
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 4. 2. 2013 

Přítomni (bez titulů): Kaplánek, Ryšková, Krumpolc, Machula, Štěch 

1) Tajemník podal zprávu o současném stavu výběru členských příspěvků na rok 2012. I přes 
veškerou snahu jsou stále dva členové, kteří dosud neuhradili členský příspěvek na rok 2012. 
Tajemník se bude tímto problémem zabývat a vyzve zmíněné členy k okamžitému zaplacení. 
V případě, že se tak nestane, bude těmto od r. 2013 pozastaveno členství v ČSKT z důvodu 
nezaplacení členských příspěvků. 

2) Výběr příspěvků na rok 2013 bude zahájen na valném shromáždění, které proběhne 11.3. 
2013. Na tomto shromáždění bude možné příspěvky uhradit v hotovosti. Příspěvky bude dále 
možné uhradit bankovním převodem na účet ČSKT. Termín uhrazení členských příspěvků 
bude stanoven na valném shromáždění a zveřejněn na www.cskt.cz. 

3) Předsednictvo diskutovalo o praxi používání průkazek. Ty se budou i nadále používat 
a budeme přemýšlet o jejich širším využití. 

4) Předsednictvo přijalo zprávu o jednání s Dr. Polákovou ohledně publikace příspěvků 
z konference ČSKT, která se konala na podzim 2012. Autoři příspěvků byli vyzváni, aby se 
spojili s redakcí TT individuálně, případně aby zvážili publikaci v jiném periodiku. 

5) Místopředseda ČSKT doc. Machula nabídl svou rezignaci na post místopředsedy z důvodu 
přílišné časové vytíženosti. Předsednictvo se však shodlo, že doc. Machula může setrvat ve 
své funkci do konce funkčního období současného předsednictva. Skutečnost, že se občas 
nemůže účastnit zasedání předsednictva osobně, nemá přímý vliv na výkon jeho mandátu. 

6) Termín a program valného shromáždění ČSKT. Valné shromáždění ČSKT proběhne 11. 3. 
2013. Místo konání bude na KTF UK v Praze. Doc. Ryšková zajistí prostory a informuje 
o konkrétní místnosti tajemníka, který následně rozešle pozvánku všem členům ČSKT. 

 Návrh programu valného shromáždění ČSKT 2013: 

 a) Zpráva o činnosti ČSKT za rok 2012 

b) Finanční zpráva ČSKT za rok 2012 – do 28.2. ji tajemník zpracuje a předseda pošle 
revizorovi ČSKT doc. Marečkovi ke kontrole 

 c) Zprávy z kuratoria ESCT v Salamance 

 d) Informace o kongresu ESCT 2013, který proběhne 28. 8. – 1. 9. 2013 v Brixenu 

 e) Plán činnosti ČSKT na rok 2013 

 f) Diskuse, podněty členů, dotazy, různé 

7) Předsednictvo diskutovalo o potřebě identifikace aktuálních problémů v současné katolické 
teologii. ČSKT by se měla zabývat jejich vyhledáváním a přinášet je do odborné teologické 
debaty. Podpora takové debaty musí být jedním z cílů činnosti naší společnosti. Za tímto 
účelem bylo navrženo např. pořádání menších pracovních seminářů na daná témata. 



 Za účelem zvýšení atraktivnosti webu ČSKT byla navržena možnost prezentace publikační 
činnosti členů ČSKT na internetových stránkách společnosti. Tato možnost bude 
prezentována valnému shromáždění. 

 Zdůrazněna byla opět spolupráce s ČBK. Předseda společnosti byl pověřen, aby formuloval 
konkrétní nabídku spolupráce a oslovil s ní ČBK. Tento bod bude dále diskutován na valném 
shromáždění a předsednictvo mu bude v budoucnu věnovat svou pozornost. 

8) Předseda ČSKT doc. Kaplánek se zúčastní zasedání kuratoria ESCT, které se bude konat v 
Salamance (8. - 10. 2. 2012). 

9) Termín konání dalšího předsednictva bude stanoven na jeho krátké schůzce po skončení 
valné hromady ČSKT dne 11. 3. 2013 

Zapsal: František Štěch 


