STANOVY
Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění
I.
Základní ustanovení, název a poslání
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Název sdružení: Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění (dále „MSA“). MSA je
občanské sdružení sdružující odborníky nejrůznějších oborů lidských činností. Jejími členy
mohou být vědečtí pracovníci, učitelé vysokých i jiných škol, odborní pracovníci vědeckých
ústavů, průmyslu, veřejné správy, dalších veřejnoprávních subjektů, zemědělství, obchodu,
dopravy, muzeí, galerií, knihoven, archivů, památkové péče, ochrany přírody, architekti,
výtvarníci, hudebníci, spisovatelé, publicisté, divadelníci, vydavatelé literárních a hudebních děl,
jakož i další odborně kvalifikovaní pracovníci kulturně osvětových zařízení a aktivisté.
Posláním MSA je rozvoj vzdělanosti, vědy a umění obyvatel Moravskoslezské země
(v hranicích do 31. 12. 1948), zachování a upevňování svébytnosti (identity) i širší vzájemnosti
tohoto územního celku a jeho jednotlivých oblastí. Usiluje o rozvíjení hodnot, které dala a dává
Moravskoslezská země našemu státu a světu. Navazuje na cyrilometodějské tradice Velké
Moravy, odkaz Jana Amose Komenského, T. G. Masaryka a dalších našich velkých osobností.
MSA se podílí na zdokonalování demokracie ČR prohlubováním samosprávné demokracie a
hrdosti všech občanů Moravy s naší částí Slezska. V duchu našich společných tradic udržuje
intenzívní vědeckou a kulturní spolupráci s příslušnými institucemi Čech, Slovenska a celé
střední Evropy.
MSA přispívá ke koordinaci činností jednotlivých vzdělávacích zařízení, občanských, odborných
a profesních organizací (svazů, sdružení, společností apod.) působících na území Moravy s naší
částí Slezska. Podporuje žádoucí všestranné inovace i folklorní aktivity v zájmu uchování
lidových tradic a zvyků. Dle možností rozvíjí kulturně osvětové činnosti též vydáváním
publikací.
MSA nepůsobí jen ve prospěch Moravy s naší částí Slezska. Moravskoslezské odborné iniciativy
přispívají i vědě a kultuře celostátní, evropské a světové. MSA proto rozvíjí i mezinárodní styky,
organizuje konference, sympozia a jiná odborná setkání našich i zahraničních pracovníků,
vědeckých a kulturních zařízení, spoluprací se státními orgány, profesními organizacemi a
nadacemi v rámci ČR, EU i dalších států.
MSA je organizací vědeckou, odbornou a kulturně osvětovou. Nepřipouští ve své činnosti
propagaci jednotlivých politických stran, je nadstranická a nadkonfesní. S členstvím v MSA jsou
neslučitelné projevy neodbornosti, netolerance, separatismu, šovinismu a sympatií k režimům
nedemokratickým a nehumánním.
MSA podporuje gradaci odborné tvořivosti odpovídající jejímu poslání i čestnými uznáními.
Uděluje diplomy třetího stupně za odpovídající tvůrčí výsledky na úrovni pregraduální, diplomy
druhého stupně za odpovídající tvůrčí výsledky na úrovni postgraduální a diplomy prvního
stupně za odpovídající tvůrčí výsledky na úrovni posthabilitační a inaugurační.
Řádně zdůvodněné návrhy podepsané alespoň dvěma kompetentními odborníky posuzuje Rada
MSA (dále „Rada“) a předsednictvo MSA (dále „předsednictvo“. Uvedené oceňování
příkladných aktivit využívá MSA i k rozšiřování a zkvalitňování své členské základny.
II.
Členství v MSA

2.1

2.2

Členem MSA se může stát odborník z oblastí vzdělávání, vědy, techniky a umění, který souhlasí
se stanovami. Členství na základě písemné přihlášky uchazeče doporučené dvěma
kvalifikovanými ručiteli schvaluje Rada. Členem se může stát i organizace, jejíž delegovaní
zástupci mají postavení člena. V případě nepřijetí člena Radou se uchazeč může odvolat
k nejbližšímu valnému shromáždění.
Práva členů:
a) být informován o činnostech MSA, navrhovat je a aktivně se na nich podílet
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b) volit do orgánů MSA
c) být volen do orgánů MSA po uplynutí ročního členství
Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy, napomáhat realizaci poslání MSA.
b) účastnit se valných shromáždění a respektovat jejich usnesení.
c) platit pravidelně členské příspěvky nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Ukončení členství:
a) členství zaniká prohlášením člena o ukončení členství
b) nezaplacením členských příspěvků za dobu dvou po sobě následujících roků, po schválení
Radou.
c) vyloučením člena v důsledku jeho chování neslučitelného se stanovami (v tom případě Rada
pozastaví jeho členství, definitivní vyloučení provede valné shromáždění).
Předsednictvo a Rada mohou udělovat i čestná členství MSA.
III.
Sídlo a organizační struktura
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MSA má sídlo v Brně, Zelný trh 6, 602 00 Brno. Mimobrněnští členové se sdružují
v samosprávných střediscích.
Orgány MSA:
a) valné shromáždění
b) Rada MSA
c) předsednictvo MSA
d) předseda MSA
e) shromáždění členů samosprávného střediska
f) výbor samosprávného střediska
g) kontrolní a revizní komise
Valné shromáždění MSA
Je nejvyšším orgánem. Je svoláváno Radou zpravidla jednou ročně. K platnému usnášení je
nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny registrovaných členů a rozhoduje se prostou většinou
hlasů. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu zahájení nadpoloviční počet členů, koná se valné
shromáždění o půl hodiny později. Hlasování v ostatních orgánech upravuje jednací řád
schvalovaný Radou nebo valným shromážděním, jinak přiměřeně ostatním částem bodu 3.3.
Mimořádné zasedání valného shromáždění svolá Rada, požádá-li o to alespoň 1/5 registrovaných
členů.
Rada MSA
a) je nejvyšším orgánem MSA v době mezi valnými shromážděními
b) koncipuje a řídí veškerou činnost MSA, koordinuje sekce, připravuje společné akce a roční
plány činnosti; má nejméně 15 členů a je volena valným shromážděním, zpravidla na tříleté
období; je odpovědna valnému shromáždění, kterému předkládá zprávy o činnosti
c) na ustavující schůzi Rady její členové zvolí předsednictvo MSA
d) může kooptovat v případě potřeby 3–5 členů s hlasem poradním k zajištění některých úkolů
e) rozhoduje o členství dle bodu 2.4
f) schází se dle potřeby, nejméně 8 × ročně
g) vydává výroční zprávu pro členy alespoň v elektronické podobě jednou ročně
Předsednictvo MSA
je nejvyšším výkonným orgánem Rady. Pečuje především o to, aby se hlavní poslání MSA
(podpora vzdělání, vědy a umění) uskutečňovalo koncepčně, odborně a odpovědně. Je 5–10
členné. Tvoří je tým předsedy (předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda, jednatel,
hospodář), který se schází dle potřeby. Poradní složkou předsednictva je jeho odborné
„kolegium“(nejméně 5 zkušených předních odborných garantů, gestorů, konceptorů), jmenované
předsedou MSA, které se schází nejméně 4 × ročně. Kolegium je i poradním orgánem Rady.
Předseda
Statutárním orgánem MSA je předseda MSA. Jménem MSA je oprávněn jednat s veřejnými
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orgány a dalšími subjekty pouze předseda MSA, případně jím písemně pověřený člen
předsednictva či Rady.
Samosprávná střediska:
a) v případech zájmu dostatečného počtu členů žijících v různých částech moravskoslezského
území lze založit detašovaná samosprávná střediska; k založení je třeba nejméně pěti členů a
souhlasu Rady
b) výbor samosprávného střediska, je alespoň tříčlenný; jeho předseda podává o činnosti
střediska zprávy Radě.
Odborné a zájmové sekce
a) v rámci MSA jsou organizovány konkrétní činnosti v určitých profesních oblastech; jde
o odborné sekce, v jejichž čele jsou zkušení odborníci příslušného zaměření
b) vedoucí sekcí informují o aktivitách sekcí Radu, která koordinuje aktivity sekcí a schvaluje
jejich náplň
Kontrolní a revizní komise
a) valné shromáždění volí alespoň pěti člennou kontrolní a revizní komisi MSA. Její předseda,
případně jeho zástupce se zúčastňuje jednání Rady s hlasem poradním
b) kontrolní a revizní komise a jmenovitě její předseda odpovídají za kontrolu hospodaření
MSA, dodržování stanov, plánu práce a rozpočtu MSA; o výsledcích kontroly podává
předseda komise průběžné zprávy předsedovi MSA, roční zprávu Radě a souhrnnou zprávu
valnému shromáždění
c) souhrnnou zprávu schvaluje valné shromáždění
d) činnost kontrolní a revizní komise upravují vnitřní předpisy MSA
Sekretariát MSA
je řízen předsedou MSA či pověřeným členem a má sídlo v Brně
IV.
Hospodaření MSA

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Získávání nezbytných finančních prostředků pro činnost MSA je stálým úkolem Rady i všech
členů. Rada je povinna každý rok připravit návrh rozpočtu.
Zdrojem majetku a příjmů MSA jsou:
a) příspěvky členů
b) příspěvky státních a samosprávných orgánů
c) vlastní aktivity vyplývající z cílů MSA
d) publikace, dotace, dary, odkazy, dědictví a jiné zdroje
Finanční prostředky získané z členských příspěvků a dalších zdrojů jsou shromážděny na
bankovních účtech, částečně v příruční pokladně. Majetek MSA spravuje z pověření Rady
hospodář MSA.
Nakládání s prostředky na bankovních účtech je možné jen s podpisem dvou osob pověřených
podpisovým právem, za podmínek stanovených vnitřními předpisy MSA.
MSA hospodaří v souladu s platnými předpisy.
Samosprávná střediska MSA jsou vázána těmito stanovami a zásadami hospodaření s tím, že
prostředky získané navíc (mimo členské příspěvky) bez součinnosti Rady jsou převážně věcí
střediskové samosprávy a podléhají jen platným předpisům a kontrole ze strany kontrolní a
revizní komise. O svém hospodaření podávají samosprávná střediska roční zprávu Radě.

Tato novela stanov byla schválena Radou MSA 21. listopadu 2005 na základě usnesení valného
shromáždění MSA v Brně dne 22. října 2005. Novela nahrazuje původní stanovy z doby založení MSA,
registrované Ministerstvem vnitra 6. května 1994.
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