STANOVY CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, Z. S.

Úplné znění Stanov Cyrilometodějské křesťanské akademie, z. s. ke dni 20.6.2020,
se změnami přijatými Valným shromážděním Cyrilometodějské křesťanské akademie, z. s.,
konaným dne 20. 6. 2020 v Olomouci, na adrese Biskupské náměstí 2, 779 01 Olomouc

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Cyrilometodějská křesťanská akademie, z.s. (CMKA) je dobrovolným sdružením fyzických i
právnických osob, které podporuje, organizuje a vyvíjí vzdělávací a výchovnou činnost na
křesťanském učení a cyrilometodějské tradici. CMKA spolupracuje s jinými sobě blízkými
organizacemi v České republice a s organizacemi, které podobným způsobem působí v
zahraničí.
2. Cílem CMKA je nejen formace a vzdělávání, ale i snaha vést širší společenský dialog, ve
kterém chce poukazovat na duchovní i mravní křesťanské hodnoty, na nichž stojí naše
společnost. Tento dialog vychází z interpretace aktuálních poznatků ve vědě, technice a
umění.
3. CMKA je právnickou osobou, jedná svým jménem a na svou majetkovou odpovědnost.
4. CMKA působí na celém území České republiky i mimo něj.
5. CMKA vznikla podle zákona 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Od 1. 1. 2014 se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Sídlem CMKA je Wurmova 11, 779 01 Olomouc.

II.
ÚKOLY CMKA, ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY JEJICH USKUTEČŇOVÁNÍ
1. Úkolem CMKA je:

a) poskytovat vzdělávání v křesťanské nauce a učení církve a v oborech tematicky s tím
spojených; zabývat se důležitými aktuálními otázkami doby, člověka a společnosti, vysvětlovat
je pomocí vědeckých metod na základě křesťanských principů;
b) poskytovat fórum pro širokou diskuzi o otázkách vztahu vědy a víry resp. víry a rozumu;
c) upevňovat osobní a společenské kontakty a napomáhat vedení dialogu mezi členy;
d) podporovat interdisciplinární a mezinárodní kontakty a rozvíjet spolupráci s obdobně
orientovanými institucemi v ČR i v zahraničí;
e) podílet se na komunikaci se společností, církvemi i státem;
f) podporovat mladé akademiky v rozvíjení jejich profesní kvalifikace;
g) vytvářet odborné komise a pracoviště kexpertnímu posouzení problémů důležitých, jak pro
církev, tak pro společnost.
2. Za tím účelem CMKA zejména:
a) organizuje pro členy a zájemce přednášky, semináře, diskusní fóra, konference, kulturní
činnost, ankety, exkurze, zájezdy a pro širší veřejnost přednáškovou a osvětovou činnost;
b) plní úkoly při vytváření i realizaci výzkumných a badatelských programů;
c) vydává knihy a časopisy a další tiskoviny; zprostředkovává výměnu informací a k jejich
rozšiřování;
d) zakládá, řídí a podporuje vzdělávací kluby a osvětová střediska;
e) v mezinárodních stycích reprezentuje členstvo vůči obdobným sdružením v zahraničí,
navazuje a udržuje kontakty s jejich orgány a podporuje i kontakty svých členů v tomto
směru.
3. Prostředky k plnění těchto úkolů jsou především:
a) roční příspěvky členů;
b) subvence, dotace, odkazy a dary;
c) výtěžky z prodeje vlastních tiskovin;
d) výtěžky z kulturních a společenských akcí a z další činnosti.

III.
ČLENOVÉ CMKA, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
1. Členství v CMKA je osobní, kolektivní a čestné.
2. Osobním členem CMKA se může stát každá fyzická osoba, která se chce podílet na činnosti
CMKA, projeví na základě písemné přihlášky souhlas se stanovami a je přijata na schůzi
regionální pobočky nebo Prezidia prostou většinou hlasů. V případě nepřijetí se uchazeč může
písemně odvolat k Smírčímu sboru.
3. Kolektivním členem se může stát organizace, která souhlasí s úkoly CMKA i prostředky k
jejich uskutečňování, písemně o členství požádá a je přijata na schůzi Prezidia prostou většinou
hlasů. V případě nepřijetí se uchazeč může odvolat k Smírčímu sboru. Kolektivní člen má na
Valném shromáždění jeden hlas.
4. Členství v CMKA vzniká, jakmile je uchazeč přijat příslušnými orgány CMKA.
5. Členství trvá, zaplatí-li člen roční členský příspěvek do konce běžného roku.
6. Valné shromáždění může na návrh Prezidia udělit prostou většinou hlasů fyzické osobě
čestné členství za její mimořádné zásluhy o rozvoj křesťanského vzdělávání a výchovy. Čestný
člen neplatí členské příspěvky a má právo na bezplatný odběr tiskovin CMKA.
7. Členství v CMKA zaniká:
a) vystoupením, které člen ohlásí písemně Prezidiu;
b) nezaplacením členského příspěvku po dobu tří po sobě jdoucích let anebo usnesením
Prezidia pro nezaplacení členského příspěvku ani na opakovanou písemnou výzvu Prezidia;
c) usnesením Prezidia pro jednání vážně poškozující cíle nebo dobré jméno CMKA;
d) u právnických osob jejich zánikem, nebo písemným ohlášením o ukončení členství.
8. Členové CMKA mají právo:
a) účastnit se všech akcí CMKA a být o nich včas informováni;
b) účastnit se Valných shromáždění, vyjadřovat se na nich k činnosti CMKA, volit orgány
CMKA a být do nich voleni;
c) podávat Prezidiu písemné návrhy k činnosti CMKA;
d) odebírat se slevou tiskoviny CMKA.
9. Členové CMKA jsou povinni:

a) platit členské příspěvky stanovené Valným shromážděním;
b) dodržovat Stanovy CMKA;
c) řídit se usnesení Prezidia a Valného shromáždění CMKA;
d) přispívat svým podílem k činnosti CMKA;
e) řádně plnit úkoly vyplývající z přijaté funkce v orgánech CMKA a účastnit se jejich jednání.
10.CMKA vede seznam členů CMKA. V seznamu členů CMKA se povinně zapisují následující
údaje:
a) v případě osobního člena CMKA:
i) jméno, příjmení, datum a místo narození člena CMKA;
ii) platná adresa pro doručování, a dále, pokud existuje, emailové adresa člena CMKA;
iii) údaje o platbách členských příspěvků člena CMKA;
b) v případě kolektivního člena CMKA:
i) název, datum a místo založení člena CMKA;
ii) platná adresa pro doručování, a dále, pokud existuje, emailové adresa člena CMKA;
iii) údaje o platbách členských příspěvků člena CMKA;
c) v případě čestného člena CMKA:
i) jméno, příjmení, datum a místo narození člena CMKA;
ii) platná adresa pro doručování, a dále, pokud existuje, emailové adresa člena CMKA.
11. Zápis do seznamu členů CMKA se provádí na základě rozhodnutí o přijetí za člena příslušným
orgánem CMKA. Zapisované údaje a jejich změny je příslušný člen CMKA povinen oznámit
CMKA bez zbytečného odkladu. Údaje dotčeného člena se vymazávají ze seznamu členů CMKA
po zániku jeho členství v CMKA bez zbytečného odkladu.
12. Seznam členů CMKA je uložen v sídle CMKA. Seznam členů CMKA je neveřejný a přístupný
pouze orgánům Společnosti.
IV.
ORGÁNY CMKA
1. Orgány CMKA jsou Valné shromáždění, Prezidium, Prezident, Viceprezident, Revizní komise
a Smírčí sbor.
2. Funkční období Prezidenta, Viceprezidenta, členů Prezidia, Revizní komise a Smírčího sboru
je čtyřleté.
3. Ukončí-li člen Prezidia, Revizní komise či Smírčího sboru v průběhu volebního období svou
činnost, jeho funkci bude vykonávat náhradník podle pořadí jeho volby na Valném
shromáždění, není-li tomu tak, pak kooptací se souhlasem Prezidia.

4. Valné shromáždění (VS) je nejvyšším orgánem CMKA, který:
a) se schází každoročně, nejméně jedenkrát do roka. Svolává je Prezident na základě
rozhodnutí Prezidia písemnou nebo elektronickou pozvánkou nejpozději 30 dnů před datem
konání;
b) mimořádně se schází, požádá-li o to nadpoloviční většina regionálních poboček CMKA a
kolektivních členů CMKA nebo alespoň pětina členů CMKA;
c) schvaluje program VS, výroční zprávu o činnosti CMKA, zprávu o hospodaření CMKA a
zprávu Revizní komise;
d) schvaluje program činnosti CMKA a její rozpočet na běžný rok;
e) volí a odvolává Prezidenta, Viceprezidenta, další členy Prezidia, tříčlennou Revizní komisi
CMKA, tříčlenný Smírčí sbor CMKA, návrhovou a volební komisi, zapisovatele a ověřovatele
zápisu VS; způsob volby Prezidenta, Viceprezidenta, dalších členů Prezidia, členů Revizní
komise a členů Smírčího sboru stanoví Volební řád CMKA;
f) rozhoduje o změnách Stanov, určuje výši členských příspěvků, na návrh Prezidia schvaluje
čestné členy CMKA, rozhoduje o dalších záležitostech zásadního právního, organizačního a
finančního dosahu, které mu předloží Prezidium;
g) řádně a včas svolané VS je vždy usnášení schopné;
h) usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina v sále přítomných členů CMKA;
i) ze svého zasedání pořizuje zápis a usnesení podepsané zapisovatelem, Prezidentem a
ověřovateli zápisu.
5. Prezidium:
a) je pětičlenné a tvoří je Prezident, Viceprezident a tři další členové;
b) připravuje program VS;
c) přijímá a vylučuje členy CMKA;
d) schvaluje a ruší tematické sekce, regionální pobočky, vzdělávací kluby a osvětová střediska;
e) předkládá VS návrhy na udělení čestného členství v CMKA;
f) schází se nejméně jednou za čtvrt roku, svolává ho a jeho schůzím předsedá Prezident;

g) je schopné se usnášet za přítomnosti aspoň tří členů. Může se rovněž usnést mimo
zasedání hlasováním per rollam, v takovém případě je rozhodnutí přijato nadpoloviční
většinou všech členů Prezidia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.
6. Prezident CMKA je statutárním orgánem, zastupuje CMKA navenek, řídí její činnost a jedná
jejím jménem ve všech záležitostech.
7. Viceprezident řídí se pokyny Prezidenta, poskytuje součinnost Prezidentovi v řízení CMKA,
vpřípadě dlouhodobé nepřítomnosti Prezidenta zastupuje jako statutární orgán, je
zodpovědný za zahraniční aktivity CMKA. V případě rezignace Viceprezidenta v průběhu jeho
funkčního období je Prezidentem jmenován k výkonu funkce Vicepezidenta zastupující člen
Prezidia, a to do doby konání nejbližšího VS.
8. Revizní komise je kontrolním orgánem CMKA. Revizní komise je tříčlenná. Členové Revizní
komise ze svého středu volí předsedu Revizní komise. Revizní komise kontroluje hospodaření
a dodržování předpisů CMKA. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně bezodkladně
Prezidenta. Zprávu o své činnosti zpracovává Revizní komise jednou ročně a předkládá ji VS.
Revizní komise má za účelem výkonu svých oprávnění právo nahlížet do všech dokumentů
CMKA.
9. Smírčí sbor je nezávislý dovolací orgán CMKA. Smírčí sbor je tříčlenný. Členové Smírčího
sboru ze svého středu volí předsedu Smírčího sboru. Smírčí sbor:
a) rozhoduje spory mezi členy CMKA a mezi orgány a členy CMKA;
b) podává závazný výklad stanov a dalších vnitřních předpisů CMKA.
O zahájeném řízení jakož i o vydaném rozhodnutí při výkonu jeho oprávnění Smírčí sbor
vyrozumí bezodkladně Prezidium. Rozhodnutí Smírčího sboru vydané při výkonu jeho
oprávnění je konečné. Zprávu o své činnosti zpracovává Smírčí sbor jednou ročně a předkládá
ji VS.

V.
TEMATICKÉ SEKCE
1. Vlastní odborná činnost CMKA je vykonávána především tematickými sekcemi (TS), které
tvoří individuální i kolektivní členové CMKA. TS tvoří nejméně tři individuální členové nebo
jeden kolektivní člen CMKA. Individuální členové CMKA mohou být činní v různých TS
současně.
2. O zřízení nebo zrušení TS rozhoduje Prezidium CMKA. V čele TS stojí vedoucí sekce.
Vedoucího sekce jmenuje na návrh členů příslušné TS Prezident CMKA, a to na dobu tří let. TS

se při výkonu své činnosti řídí schválenými Stanovami, rozhodnutími Prezidia, jakož i dalšími
vnitřními předpisy CMKA.
3. TS mohou při výkonu své činnosti vytvářet odborné komise a pracoviště k expertnímu
posouzení problémů důležitých jak pro církev, tak pro společnost. Dále mohou při výkonu své
činnosti vytvářet vzdělávací programy a studijní plány.
3. Zprávu o své činnosti zpracovávají TS jednou ročně a předkládají ji VS.

VI.
Akademické kolegium
1. Akademické kolegium (AK) CMKA je poradním orgánem Prezidia, který projednává zásadní
otázky strategie aodborné profilace pro zajištění rozvoje akademické, vědecké a odborné
činnosti CMKA k naplňování cílů dle Stanov. AK je tvořeno zástupci zakademických,
společenských acírkevních institucí. Členové AK se mohou na pozvání Prezidia účastnit jednání
Prezidia jako hosté s poradním hlasem. AK se schází nejméně jednou ročně. Jejich činnost je
dobrovolnická. AK svolává a předsedá mu Prezident. Jednání probíhají osobně nebo
korespondenčně. Zprávu o své činnosti zpracovává AK jednou ročně a předkládá ji VS.

VII.
REGIONÁLNÍ POBOČKY A KLUBY KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
1. Regionální pobočky (RP) jsou základním organizačním článkem CMKA. RP se při výkonu své
činnosti řídí schválenými Stanovami, rozhodnutími Prezidia, jakož i dalšími vnitřními předpisy
CMKA a jednacím řádem RP. Schází se nejméně jednou ročně a z výroční členské schůze posílají
Prezidiu zápis spolu s prezenční listinou přítomných členů.
2. RP se zřizují z iniciativy členů CMKA z určitého regionu. RP může být ustanovena, přihlásí-li
se k ní nejméně tři členové CMKA v daném regionu a jestliže její zřízení schválí Prezidium.
Členem RP může být pouze člen CMKA. Každý člen CMKA může být členem pouze jedné RP.
3. Členové RP volí ze svého středu výbor a předsedu. Funkční období tohoto výboru je čtyřleté.
4. Výbor RP:
a) připravuje program činnosti CMKA ve svém regionu a informuje veřejnost o své činnosti;
b) spolupracuje se spřízněnými a obdobně působícími institucemi ve svém regionu;
c) řídí se Stanovami a rozhodnutími VS a Prezidia;

d) při svém hospodaření se řídí Hospodářskou směrnicí CMKA.
5. Zprávu o své činnosti a hospodaření zpracovává RP jednou ročně a předkládá ji VS.
6. RP zaniká, klesne-li počet jejích členů pod tři. Prezidium nabídne zbylým členů členství v jiné
RP.
7. Kluby křesťanské akademie (KKA) jsou vzdělávací střediska CMKA pro systematické
vzdělávání, výuku, kurzy, odbornou diskuzi a společenský dialog. KKA poskytují,
zprostředkovávají či spolupracují na pořádání pravidelného vzdělávaní v křesťanské nauce a
učení církve a oborech s tím spojených. KKA kromě vzdělávacího charakteru také rozvíjí aspekt
kulturní, společenský a duchovní a poskytuje možnost ke komornímu setkání nebo studiu
publikací. KKA se při výkonu své činnosti řídí schválenými Stanovami, rozhodnutími Prezidia,
jakož i dalšími vnitřními předpisy CMKA.
8. KKA zřizuje a ruší Prezident po projednání s Prezídiem. KKA vede koordinátor KKA, kterého
jmenuje Prezident. Členem KKA může být pouze člen CMKA. Každý člen CMKA může být
současně členem více KKA.
9. Koordinátor KKA z pověření Prezidenta:
a) připravuje program činnosti KKA a informuje veřejnost o činnosti KKA;
b) spolupracuje se spřízněnými a obdobně působícími institucemi;
c) řídí se Stanovami a rozhodnutími VS a Prezidia;
d) při svém hospodaření se řídí Hospodářskou směrnicí CMKA.
10. Zprávu o své činnosti a hospodaření zpracovává KKA jednou ročně a předkládá ji VS.
11. Ruší se Statut Klubů křesťanské akademie Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s.

VIII.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ CMKA
1. Hospodaření CMKA se řídí obecně platnými zákony, zejména zákonem 563/1991 Sb., O
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Hospodářskou směrnicí CMKA.
2. CMKA získává prostředky z ročních příspěvků členů, subvencí, dotací, odkazů a darů, z
výtěžku prodeje vlastních tiskovin, případně výtěžků z kulturních a společenských akcí.

3. Za správu majetku odpovídá hospodář CMKA a ti členové, kteří podepsali hmotnou
odpovědnost. 4. Finanční a hospodářskou činnost CMKA kontroluje Revizní komise.

IX.
ZÁNIK CMKA
1. Zánik CMKA nastává výhradně podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Na dobrovolném rozchodu CMKA se může usnést VS svolané zvláště za tímto účelem,
jestliže se pro zánik vysloví nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů CMKA. Toto VS
volí také likvidační komisi. V případě, že by k tomuto VS nedošlo a CMKA zanikla, utvoří se z
jejího jmění zvláštní fond, jehož správu převezme moravský metropolita. Ten přejímá závazek,
že tento fond odevzdá novému spolku, který by vyhovoval duchu těchto Stanov a sídlil na
území Moravské církevní provincie.

X.
PLATNOST STANOV CMKA
1. Toto úplné znění Stanov nabývá účinnosti schválením příslušných změn Stanov na Valném
shromáždění CMKA dne 20. června 2020.

Prezident CMKA P. ThDr. Jiří Koníček

