
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 20. 5. 2013 

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

1) Tajemník podal zprávu o tom, že vloni schválená aktualizace stanov ČSKT byla potvrzena 
Ministerstvem vnitra ČR koncem dubna 2013. Nové stanovy budou v nejbližší době vyvěšeny 
na webu ČSKT. 

2) Tajemník informoval o stavu výběru členských příspěvků pro rok 2013. Doposud zaplatila 
zhruba polovina členů ČSKT. Z toho důvodu bude do konce měsíce května všem členům, kteří 
ještě nezaplatili členský příspěvek, rozeslán e-mail s připomenutím platby. Termín, do 
kterého je potřeba příspěvky zaplatit je stanoven na 28. 6. 2013. V červenci pak proběhne 
hromadná platba členských příspěvků do ESCT. Její administraci si vezme na starost předseda 
Kaplánek spolu s tajemníkem. 

3) Hlavním bodem programu jednání byla účast členů ČSKT na kongresu ESCT v Brixenu, který 
proběhne 28. 8. – 1. 9. 2013. Podle informací, které získalo předsednictvo od členské 
základny, hodlá se kongresu zúčastnit celkem 6 členů. Byly připomenuty termíny, které je 
třeba dodržet. Do 15. 6. 2013 je nutné se na webu kongresu ESCT přihlásit k účasti a zaplatit 
účastnický poplatek. Do 15. 7. 2013 je potřeba Prof. Lintnerovi zaslat originál příspěvku (Platí 
pro aktivní účastníky, jimž bylo potvrzeno, že byli vybráni, aby vystoupili s navrženým 
příspěvkem). Předsednictvo se v návaznosti na závěry jednání valného shromáždění ČSKT 
(bod 5) rozhodlo požádat členskou základnu v hlasování per rolam o příspěvek na účast členů 
ČSKT na kongresu v Brixenu ve výši 7000,- KČ. Tajemník dá o tomto návrhu hlasovat co možná 
nejdříve. O výsledku hlasování pak bude informovat předsednictvo i členskou základnu. 

4) Předsednictvo dále projednalo otázky spojené s plánovanou konferencí ČSKT v roce 2014. 
O tématu a praktických detailech bude předsednictvo jednat na svém dalším zasedání na 
podzim 2013. 

5) Termín konání dalšího předsednictva byl navržen na 7. 10. 2013, termín však bude ještě 
upřesněn podle potřeby. 

Zapsal: František Štěch 


