
Organizační řád Moravsko-slezské křesťanské akademie, z.s.

I. Základní ustanovení

1. Organizační řád vychází ze Stanov MSKA.
2. Organizační řád schvaluje Valné shromáždění MSKA.
3. Organizační řád upravuje oblasti, které Stanovy MSKA buď ukládají řešit Organizačním řádem, 
nebo je neupravují.

II. Volení představitelé MSKA

1. Předseda je volen Valným shromážděním MSKA a jemu se zodpovídá. Je statutárním 
orgánem, zastupuje MSKA navenek a jedná jejím jménem ve všech záležitostech.
2. Místopředseda je volen Valným shromážděním MSKA. Je statutárním orgánem, zastupuje 
předsedu v době jeho nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti a je zodpovědný za zahraniční 
aktivity MSKA.
3. Předseda RP je odpovědný za rozvoj RP a získávání nových členů. Zabezpečuje vzdělávací 
program v rámci RP.
4. Vedoucí tematické sekce koordinuje práci odborné skupiny.

III. Zaměstnanci MSKA

1. Generální sekretář je ustanoven předsednictvem MSKA na základě výsledku výběrového 
řízení a je odpovědný předsedovi. Řídí pracovníky kanceláře MSKA. Je odpovědný za 
veškerou administrativní agendu MSKA. 
2. Výkonný redaktor je ustanoven předsednictvem MSKA na základě výsledku výběrového 
řízení a je odpovědný šéfredaktorovi. Ve spolupráci s redakční radou připravuje obsah 
jednotlivých čísel časopisu Dialog Evropa XXI, stará se o technickou redakci a korektury. Je 
odpovědný za redakční zpracování příležitostných monografií. Zajišťuje kontakt s tiskárnou a 
komunikuje s autory příspěvků. Zajišťuje elektronickou verzi časopisu E-Dialog Evropa a 
spravuje webové stránky MSKA.
3. Hospodář zabezpečuje hospodaření MSKA. Vede pokladní knihu, peněžní deník. Spravuje 
bankovní účet. Připravuje zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu MSKA.
4. Na základě oprávněného požadavku může předsednictvo rozhodnut o vytvoření místa 
asistenta pro příslušnou diecézi či RP. Asistent spolupracuje s předsedou MSKA a zástupcem 
pro příslušnou diecézi. Zabezpečuje administrativní chod regionální pobočky diecézního města. 
Spolupracuje s předsedy jednotlivých RP své diecéze. Stará se o grantové projekty v rámci 
diecéze. Vykonává další úkoly uložené mu předsedou MSKA, diecézním zástupcem, předsedou 
místní RP a generálním sekretářem. Asistenty přímo řídí předseda MSKA, stanoví jejich 
pracovní náplň a pravidelně se s nimi setkává. Na plnění uložených povinností dohlíží zástupce 
diecéze nebo předseda RP. 

IV. Podpisová práva
1. Podepisovat písemnosti pracovněprávního, politického, zásadního charakteru je oprávněn 
předseda MSKA, v době jeho nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti je oprávněn podepisovat 
písemnosti místopředseda.
2. Podepisovat písemnosti administrativního charakteru a účetní doklady je oprávněn generální 
sekretář.
3. Organizace používá ke své prezentaci, potvrzování a označování dokladů a dokumentů 
vlastní razítko. Razítko je svěřováno konkrétním osobám, které byly poučeny o jeho používání 
a jsou evidovány generálním sekretářem.



V. Zastupování MSKA
1. MSKA při právních úkonech zastupuje v souladu se Stanovami MSKA (IV, 7) předseda 
resp. v době jeho dlouhodobé nepřítomnosti místopředseda (IV,7).
2. V administrativních záležitostech zastupuje MSKA generální sekretář.
3. Regionální pobočku zastupuje její předseda.
4. Tematickou sekci zastupuje vedoucí tematické sekce.
5. Předseda MSKA, resp. generální sekretář mohou zmocnit k některým úkonům jiné členy 
MSKA či zaměstnance MSKA. Zmocnění musí být písemné.

VI. Závěrečné ustanovení
1. Organizační řád je závazný pro všechny členy a zaměstnance MSKA.
2. Organizační řád byl schválen Valným shromážděním MSKA v Brně dne 25. února 2017.



Organizační schéma Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s.

PŘEDSEDNICTVO 

(PŘEDSEDA, MÍSTOPŘEDSEDA A ČLENOVÉ)

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ

Hnutí křesťan a práce ČR

Kolegium katolických 
lékařů Brno

Hnutí pro život Jihlava

Společnost pro dialog 
církve a státu Olomouc

REGIONÁLNÍ POBOČKY

BRNO:
Bílovice nad Svitavou

Boskovice
Brno

Hodonín
Jaroměřice nad Rokytnou

Jihlava
Telč

Třebíč
Velká Bíteš

Velké Meziříčí
Slavkov u Brna

Šlapanice
Újezd u Brna

Znojmo
Žarošice

Žďár nad Sázavou

OLOMOUC:
Holešov
Hranice

Kyjov
Olomouc

Otrokovice
Prostějov
Strážnice 
Šumperk

Uherský Brod
Valašské Klobouky

Veselí nad Moravou
Vsetín 
Vyškov
Zábřeh

Zlín

OSTRAVA – OPAVA:
Frýdek – Místek

Orlová
Ostrava

E – DIALOG EVROPA XXI

ŠÉFREDAKTOR

REDAKČNÍ RADA

Tvořená předsedy 
tematických sekcí a 

dalšími členy 
jmenovanými 

předsednictvem

VÝKONNÝ REDAKTOR

TEMATICKÉ SEKCE:

Historická

Filozofická

Teologická

Právní

Přírodovědecká a lékařská

Sakrálního umění

Sociální etiky 



Volební řád Moravsko-slezské křesťanské akademie, z.s.

I. Volby orgánů MSKA
1. Kandidáty do funkcí v orgánech MSKA navrhují regionální pobočky, 
tematické sekce, jednotliví členové a kolektivní členové MSKA. Písemné 
návrhy shromáždí předsednictvo MSKA ve lhůtě 14 dní před uskutečněním 
volebního valného shromáždění. Ústní návrhy lze podávat také před volbou na 
volebním valném shromáždění volební komisi. Platné podání musí být doloženo 
písemným souhlasem kandidáta na uvedenou funkci.
2. Volby zabezpečuje volební komise
Volební komise je minimálně tříčlenná, nominována předsednictvem a 
schválena valným shromážděním na počátku jednání VS. Členové volební 
komise zvolí ze svého středu předsedu, který zabezpečuje volbu orgánů MSKA. 
Počet členů volených orgánů je upraven stanovami a organizačním řádem.
3. Volby orgánů MSKA jsou tajné, pokud VS nerozhodne jinak.

II. Volba předsednictva
1. Předseda volební komise seznámí členy MSKA s kandidáty na předsedu, 
místopředsedu a členy předsednictva. Zvoleni jsou ti, kteří získali nadpoloviční 
většinu hlasů. Ve druhém kole jsou zvoleni ti, kteří získali nejvíce hlasů.
2. Nově zvolené předsednictvo se ujímá funkce po svém zvolení.

III. Volby do orgánů regionální pobočky a tematické sekce
1. Kandidáty do vedení RP navrhují členové RP, do vedení TS členové TS.
2. Předsedu a další členy výboru RP volí členové RP.
3. Vedení TS volí členové TS.

IV. Volba revizní komise
1. RK je tříčlenný pracovní sbor.
2. K návrhu volební komise je možné z pléna doplnit kandidáty na členství v 
RK.
3. Členy RK se stanou kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
4. Zvolení kandidáti volí ze svého středu předsedu RK.

V. Volba smírčího sboru
1. Smírčí sbor je tříčlenný.
2. K návrhu volební komise je možné z pléna doplnit kandidáty na členství 
v smírčím sboru.
3. Členy smírčího sboru se stanou kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů.
4. Zvolení kandidáti volí ze svého středu předsedu smírčího sboru.



Statut Revizní komise Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s.

1. Revizní komise MSKA sídlí v kanceláři MSKA – 602 00 Brno, Smetanova 14.
2. Revizní komise je orgánem MSKA, řídí se stanovami MSKA a dalšími normami 
MSKA.
3. Revizní komise kontroluje finanční, hospodářskou a správní činnost MSKA.
4. Revizní komise je oprávněna provádět kontroly v oblasti:
a) finanční – správnost vedení finanční agendy, čerpání finančních prostředků 
podle schváleného rozpočtu pro daný rok, dodržování Směrnice pro hospodaření a 
účtování v MSKA, dodržování vyhlášky o poskytování darů a plnění daňových 
povinností;
b) hospodářské – hospodárné vynakládání prostředků schváleného rozpočtu pro 
daný rok, hospodaření s majetkem MSKA, úplnost a plnění uzavřených 
hospodářských smluv;
c) správní – dodržování interní směrnice týkající se archivace a skartace 
písemností – Kancelářský řád MSKA, dodržování podpisových práv týkajících se 
statutárního orgánu a podpisových práv upravených.
5. V čele revizní komise je předseda.
6. Revizní komise je předsedou řádně svolána nejméně jednou ročně; mimořádně 
je svolána v případě naléhavé potřeby.
7. Revizní komise má tři členy.
8. Statut revizní komise nabývá účinnosti dnem jeho schválení 25. února 2017.

Statut Smírčího sboru Moravsko-slezské křesťanské akademie, z. s.

1. Smírčí sbor MSKA sídlí v kanceláři MSKA – 612 00 Brno, Smetanova 14.
2. Smírčí sbor je orgánem MSKA, řídí se stanovami MSKA a dalšími normami 
MSKA.
3. Smírčí sbor dohlíží na dodržování stanov MSKA a dalších norem pro fungování 
MSKA.
4. Smírčí sbor MSKA k dosažení svého cíle zejména:
a) rozhoduje spory mezi členy MSKA, mezi orgány a členy MSKA;
b) je dovolacím orgánem MSKA a jeho rozhodnutí je konečné;
c) podává závazný výklad stanov a dalších norem MSKA;
d) rozhoduje o souladu stanov a dalších norem MSKA.
5. V čele smírčího sboru je předseda.
6. Smírčí sbor je svolán v případě naléhavé potřeby.
7. Smírčí sbor má tři členy.
8. Statut smírčího sboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení 25. února 2017.


