
Zápis 
z říjnového jednání P-SČF,  

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

Účastníci: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Kunc, Maleček, Münzberger, Musil, 
Okáč, Svoboda, Šolc, Töpfer, Vaníček. 
 
Neúčast: Schiller                                   Host: V.Beneš, předseda RK 
 
 
P-SČF projednalo výše uvedeným způsoben následující problematiku a přijalo tato 
rozhodnutí: 
 

1) P-SČF bere na vědomí skutečnost, že při současných epidemiologických 
omezeních není možné svolat v řádném termínu (podzim 2020) valnou hromadu 
SČF, a v důsledku toho schvaluje odložení konání této VH na nejbližší možný 
termín, kdy svolání této VH dovolí obecně platné předpisy a současně ohledy na co 
největší minimalizaci rizika ohrožení zdraví jejích účastníků. V případě, že by 
svolání nebylo možné do konce roku 2021, bude VH svolána tak, aby nejpozději do 
konce roku 2021 proběhla pomocí technických prostředků. 
 

2) P-SČF schvaluje návrh na sloučení Svazu českých filatelistů, z. s., IČO 00442976, 
a Spolku Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018, z. s., IČO 04873394, v 
jehož důsledku druhý jmenovaný spolek zanikne a první bude spolkem 
nástupnickým. Rozhodným dnem sloučení bude schválení tohoto sloučení 
předsednictvem Svazu českých filatelistů. 
 

3)  P-SČF jmenuje v souladu s ust. § 13 Stanov SČF  Víta Vaníčka čestným členem 
SČF, a to jako výraz ocenění jeho dlouholeté práce. 
 

4) P-SČF schvaluje v souladu s ust. § 62, písm. k) Stanov SČF vnitřní předpis SČF, 
jímž je zřízen titul čestného předsedy SČF, s tím, že zřízení tohoto titulu bude 
zahrnuto i do návrhu Stanov SČF, přeloženého VH SČF. Znění předpisu: P-SČF 
zřizuje titul čestného předsedy SČF, jako výraz ocenění mimořádných zásluh o 
SČF. Titul čestného předsedy může udělit P-SČF, a to osobě, která je čestným 
členem SČF. Čestný předseda SČF může zastávat současně jakoukoli jinou funkci 
v SČF, do níž byl zvolen. 
 

5) P-SČF uděluje titul čestného předsedy SČF Vítu Vaníčkovi, a to jako výraz ocenění 
jeho vynikajících zásluh o uspořádání úspěšné Světové výstavy poštovních známek 
PRAGA 2018, jejíhož organizačního výboru byl předsedou. 
 

6) P-SČF volí do funkce předsedy SČF dosavadního pověřeného předsedu SČF Julia 
Cacku, a to na dobu do konání nejbližší valné hromady SČF. 

 
Pro: 13            Proti: 0           Zdržel se: 1 
 
Zapsal: Cacka 
V Praze dne 28.10.2020 

 


