: 1

Zdrželo se: 6

f) návrh finančního plánu na rok 2020 (viz příloha) a současně
uložilo:

a) tajemníkovi SČF sledovat čerpání financí a o vývoji průběžně informovat P-SČF.
Převody finančních částek mezi jednotlivými kapitolami jsou možné pouze po
předchozím souhlasu P-SČF;
b) tajemníkovi SČF uzavřít ve smyslu §71 stanov s pracovnicemi sekretariátu SČF
příslušné DPP na rok 2020;
c) místopředsedovi pro vnitrosvazovou činnost uzavřít s tajemníkem SČF dodatek
k jeho pracovní smlouvě, zohledňující změnu platu o procento inflace.
Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

P-SČF souhlasí:
s přeměnou Komise jurymanů z formy svého poradního orgánu do formy Odborné
společnosti SČF (viz příloha) a současně
ukládá:
tajemníkovi SČF zajistit registraci Statutu OS Komise jurymanů SČF na sekretariátu
SČF. Statut této OS mu byl již jejím předsedou předán.
Pro: 12

Proti: 2

Zapsal: Cacka
V Praze, dne 3. 4. 2020

Zdržel se: 1

