
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 10. 10. 2011

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

1) Projednání členství v ČSKT

Předseda společnosti informoval o přihláškách Jaroslava Lormana a Dominika Opatrného za členy ČSKT. 
Předsednictvo se vyjádřilo kladně k jejich přijetí už předem elektronicky. Nyní  přítomní členové 
předsednictva potvrdili toto rozhodnutí o přijetí. Nově přijatým členům ČSKT bude zaslán email potvrzující 
jejich členství (zajistí: sekretář). Dále se projednával seznam dosavadních členů, kterým bylo z důvodů 
neplacení příspěvků pozastaveno členství. Předsednictvo pověřilo sekretáře, aby tyto členy pozval opět 
k aktivnímu členství. Prvním krokem bude motivovat členy s pozastaveným členstvím k účasti na valném 
shromáždění, které bude svoláno na 20. 2. 2012. Sekretář předloží předsednictvu na příštím zasedání 12. 
12. 2011 databázi všech členů (aktivních i těch s „pozastaveným členstvím“). Na základě této databáze 
pozve sekretář členy, kteří příspěvky neplatili, ale o nichž se předpokládá trvající zájem o činnost ČSKT, 
k obnovení aktivního členství, které se obnoví, pokud oslovení vyjádří vůli být členy a zaplatí členské 
příspěvky. 
Od roku 2012 budou členové ČSKT dostávat oproti zaplaceným členským příspěvkům členskou legitimaci 
(zajistí: sekretář), kde bude vyznačeno členské číslo, jméno člena, jeho tituly a institucionální přináležitost. 
Na legitimaci bude dále vyznačeno zaplacení členských příspěvků a informace, že člen ČSKT je zároveň 
členem ESCT.

2) Členské příspěvky

M. Ryšková upozornila na problematiku financování nákladů ČSKT na vlastní činnost. Bylo konstatováno, že 
dosavadní příspěvky stačily sice na uhrazení členských příspěvků Evropské společnosti pro katolickou 
teologii (ESCT), tj. 20 eur za každého člena, ale nikoliv pro vlastní činnost ČSKT. Předsednictvo diskutovalo o 
tomto problému a dospělo k rozhodnutí navrhnout na příštím Valném shromáždění zvýšení členských 
příspěvků ze stávajících 600,- Kč na 1000 Kč ročně. Lhůta pro zaplacení členských příspěvků na rok 2012 
bude stanovena na zasedání předsednictva 20. 12. 2011. S jejich výběrem se ale začne až po únorovém 
valném shromáždění, na němž se rozhodne o výši příspěvků.

3) Plán činnosti

M. Kaplánek navrhl zavést pravidelnou vlastní činnost ČSKT, která by mohla obsahovat třeba uspořádání 
velké konference 1x za dva roky a 1 x za rok tematický pracovní seminář; dále pak 1 x za rok valné 
shromáždění a několikrát za rok, dle potřeby, setkání předsednictva. Zástupci ČSKT se rovněž musí zúčastnit 
konferencí a setkání kuratoria ESCT (nejbližší zasedání kuratoria se koná v únoru 2012 ve Štrasburku).
V rámci diskuse o činnosti, projednalo předsednictvo návrh uspořádat konference ČSKT již v roce 2012. Jako 
téma konference navrhl M. Kaplánek evangelizaci. Jedná se o téma  biskupského synodu, který se bude 
konat na podzim 2012. Jako vhodný termín konference se jeví 21. - 22. 9. 2012. Navržené místo konání: KTF 
UK v Praze. Předsednictvo bude o konferenci dále jednat na svém zasedání v prosinci (návrhy na 
přednášející, praktická organizace atp.)

4) Aktualizace webových stránek ČSKT

Předseda informoval ostatní členy předsednictva o proběhlé aktualizaci internetových stránek ČSKT, pro 
něž byl rovněž zakoupen upgrade (zejména redakční systém). Je třeba zaslat místopředsedům hesla pro 
přístup k jejich administraci a také návod jak na to. Zpracuje Vojtěch Šimek, který se ujal správy webu ČSKT 
(zajistí: sekretář).

Zapsal: František Štěch


