
ZPRAVODAJ SVAZU ČESKÝCH FILATELISTŮ Číslo 1/2020

Vážení přátelé, členové a členky Svazu českých filatelistů,
zdravím Vás všechny v novém roce, který je pro náš Svaz výjimečný tím, že v jeho zá-

věru se sejde řádná Valná hromada, na níž na další období budou voleni členové nejvyšších
svazových orgánů – předsednictva a revizní komise. Neřeknu nic nového, když konsta tuji,
že každá organizace je taková, jakou si ji její členové vytvoří. Ze zkušenosti vím, že v našem
Svazu je dostatek členů, kteří jako funkcionáři jsou a budou ochotni pracovat na tom, aby
SČF zvládl veškeré úkoly a problémy, které přináší současná doba. Přeji Vám tedy, abyste
při návrhu kandidátů do budoucího předsednictva SČF měli šťastnou ruku a vycházeli
především z toho, že členství v něm není za odměnu, ale pouze a jedině na práci (ale to

Vy jistě dobře víte sami).  
A druhá věc, která s Valnou hromadou souvisí. V tomto čísle Informací dostáváte do rukou návrh aktuali -

zovaných Stanov SČF, který na ní bude projednáván. Úprav, které byly navrženy, není mnoho, protože už před -
cho zí Stanovy byly zpracovány kvalitně a činnosti Svazu dobře sloužily. Pracovní skupina, která na nich praco -
vala, usilovala především o to, aby navržené úpravy odrážely současný reálný stav v naší organizaci. Nyní je
na Vás, abyste tento návrh posoudili a svoje případné připomínky a návrhy včas předali sekretariátu SČF.

Ve Svazu už nás dávno není 75.000, jak tomu bývalo před lety. O to větší důraz musíme klást na efektivitu
vnitrosvazové práce. Ta musí být rozhodující v naší činnosti, neboť od toho se bude odvíjet prosperita nejen
celé naší organizace, ale i jednotlivých klubů filatelistů a odborných společností. Valná hromada bude při-
jímat i rozhodnutí o směřování a činnosti SČF na minimálně příštích pět let. I na toto téma uvítáme podněty
– pokud je máte, prosím, abyste je sekretariátu SČF předali co nejrychleji.

Na závěr mi dovolte, abych nám všem popřál hodně zdraví a samozřejmě i radosti z naší společné záliby
– filatelie. Julius Cacka, pověřený předseda a tajemník SČF

Vážení přátelé filatelie,
v dnešním úvodníku naváži volně na předchozí text současného předsedy SČF a na jeho

věcnou poznámku, že dnešní stav našeho Svazu již netvoří desetitisíce členů, jak tomu bylo
před léty. Náš počet se z mnoha příčin postupně snižoval, a v souladu s tím se dostal i stav
členů předsednictva SČF až na dnešních 15 osob. V nových stanovách, které jsou vám
předkládány v tomto mimořádném čísle INFORMACÍ k připomínkování, je navrženo
předsednictvo složené už pouze z 11 osob. 

Vyplývá z toho pro nás, klubové funkcionáře, nesmírná zodpovědnost pro delegování
svých členů do tohoto vrcholného svazového orgánu. Přečteme-li si ve stanovách na-

vrhované zaměření Svazu - Poslání a cíle činnosti SČF (účel spolku), a kapitolu Předsednictvo, uvědomíme
si, že musíme opravdu dobře zvažovat, koho navrhneme. Schopných a znalých členů je v klubech mnoho,
ovšem měli by být i ochotni obětovat svůj čas a energii této čestné funkci. Ta přináší nejen radost z tvůrčí práce,
ale někdy také těžkosti a komplikace. Ostatně, takový už je život. Měli bychom navrhovat ty klubové kolegy,
kteří se do předsednictva sami hlásí, mají zájem a cítí, že by tuto odpovědnou funkci zastávali dobře. Ne-
šetřeme důvěrou. Marně se neříká, že dobří funkcionáři nerostou na stromech, ale musí se vychovat.

(pokračování na straně 8)
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Stanovy Svazu českých filatelistů, z. s.
(návrh znění pro jednání Valné hromady SČF dne 1. 11. 2020)

vydávat odbornou filatelistickou literaturu a podněcovat
její tvorbu.
§ 9 Spolupracovat s Poštovním muzeem ČP v Praze
při studiu poštovní historie a při studiu českých, česko-
slovenských a popř. i dalších poštovních známek a jiných
předmětů filatelistického zájmu.
§ 10 Reprezentovat ČR ve FIP, v Evropské federaci
filatelistických sdružení (FEPA), v Mezinárodní asociaci
filatelistických znalců (AIEP), Mezinárodní asociaci
filatelistických novinářů (AIJP) a v jiných mezinárodních
filatelistických sdruženích, zabezpečovat spolupráci se
zahraničními svazy filatelistů a s mezinárodními filate -
listickými organizacemi, vytvářet podmínky pro účast
exponátů členů SČF na výstavách v zahraničí.
§ 11 Poskytovat odbornou konzultační pomoc členům
SČF ve všech oblastech filatelie, poskytovat pomoc
pozůstalým po zemřelých členech v pozůstalostním
řízení týkajícím se jejich filatelistických sbírek.

Hlava II
Členství v SČF, práva a povinnosti členů

§ 12 Členem SČF může být každá osoba (fyzická i
právnická), která se dobrovolně a písemně přihlásí za
člena, souhlasí se Stanovami SČF a jeho Etickým kode -
xem, dodržuje je a zavazuje se platit členské příspěvky
SČF (a jeho základních organizačních jednotek, jejichž je
členem, pokud je v rámci základní organizační jednotky
vybírán) ve stanovené výši. Přihlášku člena mladšího 18 let
spolupodepisuje jeho zákonný zástupce. Členové mladší
18 let nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do
orgánů SČF (práva a povinnosti členů SČF pro ně tedy
platí s tuto výhradou). Právnickou osobu jako člena SČF
zastupuje v rámci SČF její statutární orgán, pokud neurčí
jiného zástupce; při hlasování má jeden hlas.

O přijetí za člena SČF rozhoduje výbor základní
organizační jednotky (dále jen „ZOJ“) SČF (viz § 18), v níž
podal zájemce o členství přihlášku. Pokud se člen SČF
uchází o členství i v další ZOJ, rozhoduje o jeho přijetí do
této ZOJ její výbor. V případě, že člen ZOJ závažně poruší
její vnitřní organizační předpis, může jej ZOJ vyloučit ze
svých řad, a to na členské schůzi většinou přítomných
členů (pro případné přezkoumání vyloučení ze ZOJ je
příslušná revizní komise ZOJ nebo revizor ZOJ); členství
v SČF však zůstává zachováno a takový člen se může při-
hlásit do jiné ZOJ, nebo do KF při sekretariátu SČF (dále
jen „S-SČF“).

O přijetí člena kroužku mladých filatelistů (dále jen
„KMF“) rozhoduje vedoucí kroužku. Členem KMF může
být jen fyzická osoba, a to ve věku do 18 let, v případě
osob připravujících se na své budoucí povolání (studenti,
učňové apod.) do věku 21 let. Po dosažení uvedené horní
hranice věku člen KMF přejde do některé ZOJ. Člen KMF
je členem SČF prostřednictvím ZOJ, při níž je KMF zřízen,
u KMF zřízených jinak je členem prostřednictvím KF při S-
SČF. V případě, že člen KMF závažně poruší jeho vnitřní
organizační předpis, může jej vedoucí z KMF vyloučit
(pro případné přezkoumání vyloučení z KMF je příslušná
revizní komise ZOJ nebo revizor ZOJ, u níž je KMF zřízen,
v ostatních případech revizor KF při S-SČF); členství v SČF
však zůstává zachováno a takový člen se může přihlásit do
jiného KMF, popř. do jiné ZOJ, nebo do KF při S-SČF.

Svaz českých filatelistů, z. s. (dále jen „SČF“) je dobro -
volným samosprávným spolkem působícím ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Svou činnost vyvíjí na území České republiky (dále
jen „ČR“). Jeho sídlo je v Praze, adresa sídla je 110 00
Praha 1, Opletalova 29. SČF má právní osobnost, jeho
IČO je 44 29 76.

SČF je nástupcem Svazu československých filatelis tů,
který vznikl usnesením ustavujícího sjezdu v roce 1965.

Hlava I
Poslání a cíle činnosti SČF (účel spolku)

§1 Sdružovat prostřednictvím klubů filatelistů,
odborných společností a kroužků mladých filatelistů
sběratele poštovních známek, celin, celistvostí a ostat -
ních předmětů filatelistického zájmu, a badatele, znalce
a další zájemce o tento obor, a to na principu místním,
resp. regionálním, nebo podle odborného zájmu. Usilo -
vat přitom o zachování a posílení jednoty filatelistického
hnutí v České republice.
§ 2 Podporovat zájem o filatelii u všech zájemců – od
mládeže po seniory – a získávat je pro členství v SČF.
§ 3 Šířit teoretické a praktické znalosti ve všech
oborech filatelie, působit na zvyšování odborné úrovně
členů přednáškami, semináři, poradenskou činností,
pořádáním soutěžních a propagačních filatelistických
výstav a vedením svazové knihovny. Pro potřeby
hodnocení výstavních exponátů zabezpečovat výchovu
svazových hodnotitelů (jurymanů) a jejich prostřednic-
tvím zajišťovat trvalý kontakt s vystavovateli.
§ 4 Hájit oprávněné zájmy členů zejména ve vztahu
ke státním a dalším orgánům a institucím, jejichž činnost
souvisí s filatelií, dále pak v případě potřeby vůči orgá -
nům činným v trestním řízení a vůči subjektům působícím
na filatelistickém trhu.
§ 5 Ochraňovat sběratele před padělateli a padělky
poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu a
jejich distributory a spolupracovat s příslušnými orgány
při jejich odhalování. Za tím účelem zabezpečovat vý-
chovu svazových znalců. Ochraňovat sběratele před
všemi vlivy, které jsou v rozporu s etickým kodexem
filatelie přijatým SČF, Světovou poštovní unií (UPU) a
Mezinárodní filatelistickou federací (FIP).
§ 6 Umožňovat svým členům doplňování sbírek před -
mětů filatelistického zájmu pořádáním výměnných
schůzek, aukcí, prodejem filatelistického materiálu,
publikací apod. Při těchto činnostech spolupracovat s
filatelistickými obchodníky a jejich organizacemi.
§ 7 Ve spolupráci s Českou poštou, s.p. (dále jen „ČP“)
zajišťovat pro členy SČF optimální podmínky pro odběr
poštovních známek a ostatního filatelistického materiálu
ČR a spolupracovat i v otázkách týkajících se rozvoje a
propagace české filatelie. Spolupracovat s vydavatelem,
výrobcem a distributorem poštovních zná mek, celin a
dalších předmětů filatelistického zájmu ČR. Při sestavování
emisního plánu poskytovat vydavateli doporučení v rámci
etického kodexu filatelie, přijatého SČF, UPU a FIP, a po-
skytovat mu informace a doporučení potřebná k tomu, aby
nedocházelo k nežádoucím vydáním.
§ 8 Samostatně nebo ve spolupráci s jinými vydavateli
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Dokladem o členství v SČF je platný členský prů-
kaz, který vystavuje výbor ZOJ, u členů KMF vedoucí
kroužku. Dokladem o zaplacení členského příspěvku je vy-
lepená členská známka SČF na příslušný rok. 

Členové SČF neručí za jeho závazky a dluhy.
§ 13 Čestným členem SČF (dále jen „čestný člen SČF“)
může být fyzická nebo právnická osoba, člen SČF, kterou
tím jmenuje předsednictvo SČF (dále jen „P-SČF“), a to
jako výraz úcty či poděkování za vynikající činnost v SČF
nebo za jeho mimořádnou podporu. Čestný člen má
práva a povinnosti člena SČF, neplatí ale členské přís pěvky
SČF (jde tedy o jistou formu vyznamenání SČF).
§ 14 ZOJ může mít i přidružené členy (dále jen „přidru -
žený člen ZOJ“), pokud se pro to ve své vnitřní organizační
normě rozhodne (a v jejím rámci upraví jejich postavení).
Přidruženým členem může být fyzická nebo právnická
osoba, která se k přidruženému členství přihlásí v některé
ZOJ, na jejíž činnosti se chce podílet. O přijetí přidruže ného
člena rozhoduje výbor ZOJ, v níž podal zájemce o při -
družené členství přihlášku. Přidružení členové nejsou členy
SČF a neplatí členský příspěvek SČF (platí pouze pří-
spěvek ZOJ, je-li pro takové případy v rámci ZOJ stano ven),
nemají hlasovací právo a nemohou být voleni do orgánů
SČF ani ZOJ. Ze ZOJ mohou kdykoli vystoupit; o ukončení
jejich členství může rozhodnout i výbor ZOJ (pro případné
přezkoumání rozhodnutí o takovém ukončení členství je pří-
slušná revizní komise ZOJ nebo revizor ZOJ).
§ 15 Člen SČF má právo:
a) účastnit se zájmové činnosti v SČF a jeho ZOJ;
b)volit a být volen do orgánů ZOJ a SČF (s výjimkou

uvedenou v § 12);
c) být informován o činnosti a hospodaření ZOJ (jejímž

je nebo jejichž je členem) a SČF (prostřednictvím
ZOJ, ve které platí členský příspěvek SČF);

d)prostřednictvím ZOJ se obracet na orgány SČF s pod -
něty a žádat odpověď;

e) požádat o radu, konzultaci a pomoc ve věcech souvi -
sejících s filatelistickým zájmem;

f) odvolávat se k příslušným orgánům ZOJ nebo SČF
proti rozhodnutím týkajícím se jeho členství v ZOJ a SČF.

§ 16 Člen SČF je povinen:
a) dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy SČF a

platit včas stanovené členské příspěvky SČF a člen-
ské přípěvky ZOJ;

b)dodržovat podmínky služeb pro členy, zejména při
odběru poštovních známek a dalšího filatelistického
materiálu;

c) odpovědně vykonávat svěřené a přijaté funkce po
celé funkční období.

§ 17 Členství v SČF zaniká:
a) vystoupením člena ze SČF;
b) úmrtím člena (v případě právnické osoby jejím zánikem);
c) vyloučením pro závažné porušení povinnosti vy-

plývající ze členství; o vyloučení rozhoduje P-SČF s při-
hlédnutím k vyjádření ZOJ, ve které je daná osoba
členem a v níž platí členský příspěvek SČF; obecně se
v této věci rozhoduje podle § 237 až 242 OZ; pro pří-
padné přezkoumání rozhodnutí o vyloučení je přísluš -
ná revizní komise SČF (dále jen „RK SČF“); osoba vy-
loučená ze SČF může být opět přijata za člena jen s
předchozím souhlasem P-SČF;

d)nezaplacením členského příspěvku SČF ve stanove -
ném termínu, a to za splnění podmínek uvedených v
§ 238 OZ.

Hlava III
Základní organizační jednotky SČF

§ 18 Základními organizačními jednotkami SČF („ZOJ“)
jsou:
a) kluby filatelistů (dále jen „KF“);
b)odborné společnosti (dále jen „OS“).

ZOJ nemají právní osobnost, pokud nejde o
pobočný spolek (viz Hlava IV), který naopak právní
osobnost má. ZOJ naplňují a realizují poslání a cíle SČF.
§ 19 ZOJ mohou přijímat vlastní vnitřní organizační
normy, které nesmějí být v rozporu se Stanovami SČF,
dalšími vnitřními předpisy SČF a obecně závaznými práv -
ními předpisy. Pokud má některá ZOJ vnitřní organizační
normu, která není v souladu se Stanovami SČF, musí být
tento nesoulad odstraněn do 6 měsíců od data platnosti
jejich aktuálního znění.
§ 20 Činnost ZOJ je financována z vlastních zdrojů, ze-
jména z členských příspěvků ZOJ. Výši příspěvků si ZOJ
stanoví sama tak, aby byl zabezpečen jak odvod člen-
ských příspěvků SČF (které odvádí sekretariátu SČF), tak
vlastní finanční potřeba. ZOJ může od svých členů při-
jímat i dobrovolné mimořádné členské příspěvky v
libovolné výši.
§ 21 Každý člen SČF může být členem jednoho KF a
libovolného počtu OS. Členský příspěvek SČF platí
pouze jednou, a to v té ZOJ, jejímž prostřednictvím je
členem SČF, nebo v KMF (v ostatních ZOJ platí pouze
příspěvek pro ZOJ, pokud je vybírán).
§ 22 Pokud někde nepůsobí ZOJ (nebo zájemce do ní
nechce vstoupit), může člen SČF nebo uchazeč o člen-
ství v SČF podat přihlášku v KF při S-SČF; agendu tohoto
KF vede uvolněný funkcionář pověřený vedením S-SČF.

Hlava IV
Pobočné spolky SČF

§ 23 Každá ZOJ se může ucházet o postavení poboč -
ného spolku SČF (dále jen „PS“). Návrh podává výbor
ZOJ na základě projednání a schválení členskou schůzí
ZOJ, a to předsednictvu SČF. To návrh projedná na nej-
bližším zasedání, a pokud ho schválí, podá návrh na zá-
pis PS do veřejného rejstříku. Postavení členů SČF, kteří
jsou členy PS, se nemění.

ZOJ může jako PS začít působit až dnem zápisu
do veřej ného rejstříku, do té doby nemůže bez souhlasu
P-SČF vstupovat do práv a závazků.

Název PS musí obsahovat výraz „KF“ nebo „OS“
(nebo „Komise“ – v případě OS Komise znalců a OS Ko -
mi se jurymanů /viz § 28/) a označení „pobočný spolek
SČF, z. s.“.
§ 24 PS má právní osobnost odvozenou od právní
osobnosti SČF. PS může mít práva a povinnosti a na -
bývat je v rozsahu určeném Stanovami SČF a zapsaném
ve veřejném rejstříku.

PS může svým jménem jako hlavní vyvíjet jen
takovou činnost, která slouží k uspokojování a ochraně
zájmů, k jejichž naplňování byl SČF založen a které jsou
uvedeny v Hlavě I Stanov SČF. Vedle této hlavní činnosti
může PS vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, spočí -
vající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její
účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném
využití spolkového majetku. 

SČF a jeho členové neručí za závazky a dluhy PS.
PS vede samostatné účetnictví, a to v souladu s

obecně platnými předpisy. Kopii účetní uzávěrky předává
v termínu stanoveném P-SČF sekretariátu SČF.
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§ 25 Činnost PS se řídí Stanovami SČF a vnitřní orga -
nizační normou PS (stejně jako činnost jiných ZOJ), s při-
hlédnutím k právní osobnosti PS. V případech neuvede -
ných ve Stanovách SČF se na PS vztahují příslušná
ustanovení OZ (zejména § 228 až 231, 234, a související).

Hlava V
Kluby filatelistů a odborné společnosti

§ 26 KF se ustavují na principu územním, OS na prin -
cipu odborné zájmové činnosti. Jejich činnost přispívá
k dosahování cílů a naplňování poslání SČF.
§ 27 KF vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně
třemi zakládajícími členy a písemnou registrací v S-SČF.
Návrh na registraci obsahuje jména a další osobní údaje
nejméně tří volených funkcionářů přípravného výboru
klubu a zápis z ustavující schůze. Zápis musí obsahovat
vyjádření, že se přítomní seznámili se zněním Stanov
SČF a zavazují se je dodržovat. Pokud nejde o členy SČF,
doručí S-SČF své přihlášky za člena SČF; o jejich přijetí
rozhodne S-SČF. Po kontrole předložených dokladů
oznámí S-SČF klubu souhlas se vznikem a přidělí mu
registrační číslo. KF může mít i členy přidružené, jejich
postavení je popsáno v § 14. 
§ 28 OS vzniká zakládací listinou podepsanou nejméně
deseti zakládajícími členy, členy SČF, a schválením P-
SČF. Její činnost se řídí vlastní organizační normou, která
musí být v souladu se Stanovami SČF a je předkládána
k registraci S-SČF. OS může mít i členy přidružené, jejich
postavení je popsáno v § 14.

OS SČF jsou i Komise znalců (dále jen „KZ“) SČF
a Komise jurymanů (dále jen „KJ“) SČF působící v před-
chozích obdobích jako komise P-SČF. KJ svou stávající
organizační normu příslušně upraví do 6 měsíců od
účinnosti nyní platných Stanov SČF. Svůj název upraví na
„Komise jurymanů, OS SČF, z. s.“. 
§ 29 ZOJ jsou dílčím způsobem samostatně hospo-
dařícími jednotkami v rámci SČF. S výjimkou PS nemají
právní osobnost. O svém hospodaření předkládají jed -
nou ročně, v termínu stanoveném P-SČF, zprávu S-SČF.
Pokud chce ZOJ vyvíjet samostatnou vedlejší hospo-
dářskou činnost v oboru filatelie (jednorázově nebo
opakovaně), musí k tomu získat předem písemný sou -
hlas P-SČF, obsahující podmínky této činnosti; to se ne-
vztahuje na PS.
§ 30 ZOJ mohou pro potřeby své činnosti zřizovat
sekce, pracovní skupiny a komise pro řešení zadaného
úkolu, a to trvalé nebo dočasné.
§ 31 ZOJ zaniká, dohodne-li se na tom nejméně dvou-
třetinová většina členů přítomných v době usnášení na
její členské schůzi. O záměru zániku musejí být předem
písemně informováni všichni členové ZOJ. Likvidace
proběhne podle obecně závazných právních předpisů.
Zprávu o tom je povinen předložit předseda ZOJ do
sedmi dnů S-SČF, který ji předá k projednání P-SČF. Při-
tom členství jednotlivých členů v SČF zůstane zachová -
no; přidružené členství v ZOJ zaniká.

V případě, že některá ZOJ přes opakované písem -
né upozornění P-SČF svou činností porušuje Stanovy
SČF a/nebo jeho dobré jméno, může ji P-SČF zrušit, a
to svým usnesením, pro které musí hlasovat nejméně dvě
třetiny všech členů P-SČF. Pro případné přezkoumání
takového rozhodnutí je příslušná revizní komise SČF. Li-
kvidace ZOJ proběhne stejně, jako v případě popsaném
v předchozím odstavci, členství jednotlivých členů v SČF
zůstane zachováno; přidružené členství v ZOJ zaniká. 

Hlava VI
Orgány ZOJ

§ 32 Orgány ZOJ jsou:
a) členská schůze (dále jen „ČS“);
b)výbor;
c) revizor (popř. revizoři).

Členská schůze ZOJ
§ 33 ČS jako nejvyšší orgán ZOJ svolává výbor nejmé -
ně jedenkrát ročně, a to alespoň 15 dnů před stanove -
ným termínem, způsobem v místě obvyklým. Z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas
zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly mož -
nost členů se ho zúčastnit.
§ 34 ČS ZOJ je schopna se usnášet, pokud je přítom -
na většina jejích členů. Usnesení přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době usnášení (výjimkou je případ
uvedený v § 36 písm. k, kdy se požaduje nejméně dvou-
třetinová většina); každý člen má jeden hlas.

Není-li ČS schopna se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání náhradní ČS,
která může jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Náhradní ČS je schopna
usnášení za účasti libovolného počtu členů. Usnesení při-
jímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení
(výjimkou je případ uvedený v § 36 písm. k, kdy se poža -
duje nejméně dvoutřetinová většina); každý člen má
jeden hlas.
§ 35 Mimořádnou ČS svolává výbor ZOJ, pokud se na
tom výbor usnese, nebo z podnětu nejméně třetiny
členů, nebo revizní komise SČF, nebo revizora (revizorů)
ZOJ. Pro konání mimořádné ČS platí stejné podmínky
jako pro konání ČS.
§ 36 ČS zpravidla:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti;
b)projednává a schvaluje zásadní směry další činnosti;
c) projednává a schvaluje rozpočet;
d)projednává a schvaluje zprávu o hospodaření;
e) projednává a schvaluje zprávu revizorů;
f) projednává a schvaluje volební řád pro volbu výboru

a revizora (revizorů);
g)volí členy výboru;
h) volí revizora (revizory);
i) před Valnou hromadou SČF na ni volí delegáta (dele -

gáty);
j) stanoví výši členských příspěvků pro ZOJ s tím, že

může zmocnit výbor ZOJ k jejich případné změně v
období mezi ČS;

k) rozhoduje o zániku ZOJ.
§ 37 O konání ČS musí výbor ZOJ do třiceti dnů vyho -
tovit zápis, z nějž je zřejmé, kdo zasedání svolal, jak a kdy
se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké pří-
padné další činovníky ČS zvolila, jaká usnesení přijala a
kdo a kdy zápis vyhotovil. Kopii zápisu pošle výbor S-SČF.
§ 38 U větších ZOJ může působnost členské schůze
plnit shromáždění delegátů. Počty a způsob volby dele -
gátů na shromáždění určí výbor ZOJ; každý delegát má
přitom tolik hlasů, kolik zastupuje členů ZOJ.
§ 39 Pokud to je třeba, vyzve P-SČF všechny jednotlivé
ZOJ, aby na program své nadcházející ČS zařadily kon-
krétní bod, důležitý pro celý spolek (SČF), a navrhne
znění usnesení, o kterém se má hlasovat; v tomto případě
jde o dílčí členské schůze SČF ve smyslu § 255 OZ.
Každá ZOJ pak oznámí S-SČF počet zúčastněných členů
na členské schůzi a počet odevzdaných hlasů, které se
poté v rámci celého spolku (SČF) sčítají. Dílčí členské
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schůze se musejí konat v časovém úseku stanoveném P-
SČF. Pro jejich konání platí zásady uvedené v § 33 a násl.

Výbor ZOJ
§ 40 Výbor řídí činnost ZOJ mezi ČS a odpovídá za její
hospodaření. Funkční období výboru je pětileté, pokud
při jeho volbě nestanoví ČS jinak.
§ 41 Výbor tvoří předseda, místopředseda, hospodář a
případně i další zvolení členové. U menších ZOJ je možné
sloučení funkcí. Výbor musí mít nejméně tři členy. Schůze
výboru je schopna se usnášet, pokud je přítom na většina
jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů
přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Revizoři ZOJ
§ 42 ČS volí nejméně jednoho revizora. Funkční
období revizorů je pětileté, pokud při jeho volbě ne-
stanoví ČS jinak. Pokud je revizorů zvoleno více, tvoří
společně revizní komisi. Schůze komise je schopna se
usnášet, pokud je přítomna většina jejích členů. Usne -
sení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení; každý člen má jeden hlas.
§ 43 Revizoři dohlížejí na hospodaření příslušné ZOJ.
Mohou kdykoli nahlížet do jejích účetních knih a účtů.
Revizoři dále dohlížejí na dodržování Stanov SČF a
vnitřních předpisů SČF a příslušné ZOJ. Jsou příslušní
pro případné přezkoumání rozhodnutí o ukončení člen-
ství a přidruženého členství v ZOJ.
§ 44 Revizoři mají právo účastnit se jednání výboru
ZOJ s hlasem poradním.
§ 45 Před konáním ČS jsou revizoři povinni vypracovat
písemnou zprávu o výsledcích své činnosti v uplynulém
období a předložit ji ČS ke schválení. Kopii zprávy revi -
zorů posílá výbor ZOJ S-SČF.

Hlava VII
Kroužky mladých filatelistů

§ 46 KMF mohou zřizovat ZOJ, nebo ve spolupráci se
SČF školy, domy dětí a mládeže a další subjekty, z jejichž
statutu vyplývá péče o mládež. KMF podléhá registraci
v S-SČF prostřednictvím Komise mládeže P-SČF (dále
jen „KM“).
§ 47 Vedoucím KMF musí být člen SČF starší 21 let.
Jednotliví členové KMF jsou registrováni KM.
§ 48 KMF nemají orgány ve smyslu § 32. Jejich funkce
zajišťuje v přiměřeném rozsahu vedoucí KMF.

Hlava VIII
Regionální sdružení

§ 49 Regionální sdružení je volným neinstitucionálním
uskupením KF na základě jejich zájmu, s cílem dalšího
rozvoje organizované filatelie na daném území.

Hlava IX
Orgány SČF

§ 50 Orgány SČF jsou:
a) valná hromada SČF (dále jen „VH“);
b)předsednictvo SČF (P-SČF);
c) revizní komise SČF (dále jen „RK-SČF“).

Valná hromada SČF (shromáždění delegátů)
§ 51 VH (shromáždění delegátů) je nejvyšším orgánem
SČF. P-SČF svolává VH jednou za 5 let, a to písemnými
pozvánkami adresovanými výborům všech ZOJ, odes -
lanými alespoň 3 měsíce před stanoveným termínem. Z
pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost delegátů se ho zúčastnit.

Každý delegát VH má tolik hlasů, kolik členů SČF
zastupuje (to se stanoví podle počtu členských známek
SČF, které v daném roce zaplatila vysílající ZOJ). Více
ZOJ se může dohodnout na vyslání společného dele -
gáta, pak se jejich hlasy sčítají. Pokud chce některá ZOJ
vyslat více delegátů, hlasy se mezi ně poměrně rozdělí.

P-SČF navrhuje VH organizaci a program jejího
jednání.
§ 52 VH je schopna se usnášet, pokud přítomní dele -
gáti zastupují většinu členů SČF. 

Není-li VH schopna se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání náhradní VH,
která může jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Náhradní VH je schopna
usnášení za účasti libovolného počtu delegátů.
§ 53 Mimořádnou VH svolává P-SČF, pokud se na
tom usnese, nebo z podnětu nejméně třetiny členů SČF,
nebo z podnětu RK-SČF. Pro konání mimořádné VH
platí stejné podmínky jako pro konání VH.
§ 54 VH se mohou s hlasem rozhodujícím účastnit
pouze řádně zvolení delegáti, kteří jsou členy SČF.
§ 55 Usnesení VH je platné, hlasuje-li pro ně tolik
dele gátů, že zastupují většinu členů SČF zastoupených
delegáty přítomnými hlasování; výjimkou je případ
uvedený v § 56 písm. l, kdy se požaduje nejméně dvou-
třetinová většina.

S-SČF zajistí zveřejnění usnesení VH na inter ne -
tových stránkách SČF.
§ 56 VH:
a) schvaluje svůj jednací řád;
b) projednává a schvaluje dlouhodobou koncepci SČF;
c) pokud je to navrženo, projednává a schvaluje Stanovy

SČF;
d)projednává a schvaluje zprávu o činnosti P-SČF;
e) pokud je to navrženo, projednává a schvaluje zásady

hospodaření SČF;
f) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření SČF;
g)projednává a schvaluje zprávu RK-SČF;
h) projednává a schvaluje volební řád pro volby členů

P-SČF a RK-SČF;
i) volí předsedu a místopředsedu SČF (kteří jsou tím

současně zvoleni i za členy P-SČF) a 9 dalších členů
P-SČF (a jejich náhradníky); samostatně se volí před -
seda SČF a místopředseda SČF, najednou ostatní
členové P-SČF; volby jsou tajné, každá volba je jedno -
kolová, zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvíce
hlasů (u dalších členů P-SČF a jejich náhradníků v
pořadí podle počtu obdržených hlasů);

j) každý z kandidátů na funkce uvedené v předchozím
odstavci se může ucházet o to, aby byl do této funkce
zvolen jako uvolněný funkcionář (dále jen „UF“) řídící
S-SČF; v případě více kandidátů je jako takový zvolen
ten, kdo získal nejvyšší počet hlasů; neuchází-li se o
to žádný kandidát nebo není žádný zvolen, postupuje
se podle § 62 písm. c; 

k) volí 3 členy RK-SČF (a jejich náhradníky); volba je
tajná, jednokolová, zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají
nejvíce hlasů (v pořadí podle počtu obdržených
hlasů);

l) rozhoduje o zániku SČF.

Předsednictvo SČF
§ 57 P-SČF je nejvyšším orgánem SČF mezi VH. Vyty -
čuje cíle činnosti SČF v souladu s dlouhodobou kon cep -
cí SČF, Stanovami SČF a se zásadami schválenými VH.
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P-SČF má 11 členů; klesne-li tento počet, na-
stupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí podle
počtu hlasů obdržených ve volbách na VH.
§ 58 První zasedání P-SČF se koná bezprostředně po
skončení VH; na každém zasedání je stanoven termín a
místo zasedání následujícího, které se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů P-SČF se ho
zúčastnit. 

Návrh programu zasedání podle pokynů předsedy
SČF vypracuje S-SČF a rozešle ho členům P-SČF spolu
s pozvánkou. Program nesmí obsahovat body vyhraze -
né jen pro jednání VH (zejména ty uvedené v § 56 písm.
c, i, j, k; s výjimkami uvedenými dále). 

P-SČF je schopno se usnášet, pokud je přítomna
většina jeho členů, usnesení přijímá většinou hlasů členů
přítom ných v době usnášení (výjimky jsou uvedeny
dále); každý člen má jeden hlas.

Není-li P-SČF schopno se usnášet, sejde se za půl
hodiny od počátku předchozího zasedání jeho náhradní
schůze, která může jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání. Náhradní zasedání je
schopno usnášení za účasti libovolného počtu členů.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení (pokud není ve Stanovách SČF výslovně
uvedeno jinak); každý člen má jeden hlas.
§ 59 Člen P-SČF vykonává funkci osobně, může však
zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena P-SČF, aby za
něj při jeho neúčasti hlasoval (§ 159 odst. 2 OZ).
§ 60 P-SČF může rozhodovat i mimo zasedání v písem -
né formě nebo s využitím technických prostředků (§ 158
odst. 2 OZ). Pro výsledky takového rozhodování platí
stejné podmínky jako pro výsledky hlasování na běžném
zasedání. Výsledky se uvedou v zápisu z nejbližšího za-
sedání P-SČF.
§ 61 Členové P-SČF jsou povinni plnit uložené úkoly
odpovědně a svědomitě, v souladu s posláním a cíli
SČF, Stanovami SČF, etickým kodexem a vnitřními
předpisy SČF. Z liknavého plnění přidělených úkolů je P-
SČF oprávněno vyvodit závěry, případně člena z pra -
covního úkolu odvolat.
§ 62 P-SČF:
a) řídí činnost SČF mezi VH;
b) schvaluje plán činnosti SČF na své funkční období a na

jednotlivé roky v rámci koncepce SČF, schválené VH;
c) na svém prvním zasedání zvolí jednoho ze svých členů

jako UF řídícího sekretariát SČF (pokud tak již neučinila
VH SČF); pokud žádný ze členů P-SČF nekandiduje na
tuto funkci nebo na ni není zvolen, zvolí na nejbližším
možném dalším zasedání vhodného uchazeče z ostat -
ních členů SČF (který tak není členem P-SČF); pokud
k tomu nedojde, určí P-SČF další vhodný postup; 

d) rozhoduje o doplnění P-SČF o členy z řad náhradníků,
v pořadí podle počtu hlasů obdržených ve volbách na
VH, a to na období do konce původního volebního
období;

e) schází se nejméně dvakrát za rok, počet zasedání
stanoví samo P-SČF; v mezidobí jedná s využitím
technických prostředků, a to nejméně jednou za tři
měsíce;

f) zřizuje jako své pracovní orgány komise, např. mládeže
(KM), výstavní (KV) a pro mezinárodní vztahy (KMV),
resp. může rozhodnout o jejím zrušení, pomine-li potře -
ba její existence; jmenuje a odvolává předsedy a další
členy vedení a členy komisí a schvaluje jejich statuty;

g) podle potřeby zřizuje pracovní skupiny a poradní
orgány a jmenuje a odvolává jejich členy;

h) schvaluje rozpočet SČF na jednotlivé roky v souladu se
zásadami hospodaření, schválenými VH;

i) schvaluje výsledky hospodaření SČF za předchozí
kalendářní rok;

j) stanoví výši členských příspěvků SČF na následující
kalendářní rok; pro členy – právnické osoby, může být
příspěvek stanoven odlišně od příspěvku členů –
fyzických osob; SČF může od svých členů pro-
střednictvím S-SČF přijímat i dobrovolné mimořádné
členské příspěvky v libovolné výši;

k) schvaluje organizační řád SČF;
l) schvaluje vnitřní předpisy SČF;
m) jmenuje zástupce SČF do mimosvazových orgánů, ze-

jména do komise pro přípravu emisních plánů a do ko -
mise pro výtvarné řešení českých poštovních známek;

n) informuje ZOJ o své činnosti;
o) v případě uvolnění funkce volí předsedu a místopřed -

sedu SČF, a to na období do konce původního voleb -
ního období;

p) pozastavuje a obnovuje výkon funkce člena P-SČF;
q) rozhoduje o vyloučení člena SČF a o opětovném přije tí

vyloučeného člena;
r) schvaluje počet zaměstnanců S-SČF a rozhoduje o

uzavření a ukončení pracovně-právního vztahu s nimi a
jeho případných změnách;

s) jmenuje do funkce svazové jurymany (členy OS KJ) a
znalce a poradce (členy OS KZ), a to po ukončení
předepsaného řízení a na doporučení OS KJ resp. OS
KZ, jejímž je uchazeč o funkci členem; svazový juryman,
znalec a poradce může být z této funkce odvolán P-SČF,
pokud ve své činnosti závažně porušil Statut OS KJ
resp. OS KZ, či jejich Etický kodex, resp. Stanovy SČF
či jeho Etický kodex; odvolání je platné, hlasují-li pro ně
nejméně dvě třetiny všech členů P-SČF; pro pře-
zkoumání takového rozhodnutí je příslušná RK SČF;

t) vypracovává pro VH zprávu o své činnosti;
u) v dostatečném předstihu před VH (nejméně 30 dnů

před jejím konáním) zveřejní na webové stránce SČF se-
znam všech kandidátů ucházejících se v té době o
některou z funkcí volených VH a každému z nich
umožní představit na ní svůj program;

v) v případě, že v době mezi zasedáními VH SČF dojde ke
změně obecně závazného předpisu, v jehož důsledku
je třeba technicky upravit některou z formulací ve
Stanovách SČF, je tuto změnu oprávněno provést P-
SČF, pokud pro to budou hlasovat dvě třetiny ze všech
jeho členů; totéž platí, pokud k takové úpravě vyzve
SČF příslušný orgán státní moci nebo soud.

§ 63 Člen P-SČF může ze závažných důvodů (např.
zdravotních nebo pracovních) pozastavit své členství v
P-SČF, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Na dobu
pozastavení členství nastupuje na místo tohoto člena
do P-SČF náhradník, v pořadí podle počtu hlasů obdrže -
ných ve volbách na VH. Po skončení závažných důvodů
člen informuje P-SČF o svém návratu do funkce člena P-
SČF.
§ 64 V případě důvodného podezření ze závažného
porušení obecně závazných právních předpisů nebo ze
závažného porušení Stanov SČF nebo jiného vnitřního
předpisu SČF některým členem P-SČF může P-SČF
rozhodnout o pozastavení výkonu jeho funkce. Usnesení
P-SČF o pozastavení výkonu funkce člena P-SČF a
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usnesení o obnovení výkonu funkce člena P-SČF je
platné, hlasují-li pro ně nejméně dvě třetiny všech členů
P-SČF. Na dobu pozastavení členství nastupuje na místo
tohoto člena do P-SČF náhradník, jak je popsáno v § 63.
§ 65 Pro RK-SČF platí ustanovení § 63 a 64 obdobně.
§ 66 V případě, že předseda nebo místopředseda SČF
nemůže nadále vykonávat funkci nebo na ni rezignuje,
zvolí P-SČF na jeho místo některého ze členů P-SČF, a to
na období do konce původního volebního období.

V případě, že UF řídící S-SČF nemůže vykonávat
funkci nebo na ni rezignuje, postupuje se podle § 62
písm. c. 

V případě pozastavení členství předsedy a místo-
předsedy v P-SČF podle § 64, pozastavuje se současně
výkon jeho funkce; na dobu tohoto pozastavení jmenuje
P-SČF na jeho místo zástupce, a to způsobem uvedeným
výše.

S ukončením výkonu funkce předsedy a místo-
předsedy SČF zaniká i členství v P-SČF.
§ 67 O konání zasedání musí P-SČF do třiceti dnů vy-
hotovit zápis, z nějž je zřejmé, kdo zasedání svolal a jak,
kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení přijalo a kdy byl zápis vyhotoven, který po-
depíší předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zá-
pis je uložen v S-SČF, který zajistí jeho zveřejnění na
internetových stránkách SČF.

Revizní komise SČF
§ 68 RK-SČF má tři členy. Klesne-li tento počet, na-
stupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí podle
počtu hlasů obdržených ve volbách na VH. Svého před -
sedu si RK-SČF volí ze svých členů, a to na své první
schůzi, po ukončení zasedání VH. Pro RK-SČF platí
ustanovení § 65.
§ 69 RK-SČF:
a) kontroluje hospodaření SČF a správu jeho majetku;
b)vypracovává pro P-SČF a VH písemnou zprávu o

hospodaření a správě majetku SČF;
c) navrhuje P-SČF opatření týkající se hospodaření a

sprá vy majetku;
d)dohlíží na dodržování Stanov SČF a vnitřních předpisů

SČF ve všech orgánech SČF a jím zřizovaných institu -
cích;

e) přezkoumává odvolání členů SČF proti rozhodnutí P-
SČF.

§ 70 Členové RK-SČF mají právo účastnit se jednání P-
SČF s hlasem poradním.

Uvolněný funkcionář řídící S-SČF
§ 71 Administrativu SČF zajišťuje UF a jím řízený S-
SČF. Pracovněprávní vztah s UF vzniká na dobu určitou
jeho volbou na příslušné období, a formálně jej s ním a
s dalšími pracovníky S-SČF navazuje, rozvazuje a popř.
mění pověřený člen P-SČF, a to na základě usnesení P-
SČF.

V případě, že je pracovněprávní vztah s UF, zmíně -
ný v předchozím odstavci, ukončen před uplynutím
sjednané doby, postupuje se podle § 62 písm. c; pokud
je ukončen se členem P-SČF, jeho funkce v P-SČF tím
není dotčena.

Hlava X
Hlasování a právoplatnost usnesení

§ 72 Ve všech orgánech SČF a jeho ZOJ, pokud jsou
usnášeníschopné, rozhoduje o způsobu hlasování
(tajném nebo veřejném) prostá většina hlasů přítomných

členů nebo delegátů (na VH prostá většina hlasů, podle
počtu členů SČF, které delegáti zastupují).
§ 73 Všechny orgány SČF a jeho ZOJ se usnášejí pro-
stou většinou hlasů přítomných členů nebo delegátů a
jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů těchto orgánů, pokud v konkrétních pří-
padech není ve Stanovách SČF výslovně uvedeno jinak.

Hlava XI
Hospodaření SČF

§ 74 Majetek SČF tvoří:
a) dlouhodobý nehmotný majetek;
b)dlouhodobý hmotný majetek;
c) drobný dlouhodobý hmotný majetek;
d)zásoby;
e) finanční prostředky a ceniny;
f) pohledávky a ostatní aktiva.
§ 75 Výnosy a příjmy SČF jsou:
a) příjmy z řádných a mimořádných členských přís pěvků;
b) tržby z výstavních, kulturních a společenských akcí;
c) tržby z vlastní činnosti;
d)přijaté dary, odkazy apod.;
e) dotace a další příjmy.

Evidence všech příjmů a výnosů, zejména darů a
odkazů, musí být vedena podle pokynů S-SČF a musí
odpovídat platným právním předpisům.
§ 76 Za správu majetku a hospodaření s ním odpo vída -
jí všechny orgány a ZOJ SČF v rámci své působ nosti.
Řídí se při tom obecně platnými právními před pisy, zá-
sadami hospodaření SČF a pokyny vyšších orgánů SČF.

Hlava XII
Právní úkony činěné jménem SČF

§ 77 Pro platnost písemného právního úkonu učiněné -
ho jménem SČF se vyžaduje podpis předsedy a dalšího
člena P-SČF, nebo dvou členů P-SČF, kteří k tomu byli
pověřeni tímto orgánem; u podpisu se vždy uvádí funkce
podepisujícího. Právní úkony je možno činit pouze v
souladu se stanovisky P-SČF.
§ 78 SČF zastupuje navenek předseda SČF jako statu -
tární zástupce, a to v duchu stanovisek P-SČF. V době ne-
přítomnosti zastupuje za stejných podmínek předsedu
SČF místopředseda, případně jiný člen P-SČF pověřený
k tomu P-SČF.

Hlava XIII
Závěrečná ustanovení

§ 79 Zániku SČF předchází jeho zrušení, a to:
a) rozhodnutím o dobrovolném rozpuštění, pokud pro ně

na VH hlasuje tolik delegátů, že zastupují dvě třetiny
členů SČF zastoupených delegáty přítomnými hlaso -
vání; o záměru na dobrovolné rozpuštění SČF musí
být předem písemně informovány všechny ZOJ;

b)pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o
jeho rozpuštění;

c) rozhodnutím soudu podle § 268 OZ.
SČF nezanikne dříve, než zaniknou všechny jeho PS.

§ 80 V případě likvidace SČF jmenuje VH likvidátora,
který rozhoduje o likvidaci majetku a informuje o zániku
Ministerstvo vnitra ČR.
§ 81 Zrušuje se znění Stanov SČF schválené VH dne 5.
12. 2015 a schvaluje se toto nové znění, které bude ve
smyslu zák. č. 89/2012 Sb., OZ, doručeno veřejnému rej-
stříku, a to do 15 dnů.

Tyto Stanovy SČF nabývají platnosti a účinnosti
dnem 1. 11. 2020.
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Filatelistický Slavín

Zemřel Valentin Schiebl

Se zármutkem oznamujeme, že v den svých 93.
narozenin zemřel dlouholetý benešovský filatelista
Otakar Nigrin. Byl dlouholetým členem Klubu filatelistů
01-15 Benešov. Po určitou dobu byl i členem KV Sva zu
filatelistů, aktivně se podílel na organizaci Krajské vý-
stavy Benešov 1988 i výstav svého klubu. Funkce v
klubu vykonával svědomitě k prospěchu celé organi -
zace. Byl výborným kamarádem, ochotný kdykoliv po -
radit. Čest jeho památce.        Jiří Zach, 01-15 Benešov

IN FOR MA CE SČF, číslo 1/2020.
Vy dá vá Sva z čes kých fi la te listů, z.s., Opletalova 29, 110 00 Praha 1; www.in for ma ce-scf.cz
Uzávěrka čísla: 20. ledna 2020. Adresa redakce: sekretariat@informace-scf.cz
Redakční rada: PaedDr. Josef Šolc, šéfredaktor; členové: JUDr. Ing. František Beneš, CSc., Ing. Petr Fencl, Mgr.
Jaroslav Maleček, Ing. Mgr. Rudolf Schindler, Mgr. Václav Špatný, RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc.
Gra fic ká úpra va: Mgr. Vla di mír Münzberger.

Před vánočními svátky nás zastihla smutná zpráva.
Dne 15.12.2019 ve věku 87 let zemřel nestor brněnské
filatelie Mgr. Valentin Schiebl. Pocházel z rodiny filate -
listů a byl svědomitým pokračovatelem rodinné tradice.
Jeho dědeček byl poštmistrem a jeho otec významným
brněnským filatelistickým funkcionářem, který byl v
sedmdesátých letech i předsedou krajského výboru
SČSF a členem ústředního výboru SČSF. 

Valentinovy filatelistické začátky jsou spojeny s vysta -
vením exponátu ve třídě mladých filatelistů na Celo-
státní výstavě poštovních známek BRNO 1948. Poté se
úspěšně zúčastňoval dalších filatelistických výstav. Jeho
stěžejní prací byl exponát z doby temna o koncentrač -
ních táborech. Poslední soutěžní výstavou pro něj bylo
BRNO 1984. Kromě toho se zúčastnil řady propagač -
ních výstavek v Brně i jinde. 

Byl v první řadě neúnavným filatelistickým funkcio -
nářem v klubu, na kraji a poté i na úrovni nejvyšší. Po
svém otci Ing. Valentinu Schieblovi a Ludvíku Broklovi
převzal žezlo předsedy největšího brněnského klubu
06-22 Alfonse Muchy, které zastával v letech 1991-2010.
Po dvě funkční období byl také členem předsednictva
Svazu českých filatelistů. V rámci klubu A. Muchy se stal
nejen čestným členem, ale i čestným předsedou klubu
06-22 AM v Brně (v roce 2011). Obdržel všechny stupně
svazových vyznamenání a v roce 2018 byl vyzván k zá-

pisu do knihy čestných členů SČF – nejvyššího sva -
zového ocenění. Tato slavnostní chvíle nastala na valné
hromadě klubu dne 6. února 2018 (viz foto). 

Své organizační schopnosti celou dobu dokazoval i v
nejrůznějších funkcích na filatelistických výstavách, ať už
jako člen výstavního či filatelistického odboru výstav
BRNO 1966 a BRNO 1974, nebo později jako vedoucí
filate listického odboru BRNO 1984. To vše vyústilo ve
funkce předsedy organizačních výborů BRNO 2000 a
mezinárodní výstavy BRNO 2005. A to pomíjím řadu
menších odborných, mezikrajových, místních a pro-
pagačních výstav, konaných v Brně i jinde. Je mi velice
zatěžko hod notit konkrétní filatelistické kroky nebo naše
vzájem né kontakty. Naše spolupráce je spjata s mnoha
posledními desetiletími jeho i mé filatelistické činnosti a
nelze vše vyjmenovat. Vždyť první moje vzpomínky na
něho jsou již z roku 1966 při tehdejší celostátní výstavě
známek. Od té doby se postupně naše přátelství na poli
organizované filatelie stále prohlubovalo a přetrvalo více
jak 53 let. Bylo mi ctí pracovat po jeho boku. Byl pro mě
a pro mé okolí vzorem filatelisty s mohutným rozsahem
své sběratelské činnosti, ale také vzorem neúnavného
organizátora brněnské filatelie. A tak mám ve Valentinovi
velkého učitele a cokoli konám, tak se v skrytu duše
ptám, co by dělal v této situaci on. Zůstává nám všem
stálým vzorem i mementem v naší filatelistické práci.
Odešel při plném vědomí své dobře vykonané práce.
Ještě tři dny před jeho skonem jsme spolu hovořili o naší
další spolupráci…                                     Zdeněk Okáč

(pokračování ze strany 1)
Pro členství v předsednictvu je třeba jak zkušených a osvědčených osob, tak mladých, nadšených lidí s

potřebným elánem, znalých moderní techniky, zásad marketinku a propagace, schopných sledovat nové trendy
ve filatelii a aplikovat je na naše podmínky. Kterým nebude zatěžko vzít pero do ruky, resp. klávesnici počíta -
če, a vyjádřit své náměty, poznatky a připomínky písemně. A opravdu se v žádném z našich klubů nenajde
organizačně šikovná členka, schopná vnést specificky ženský pohled do některých svazových problémů?  Není
právě ve vašem klubu? Nebo vzájemná spolupráce našeho Svazu s Českou poštou. Pošta každoročně získává
medailová umístění některých svých známek v nejprestižnějších světových anketách. Nejen vzhledem k vý-
běru a uměleckému zpracování jejich motivů, ale i pro kvalitu a obdivuhodnou originální tiskovou techniku.
Jak můžeme poště pomoci my a co  prospěšného by mohla pošta udělat pro filatelii? Valná hromada je před
námi a nyní je ten pravý čas pro změny a dobré náměty. Josef Šolc, šéfredaktor Informací SČF


