Směrnice Svazu českých filatelistů, z. s.
pro výběr, přípravu a ustanovování svazových jurymanů
Předsednictvo Svazu českých filatelistů, z. s. (dále jen SČF) schválilo dne 23. června 2018
následující Směrnici pro výběr, přípravu a ustanovování svazových jurymanů (dále jen
Směrnice).
I. Obecná část
1.

Základní ustanovení

1.1

Tato směrnice určuje jednotný postup při výběru, přípravě a ustanovování svazových
jurymanů a je závazná pro všechny jurymany s výjimkou jurymanů komise mládeže,
pro kterou je zpracována zvláštní směrnice.

1.2

Svazovými jurymany jsou členové SČF, jmenováni předsednictvem SČF. Na základě
prokázaných odborných znalostí, praktických zkušeností a morálních vlastností jsou
pověřováni hodnocením soutěžních exponátů na filatelistických výstavách v České
republice i v zahraničí.

1.3

Obory jurymanské činnosti
Obory jurymanské činnosti jsou: tradiční filatelie, poštovní historie, celiny,
aerofilatelie, astrofilatelie, tematická filatelie, maximafilatelie, fiskální filatelie,
mládežnická filatelie, otevřená filatelie, literatura.

1.4

Etapy ustanovování svazových jurymanů:

1.4.1 Výběrové řízení zakončené aspirantským řízením.
1.4.2 Aspirantské řízení zakončené kandidátským řízením.
1.4.3 Kandidátské řízení zakončené jurymanským řízením.
1.5

Aspiranti, kandidáti a svazoví jurymani, jmenovaní předsednictvem SČF, jsou členy
komise jurymanů.
II. Výběr a přihlášky uchazečů

2.

Uchazeč o přípravu na funkci jurymana podá přihlášku na tuto činnost na sekretariát
SČF, která musí být potvrzena základní organizační jednotkou, jejímž je přihlašovaný
členem.

III. Stupně přípravy pro jmenování
3.1

Aspirantské řízení

3.1.1 Pro konání aspirantského řízení jmenuje předsednictvo SČF na návrh komise
jurymanů tříčlennou komisi, složenou ze svazových jurymanů. Předsedou komise
musí být svazový juryman oboru, který si kandidát zvolil.
3.1.2 Aspirantské řízení má formu pohovoru.
3.1.3 Po zahájení aspirantského řízení založí sekretariát SČF na uchazeče dokumentační
složku, která bude obsahovat veškeré podklady a záznamy o probíhajících stupních
přípravy v rámci jurymanského řízení.
3.1.4 Při aspirantském pohovoru se zjišťují:
osobní údaje aspiranta (jméno, datum narození, bydliště); rozsah sběratelských zájmů
a zvláštní okruh jeho specializace; publicistická činnost; úroveň jeho základních
znalostí filatelie a znalosti jeho sběratelského zaměření; úroveň vystavovaného
pětirámového exponátu; znalosti některého ze světových jazyků používaných ve FIP.
3.1.5 Při aspirantském řízení je aspirantovi uloženo dokonalé zvládnutí všech potřebných
řádů a směrnic pro jejich činnost; téma kandidátské práce; které vědomosti by si měl
doplnit; je mu určen konzultant.
3.1.6 Délka aspirantského řízení není časově omezena, ale aspirant v něm musí působit jako
pozorovatel jury nejméně na dvou filatelistických výstavách. Funkci pozorovatele jury
je možné absolvovat i na výstavách III. stupně v zahraničí.
3.1.7 Aspirantské řízení je ukončeno aspirantskou zkouškou před zkušební komisí,
jmenovanou předsednictvem SČF. O zkoušce se pořídí zápis, podepsaný všemi členy
zkušební komise. Zápis doručí předseda zkušební komise předsedovi komise
jurymanů, který pak předloží předsednictvu SČF návrh na jmenování aspiranta na
funkci kandidáta na svazového juymana. V případě, že se při aspirantském řízení
vyskytnou nedostatky, nařídí zkušební komise aspirantské řízení opakovat.
3.2.

Kandidátské řízení

3.2.1 Kandidátské řízení není časově omezeno.
3.2.2 Podmínky pro zahájení kandidátského řízení:
předložení kandidátské práce; účast na nejméně dalších dvou filatelistických výstavách
ve funkci pozorovatele jury; vlastní pětirámový exponát, ohodnocený minimálně
pozlacenou medaili (75 bodů) na výstavě I. stupně.
3.2.3 Kandidátskou práci posuzují dva oponenti, které určí vedení komise juyrymanů.
Oponenti zpracují písemný posudek na kandidátskou práci, který doručí předsedovi
komise jurymanů.

3.2.4 Podmínky pro zahájení kandidátského řízení:
Kandidátské řízení může být zahájeno, pokud kandidátská práce aspiranta je
hodnocena alespoň jedním z oponentů kladně; aspirant působil jako pozorovatel na
dvou filatelistických výstavách, má pětirámový exponát v daném oboru, který na
výstavě SČF I. stupně byl ohodnocen minimálně pozlacenou medaili (75 bodů).
3.2.5 Zkušební komise
Pro kandidátské řízení jmenuje předsednictvo SČF tříčlennou zkušební komisi, jejím
předsedou je svazový juryman s akreditací v příslušném oboru, z něhož skládá aspirant
zkoušku.
3.2.6 Při kandidátském řízení se ověřuje a hodnotí:
znalosti všech řádů a směrnic SČF z příslušného oboru; hloubka odborných znalostí ze
zvoleného oboru; znalosti zásad hodnocení exponátů ve zvoleném oboru; odpovědi a
vysvětlení aspiranta na předložené otázky oponentů jeho kandidátské práce; jeho práce
na základě zpráv předsedů jury filatelistických výstav, na nichž aspirant působil jako
pozorovatel; zpráva konzultanta o činnosti aspiranta v uplynulém období; jeho
vystavovatelská a publikační činnost.
3.2.7 Zápis o výsledku kandidátského řízení
Zkušební komise pořizuje zápis o výsledku kandidátského řízení, který musí podepsat
všichni členové zkušební komise. V případě, že výsledek řízení je kladný, je zápis
uzavřen návrhem na jmenování aspiranta kandidátem jurymanského řízení. Pokud se
při kandidátském řízení zjistí závažné nedostatky, může být kandidátské řízení po
dohodě s aspirantem opakováno v novém termínu. Předseda zkušební komise pak
zápis předloží předsedovi komise jurymanů, který ho předloží předsednictvu SČF ke
jmenování kandidátem svazového jurymana pro příslušný sběratelský obor.
3.3

Jurymanské řízení

3.3.1 Délka jurymanského řízení není časově omezena. Do zahájení jurymanského řízení se
musí kandidát zúčastnit práce jury minimálně na dalších dvou výstavách jako její
pozorovatel.
3.3.2 O zahájení jurymanského řízení může kandidát sám požádat po splnění uložených
úkolů.
3.3.3 Jurymanské řízení se koná před pětičlennou zkušební komisi, kterou jmenuje
předsednictvo SČF. Předsedou komise musí být svazový juryman oboru, který si
kandidát zvolil.
3.3.4 V průběhu jurymanského řízení zkušební komise zhodnotí:
praktickou činnost kandidáta ve funkci člena jury; ohodnocení dvou předložených
exponátů a jejich zdůvodnění; písemné hodnocení kandidáta konzultantem.
Pokud s tím kandidát na funkci svazového souhlasí, může být celé (nebo část)
jurymanského řízení vedena v cizím jazyce, aby mohl prokázat jeho znalosti.

3.3.5 Výsledek jurymanského řízení
Zápis o provedení jurymanského řízení s návrhem na jmenování svazovým jurymanem
podepíší všichni členové zkušební komise a její předseda ho postoupí předsedovi
komise jurymanů, který ho pak předloží ke schválení předsednictvu SČF.
3.3.6 Jurymanská akreditace platí 10 let; její prodloužení o dalších 10 let je podmíněno
obhájením hodnocení jeho exponátu z akreditovaného oboru minimálně pozlacenou
medaili (75 bodů) na výstavě SČF I. stupně.
IV. Rozšířené a mimořádné jurymanské řízení
4.

Jurymanské řízení k rozšíření působnosti o další obor

4.1

Již dříve jmenovaný svazový juryman pro některý z oborů, může požádat o provedení
rozšiřujícího jurymanského řízení o další obor.

4.2

Podmínkou pro rozšíření jurymanského řízení je zpracování jurymanské práce
z oboru, o který má být akreditace jurymana rozšířena. Podmínky jsou shodné jako při
kandidátské práci.

4.3

Vlastní průběh jurymanského řízení pro rozšíření oboru se skládá z:
– prokázání znalosti příslušného řádu a směrnic pro hodnocení nově zvoleného oboru,
– obhájení zpracované kandidátské práce z nově zvoleného oboru, ohodnocené
alespoň jedním ze dvou oponentů kladně,
– ohodnocení jeho pětirámového exponátu z rozšířeného oboru minimálně pozlacenou
medaili (75 bodů) na výstavě I. stupně.

5.

Mimořádné jurymanské řízení

5.1

V mimořádných případech je možno provést i mimořádné jurymanské řízení. Při něm
je možné některé stupně vynechat nebo sloučit. O tom rozhodne na odůvodněný návrh
komise jurymanů předsednictvo SČF.
V. Odvolání z funkce

6.1

Pokud aspirant, kandidát nebo svazový juryman přestane řádně plnit své funkce nebo
je hrubě poruší, předloží vedení komise jurymanů předsednictvu SČF návrh na jeho
odvolání z funkce. Předsednictvo SČF pak návrh projedná a rozhodne tajným
hlasováním.

6.2

Proti odvolání z funkce se může aspirant, kandidát nebo svazový juryman odvolat
k revizní komisi SČF. Její rozhodnutí je konečné.
V. Přechodná a závěrečná ustanovení

7.1

Tato směrnice ponechává v platnosti všechna dosavadní jmenování aspirantů,
kandidátů a svazových jurymanů podle dosud platných zásad a předpisů.

7.2

Zrušuje se Směrnice SČF pro výběr, přípravu a ustanovování svazových jurymanů,
schválená předsednictvem SČF dne 14. června. 1997.

8.

Účinnost

8.1

Tato Směrnice nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. září 2018.

