
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 18. 11. 2013 

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

1) Na úvod našeho zasedání se rozběhla diskuse o impulzech nadcházejícího biskupského 
synodu. Mohlo by téma příští konference ČSKT rezonovat s tématem synodu? Téma pro 
konferenci by mohlo být: „Současná rodina jako teologické téma“. V rámci tohoto tématu 
bychom se chtěli věnovat 3 oblastem: 1. Rozvedení a znovu sezdaní v církvi; 2. Definice 
rodiny v současné společnosti; 3. Ekleziální rozměr rodiny. Předsednictvo s tímto konceptem 
souhlasí. Uskutečnění konference však bude zřejmě až na nově zvoleném předsednictvu, 
avšak současné předsednictvo chce tuto událost připravit. Konference by se měla konat 
v říjnu 2014. 

2) Předsednictvo se věnovalo návrhu harmonogramu přípravných prací pro konferenci. Do 
ledna 2014 členové předsednictva osloví potenciální mluvčí pro uvedenou konferenci. 
Předsednictvo diskutovalo o formátu konference. Má to být konference, nebo raději odborný 
pracovní seminář? Předsednictvo se kloní spíše k formátu pracovního semináře pro členy 
ČSKT. Místo konání pracovního semináře bude s největší pravděpodobností KTF UK v Praze. 
Prakticky se tomu bude věnovat místopředsedkyně Ryšková, která danou věc projedná 
s děkanem KTF UK a bude předsednictvo ČSKT informovat. Termín bude ještě upřesněn, ale 
předběžně se bude jednat o pátek 17., případně 24. 10. 2014. Formát pracovního semináře 
ČSKT 2014 bude předmětem jednání další schůze předsednictva.  

3) Předseda ČSKT prostuduje novelu občanského zákoníku a v součinnosti s tajemníkem a 
předsednictvem navrhne koncepci transformace ČSKT v novou právní formu v souladu s nově 
platnými právními normami. 

4) Valné shromáždění bude svoláno bezprostředně po jednání kuratoria ESCT, které proběhne 
ve Varšavě 21. – 22. 2. 2014. Valné shromáždění se tedy bude konat v pondělí 24. 2. 2014 od 
14:00 v Malé aule VOŠ Jabok. 

5) Termín konání dalšího předsednictva bude 3. 2. 2014. Předsednictvo se bude věnovat 
organizaci valného shromáždění a budoucí právní formou ČSKT. 

Zapsal: František Štěch 


