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Směrnice rezervního fondu KVPŽŘ v ČR
Hlava I.
Tvorba rezervního fondu
Čl. 1
Podle Dohody o rozdělení částečné finanční náhrady ze dne 26. 4. 2012 – dále jen „dohoda“,
vyplácené dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi v platném znění – dále jen „zákon“, tvoří Konference vyšších představených ženských
řeholí v ČR (KVPŽŘ) rezervní fond – dále jen „fond“. Tento fond slouží k překlenutí mimořádně
obtížných a krizových situací církevních právnických osob zastoupených v KVPŽŘ dále jen
„ženské řehole“.
Čl. 2
Fond je naplňován:
1) přídělem z finanční náhrady vyplácené dle § 15 zákona,
2) ostatními příjmy.
Čl. 3
Příděl dle čl. 2, odst. 1) je ve výši 5 % ročně z podílu finanční náhrady připadající na KVPŽŘ podle
Dohody mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK), Konferencí vyšších představených mužských
řeholí v ČR (KVPMŘ) a KVPŽŘ ze dne 27. 3. 2012 po dobu tří let (2013 – 2015) a dále pak ve
výši 1 % tohoto podílu po dobu vyplácení finanční náhrady dle zákona.
Čl. 4
Mezi ostatní příjmy patří např. úroky a jiné výnosy z majetku fondu, jiné příděly, dary a výnosy ve
prospěch fondu.
Hlava II.
Rozdělování a využívání fondu
Čl. 5
Veškeré rozdělování a využívání fondu musí být v souladu s dohodou, tj. za účelem zajištění
pomoci těm ženským řeholím zastoupeným v KVPŽŘ, které se nezaviněně dostanou do mimořádně
obtížné a krizové situace.
Fond slouží ke shromažďování a spravování aktiv určených na jednorázovou pomoc ženským
řeholím při mimořádných událostech ohrožujících zásadním způsobem život jednotlivých subjektů.
Čl. 6
Prostředky fondu se využívají následujícím způsobem:
1) ve fondu musí být nejprve vytvořen kmenový majetek ve výši 15 mil. Kč,
2) na řešení mimořádně obtížných a krizových situací mohou být každoročně použity
prostředky nad objem kmenového majetku.

Čl. 7
O rozdělení prostředků podle čl. 6, odst. 2) rozhoduje předsednictvo KVPŽŘ a to v max. úhrnné
výši 5 mil. Kč ročně pro všechny potřebné ženské řehole. Rozdělit prostředky nad tento limit, příp.
poskytnutí příspěvku na úkor kmenového majetku, může odsouhlasit pouze plenární zasedání
členek KVPŽŘ, a to způsobem, jakým se přijímá rozhodnutí velkého významu podle Stanov této
konference.
Čl. 8
Příspěvek se vyplácí na základě písemné žádosti společenství ve splátkách. Každá další splátka je
vázána na prokázání využití prostředků předchozí splátky v souladu s účelem, na který byl
příspěvek poskytnut.
Čl. 9
Prostředky ve výši kmenového majetku budou spravovány dle investičního plánu schváleného
předsednictvem KVPŽŘ po projednání s ČBK.
Čl. 10
Správa prostředků podle čl. 6, odst. 2) musí být uzpůsobena tak, aby byly dostupné k výplatám
příspěvků podle této směrnice.
Čl. 11
Příjemce příspěvku předá předsedkyni KVPŽŘ závěrečnou zprávu o využití těchto prostředků, a to
za kalendářní rok, ve kterém byl příspěvek poskytnut.
Čl. 12
Předsednictvo KVPŽŘ při zasedání členek KVPŽŘ podle čl. 3.4. Stanov KVPŽŘ 1 x ročně zveřejní
hospodaření fondu za uplynulý rok.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 4. 12. 2013
Schváleno zasedáním členek KVPŽŘ dne 4. 12. 2013

předsedkyně KVPŽŘ v ČR
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