
Zápis ze zasedání předsednictva ČSKT v Praze dne 29. 10. 2012 

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

1) Tajemník a předseda informovali o platbě členských příspěvků do ESCT, která proběhla 
hromadně za všechny řádné členy ČSKT v létě. Tajemník také v souvislosti s potvrzením přijetí 
platby aktualizoval údaje ČSKT a některých jejích členů pro internetové stránky ESCT. Všichni 
členové ČSKT tak obdrželi e-mail, který jim potvrzuje, že členský příspěvek do ESCT byl za ně 
zaplacen. 

2) Tajemník podal zprávu o současném stavu výběru členských příspěvků na rok 2012. I přes 
veškerou snahu jsou stále dva členové, kteří dosud neuhradili členský příspěvek na rok 2012. 
Tajemník se bude tímto problémem zabývat.  

3) Tajemník informoval předsednictvo o přijetí nové přihlášky ke členství od Mgr. Šmejdové. 
Jmenovaná je doktorandkou KTF UK a přihlašuje se tedy jako kandidát členství. Předsednictvo 
její přihlášku jednomyslně přijalo a pověřilo tajemníka, aby novou členku kontaktoval a 
potvrdil její členství. 

4) Tajemník podal předsednictvu zprávu o vyúčtování zářijové konference. Celkové příjmy 
konference (konferenční poplatky) byly 4.300,- KČ. Celkové výdaje pak dosáhly výše 6.894,- 
KČ. Z toho: za obědy pro účastníky se vydalo 4.500,- KČ, za občerstvení během konference 
770,- KČ, za konferenční materiály vč. desek a propisek 1.193,- KČ, za vizitky 383,- KČ a za 
dopravu pro zahraničního hosta 48,- KČ. ČSKT tedy dotovala konferenci částkou 2.594,- KČ. 
Před konferencí bylo v příruční pokladně ČSKT 119,- KČ a po konferenci zbývá 19,- KČ. 

5) Předsednictvo debatovalo nad proběhnuvší konferencí. Zejména se hodnotila její slabá místa 
a chyby, z nichž je třeba se do budoucna poučit. Příště bude nutné se více věnovat pečlivému 
rozdělení úkolů v organizačním týmu a lépe hlídat časový průběh konference. Rovněž 
hospodářský výsledek konference nebyl uspokojivý. S mírnou ztrátou se počítalo, avšak její 
konečná výše je do budoucna nepřijatelná. Schodek byl generován především tou 
skutečností, že celkem 7 registrovaných účastníků se bez omluvy nedostavilo. Předsednictvo 
se shodlo na tom, že řešením bude výběr registračního poplatku předem na účet ČSKT. 

6) Tajemník osloví jednotlivé referenty (kromě prof. Widl a prof. Pospíšila) a požádá je o zaslání 
jejich příspěvků k publikaci v TT. Zároveň tuto publikaci vyjedná s dr. Polákovou. 

7) Tajemník obdržel ústní rezignaci na post místopředsedy ČSKT od doc. Tomáše Machuly. 
Důvodem jeho rezignace je jeho přílišná pracovní vytíženost. Předsednictvo tuto skutečnost 
bere na vědomí. Tajemník požádá doc. Machulu o písemnou rezignaci na post místopředsedy 
ČSKT, kterou předloží valnému shromáždění v únoru či březnu 2013. Valné shromáždění pak 
zvolí nového místopředsedu. 

8) Předseda spolu s tajemníkem se zúčastní zasedání kuratoria ESCT, které se bude konat v 
Salamance (8. - 10. 2. 2012). Novinky z jednání tak budou k dispozici na valném shromáždění 
ČSKT, které proběhne v únoru či březnu 2013. Jeho termín bude ještě předsednictvem 
přesněji určen. 

9) Termín dalšího předsednictva byl stanoven na 4. 2. 2013 od 14:00 na KTF UK v Praze.   

Zapsal: František Štěch 
 


