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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Analytická skupina pro KVPŽŘ (dále též „Analytická skupina“) je zřízena Konferencí 

vyšších představených ženských řeholí v ČR (dále též „KVPŽŘ“).  

 

2. Analytická skupina je poradním orgánem předsednictva KVPŽŘ sloužícím k zajištění 

požadavků Svatého stolce při hospodaření jednotlivých subjektů KVPŽŘ s restituovaným 

majetkem dle zákona  428/2012 Sb. Seznámením se s hospodařením s restituovaným 

majetkem jednotlivých subjektů KVPŽŘ má napomoci zajistit, aby vlastnictví nabyté 

restitucí a náhradou bylo spravováno tak, aby bylo zachováno a dále spravováno 

a investováno tak, aby přinášelo zisk a zajistilo trvalý provoz církevních subjektů. 

 

3. Analytická skupina nemá výkonnou pravomoc. Na základě výstupů Analytické skupiny 

přijímá předsednictvo KVPŽŘ nebo jednotlivé subjekty KVPŽŘ příslušná opatření s cílem 

zajištění činnosti jednotlivých subjektů, eliminace rizik a zvýšení efektivity hospodaření. 

  

4. Analytická skupina je odpovědná předsednictvu KVPŽŘ. 

II. Působnost Analytické skupiny 
 

1. Analytická skupina zajišťuje činnosti v oblasti ekonomiky, a to především 

- zpracování podkladů od jednotlivých církevních subjektů KVPŽŘ a vyhodnocení  

 doporučení  

- konzultací a vzdělávání   

- identifikace a vyhodnocení rizik  

- provádění kontrolní činnosti 

- vypracování souhrnné zprávy o hospodaření a jeho vývoji  

- informace o své činnosti 

 

2.  Jednotlivé oblasti činnosti Analytické skupiny 

zpracování podkladů od subjektů KVPŽŘ a vyhodnocení  

- na základě podkladů od subjektů KVPŽŘ vyhodnocuje plnění operativních finančních 

plánů a správy restituovaného majetku  

doporučení  

- vydává odborná stanoviska k vybraným činnostem týkajícím se plánování, hospodaření a 

správy majetku jednotlivých subjektů  KVPŽŘ  

- vyhledává a vydává odborná stanoviska rizikovým faktorům a neefektivitám hospodaření a 

správy majetku jednotlivých subjektů KVPŽŘ  

- vydává doporučení KVPŽŘ týkající se plánování, hospodaření a správy majetku 

jednotlivých subjektů KVPŽŘ 

konzultace a vzdělávání   

- poskytuje konzultace subjektům KVPŽŘ v oblasti hospodaření a správy majetku  

- organizuje vzdělávací činnost v oblasti hospodaření a správy majetku pro subjekty KVPŽŘ 

- spolupracuje na výměně informací a zkušeností v oblasti hospodaření a správy majetku 

mezi jednotlivými subjekty KVPŽŘ 



 

identifikace a vyhodnocení rizik  

- vyhledává a identifikuje rizikové faktory a neefektivity hospodaření a správy majetku 

jednotlivých subjektů KVPŽŘ a vydává příslušná doporučení   

vypracování souhrnné zprávy o hospodaření a jeho vývoji  

- vypracovává roční souhrnnou zprávu o hospodaření jednotlivých subjektů KVPŽŘ, stavu 

operativních finančních plánů a jejich plnění a o rizikových faktorech v hospodaření 

 

poskytování informací o své činnosti  

- navrhuje roční rozpočet Analytické skupiny   

- vypracovává roční zprávu o své činnosti určenou předsednictvu KVPŽŘ 

  

3. Při plnění úkolů Analytická skupina spolupracuje s předsednictvem KVPŽŘ a jednotlivými 

subjekty KVPŽŘ.  

Analytická skupina prostřednictvím pověřených členů má právo jednat ohledně 

ekonomických a finančních informací s jednotlivými subjekty KVPŽŘ, týkajících se jejich 

činnosti. 

 

4. Analytická skupina má právo na poskytnutí operativního finančního plánu a ekonomických 

podkladů jeho aktuálního plnění od jednotlivých subjektů KVPŽŘ. 
 

Analytická skupina si může v případě pochybností realizace operativního plánu vyžádat:  

- rozvahu / stav majetku      vč. popisu vybraných položek 

- výkaz zisku a ztrát / výkaz hospodaření  vč. popisu vybraných položek  

- příloha k roční účetní uzávěrce včetně podkladů z účetnictví 

- účetnictví týkající se kontrolovaného majetku 

- určený soubor ukazatelů  

Za správnost poskytovaných údajů odpovídá příslušný subjekt.  

 

5. Výstupem činnosti Analytické skupiny je  

- návrhy metodik 

- stanoviska určená subjektům KVPŽŘ  

- doporučení určená KVPŽŘ 

- roční souhrnná zpráva o hospodaření jednotlivých subjektů s restituovaným majetkem, 

stavu operativních finančních plánů a jejich plnění a o rizikových faktorech v hospodaření 

určenou předsednictvu KVPŽŘ. 

III. Organizace Analytické skupiny  
 

A. Složení Analytické skupiny  
 

1. Analytická skupina má 1 nebo více členů. Členové Analytické skupiny musí být odborníky 

v oblasti ekonomie nebo práva a nesmí mít uzavřený pracovně právní vztah s některým ze 

subjektů KVPŽŘ.  

2. Členové Analytické skupiny jsou jmenováni a odvoláváni předsedkyní KVPŽŘ. 

Předsedkyně jmenuje a odvolává nového člena se souhlasem předsednictva KVPŽŘ. 

3. Funkční období členů Analytické skupiny je 5 let. Opětovné jmenování členů Analytické 

skupiny je možné.  



 

4. Členství v Analytické skupině zaniká  

- uplynutím funkčního období 

- odvoláním 

- odstoupením  

- úmrtím. 

5. Při odstoupení zašle odstupující člen písemně rezignaci předsedovi Analytické skupiny a ten 

toto neprodleně sdělí předsedkyni KVPŽŘ.  

6. Výkon funkce člena Analytické skupiny je nezastupitelný. 

 

B. Členové Analytické skupiny  
 

1. Členové Analytické skupiny jsou povinni mj. 

- řídit se tímto Statutem Analytické skupiny  

- aktivně se účastnit činnosti Analytické skupiny  

- osobně se účastnit zasedání Analytické skupiny  

- aktivně přispívat k tvorbě výstupů činnosti Analytické skupiny  

- plnit úkoly uvedené v usneseních ze zasedání Analytické skupiny  

2. Členové Analytické skupiny mají povinnost mlčenlivosti o všech informacích, které získají 

v souvislosti s vykonáváním funkce člena Analytické skupiny, kromě informací obecně 

známých. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti v Analytické skupině. 

Mlčenlivosti může zbavit pouze předsedkyně KVPŽŘ na žádost člena Analytické skupiny. 

 

3. Člen Analytické skupiny vystupuje na zasedáních Analytické skupiny nezávisle a vyjadřuje 

svůj odborný názor. 

 

4. Členové Analytické skupiny mají právo mj. 

- předkládat na zasedání příslušené návrhy k projednání a návrhy usnesení 

- vyjadřovat se k předkládaným návrhům a usnesením  

- na finanční odměnu za práci v Analytické skupině a na náhradu nutných výdajů účelně 

vynaložených v přímé souvislosti s výkonem funkce člena. 

C. Předseda Analytické skupiny  
 

1. Předsedu Analytické skupiny jmenuje svým rozhodnutím předsedkyně KVPŽŘ. V případě 

jmenování pouze jednoho člena Analytické skupiny, vykonává tento člen i působnost 

předsedy Analytické skupiny. 

2. Funkční období předsedy Analytické skupiny je 5 let.  

3. Předsedkyně KVPŽŘ může odvolat předsedu Analytické skupiny v případě hrubého 

porušení jeho povinností, které předseda nenapraví ani po vyzvání v přiměřené lhůtě. 

4. Předseda Analytické skupiny odpovídá zejména za 

- dodržování Statutu Analytické skupiny 

- řízení činnosti Analytické skupiny  

- svolávání a řízení jednání Analytické skupiny  

- výstupy dle čl. II. 5 

- dodržování schváleného rozpočtu Analytické skupiny  

- administrativní a organizační práce spojené s činností Analytické skupiny  



 

- soustředění podkladů a informace potřebných pro činnost Analytické skupiny  

- zajištění zasedání Analytické skupiny  

- ve spolupráci se členy Analytické skupiny zajištění zpracování podkladů pro jednání 

Analytické skupiny  

- zajištění zápisů ze zasedání Analytické skupiny  

- zajištění evidence veškerých dokumentů souvisejících s činností Analytické skupiny  

- ve spolupráci se členy Analytické skupiny vypracování roční zprávy o hospodaření 

jednotlivých subjektů KVPŽŘ, stavu operativních finančních plánů a jejich plnění a o 

rizikových faktorech v hospodaření určenou pro KVPŽŘ, a to vždy do 30. 9. za minulý rok 

- ve spolupráci se členy Analytické skupiny vytváření stanovisek určených subjektům 

KVPŽŘ 

- ve spolupráci se členy Analytické skupiny vytváření doporučení určených KVPŽŘ 

- evidenci plnění rozpočtu Analytické skupiny  
 

D. Jednání a podepisování za Analytickou skupinu  
 

Za Analytickou skupinu jedná a podepisuje předseda.  
 

E. Zasedání Analytické skupiny  
 

1. Zasedání Analytické skupiny se koná podle potřeby, nejméně 1x za rok.  Zasedání svolává 

předseda Analytické skupiny. 

2. Každé zasedání se označuje názvem zasedání, datem konání a nepřetržitou číselnou řadou, 

začínající pořadovým číslem 1. 

3. Zasedání Analytické skupiny je neveřejné.  

4. Externí odborníci a ostatní osoby se mohou účastnit zasedání Analytické skupiny jako hosté, 

připustí-li jejich účast předseda Analytické skupiny.  

5. Každý člen Analytické skupiny má právo na přednesení návrhu usnesení. 

6. O všech zasedáních Analytické skupiny a jeho rozhodnutích bude sepsán zápis, který 

podepisuje předseda Analytické skupiny. 
 

F. Rozhodování Analytické skupiny  
 

1. Analytická skupina přijímá své rozhodnutí na zasedáních formou usnesení. 

2. Na zasedání Analytické skupiny má každý člen Analytické skupiny jeden hlas. 

3. Zasedání Analytické skupiny je schopno se usnášet, jestliže všichni jeho členové byli na 

jednání Analytické skupiny řádně pozváni a jednání se účastní alespoň nadpoloviční většina 

členů Analytické skupiny. 

4. Analytická skupina se usnáší na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.  

5. V nutných případech, které nestrpí odklad, může předseda Analytické skupiny vyvolat 

hlasování per rollam.  

6. Usnesení per rollam je přijato, jestliže s navrženým usnesením souhlasí všichni členové 

Analytické skupiny. Rozhodnutí musí být zapsáno do zápisu ze zasedání Analytické skupiny 

při následujícím zasedání Analytické skupiny.  

 

G. Výkon rozhodnutí Analytické skupiny  
 



 

Pokud není v rozhodnutí Analytické skupiny stanoveno jinak, vykonává usnesení 

Analytické skupiny ten člen Analytické skupiny, který je v usnesení určen. 

IV. Hospodaření Analytické skupiny  
 

1. Činnost Analytické skupiny zajišťuje po finanční, technické a administrativní stránce 

KVPŽŘ.  

2. Hospodaření Analytické skupiny se řídí rozpočtem Analytické skupiny. 

3. Analytická skupina navrhuje roční rozpočet Analytické skupiny, a to vždy do 30. 11. na 

další rok a předkládá předsedkyni KVPŽŘ. 

Rozpočet nabývá platnosti schválením předsednictvem KVPŽŘ. 

4. KVPŽŘ zajišťuje pro Analytickou skupinu  

-pracovní a jednací prostory  

-financování nákladů Analytické skupiny dle schváleného rozpočtu, a to mj.:  

o  majetek a služby nezbytné pro činnost Analytické skupiny  

o  expertní posudky nezbytné pro činnost Analytické skupiny  

o  proplácení finanční odměny za vykonávání funkcí členů Analytické skupiny 

o  proplácení oprávněných nákladů členů Analytické skupiny  

5. Sídlem analytické skupiny je  Thákurova 3, 160 00 Praha 6.  

V. Závěrerečná a přechodná ustanovení 
 

1. Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení předsednictvem KVPŽŘ. 

2. Tato Analytická skupina bude v případě vzniku Analytické skupiny Římskokatolické církve 

v České republice součástí této skupiny. 

 

 

 

 

V Praze, dne 3. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
  předsedkyně KVPŽŘ v ČR 


