
Zápis 
z červnového jednání P-SČF,  

provedeného technickými prostředky ve smyslu § 60 Stanov SČF, z.s. 
 

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Kunc, Maleček, Münzberger, Okáč, 
Schiller, Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček. 
 
Neúčast: Musil 
 

Administroval: Cacka 
 
P-SČF projednalo výše uvedeným způsoben následující problematiku a přijalo tato 
rozhodnutí: 
 

1. SČF a výstavy v roce 2020 a 2022 
 

P-SČF schválilo návrh účasti SČF na filatelistických výstavách v roce 2020 a 2021, 
včetně jmenování národních komisařů. 
 
Pro: 14              Proti: 0              Zdrželi se: 0 

 
2. Zpráva revizní komise 15. Předsednictvu SČF 

P-SČF vzalo na vědomí „Zprávu revizní komise 15.Předsednictvu SČF“ 
 
P-SČF ukládá 
a) vedoucímu KM SČF předložit do 31.8.2020 konkrétní návrhy na aktivizaci 
mládežnické filatelie (konkrétní termíny, konkrétní zodpovědnost); 
 
b) pracovní skupině „Obnova a rozšíření členské základny“ předložit do 31.8.2020 
předběžnou informaci o tom, jak je zajišťována a rozpracována problematika 
podpory zájmu o filatelii získávání nových členů, včetně informace, kolik členů bylo 
na základě této činnosti v období 2016-srpen 2020 přibližně získáno; 
 
c) vedoucím ZOJ (KF, OS, PS) kteří tak dosud neučinili, předat sekretariátu SČF do 
31.8.2020 seznamy členů příslušných ZOJ, včetně základních identifikačních údajů 
(jméno, bydliště, telef. či elektronické spojení, případně datum narození). 
 
Pro: 13            Proti: 0               Zdrželi se: 1 

 
 

3. Evropská filatelistická výstava LIBEREC 2022 
P-SČF schvaluje pro rok 2022 realizaci soutěžní evropské filatelistické výstavy 
LIBEREC 2022 a pověřuje její realizaci KF 04-01 Liberec za předpokladu, že budou 
dodržena veškerá ustanovení Výstavního řádu SČF jak co do obsahu, tak i do 
termínů. 
 
Pro: 14            Proti: 0               Zdrželi se: 0 

 
 
 
 



4. Informace tajemníka SČF o jeho činnosti v období od 9.11.2019 do 26.5.2020 
P-SČF vzalo na vědomí informaci tajemníka SČF o jeho činnosti v době od 
9.11.2019 do 26.5.2020“. 
 
Pro: 14             Proti: 0              Zdrželi se: 0 

 
 

5. Plnění a čerpání rozpočtu za I.kvartál 2020 
P-SČF vzalo na vědomí zprávu o plnění a čerpání rozpočtu za I.kvartál 2020; 
 
P-SČF ukládá všem ZOJ, které neuhradily členské příspěvky do 31.3.2020, uhradit 
dlužné příspěvky nejpozději do 30.6.2020. 
 
Pro: 14            Proti: 0              Zdrželi se: 0 

 
 

6. Informace o plnění úkolů, schválených na jednání P-SČF dne 9.11.2019 a 
3.4.2020 
P-SČF vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů, uložených usneseními 
Předsednictva v období od 9.11.2019 do 3.4.2020 a současně 
uložilo nesplněné úkoly splnit nejpozději do 31.7.2020 a splnění nahlásit 
sekretariátu SČF. 
 
Pro: 14            Proti: 0             Zdrželi se: 0 

 
 

7. Harmonogram přípravy Valné hromady SČF, z.s. v březnu 2021 
P-SČF schválilo Harmonogram přípravy Valné hromady SČF v roce 2021; 
 
P-SČF ukládá 
- M.Musilovi zřídit na webových stránkách SČF odrážku „Příprava Valné hromady“ a 
pravidelně ji doplňovat o dokumenty, schválené P-SČF v této záležitosti; 
 
- M.Musilovi zveřejnit dne 10.1.2021 na webových stránkách SČF jemu předané 
představení jednotlivých kandidátů do P-SČF a RK, včetně jejich programů; 
 
- v Harmonogramu jmenovaným členům P-SČF včas předat podklady k vyhotovení 
celkové Zprávy o činnosti SČF v období 2016-2020. 
 
Pro: 14             Proti: 0                Zdrželi se: 0 

 
 

8. Volební řád pro Volbu členů P-SČF a RK na Valné hromadě, březen 2021 
P-SČF schválilo Volební řád pro volbu členů P-SČF a RK na Valné hromadě SČF, 
březen 2021; 
 
P-SČF ruší datum 1.11.2020 bodu „rozhodlo, bod d)“ svého usnesení ze dne 
3.4.2020 a jako nové datum stanovuje 31.12.2020 (viz. bod IV.Volebního řádu). 
 
Pro: 14             Proti: 0                Zdrželi se: 0 

 
 



9. Poštovní známka k 50. výročí Filatelistické olympiády mládeže, 2022 
P-SČF schválilo návrh na vydání poštovní známky, věnované 50.výročí vzniku 
Filatelistické olympiády mládeže; 
 
P-SČF ukládá J.Šolcovi připravit text odpovídajícího dopisu na MPO ČR, který 
bude následně jménem SČF, z.s. danému ministerstvu zaslán. 
 
Pro: 13                Proti: 0             Zdrželi se: 1 

 
 

10. Zapůjčení výstavních rámů do Maďarska v roce 2022 
P-SČF rozhodlo o negativní odpovědi na žádost Svazu maďarských filatelistů 
(MABÉOSZ) o zapůjčení výstavních rámů SČF na výstavu HUNFILA 2022. 
Důvodem je plánovaná výstava LIBEREC 2022 s patronátem FEPA a uznáním FIP, 
jejíž přesný termín není tč. ještě přesně znám. 
 
Pro: 14                Proti: 0              Zdrželi se: 0 

 
 

11. Vydání poštovní známky k výstavě LIBEREC 2022 
P-SČF schválilo návrh na vydání poštovní známky, věnované evropské 
filatelistické výstavě LIBEREC 2022; 
 
P-SČF ukládá J.Chudobovi připravit text odpovídajícího dopisu, který bude jménem 
SČF, z.s.  prostřednictvím sekretariátu SČF zaslán příslušné komisi MPO ČR. 
 
Pro: 11                 Proti: 2              Zdrželi se: 1 

 
 
Zapsal: Cacka 
V Praze dne 9.6.2020 

 


