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 Členské příspěvky pro naši Společnost pro rok 2023 nechá-
váme beze změny ve výši 150 pro členy v ekonomicky aktivním věku 
a 70 Kč pro důchodce, nicméně dobrovolné navýšení ročního 
příspěvku uvítáme. Ovšem nelze vyloučit, že na podzimním setkání 
bude výše příspěvku pro další období i u nás upravena. Ceny služeb 
včetně poštovného se stále zvyšují, a tak s ohledem na vydávání 
zpravodaje budeme asi muset příští rok otázku příspěvků řešit, ale to 
by se týkalo až roku 2024.  

Změna nastává u členů naší Společnosti, kteří platí členské 
příspěvky Svazu českých filatelistů. Na základě rozhodnutí Před-
sednictva SČF ze dne 23.4.2022, v souladu se stanovami SČF, hl. IX, 
§ 62, písm. j), je stanoven členský příspěvek pro rok 2023 na 350 Kč. 

Zvýšení příspěvku pro vlastní činnost naší společnosti se ale 
lze vyhnout. Část členů již nyní odebírá zpravodaj jen v elektronické 
formě. Doporučuji všem, kteří dostávají zpravodaj tištěný, zvážit 
přechod na elektronickou formu. Tím by se do jisté míry zredukovaly 
náklady na rozmnožování.  

Z výše uvedených důvodů máte jako členové eventuální 
zvýšení příspěvku plně ve svých rukou. Více odběratelů zpravodaje 
v elektronické podobě = méně nutných výtisků, tedy menší náklady 
na rozmnožení a distribuci zpravodaje. Případní zájemci o elektro-
nický zpravodaj (kromě těch, kteří už jej takto dostávají) oznamte 
svoje rozhodnutí redaktorovi, adresa je na poslední stránce.  

Další možnou úsporu představuje převedení aukce z papírové 
do elektronické formy. Podle zkušeností z minulých let – od roku 2004 
to bylo už víc než 30 aukcí – se jich účastní jen omezený okruh 
zájemců, kteří jsou většinou schopni zasílat příkazy do aukce také jen 
elektronicky.  

K přechodu na elektronickou formu jsme přistoupili už od 
podzimní aukce. Kolega Chudoba je teď zaměstnán výstavou v 
Liberci, takže lze rozumně očekávat, že aukce bude připravená až po 
setkání, tedy se zpožděním možná i měsíc po setkání. Jelikož číslo 3 
zpravodaje bude rozesláno ještě před setkáním, aby všichni byli 
informováni, podzimní aukci by nešlo stihnout. Ta elektronická forma 



umožní lepší vyobrazení položek, jak z lícové, tak z rubové strany, a 
navíc barevně. Aukce tedy nebude vázána na zpravodaj, ale navíc 
bude přístupná na našem webu, po přihlášení do části chráněné 
heslem (www.perfin.cz/cs)   

Aukce tedy nebudou muset být vázány na vydávání zpra-
vodaje. Pokud nebudou připravovány v papírové podobě, výrazně to 
zredukuje náklady na rozmnožování a distribuci zpravodaje. 

A aby nebyli ti členové, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou 
akceptovat elektronickou aukci znevýhodněni, lze zajistit aukční 
seznamy v omezeném počtu výtisků. K tomu je ale nezbytné ozná-
mit tento požadavek pořadateli aukce, Ing. Chudobovi formou krát-
kého písemného sdělení, kde bude uvedeno: mám zájem účastnit se 
aukcí, ale nemám možnost je sledovat v elektronické podobě. Proto 
žádám o zasílání aukčního seznamu v papírové podobě. Jméno a 
adresa.  

Věříme, že takových členů bude jen velmi malé množství, 
takže to může ušetřit finanční výdaje naší společnosti a tedy snížit i 
tlak na zvyšování příspěvků. 
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