
Etický kodex členů a funkcionářů SČF, z.s. 

1. Všichni členové Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) mají stejná práva i povinnosti 
dané Stanovami SČF. 

2. Každý člen SČF dobrovolně prosazuje a chrání zájmy SČF a své základní organizační 
jednotky. Pokud přijme svazovou funkci na jakékoli úrovni, zavazuje se k řádnému a 
svědomitému plnění funkčních povinností bez využívání svého postavení k získávání 
jakýchkoli výhod pro svou osobu. Funkci bude vykonávat nezištně a nebude přijímat 
ani vyžadovat žádné, zejména materiální výhody. 

3. Členové SČF působící ve funkci svazových znalců, jurymanů a členů odborných 
společností postupují ve své činnosti s plnou odpovědností za výsledky své práce tak, 
aby nedocházelo k poškozování členů SČF a nebyla narušena prestiž SČF a důvěra 
v něj. 

4. Při výměně, koupi nebo prodeji filatelistického materiálu nesmějí členové SČF využívat 
neznalosti nebo nezkušenosti začínajících a méně odborně zdatných filatelistů, 
zejména pak mladých filatelistů, případně zdravotní či jiné indispozice těchto lidí 
k získání osobního neoprávněného prospěchu. 

5. Péče o majetek SČF je jednou ze základních povinností zejména členů revizních 
komisí všech stupňů, ale i všech ostatních členů SČF. 

6. Při vědomí své společenské odpovědnosti se musí funkcionáři SČF vyvarovat 
jakýchkoli kroků a aktivit, které by vedly ke střetu zájmů. Eventuální komerční zájmy 
funkcionáře jsou zásadně neslučitelné se společenskými a ekonomickými zájmy SČF. 

7. Ve vztazích mezi členy SČF je samozřejmostí vzájemná a nezištná pomoc, a to 
formou bezúplatně poskytovaných informací, konzultací až po případná školení. 

8. V případě porušení zásad stanovených Etickým kodexem členů a funkcionářů SČF 
posuzuje míru a závažnost porušení příslušný klub filatelistů, odborná společnost, 
komise SČF nebo předsednictvo SČF. Ve zvlášť závažných případech  může 
předsednictvo SČF rozhodnout o vyloučení podle § 17 písm. c) Stanov SČF. 

9. Zrušuje se etický kodex schválený předsednictvem SČF dne 22. 4. 2006. Etický kodex 
členů a funkcionářů SČF byl schválen předsednictvem SČF dne 24. 3. 2018 a nabývá 
účinnosti dnem schválení. 


