Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013
Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš
MACHULA, Petr MAREČEK, Dominik OPATRNÝ, Libor OVEČKA, Michal PODZIMEK, Jolana POLÁKOVÁ,
Mireia RYŠKOVÁ, Karel SLÁDEK, Rudolf SVOBODA, František ŠTĚCH, Ladislav TICHÝ, Edita
MENDELOVÁ, Michal OPATRNÝ
Omluvení členové (bez titulů): Michal ALTRICHTER, Prokop BROŽ, Luisa KARCZUBOVÁ, Alois KŘIŠŤAN,
Aleš OPATRNÝ, Petr ŠTICA, Drahomír SUCHÁNEK, Ludmila MUCHOVÁ, Martin WEIS, Tomáš
PETRÁČEK, Petra PREUNKERT-SKÁLOVÁ, Karel SKALICKÝ, Tomáš VEBER
Nepřítomní členové (bez titulů): Pavel AMBROS, Jaroslav LORMAN, Ctirad V. POSPÍŠIL, Jiří BÍLÝ,
Marek MATĚJEK
Přítomni mimořádní členové (bez titulů): Martin FUJDL
Omluvení mimořádní členové (bez titulů): Barbora ŠMEJDOVÁ
Nepřítomní mimořádní členové (bez titulů): Kateřina BRICHCÍNOVÁ, Lucie KRAUSOVÁ, Veronika
KUŘÍKOVÁ, Martina PAVELKOVÁ, Vojtěch ŠIMEK

Průběh jednání
1)

Přivítání účastníků (Doc. Kaplánek)
Předseda ČSKT přivítal všechny členy, kteří se dostavili. Z celkového počtu 34 členů jich bylo
přítomno 16, 13 se omluvilo a 5 členů se neúčastnilo bez omluvy. Valné shromáždění tedy
podle platných stanov NEBYLO USNÁŠENÍSCHOPNÉ. Bylo rozhodnuto, že valné shromáždění
bude pokračovat a veškeré nutné hlasování bude provedeno v nejbližších týdnech
elektronicky.

2)

Zpráva o činnosti ČSKT v roce 2012 (Doc. Kaplánek) a zpráva o hospodaření (Dr. Štěch)
Předseda ČSKT referoval o činnosti ČSKT za uplynulý rok. Došlo ke konsolidaci členské
základny a předsednictvo ČSKT se začalo pravidelně scházet a pracovat na rozvíjení aktivit
naší společnosti. Předseda a tajemník se zúčastnili zasedání kuratoria ESCT ve Štrasburku (18.
- 19. 2. 2012). Vzápětí na to, 20. 2. 2012 proběhlo úspěšné valné shromáždění ČSKT v Praze.
Došlo na něm především k úpravě stanov ČSKT. Hlavní událostí roku (20. – 21. 9. 2012) byla
konference, kterou uspořádala ČSKT ve spolupráci s KTF UK v Praze na téma „Současné
otázky misie a evangelizace“. Některé příspěvky z konference postupně vyjdou
v Teologických textech. Detailní zpráva o činnosti ČSKT za rok 2012 je přílohou tohoto zápisu
(viz. Příloha 1)
Zprávy o jednotlivých aktivitách ČSKT je možné pravidelně sledovat na webu: www.cskt.cz
Zprávu o činnosti následovala zpráva o hospodaření ČSKT. Na počátku roku 2012 bylo na
bankovním účtu ČSKT celkem 1.664,81,- KČ. Příjmy ČSKT v roce 2012 dosáhly výše 40.000,KČ. Celkové výdaje ČSKT dosáhly v roce 2012 částky 19.084,80,- KČ. Detailní zpráva
o hospodaření ČSKT za rok 2012 je přílohou tohoto zápisu jako příloha č. 2.
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3)

Aktuální stav členské základny ČSKT a členské příspěvky pro rok 2013
Tajemník podal přehled o členské základně. V roce 2013 má ČSKT celkem 34 řádných členů
a 7 mimořádných členů (doktorandi). Výběr členských příspěvků za rok 2012 proběhl velmi
dobře. Dosud nejsou zaplacené příspěvky jen od 2 členů, které tajemník vyzve
k neprodlenému zaplacení. Pokud se tak nestane, bude těmto členům pozastaveno členství.
Členové ČSKT byli vyzváni k zaplacení členských příspěvků do konce května 2013.
Předsednictvo se zavázalo vůči ESCT, že zaplatí příspěvky české sekce za rok 2013 do konce
června 2013.

4)

Zpráva o jednání kuratoria ESCT (9. 2. 2013 Salamanca)
Předseda ČSKT podal zevrubnou zprávu z jednání kuratoria ESCT, které proběhlo na Papežské
univerzitě v Salamance. Za ČSKT se jej zúčastnil předseda doc. Kaplánek. Na www.cskt.cz
bude k dispozici jeho zápis z toho grémia.

5)

Informace o kongresu ESCT 2013
Kongres ESCT na téma „God in Question“ proběhne 28. 8. – 1. 9. 2013 v Brixenu. Někteří
členové ČSKT plánují aktivní účast na tomto kongresu. Doc. Kaplánek informoval o aktuálním
vývoji, který byl na pořadu jednání kuratoria ESCT v Salamance. Předsednictvo ČSKT má za
úkol do 31. 3. 2013 získat přehled o všech členech naší společnosti, kteří se kongresu
zúčastní. Byl dán návrh na finanční podporu těchto členů ze strany ČSKT. Konkrétní výše
podpory bude určena na základě hlasování, které proběhne, až bude známo kolik členů ČSKT
se kongresu ESCT zúčastní. Výši podpory navrhne předsednictvo a členská základna bude
o tomto návrhu hlasovat per rolam. Předběžně se předpokládá účast 5 - 7 členů ČSKT.
Veškeré informace o chystaném kongresu i o možnostech účasti jsou k nalezení na
www.cskt.cz (v češtině). Více informací je na www.et-kongress.info.

6)

Plán činnosti ČSKT na rok 2013 a rozpočtová rozvaha
V roce 2013 se bude dále scházet předsednictvo a na návrh doc. Kaplánka a doc. Ryškové
začne pracovat na přípravě konference ČSKT, která by měla proběhnout v roce 2014. Dr.
Štěch navrhl, aby konference proběhla v souvislosti s příštím valným shromážděním ČSKT.
Snad by se tak zajistila jeho usnášeníschopnost. Bude to důležité i v tom smyslu, že příštím
valným shromážděním končí mandát současnému předsednictvu a bude potřeba zvolit
předsednictvo nové. Dále by měla být konference spolu s valným shromážděním uspořádána
po zasedání kuratoria ESCT, které proběhne 21. – 22. 2. 2014 ve Varšavě. Konkrétní datum
konference a valného shromáždění bude ještě upřesněn na základě dalších jednání
předsednictva ČSKT.
Hlavní akcí roku 2013 bude účast delegace ČSKT na kongresu v Brixenu. ČSKT bude rovněž
dbát na propagaci dílčích akcí, které pořádají, nebo kterých se účastní naši členové.
Předseda ČSKT představil první návrh rozpočtové rozvahy na rok 2013. O tomto návrhu
proběhla diskuse. Finanční rozvaha pro rok 2013 je strukturálně velmi podobná rozložení
finančních prostředků v loňském roce. Hlavním příjmem budou opět členské příspěvky.
Hlavním výdajem budou členské příspěvky do ESCT, které se za všechny členy ČSKT platí
centrálně. Předseda byl požádán, aby pro elektronické hlasování připravil detailní návrh
rozpočtu ČSKT na rok 2013, který musí být schválen členskou základnou. Tento návrh je
přiložen k tomuto zápisu jako příloha č. 3.
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7)

Různé
Doc. Svoboda upozornil, že by se v letošním roce mohlo uspořádat diskusní setkání
k dokumentu MTK „Teologie dnes“, jehož český překlad vyšel počátkem tohoto roku. Dr.
Krumpolc připomněl, že taková akce již je naplánovaná na 19. 9. 2013 v Olomouci. Členové
ČSKT jsou srdečně zváni.
Doc. Sládek upozornil na konferenci „Mezi historií a evangeliem“, která se bude konat již. 4. –
5. 4. 2013 na KTF UK v Praze. ČSKT bude o této akci informovat blíže na svých webových
stránkách. Více informací je k nalezení na www.ktf.cuni.cz/KTF-757.html.
Dr. Poláková navrhuje téma pro další konferenci ČSKT v roce 2014 „Sociální nauka církve“,
Dr. Mendelová navrhuje téma „Synodalita – Synodální proces v církvi“. K tématu konference
ČSKT pro rok 2014 se předsednictvo vrátí při svých dalších zasedáních, vezme v potaz
navržená témata a vítá návrhy další.

Zapsal: František Štěch

Ověřil: Michal Kaplánek
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Příloha 1.
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Příloha 2.
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Příloha 3.

Rozpočet ČSKT na rok 2013
Zůstatek k 1. 1. 2013
(účet + pokladna)
Členské příspěvky ČSKT

22.561,01,- KČ
PŘÍJMY
37.500,- KČ

VÝDAJE

Členské příspěvky ESCT

cca 29.000,- KČ

Příspěvek
mimořádným a
řádným členům – účast
na kongresu ESCT v
Brixenu
Vedení účtu u ERA
Poštovní spořitelny
Kurzové ztráty,
poplatky za převody,
haléřové vyrovnání
Předpokládaný
zůstatek k 31. 12. 2013

9.000,- KČ

POZNÁMKA
34 řádných členů
7 mimořádných členů
2013 + doplatek za
2012, konečná suma
závisí na aktuálním
kurzu CZK – EUR
v době uskutečnění
převodu

cca 500,- KČ
cca 600,- KČ

21.000,- KČ
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