
Usnesení 4. schůze předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF) 

konané v sobotu 3. prosince 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1 

 

Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Maleček, Musil, Müller, Münzberger, 

Okáč, Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček 

Omluven: Kunc 

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

Služba sekretariátu: Hanzlová 

 

Předsednictvo SČF schválilo: 

1. návrhovou komisi ve složení: Šolc (předseda), Svoboda, Töpfer a ověřovatele zápisu: 

Cacka, Vaníček; 

2. program schůze dle pozvánky, doplněný o bod „Vývoj členské základny a jeho řešení“; 

3. zprávu předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF o jejich činnosti za období od 28.8.2016 

do 2.12.2016; 

4. informaci tajemníka o splnění všech úkolů uložených 3. schůzí P-SČF; 

5. schválilo výsledek hlasování (per rollam) o návrhu nákladů na kontrolu skladu v Chebu: 

10 hlasů pro, 1 hlas proti, 3 se zdrželi hlasování a 1 člen předsednictva se do hlasování 

nezapojil;  

6. konání specializované výstavy 1. stupně Praga Piccola 2017 s mezinárodní účastí ve 

dnech 7. – 9. 9. 2017 v Praze – Letňanech v prostorách veletrhu Sběratel. Jako předseda 

organizačního výboru byl schválen ing. J. Sedlák, a jako gestor výstavy MUDr. B. Helm. 

Výstavní propozice, předložené ing. Sedlákem, předsednictvo neschválilo. 

7. úpravy rozpočtu na rok 2016; 

8. návrh rozpočtu na rok 2017 s tím, že jeho konečná podoba bude upravena v březnu 2017 

po definitivní uzávěrce roku 2016;  

9. návrh na udělení svazových vyznamenání dle seznamu, sumarizovaného a předloženého 

sekretariátem SČF. 

 

Předsednictvo SČF vzalo na vědomí: 

1. informaci tajemníka o situaci v oblasti bankovních účtů vedených na IČO SČF; 

2. nutnost úpravy rozpočtu; 

3. informaci Ing. Vaníčka o stavu příprav výstavy PRAGA 2018; 

4. informaci revizní komise o nakládání s finančními prostředky ZOJ. 

 



 

Předsednictvo SČF uložilo: 

1. MUDr. Helmovi zajistit přepracování výstavních propozic k výstavě Praga Piccola 2017; 

2. jednotlivým členům Předsednictva, zodpovědným za konkrétní hlavní úkoly SČF - 

do příštího zasedání P-SČF rozpracovat hlavní úkoly SČF, schválené valnou hromadou 

SČF na období 2016-2020 do podoby konkrétního plánu práce na jednotlivé roky s tím, 

že do tohoto rozpracování bude zahrnut i rok 2016 a v něm realizované částečné plnění 

některých úkolů. Rozpracování předložit ke schválení na prvním zasedání P-SČF v roce 

2017. 

3. Mgr. Musilovi vypracovat manuál pro využívání výstavního zařízení SČF. 

 

Předsednictvo SČF se seznámilo: 

1. se současným stavem a předpokládaným vývojem členské základny. 

Příští schůze P-SČF se uskuteční 18. března 2017 od 9,30 hod., v zasedací místnosti Domu 

filatelie, Klimentská 6, Praha 1. 

Zapsali: Svoboda, Šolc, Töpfer 

Ověřili: Cacka, Vaníček 

 

 

 

 


