Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 20. 2. 2012
Místo konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Přítomni členové (bez titulů): Michal ALTRICHTER, Pavel AMBROS, Prokop BROŽ, Jiří BÍLÝ, Michal
KAPLÁNEK, Luisa KARCZUBOVÁ, Eduard KRUMPOLC, Alois KŘIŠŤAN, Petr MAREČEK, Ludmila
MUCHOVÁ, Dominik OPATRNÝ, Libor OVEČKA, Michal PODZIMEK, Jolana POLÁKOVÁ, Ctirad V.
POSPÍŠIL, Mireia RYŠKOVÁ, Karel SLÁDEK, Drahomír SUCHÁNEK, František ŠTĚCH, Petr ŠTICA, Ladislav
TICHÝ
Omluvení členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Tomáš MACHULA, Edita MENDELOVÁ, Aleš
OPATRNÝ, Michal OPATRNÝ, Rudolf SVOBODA, Tomáš PETRÁČEK, Petra PREUNKERT-SKÁLOVÁ, Karel
SKALICKÝ, Martin WEIS
Nepřítomní členové (bez titulů): Vojtěch KOHUT, Marek MATĚJEK, Jaroslav LORMAN
Průběh jednání:
1)

Přivítání účastníků (doc. Kaplánek)
Předseda ČSKT přivítal všechny členy a poděkoval všem za účast (z celkového počtu 34 členů
jich bylo přítomno 21, 10 se omluvilo a pouze 3 zatím neomluvili svou neúčast). Valné
shromáždění bylo tedy usnášeníschopné.

2)

Zpráva o činnosti ČSKT v roce 2011 (doc. Kaplánek) a zpráva o hospodaření (dr. Štěch)
Předseda ČSKT referoval o činnosti ČSKT za uplynulý rok (viz příloha)
Několik členů a ČSKT se zúčastnilo na přelomu koncem srpna kongresu ESKT ve Vídni. Na
závěr kongresu proběhlo také setkání kuratoria ESKT, kterého se zúčastnil předseda doc.
Kaplánek a tajemník dr. Štěch.
Na podzim roku 2011 se dvakrát sešlo předsednictvo ČSKT v Praze. Se zápisy z obou jednání
se mohou členové ČSKT seznámit na www.cskt.cz.
Na zprávu o činnosti navázala zpráva o hospodaření ČSKT: v červnu 2011 převzalo nové
vedení ČSKT také účet společnosti, na kterém bylo v den předání 12.717,69,- Kč. Prvním
výdajem byla modernizace a údržba internetových stránek společnosti, která přišla celkem na
13.032,- KČ. Tato částka zahrnovala kromě investice na nový redakční systém rovněž
pravidelné poplatky za webhosting a doménu. Uvedená investice byla umožněna díky
osobnímu daru předsedy ČSKT (2.000,- Kč). Po zúčtování kladných úroků a poplatků za
transakce a vedení účtu bylo k 31. 12. 2011 na kontě ČSKT celkem 1.664,81,- KČ.
Finanční rozvaha pro rok 2012 je strukturálně velmi podobná rozložení finančních prostředků
v loňském roce. Hlavním příjmem budou opět členské příspěvky. O jejich výši proběhla
debata (viz bod 5). Hlavním výdajem budou členské příspěvky do ESKT, které se za všechny
členy ČSKT platí centrálně. Pro rok 2012 zůstávají členské příspěvky do ESKT ve stejné výši
jako tomu bylo doposud tj. 20 eur. Plánovaným a již uskutečněným výdajem je výroba
členských legitimací ČSKT. Za 577,- KČ bylo pořízeno 52 legitimací včetně plastových destiček.
Dalším plánovaným výdajem bude organizace podzimní konference ČSKT. Její rozpočet bude
ještě předmětem dalších jednání, je proto předčasné uvádět zde nějaké přesnější kalkulace.

1

Přítomní členové ČSKT byli požádání, aby přemýšleli o vhodných formách fundraisingu,
zejména o možných sponzorech nejen z řad církevních institucí. Vedení společnosti plánuje
v roce 2012 oslovit několik vytipovaných sponzorů.
3)

Zpráva o jednání kuratoria ESKT (17.-19. 2. 2012 Strasbourg) (Dr. Štěch)
Tajemník ČSKT podal zevrubnou zprávu z jednání kuratoria ESKT, které proběhlo ve
francouzském Štrasburku. Za ČSKT se jej zúčastnil předseda doc. Kaplánek a tajemník dr.
Štěch. Na www.cskt.cz je k dispozici detailní zápis z toho grémia.

4)

Změny ve stanovách ČSKT
Nejdůležitějším bodem bylo projednání návrhů změn ve stanovách ČSKT, které připravil
předseda v součinnosti s tajemníkem. Jedná se o změny, které mají přispět k pružnějšímu a
praktičtějšímu fungování ČSKT. Jednotlivé změny byly postupně představeny a
prodiskutovány. Některé připomínky z pléna byly operativně zohledněny. V následujícím
hlasování bylo rozhodnuto, že o všech změnách se bude hlasovat najednou. Poté byly
v dalším hlasování všechny navržené změny jednomyslně schváleny. Všichni přítomní byli pro,
nikdo se nezdržel hlasování, ani nebyl proti.
Valné shromáždění pověřilo tajemníka zapracováním změn do stávajících stanov a předsedu,
aby ohlásil změnu stanov příslušným úřadům. Jakmile tato procedura skončí, bude nové
znění stanov zveřejněno na internetových stránkách společnosti.
Přehled hlavních změn:
•
•
•

5)

změna sídla ČSKT
změna ve formách členství (nově: řádné, mimořádné a čestné)
nově se zavání možnost elektronického hlasování tzv. „per rolam“

Aktuální stav členské základny ČSKT, přijímání nových členů, členské legitimace a příspěvky
Tajemník podal přehled o členské základně. V roce 2012 má ČSKT zatím celkem 34 členů. Tři
nové členy přijalo předsednictvo bezprostředně před zahájením valného shromáždění.
V roce 2012 plánuje předsednictvo rozšířit členskou základnu zejména o mimořádné členy,
především z řad doktorandů českých katolických teologických fakult.
V lednu 2012 nechalo vedení ČSKT vyrobit nové členské legitimace, do kterých se budou
napříště zaznamenávat údaje o zaplacených členských příspěvcích.
Vzhledem k tomu, že dosavadní výše členského příspěvku v ČSKT stačí sotva na příspěvky,
které se odvádějí do ESKT, na samotný provoz, ani na aktivity ČSKT již nezbývá mnoho peněz.
Současné vedení proto navrhlo valnému shromáždění zvýšení příspěvků do ČSKT ze
stávajících 600,- KČ na 1.000,- KČ. Po krátké diskusi bylo valným shromážděním jednomyslně
odhlasováno následující usnesení (nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti):
„Valné shromáždění souhlasí s tím, aby předsednictvo upravilo od roku 2012 výši členského
příspěvku na 1.000,- Kč pro všechny členy s výjimkou studentů doktorských studijních
programů, kteří budou platit snížený členský příspěvek ve výši 500,- Kč.“
Členové ČSKT byli vyzváni k zaplacení členských příspěvků v nové výši do konce dubna 2012.
Předsednictvo se zavázalo vůči ESKT, že zaplatí příspěvky české sekce za rok 2012 do konce
května 2012.
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6)

Konference ČSKT 9/2012
V dalším bodě programu prezentoval předseda ČSKT připravovanou konferenci naší
společnosti. Valné shromáždění podporuje myšlenku organizace konference. Předsednictvo
slíbilo, že se konferencí bude intenzivně zabývat hned na svém dalším setkání v březnu.
Zároveň zve k účasti na přípravách konference všechny členy, kteří by o to měli zájem.
V současnosti je formát konference formulován zatím jen obecně:
•
•
•

7)

Termín konference: 21. – 22. 9. 2012
Konference se bude konat na KTF UK v Praze
Téma konference: Misie a evangelizace v současnosti. Název konference bude
upřesněn na březnovém zasedání předsednictva ČSKT.

Ostatní
Prof. Pospíšil informoval valné shromáždění o tom, že od příštího roku bude zrušen současný
RIV (Rejstřík informací o výsledcích ve vědě a výzkumu). O této informace proběhla diskuse,
z níž vyvstal požadavek, aby se předsednictvo ČSKT vyjádřilo k současné situaci, kdy formální
kritéria pro vědeckou práci převládají nad obsahovými. O vědeckosti vědecké práce mají
rozhodovat odborníci a nikoliv úředníci.
Předsednictvo přijalo úkol zformulovat stanovisko ČSKT k této problematice a zavázalo se
k tomu, že jej zpracuje a odešle na kompetentní místa (premiér jakožto předseda Rady vlády
pro výzkum, vývoj a inovace)
Zapsal: František Štěch

Příloha: Zpráva o činnosti ČSKT za rok 2011
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Příloha:
Zpráva o činnosti ČSKT v roce 2011
Rok 2011 byl poznamenán především velkými změnami ve fungování naší společnosti, které
souvisely s dvěma úmrtími. Museli jsme se rozloučit jak s hlavním iniciátorem naší společnosti dr.
Otou Mádrem, tak i s jeho předsedou a propagátorem doc. Milošem Rabanem. Pán Bůh je oba
povolal na věčnost. Nám nezbývá nic jiného, než si na ně s vděčností vzpomenout.
První část roku (do květnového valného shromáždění) byla z velké části poznamenána
potřebou řešit praktické problémy, které se objevily právě po smrti Miloše Rabana (potřeba
prozatímního řízení společnosti, nutnost zřídit samostatný účet, shromáždit členské příspěvky,
abychom mohli uhradit dluh na příspěvcích do ESKT, komunikace s ESKT a příprava květnové
přednášky dr. Hünermanna). Za to všechno patří dík dr. Krumpolcovi, který se těchto úkolů obětavě
ujal, a oběma pomocnicím pátera Rabana – sestře Editě Mendelové a paní Iloně Sovové.
Domnívám se, že valné shromáždění, které se konalo 16. května 2011, přispělo k ujasnění
poslání naší společnosti, které bych shrnul do dvou bodů:
a) podpora spolupráce mezi námi – teology v České republice, včetně podpory doktorandů
b) podpora mezinárodní spolupráce v rámci ESKT, která jak se zdá bude důležitá především pro
mladé kolegy a kolegyně, kteří díky tomu získají možnosti setkání s odborníky z ostatních
zemí, případně publikací v zahraničních periodicích.
Vzhledem k prvnímu bodu jsme diskutovali o různých možnostech, od propagace ČSKT a
teologie vůbec prostřednictvím internetu až po pořádání konferencí a seminářů. Druhý bod vyžadoval
zintenzivnění osobních i písemných kontaktů s prezídiem ČSKT. K tomu v loňském roce přispěla jak
moje osobní návštěva tehdejší viceprezidentky a současné prezidentky ESKT Sigrid Müllerové ve Vídni
v březnu, tak především účast několika našich členů na srpnové konferenci ve Vídni (schůze kuratoria
v únoru 2011 ve Vallendaru jsem se nakonec pro nemoc nezúčastnil). Stejně důležité bylo i to, že se
nám do léta podařilo zaplatit členské příspěvky ESKT.
Další činnost v loňském roce se dá shrnout do několika bodů:
1) Setkání českých účastníků na konferenci ve Vídni v srpnu 2011
2) Revitalizace a rekonstrukce webových stránek ČSKT, zejména zásluhou doktorandů z Českých
Budějovic, především Vojtěcha Šimka
3) Vyjasnění členství a dalších organizačních otázek, především zásluhou výkonného tajemníka
Františka Štěcha
4) Dvě schůze předsednictva (v říjnu a v prosinci v Praze)
5) Aktivní spolupráce s doktorandy
Celkově lze hodnotit loňský rok jako přelomový – vzbuzující jak otázky po smyslu naší
činnosti, tak i naděje na nový začátek. Co z toho skutečně bude, závisí na rozvoji naší společnosti
právě v tomto roce 2012.
Michal Kaplánek, předseda
20. 2. 2012
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