STANOVY MASARYKOVY DEMOKRATICKÉ AKADEMIE, z. s.
PREAMBULE
Cílem Masarykovy demokratické akademie, z. s. je šíření a posilování ideálů svobody,
humanitní demokracie, solidarity, sociální spravedlnosti, trvale udržitelného rozvoje
a rovných příležitostí.
Masarykova demokratická akademie byla obnovena registrací provedenou
u Ministerstva vnitra České republiky 7. prosince 1990 pod názvem Masarykova dělnická
akademie. Masarykova demokratická akademie pokračuje v odkazu osvětového
sociálnědemokratického spolku Dělnická akademie, založeného druhým předsedou ČSSD
Josefem Steinerem a univerzitním profesorem a pozdějším prvním československým
prezidentem T. G. Masarykem. Dělnická akademie po celou dobu své existence působila také
v duchu pokrokových idejí prvního československého prezidenta a jeho pokračovatelů,
prezidenta Edvarda Beneše a centra vlivné programatické skupiny třicátých a čtyřicátých let
minulého století, jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Josef Fischer. V roce 1948 byla
její činnost protiprávně ukončena.
ČLÁNEK 1.
NÁZEV, SÍDLO A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU
1)

Název spolku je Masarykova demokratická akademie, z. s. (dále jen MDA).

2)

Sídlo spolku je Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1.

3)

MDA používá zkratku „MDA“.

4)
Předmět hlavní činnosti MDA je výzkumná, publikační, vzdělávací a kulturní činnost
v oblasti rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv,
trvale udržitelného rozvoje, rozvoje občanské společnosti a společenské soudržnosti, podpory
aktivní účasti občanů na veřejném životě, zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse
a přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
V tomto rámci MDA přispívá k rozvoji vědecké, odborné a popularizační činnosti ve
všech oblastech vědeckého bádaní a výzkumu, pořádá přednášky, semináře, konference,
sympozia a další formy vzdělávacích činností, pořádá diskuse, jakož i zveřejňuje a vydává
autorská a další díla, podporuje realizaci a zprostředkovává všechny druhy vzdělávání včetně
studijních a výměnných pobytů, osvěty, umělecké činnosti a mediální (informační) kultury,
podporuje a organizuje výměny názorů a informací, spolupracuje s domácími i zahraničními
subjekty obdobného zaměření, školami a vzdělávacími institucemi.
Svojí činností MDA sleduje naplnění cíle vyjádřeného v preambuli těchto stanov.
5)
MDA uveřejňuje veškeré výsledky své činnosti podle odstavce 4 v maximálním
možném rozsahu na svých webových stránkách, jakož i dalšími vhodnými způsoby za účelem
co nejefektivnějšího naplňování svého poslání.
6)

Pro podporu hlavní činnosti může MDA vykonávat vedlejší hospodářskou činnost.

ČLÁNEK 2.
VZNIK ČLENSTVÍ V MDA
1)
Členem MDA může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli
a stanovami MDA a chce se svou aktivní činností podílet na činnosti MDA.
2)
Členství vzniká rozhodnutím představenstva MDA na základě písemné přihlášky člena
a doporučení nejméně dvou členů MDA a zaplacením členského příspěvku.
ČLÁNEK 3.
ZÁNIK ČLENSTVÍ
Členství v MDA zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena,
c) nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok nejpozději do 31. 12.
daného kalendářního roku,
d) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství v MDA, nebo
pro poškozování dobrého jména MDA, nebo při pravomocném odsouzení za úmyslný
trestný čin; o vyloučení rozhoduje představenstvo MDA – dotčený se může proti
rozhodnutí představenstva MDA odvolat k členské schůzi MDA do patnácti dnů od
jeho písemného doručení podáním doručeným do kanceláře MDA.
ČLÁNEK 4.
ČESTNÉ ČLENSTVÍ.
1)
Osobnostem dosahujícím obecně uznávaných výsledků ve veřejném životě či v životě
českého, evropského i globálního sociálně demokratického hnutí může MDA udělit čestné
členství.
2)
O udělení čestného členství rozhoduje na návrh představenstva MDA členská schůze
MDA.
ČLÁNEK 5.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ MDA
Člen MDA má právo:

1)

účastnit se veškeré činnosti MDA,
volit do volených orgánůMDA,
být volen do volených orgánů MDA,
podávat návrhy na jednáních orgánů MDA,
být informován o akcích pořádaných MDA,
obracet se na orgány MDA s písemnými podněty a stížnostmi a žádat o písemné
vyjádření k nim nejpozději do 90 dnů od data doručení,
g) účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu MDA, pokud tento orgán projednává závažné
okolnosti týkající se jeho osoby; na takové jednání musí být člen písemně pozván a

a)
b)
c)
d)
e)
f)

v souvislosti s tím má právo nahlížet do písemných dokumentů z jednání orgánů
MDA, které záležitosti týkající se jeho osoby projednávaly,
h) na informace o své osobě, vedené v souvislosti s jeho členstvím.
2)

Čestní členové mají právo účastnit se členských schůzí s hlasem poradním.

3)

Člen MDA je povinen:
a)
b)
c)
d)

dodržovat stanovy a řídit se platnými rozhodnutími a usneseními orgánů MDA,
dodržovat vnitřní předpisy MDA a řídit se jimi,
pomáhat a přispívat k plnění cílů a úkolů MDA,
platit členské příspěvky ve výši stanovené představenstvemMDA nejpozději do 31. 12.
běžného roku.
ČLÁNEK 6.
ORGÁNY MDA

1)

Orgány MDA jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

členská schůze MDA,
představenstvo MDA,
předseda MDA,
ředitel MDA,
revizní komise MDA.
ČLÁNEK 7.
ČLENSKÁ SCHŮZE MDA

1)

Členská schůze MDA je nejvyšším orgánem MDA.

2)

Členskou schůzi MDA svolává představenstvo MDA nejméně jedenkrát za rok.

3)
Představenstvo MDA svolá členskou schůzi MDA z podnětu alespoň jedné třetiny
všech členů MDA nebo revizní komise MDA nejpozději do tří měsíců od doručení písemné
žádosti.
4)
Pozvánka na členskou schůzi MDA musí být odeslána všem členům MDA nejméně
30 dnů přede dnem konání členské schůze. Musí obsahovat čas, místo a program jednání.
5)
Členské schůze MDA se mají právo účastnit s hlasem rozhodujícím všichni členové
MDA.
6)
Členská schůze MDA svolaná v souladu s odst. 4 je usnášeníschopná bez ohledu na
počet zúčastněných členů MDA.
7)

Členské schůzi MDA přísluší:
a) schvalovat hlavní zaměření činnosti MDA,
b) schvalovat dlouhodobou a střednědobou strategii rozvoje MDA, rámcové cíle a úkoly
MDA v ročním výhledu,
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti MDA,
d) schvalovat výsledek hospodaření MDA,
e) schvalovat zprávy revizní komise MDA,
f) projednávat rámcový rozpočet na následující rok,

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

rozhodovat třípětinovou většinou přítomných členů o zrušení a přeměně MDA,
rozhodovat v případě likvidace o jmenování likvidátora,
rozhodovat třípětinovou většinou přítomných členů o změnách stanov MDA,
schvalovat jednací a volební řád členské schůze MDA,
rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení,
volit předsedu MDA, členy představenstva MDA a jejich náhradníky,
volit předsedu, členy revizní komise MDA a jejich náhradníky.
ČLÁNEK 8.
PŘEDSTAVENSTVO MDA

1)
Představenstvo MDA je orgánem řídicím činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními
členské schůze MDA. Za svou činnost odpovídá členské schůzi MDA.
Představenstvo MDA tvoří předseda MDA a dalších 16 členů.

2)

3)
Představenstvo MDA volí ze svých členů 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího
místopředsedu MDA.
4)
Zasedání představenstva MDA svolává předseda MDA podle potřeby, nejméně však
jednou za 3 měsíce s výjimkou letního období (červenec, srpen).
5)
Na žádost 1/3 členů představenstva MDA nebo revizní komise MDA svolá předseda
MDA představenstvo MDA nejpozději do tří týdnů od doručení žádosti.
Představenstvu MDA přísluší:

6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zřizovat a rušit kluby MDA,
zřizovat a rušit pracovní orgány MDA a stanovit účel a pravidla jejich činnosti,
schvalovat pravidla hospodaření MDA,
projednávat zprávy ředitele MDA o hospodaření za období od předchozího
představenstva,
schvalovat vnitřní předpisy MDA,
schvalovat krátkodobé cíle a úkoly navazující na dlouhodobou a střednědobou strategii
rozvoje MDA a na rámcové cíle a úkoly schválené členskou schůzí MDA,
na návrh předsedy MDA jmenovat ředitele MDA a jeho zástupce,
odvolávat ředitele MDA a jeho zástupce,
rozhodovat o navazování spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi,
rozhodovat ve všech dalších věcech týkajících se MDA, pokud nejsou stanovami
vyhrazeny členské schůzi.
ČLÁNEK 9.
PŘEDSEDA MDA

1)
Předseda MDA je statutárním orgánem MDA. Je oprávněn samostatně zastupovat
MDA ve všech právních jednáních.
2)
Předseda MDA svolává a řídí schůze představenstva MDA a zasedání členské schůze
MDA.
3)

Z výkonu své funkce se předseda MDA odpovídá členské schůzi MDA.

4)
Nemůže-li předseda MDA plnit své úkoly, zastupuje jej 1. místopředseda MDA;
nemůže-li vykonávat funkci ani on, zastupuje jej další místopředseda MDA.

ČLÁNEK 10.
REVIZNÍ KOMISE MDA
1)
Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, který průběžně dohlíží na řádné
vedení záležitostí MDA a soulad činnosti MDA se stanovami MDA a právními předpisy,
zejména pokud se týká hospodaření a evidence majetku.
2)
Revizní komise MDA o své činnosti informuje představenstvo MDA a podává zprávy
členské schůzi MDA.
3)
Zjistí-li revizní komise MDA nedostatky, navrhne představenstvu MDA způsob
nápravy; není-li náprava zjednána, předloží svůj nález členské schůzi MDA.
4)

Revizní komisi MDA tvoří předseda a další 4 členové.

5)

Revizní komise MDA volí ze svých členů svého místopředsedu.

6)
Zasedání revizní komise MDA se mohou s hlasem poradním účastnit ředitel MDA,
zástupce ředitele MDA a další osoby pozvané předsedou komise.
7)
Členem revizní komise MDA nemůže být člen představenstva MDA ani zaměstnanec
kanceláře MDA.
ČLÁNEK 11.
SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO VOLENÉ ORGÁNY MDA
1)
Volené orgány MDA jsou usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny jejich
členů. Usnášejí se většinou přítomných členů.
2)

Volba do volených orgánů MDA se uskutečňuje tajným hlasováním.

3)

Funkční období volených orgánů MDA je pětileté.

4)

Členství ve voleném orgánu MDA zaniká:
a) rezignací člena,
b) neúčastí bez řádné omluvy na třech po sobě jdoucích nebo celkem pěti schůzí orgánu
MDA během funkčního období,
c) uplynutím funkčního období,
d) zánikem členství v MDA.

5)
Volené orgány MDA, jejichž počet neklesl pod polovinu členů zvolených členskou
schůzí, mohou kooptovat náhradní členy za členy, jejichž členství v orgánu zaniklo;
přednostně kooptují z řad náhradníků zvolených členskou schůzí MDA.
6)
Z každého jednání voleného orgánu se bez zbytečného odkladu pořizuje zápis; zápisy
jsou uloženy v kanceláři MDA.
ČLÁNEK 12.
KANCELÁŘ MDA
1)
Kancelář MDA zajišťuje organizaci a koordinaci činnosti MDA a administrativní,
pracovně-právní, ekonomické, majetkové a účetní činnosti. Řídí se rozhodnutími členské
schůze MDA a představenstva MDA.
2)

V čele kanceláře MDA stojí ředitel MDA.

3)

Ředitel je oprávněn zastupovat MDA ve všech právních jednáních.

4)

V případě nepřítomnosti ředitele jej zastupuje zástupce ředitele.

5)
Kancelář vede seznam členů. V seznamu na základě rozhodnutí představenstva ve věci
členství nebo jiných skutečností uvedených v těchto stanovách zaznamenává u každého člena
jméno a příjmení nebo název, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO, den vzniku,
případně zániku členství a zaplacené členské příspěvky. Seznam členů je neveřejný
a nezpřístupňuje se, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak.
ČLÁNEK 13.
PORADNÍ SBOR MDA
MDA zřizuje poradní sbor složený z významných osobností a odborníků v oblastech
podstatných pro činnost MDA.
ČLÁNEK 14.
KLUBY MDA
1)
Představenstvo MDA může zřizovat kluby MDA se stanovenou územní působností
jejich činnosti.
2)
Při své činnosti se kluby MDA a jejich členové řídí stanovami a rozhodnutími orgánů
MDA. Podrobnosti činnosti klubů MDA stanoví řád činnosti klubů MDA.
3)

Kluby MDA nemají právní osobnost.
ČLÁNEK 15.
HOSPODAŘENÍ MDA

1)
MDA hospodaří podle rozpočtu na příslušné období, který v jeho hlavních položkách
schvaluje členská schůze MDA. Podrobnosti hospodaření MDA upraví vnitřní předpisy
MDA.
2)
O svém hospodaření MDA vede účetnictví podle platných právních předpisů
a vnitřních předpisů MDA.
ČLÁNEK 16
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1)

Ke dni účinnosti těchto stanov se zřizují kluby MDA (čl. 14 stanov):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Klub MDA Praha
Klub MDA Praha 5
Klub MDA Brno
Klub MDA Plzeň
Klub MDA Pardubice
Klub MDA Olomouc
Klub MDA Zlín
Klub MDA Jihlava
Klub MDA Žďár nad Sázavou

j)
k)
l)
m)

Klub MDA Třebíč
Klub MDA Kroměříž
Klub MDA Karviná
Klub MDA Brusel

2)
Představenstvo MDA vykonávající funkci ke dni účinnosti těchto stanov se považuje
za představenstvo MDA podle těchto stanov; dokončí své funkční období podle dosavadních
stanov MDA v počtu členů podle dosavadních stanov MDA.
3)
Ústřední revizní komise MDA vykonávající funkci ke dni účinnosti těchto stanov se
považuje za revizní komisi MDA podle těchto stanov; dokončí své funkční období podle
dosavadních stanov MDA.
4)
Ústřední kancelář MDA se dnem účinnosti těchto stanov stává kanceláří MDA podle
těchto stanov.
5)
Tajemník MDA vykonávající funkci ke dni účinnosti těchto stanov se tímto dnem
stává zástupcem ředitele MDA podle těchto stanov.
6)

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.

V Praze dne 16. září 2017
Tyto Stanovy byly schváleny Shromážděním delegátů MDA dne 16. září 2017. Členská schůze
MDA dne 24. února 2018 rozhodla v čl. 1, odst. 5 Stanov nahradit číslovku 3 číslovkou 4.
Tato změna je do textu Stanov promítnuta.

