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Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 24. 2. 2014 

Místo konání: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. 

Přítomni členové (bez titulů): Prokop BROŽ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Alois KŘIŠŤAN, 
Petr MAREČEK, Edita MENDELOVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dominik OPATRNÝ, Libor OVEČKA, Michal 
PODZIMEK, Mireia RYŠKOVÁ, Drahomír SUCHÁNEK, Rudolf SVOBODA, František ŠTĚCH, Ladislav 
TICHÝ, David VOPŘADA 

Omluvení členové (bez titulů): Michal ALTRICHTER, Stanislav DROBNÝ, Tomáš MACHULA, Aleš 
OPATRNÝ, Jolana POLÁKOVÁ Petr ŠTICA, Tomáš PETRÁČEK, Petra PREUNKERT-SKÁLOVÁ, Karel 
SKALICKÝ, Tomáš VEBER, Martin WEIS; Pavel AMBROS, Luisa KARCZUBOVÁ, Karel SLÁDEK, Marek 
MATĚJEK, Michal OPATRNÝ 

Přítomni mimořádní členové (bez titulů): Petr JANDEJSEK 

Omluvení mimořádní členové (bez titulů): Martin FUJDL; Kateřina BRICHCÍNOVÁ, Lucie KRAUSOVÁ, 
Veronika KUŘÍKOVÁ, Martina PAVELKOVÁ, Vojtěch ŠIMEK, Barbora ŠMEJDOVÁ 

 

Průběh jednání 

1) Přivítání účastníků (doc. Kaplánek) 

Předseda ČSKT přivítal všechny členy, kteří se dostavili. Z celkového počtu 33 členů jich bylo 
přítomno 16, 12 se včas omluvilo a omluva 5 členů byla doručena či ústně sdělena až po 
zasedání Valného shromáždění. Valné shromáždění tedy podle platných stanov nebylo 
usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že mandát současného předsednictva končí 16. 5. 2014 
a volba nového předsednictva nemůže být realizována per rollam, bylo rozhodnuto, že dva 
z omluvených členů budou obesláni a požádáni, aby se buď dostavili anebo hlasovali 
telefonicky. Přítomní členové společnosti nakonec konsenzuálně rozhodli, že hlasování 
proběhne následujícím způsobem: dva nepřítomní členové budou hlasovat skrze zástupce, 
který na základě jejich telefonického sdělení za ně vyplnil příslušný počet hlasovacích lístků; 
tímto zástupcem bude doc. Kaplánek. Tak bude dosaženo potřebného kvóra 18 hlasů.  

2) Zpráva o činnosti ČSKT v roce 2013 (doc. Kaplánek) a zpráva o hospodaření (Dr. Štěch) 

Předseda ČSKT referoval o činnosti ČSKT za uplynulý rok. Členská základna se oproti 
loňskému roku významně nerozšířila. Několik členů společnost opustilo, jiní se naopak 
přihlásili. Postupně se konsoliduje členská základna, která má o činnost společnosti skutečný 
zájem. Zlepšil se rovněž výběr členských příspěvků. Předsednictvo ČSKT se pravidelně 
scházelo a pracovalo na rozvíjení aktivit naší společnosti. Předseda se zúčastnil zasedání 
kuratoria ESKT v Salamance (9. 2. 2013). O měsíc později 11. 3. 2013 proběhlo valné 
shromáždění ČSKT v Praze. Hlavní událostí roku 2013 byla účast české delegace na kongresu 
ESKT v Brixenu (srpen 2013). Dr. Štěch moderoval juniorskou konferenci a přednesl referát. 
S referátem vystoupil rovněž Dr. Eduard Krumpolc, Dr. Dominik Opatrný a Mgr. Petr 
Jandejsek. Několik dalších členů se zúčastnilo bez referátů. 

Zprávy o jednotlivých aktivitách ČSKT je možné pravidelně sledovat na webu: www.cskt.cz 
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Zprávu o činnosti následovala zpráva o hospodaření ČSKT za rok 2013. Na počátku roku 2013 
bylo na bankovním účtu ČSKT celkem 22.561,01,- KČ. Příjmy ČSKT v roce 2013 dosáhly výše 
32.000,- KČ. Celkové výdaje ČSKT dosáhly v roce 2013 částky 42.549,62,- KČ. Detailní zpráva 
o hospodaření ČSKT za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 1. Valné 
shromáždění nebude schvalovat rozpočet na rok 2014, neboť vypracovat jej bude již úkolem 
nového předsednictva. 

3) Aktuální stav členské základny ČSKT a členské příspěvky pro rok 2013 

Tajemník podal přehled o členské základně. Na počátku roku 2014 má ČSKT celkem 33 
řádných členů a 8 mimořádných členů (doktorandi). Výběr členských příspěvků za rok 2013 
proběhl velmi dobře. Dosud nejsou zaplacené příspěvky jen od 2 členů, které tajemník vyzve 
k neprodlenému zaplacení. Pokud se tak nestane, jejich členství bude v souladu se stanovami 
ukončeno. 

Členové ČSKT byli vyzváni k zaplacení členských příspěvků v co nejkratším termínu, několik 
členů zaplatilo hotově na valném shromáždění. Výběr členských příspěvků bude úkolem 
nového předsednictva. 

4) Zpráva o jednání kuratoria ESKT (21. – 22. 2. 2014 Varšava) 

Zasedání kuratoria ESKT v roce 2014 se zúčastnil předseda ČSKT spolu s tajemníkem. Oba se 
účastnili jako reprezentanti ČSKT i regionální konference (20. 2. 2014) s názvem „Theology 

between secularization, secularism and multiculturalism.“ 

Tajemník ČSKT podal zevrubnou zprávu z jednání kuratoria ESKT a seznámil předsednictvo se 
zápisem, který pořídil při jeho jednání. Ten bude brzy k dispozici na www.cskt.cz. 

5) Volby nového předsednictva 

Hlavním bodem zasedání valného shromáždění byly volby nového předsednictva.  Nejprve 
proběhla volba předsedy, poté volba místopředsedů. 

1. volba předsedy ČSKT 

Zahájena byla před přestávkou navrhováním kandidátů. Celkem bylo navrženo 7 kandidátů. 
Pouze dva z nich se během přestávky rozhodli kandidaturu přijmout. Byli to: Petr Mareček 
a Dominik Opatrný. Během sběru volebních lístků zatelefonoval pověřený člen (doc. Kaplánek 
– viz bod č. 1 tohoto zápisu) dvěma nepřítomným členům, kteří souhlasili s tím, že mu sdělí 
jména kandidátů, které chtějí volit; tento pověřený člen pak za ně vyplnil hlasovací lístky. 
V tomto hlasování hlasovalo tedy celkem 18 členů ČSKT takto: 

Petr Mareček:  10 hlasů 

Dominik Opatrný: 6 hlasů 

Zdržel se hlasování: 2 hlasy 

Neplatných hlasů: 0 

Novým předsedou ČSKT se pro období 2014-2018 stal doc. Petr Mareček z Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
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Doc. Michal Kaplánek poděkoval odstupujícímu předsednictvu za jeho práci a popřál novému 
předsedovi mnoho štěstí a úspěchů v dalším vedení ČSKT. Z časových důvodů se ihned poté 
přistoupilo k volbě místopředsedů. 

2. volba místopředsedů ČSKT 

Na pozice 3 místopředsedů ČSKT bylo navrženo celkem 9 kandidátů. Z nich 5 přijalo 
kandidaturu. V tajném hlasování, které probíhalo stejným způsobem jako při volbě předsedy, 
jen s tím rozdílem, že každý delegát vybíral z 5 kandidátů 3 jména. Celkem tedy bylo pro 
všechny kandidáty odevzdáno 54 hlasů od 18 členů ČSKT. 

Výsledky hlasování: 

Mireia Ryšková: 10 hlasů 
Dominik Opatrný: 12 hlasů 
František Štěch: 13 hlasů 
Michal Kaplánek: 10 hlasů 
David Vopřada:  9 hlasů 

Zdržel se hlasování: 0 

Neplatných hlasů. 0 

V souladu se zavedenou zvyklostí ČSKT, že jejími místopředsedy jsou vždy zástupci všech tři 
katolických teologických fakult v ČR, tedy (Praha, Olomouc, České Budějovice), se doc. 
Kaplánek (TF JU) dobrovolně vzdal kandidatury ve prospěch Mireji Ryškové (KTF UK) 

Novými místopředsedy ČSKT pro období 2014 – 2018 byli zvoleni: František Štěch (TF JU); 
Dominik Opatrný (CMTF UP) a Mireia Ryšková (KTF UK). 

6) Různé 

Bod různé byl projednáván průběžně během zasedání. Zejména se diskutovalo o smyslu a 
principech fungování ČSKT. 

Po skončení valného shromáždění proběhla krátká schůzka starého a nového předsednictva. 
Bylo domluveno předání agendy a termín prvního konání nového předsednictva ČSKT byl 
stanoven na 7. 4. 2014. Místem konání bude KTF UK v Praze. Nově zvolený místopředseda 
ČSKT Dr. Štěch souhlasil, že povede agendu tajemníka do prvního zasedání nového 
předsednictva ČSKT v dubnu 2014. Nejpozději na tomto zasedání představí nově zvolený 
předseda doc. Mareček svého tajemníka, který převezme agendu. 

Zapsal:  František Štěch 

Ověřil:  Michal Kaplánek 
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Příloha 1. 
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