
Návrh 

 

ÚKOLY SČF NA OBDOBÍ LET 2016 – 2020 
 

1.  VNITROSVAZOVÁ ČINNOST: 

1. podporovat členy SČF v jejich sběratelské a badatelské činnosti a hájit jejich zájmy 

v souladu s příslušnými ustanoveními Stanov SČF; zprostředkovávat kontakty na 

odborníky a zkušené sběratele, pokud se někdo s odborným požadavkem obrátí na 

SČF; 

2. podporovat svazový vzdělávací systém pro členy KF, OS a jejich sekcí, využívat 

přitom filatelistické výstavy a další akce k pořádání odborných seminářů a přednášek 

v rámci doprovodného programu; 

3. podporovat zájem o filatelii u všech zájemců – od mládeže po seniory – a získávat je 

pro členství v SČF, v této souvislosti organizovat (popř. i s dalšími subjekty) 

propagační filatelistické výstavy, besedy, křty známek a celin, autogramiády, 

přednášky a další akce při různých vhodných příležitostech, publikovat o našem oboru 

v nefilatelistických sdělovacích prostředích, s cílem oslovit veřejnost; 

4. prohlubovat všestrannou spolupráci s Českou poštou, s.p., ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR, Poštovním muzeem ČP, vydavateli filatelistické literatury a 

filatelistickými obchodníky; 

5. novelizovat vnitrosvazové předpisy v návaznosti na schválené Stanovy SČF; 

6. vyhledávat možnosti sponzorů (finančních zdrojů i bezplatných služeb) pro činnost 

SČF; 

7. spravovat a postupně rozšiřovat odbornou knihovnu, v jejím rámci zřídit svazové 

informační středisko, jehož smyslem by bylo zvyšovat informovanost veřejnosti 

(filatelistické a zejména nefilatelistické) o našem oboru-filatelii, o SČF a možnostech 

a výhodách členství v něm, přinášet informace o pořádání výstav, inauguracích 

nových známek, přednáškách, besedách, poradenské službě Komise znalců a dalších 

akcích; 

8. věnovat zvýšenou pozornost webovým stránkám SČF a učinit z nich hlavní zdroj 

informací o veškeré činnosti SČF; 

9. obnovit činnost publikační komise, s cílem podněcovat a koordinovat vydávání 

filatelistické literatury, a to i ve spolupráci s dalšími vydavateli; 

10. pokračovat v činnostech zaměřených na ochranu sběratelů před padělky materiálů 

sběratelského zájmu v našem oboru, podporovat získávání odborníků z řad SČF pro 

práci v Komisi znalců a informování sběratelské veřejnosti o nových poznatcích na 

tomto poli; 

11. navázat užší spolupráci s Českým svazem obchodníků s poštovními známkami, který 

jako občanské sdružení působí již od roku 1990. Cílem je, aby i u nás fungovaly a 

spolupracovaly tři pilíře filatelie: SČF – Česká pošta – Český svaz obchodníků 

poštovními známkami. 

 

 

2.  VÝSTAVNÍ ČINNOST: 

1. věnovat maximální pozornost přípravě Světové výstavy poštovních známek 

PRAGA 2018; 

2. každý rok organizovat minimálně jednu soutěžní výstavu;  

3. propagovat možnost získání kvalifikace i na výstavách dalších filatelistických svazů, 

zejména těch, s nimiž má SČF uzavřenu dohodu o spolupráci; 



4. napomáhat organizování bilaterálních filatelistických výstav, zejména těch, které již 

získaly svou tradici (česko-německé, česko-polské, česko-slovenské); 

5. podporovat mezinárodní virtuální výstavu EXPONET, doporučovat a získávat pro ni 

nové exponáty;  

6. prostřednictvím Informací SČF, webových stránek SČF i dalšími způsoby informovat 

členy SČF a ostatní zájemce (členy partnerských zahraničních filatelistických svazů) o 

možnostech vystavovat v ČR i v zahraničí; 

7. metodicky pomáhat vystavovatelům ve zpracování a zkvalitňování exponátů; 

8. zpracovat a průběžně aktualizovat pokyny (manuál) pro přípravu výstav. 

 

 

3. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY: 

1. navrhovat a zapojovat vhodné členy SČF za delegáty různých komisí FIP a FEPA, 

2. připravovat svazové jurymany SČF pro získání mezinárodní akreditace FEPA a FIP, 

3. připravovat svazové znalce SČF pro členství v AIEP; 

4. spolupracovat s národními filatelistickými svazy, s nimiž SČF uzavřel dohodu 

o spolupráci, na výchově jurymanů a znalců; 

5. propagovat SČF prostřednictvím článků ve FEPA NEWS, FLASH a dalších 

mezinárodních periodicích; 

6. spolupracovat s AIEP a s příslušnou Komisí FIP v boji s padělky. 


