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PROMULGACE PROVINCIÁLEM
Milí bratři,

současně s akty provinční kapituly 2022 schválil magistr řádu fr. Gerard Timo-
ner III. OP dne 11. dubna 2022 také nový statut České dominikánské provin-
cie, který tímto listem promulguji. 

Schválení  tohoto statutu provinční kapitulou (srov.  APK 2022,  č.  138–142)
předcházela  systematická  práce  přípravné komise  a  především bratra  Filipa
Boháče, který připravil nový návrh statutu s přihlédnutím ke statutům několika
evropských provincií.  Zcela  nová je  ekonomická  část  statutu,  která  mj.  in-
tegruje dřívější Směrnici o správě řádového majetku z roku 2007 a ustanovuje
nové  limity  hospodaření.  Celá  ekonomická  část  statutu  přináší  nejen  větší
transparentnost v našem praktickém fungování, ale má za cíl také větší propo-
jenost s naším životem zaměřeným v první řadě na apoštolát. Nový statut také
objasňuje praktické otázky u bratří pobývajících mimo komunitu a u bratří na
postgraduálních studiích.

Ať nám tento statut pomáhá žít co nejlépe a nejvěrněji podle evangelia, v du-
chu svatého Dominika.

V konventu Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci dne 30. dubna
2022

fr. Lukáš Fošum OP
provinciál



STATUT
ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE

ÚVOD
1. Toto je statut provincie Řádu bratří kazatelů působící  na území České
republiky. Tato provincie nese název Česká dominikánská provincie, latinsky
Provincia Bohemiæ Ordinis Fratrum Prædicatorum (dále jen „provincie“).

2. Provinční kurie vydává přehled právně významných dokumentů provin-
cie a významných událostí ve sbírce nazvané Acta Curiæ Provinciæ Bohemiæ Ordi-
nis  Fratrum Prædicatorum; tato  akta  se  rozesílají  do  všech  konventů  a domů
provincie, kde jsou zakládána.

I. ŘEHOLNÍ ŽIVOT

Společný život

3. Bratři jsou vybízeni, aby pečovali o kvalitu komunitního bratrského živo-
ta, jímž vyjadřují starost jeden o druhého. Čas určený k tomu, aby byl věnován
společné modlitbě, jídlu, rekreaci, kapitule a diskusním setkáním, ať není vi-
děn jako zbytečný čas, ale jako základní příspěvek k budování našeho spole-
čenství, které vytváří rámec našeho poslání.
4. Ať  se  bratři  účastní  společných  rekreací  v době  stanovené  konventní
kapitulou. Představení ať zajistí, aby komunita alespoň jednou za rok strávila
delší čas věnovaný rekreaci, např. formou výletu, pouti, účastí na kulturní akci
apod.
5. Ať bratři dbají na společné slavení neděle. Vánoční a velikonoční svátky
a slavnost sv. Dominika ať tráví ve své komunitě.

Liturgie a společná modlitba

6. Kostely spravované bratřími ať jsou příkladem v důstojném slavení litur-
gie  a především ať se  v nich  podle  možností  koná modlitba  hlavních částí
liturgie hodin (ranní chvály a nešpory) slavená společně s lidem. Podrobnosti
liturgického života určuje Direktář České dominikánské provincie.

7. Bratři ať se jednou týdně společně modlí pět desátků růžence za zemřelé.
Ostatní dny ať se modlí pět desátků růžence společně nebo individuálně, po-
dle rozhodnutí konventní kapituly.1

1 LCO č. 67 § II, č. 71 § III.
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Mlčení

8.
a) Bratři ať zachovávají mlčení na chodbách kláštera a v částech kláštera

určených k duševní práci a k modlitbě.
b) Na celách a v ostatních prostorech kláštera ať bratři dbají na to, aby

nerušili ostatní zejména hlasitým hovorem, telefonováním, poslechem
hudby či sledováním jiných médií.

c) Při obědě se má zachovávat zvyk četby u stolu, vyjma nedělí, slavností
a zvláštních příležitostí.

d) Ať jsou bratři umírnění v užívání internetu a mobilních telefonů. Při
společném jídle  a rekreaci  ať užívají  telefony jen v nejnaléhavějších
případech.  Ať  je  v klášterech  možnost  přístupu  na  internet  ve
společných prostorách.

Řeholní oděv
9. Bratři ať nosí řádový oděv v našich klášterech jako znamení našeho za-
svěcení.2 Mimo klášter ať nosí hábit podle vlastního uvážení. Pokud jdou brat-
ři někam společně, ať jsou pokud možno oblečeni stejně, zvláště při účasti na
církevních slavnostech nebo jiných oficiálních příležitostech.

Půst a kajícnost

10.
a) Podle staré řádové tradice ať bratři zachovávají půst od masa ve stře-

dy a v pátky celého roku, nepřipadnou-li na ně slavnosti.
b) Dále ať se zachovává kající ráz doby adventní a postní.  Způsob ať

stanoví konventní kapitula.
c) Zvláště v době adventní a postní ať se v komunitách konají řeholní

kapituly.3 Konkrétní  způsob slavení nechť určí  konventní  kapitula.4

Ať jsou zařazeny do plánu života a apoštolátu komunity.5

2 LCO č. 51.

3 LCO č. 7 § II.

4 Může se k tomu využít forma nabídnutá v Libellu precum (str. 108, Kapitula vin).

5 AGK Bologna 2016, č. 212, 234.
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Exercicie a duchovní vedení

11.
a) Duchovní cvičení6 konají všichni bratři společnou nebo individuální

formou. Způsob a místo jejich konání ať schválí místní představený.
Dispens od účasti na duchovních cvičeních může udělit provinciál.

b) Bratři ať mají stálého zpovědníka a pro prohloubení svého duchovní-
ho života ať si vyhledají zkušeného duchovního vůdce.

Odpočinek

12.
a) Místní představení ať dbají, aby bratři měli během týdne přiměřený

čas na odpočinek a duchovní usebrání.
b) Ať se bratři snaží čas určený k zotavení trávit pokud možno spolu,

v řeholním duchu a při zachování LCO č. 43, 45 a 137.7

c) Místní představení ať dbají, aby bratři navštěvovali své rodiny a aby
každý bratr strávil nějaký čas odpočinkem mimo svůj klášter. Ať však
doba,  kterou  bratři  stráví  ročně  se  svými  příbuznými  nebo  odpo-
činkem, nepřesáhne 30 dnů během celého kalendářního roku. Formu
ať schválí představený.

d) Každý bratr po uplynutí šesti let od slavných slibů může provinciála
požádat  o sabatický  rok,  aby  se  mohl  věnovat  intenzivně  svému
duchovnímu a intelektuálnímu zdokonalení nebo misijní činnosti. Ná-
plň sabatického roku a jeho započetí vyžaduje souhlas provinciála.

e) Při  vážnějších  změnách  povinností  a úkolů  ať  je  bratru  poskytnut
dostatečný čas na přípravu podle určení představeného.

Cesty do zahraničí

13. Cesty do zahraničí delší než dva dny bratři předem oznámí provinciálovi.
Na cesty delší než týden je třeba jeho souhlas.8

Nemocní a staří bratři

14.
a) Bratři  ať  s láskou  pečují  o nemocné  a staré  bratry,  pokud  možno

v klášterech provincie.

6 LCO č. 68.

7 Srov. Řehole sv. Augustina, č. 4.

8 LCO č. 43, 45, 137.
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b) Jestliže bratr trpí z důvodu nemoci či pokročilého stáří vážnou kogni-
tivní poruchou, provinciál jej může po vyslechnutí konventní rady a se
souhlasem své rady zbavit aktivního hlasu.9

Bratři sídlící mimo komunity

15. Pobyt mimo komunitu do tří měsíců povoluje místní představený, nad tři
měsíce provinciál s radou.10 

16. Před udělením dovolení pobývat mimo komunitu ať provinciál a převor
konventu  jeho  asignace  uzavřou  s daným  bratrem  písemnou  konvenci,
upřesňující  jeho status,  veřejné působení,  práva a povinnosti  vůči  konventu
jeho asignace i provincii a ekonomické otázky.

17. Pro bratry sídlící mimo konvent či dům se dále stanoví tato pravidla:11

Bratři žijící mimo komunitu jsou zváni k účasti na komunitních setkáních tam,
kde jsou asignováni. Je-li to možné, pokusí se každý bratr strávit alespoň jeden
den měsíčně a jeden týden ročně v konventu či domě, do něhož je asignován.
Bratři ať ho rádi přijmou.

a) Představení ať dle možností dbají o kontakt s bratry, kteří přebývají
mimo komunitu.

b) Bratr, který obdržel povolení zůstávat trvale mimo komunitu z důvo-
du léčení, studia nebo apoštolátu konaného jménem řádu, má aktivní
hlas v provincii. Nemůže však hlasovat při volbách místních předsta-
vených, při hlasování o připuštění ke slibům a k vydání svědectví ke
svěcením. Pokud jeho pobyt mimo komunitu přesáhne dobu jednoho
roku, má aktivní hlas pouze při volbách na provinční kapitulu.

c) Mešní stipendia za binace a trinace odesílá každý z těchto bratří kvar-
tálně syndikovi konventu či domu; v případě, že nebyly binace a trina-
ce, to syndikovi výslovně napíše.

18. O pobyt  mimo komunitu  z důvodu  apoštolátu  vykonávaného  jménem
řádu12 se jedná, pokud byl bratr tímto apoštolátem pověřen přímo předsta-
veným nebo pokud představený tento apoštolát formálně převzal jako závazek
řádu.

9 LCO č. 373, odst. 6.

10 LCO č. 43.

11 LCO č. 336.

12 Srov. CIC kán. 665 § I, LCO č. 441, odst. 3.
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Péče o hosty

19. V každém konventu či domě ať je jeden nebo více bratří pověřeno péčí
o hosty. Tito bratři mají za povinnost zajistit pro hosty ubytování a stravování.
Ostatní bratři ať včas nahlásí předpokládané návštěvy a ať se při tom bere
ohled na reálné možnosti daného domu.

II. FORMACE A STUDIUM
20. Jednotliví  zájemci  o vstup  do řádu  ať  jsou  provinciálem svěřeni  zku-
šeným bratřím, kteří je budou doprovázet (tzv. ručitelům). Jejich úkolem je:

a) doprovázet uchazeče a pomáhat mu v rozlišování jeho povolání,
pomáhat promotorovi pro povolání a samotnému uchazeči při rozli-
šování, zda je zralý nastoupit do noviciátu, 

b) před přijímacím pohovorem o vstupu do noviciátu podat provinciá-
lovi písemné dobrozdání o doprovázeném kandidátovi.

21. Přijímací  komisi  do  noviciátu  tvoří  promotor  pro povolání  (předseda)
a další čtyři bratři jmenovaní provinciálem, především z řad formátorů a před-
stavených formačních domů.13

22. Pokud provinciál se svou radou nerozhodne jinak, první sliby bratří kleri-
ků budou skládány na dva roky.14 Následně se obnovují obvykle na další dva
roky.

23. Před zahájením postgraduálního studia uzavře provinciál za účasti regen-
ta studií a provinčního syndika se studentem písemnou konvenci, upravující
studijní a ekonomické otázky.

24. Členy komise pro intelektuální život provincie jsou: regent studií (předse-
da),  moderátor  střediska  institučních  studií,  promotor  pro  trvalou  formaci
a další bratři ustanovení provinciálem s radou.15

25. Moderátor střediska studií provincie je jmenován provinciálem s radou na
návrh regenta studií.16

13 Srov. LCO č. 172.

14 Srov. LCO č. 195 § II.

15 Srov. LCO č. 89 § II.

16 Srov. LCO č. 92-bis § I.
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III. APOŠTOLÁT A DUCHOVNÍ SPRÁVA

Pastorační plán

26. Konventní kapitula na konci školního roku vypracuje plán života a apoš-
tolátu  komunity  (neboli  komunitní  projekt),  který  obsahuje  program apoš-
tolátu,  způsoby  prohloubení  společného  života  a trvalé  formace  a program
společných  aktivit  komunity.  Tvorba  komunitního  projektu  nechť  vychází
z analýzy  kontextu  a současných  sil17 a odpovídá  prioritám  definovaným
provinční kapitulou. Po vypracování jej schvaluje provinciál.18 

Promotoři

27.
a) Provinciál  jmenuje  po  vyslechnutí  své  rady na  neurčitou dobu po-

třebné promotory a vymezí jim písemně oblast působnosti. V případě
potřeby je může odvolat. Po vyslechnutí své rady může měnit oblast
působnosti.

b) Nový provinciál  do tří  měsíců po převzetí  oficia  jmenuje výše po-
psaným způsobem nové promotory, případně potvrdí dosavadní.

28.
a) Spolupráci mezi provincií a jednotlivými instituty zasvěceného života

řídí promotor pro mnišky, dále spirituál České kongregace sester do-
minikánek  (dále  jen  „kongregace“)  a spirituál  sekulárního  institutu
Dílo blažené Zdislavy,  které jmenuje  provinciál  na žádost příslušné
představené kongregace či institutu, nebo jejich jmenování, pokud pří-
sluší jiné autoritě, schvaluje.

b) Duchovní v jednotlivých řeholních domech sester mají titul kaplan.
c) Spolupráci  s Laickými  sdruženími  sv.  Dominika  a Sdružením kněží

a jáhnů sv. Dominika zajišťuje příslušný promotor.

Zařízení provincie

29.
a) Zařízení provincie slouží k plnění úkolů provincie v apoštolátní a stu-

dijní  oblasti  podle  rozhodnutí  provinční  kapituly  nebo  provinciála
s radou. Řízení těchto zařízení ze strany provincie určují jejich statuty
nebo společenské smlouvy, pokud jde o samostatné právnické osoby;
tyto dokumenty tvoří přílohu tohoto statutu. Statuty schvaluje provin-

17 AGK Bologna 2016, č. 209–210.

18 LCO č. 311 § II, AGK Bologna 1998, č. 164; AGK Krakov 2004, č. 4.4.5; AGK Providence
2001, č. 272–273.
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ciál s radou, na základě zprávy o činnosti těchto zařízení je reviduje
provinční kapitula.

b) V jejich čele stojí správce schvalovaný provinční radou, který odpoví-
dá za chod zařízení a podává zprávu o jeho činnosti  a hospodaření
provinční radě a kapitule dle schváleného statutu zařízení, ve kterém
je  také  uveden způsob financování,  využití  případného zisku  nebo
krytí ztráty.

c) Nositel právní subjektivity (zařízení samo, nebo jeho zřizovatel) je po-
vinen při hospodaření dodržovat také všechny podmínky požadované
sekulárním právem.

d) Zařízení konventu se řídí výše uvedenými ustanoveními s těmi výjim-
kami, že jejich správce je jmenován převorem, schvalování jejich statu-
tů  a souhlas  se  jmenováním  správce  přísluší  konventní  kapitule
a zprávu o činnosti a hospodaření předkládá správce v souladu se sta-
tutem zařízení konventní kapitule, resp. radě.

Duchovní správa, apoštolátní závazky

30.
a) V podmínkách nedostatku duchovenstva přejímá provincie i spoluprá-

ci s diecézemi v duchovní správě; je si vědoma, že tato činnost nepatří
k jádru našeho poslání. Duchovní správu ať vedou pokud možno ko-
munity (a to alespoň dva bratři z komunity),19 ne jednotlivci, a to v du-
chu dominikánského charismatu.

b) O spolupráci v diecézní duchovní správě uzavírá provinciál smlouvy
s jednotlivými  diecézními  biskupy.  Pro  řešení  konkrétních  vztahů
farnosti a konventu uzavřou tyto dvě právnické osoby mezi sebou ob-
dobnou smlouvu.

c) Provinciál vizituje bratry pracující v duchovní správě, a to bez újmy
práv diecézních představených konat vizitace dle kanonických předpi-
sů.  Kontroluje  řádný  chod  duchovní  správy,  zejména  zachovávání
pastoračních povinností, řádné vedení matrik, účtů, soupisů inventáře,
péči o budovy a veškerý majetek.

31. Žádný jednotlivý bratr ani komunita nesmí převzít trvalé úkoly (oficia)
v diecézní duchovní správě bez souhlasu provinciála a jeho rady. To se týká též
rozšíření dosavadní duchovní správy a přijetí jiných stálých úkolů v diecézi na
dobu delší jednoho měsíce (např. členství v diecézním soudu, v odborné ko-
misi diecéze apod.). Provinciál s radou je také mohou odvolat.

19 Srov. LCO č. 617.
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32. Dříve než je bratr vyslán na apoštolátní  pobyt mimo provincii,  uzavře
provinciál s příslušnou řádovou či jinou církevní autoritou písemnou smlouvu,
která vymezí dobu a místo pobytu, náplň práce a zajištění materiálních potřeb
včetně zdravotního a sociálního pojištění.20

Mediální vystupování bratří21

33. Mediální vystupování bratří vyžaduje uplatňování ctnosti rozvážnosti. Je
součástí  našeho kázání  a má být  vedeno úsilím o pravdu a společné dobro.
Musí brát v úvahu jak svobodu vyjadřování jednotlivce, tak i společnou odpo-
vědnost řádu za hlásání evangelia. Je předmětem rozlišování a regulace ze stra-
ny představených.

34. Vystupování v médiích a na internetu:
a) Bratři mohou příležitostně vystupovat v médiích, na internetu i na so-

ciálních sítích. 
b) Je  vhodné,  aby  důležitější  texty  před  jejich  publikováním  přečetl

alespoň jeden další bratr.
c) Pokud bratr reaguje v médiích na aktuální otázky týkající se provincie

nebo konventu, ať obsah a formu svého vystoupení předem konzul-
tuje s příslušným představeným.

d) Pravidelná spolupráce s nějakým médiem či pravidelné vyjadřování se
k aktuálním otázkám pomocí  internetu či sociálních sítí vyžaduje sou-
hlas provinciála, který může stanovit pravidla tohoto působení.

e) Bratři ať posílají webové odkazy na svá mediální vystoupení provin-
ciálovi, místnímu představenému a promotorovi pro média.

35. V případě kontroverzních vystoupení bratří se postupuje podle Ratio stu-
diorum generalis, přílohy III.

20 Srov. CIC kán. 681 § 2, kán. 682 § 1; LCO č. 45 § I, č. 137.

21 Srov. CIC 772 a 831–832, LCO č. 139 a 139-bis.
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IV. ŘÍZENÍ

Konventní kapitula

36. Vedle  kompetencí  dle  LCO  č. 310  přísluší  konventní  kapitule
projednávat:

a) apoštolátní  působení  konventu  včetně  individuálního  apoštolátu
jednotlivých bratří,

b) liturgický život komunity a úpravy liturgického prostoru,
c) intelektuální život komunity,
d) rozpočet a roční vyúčtování konventu,
e) rozdělení oficií a služeb v konventu i délku jejich trvání,
f) přijímání hostů,
g) plán oprav.

37. Rozhodující hlasování konventní kapituly se vyžaduje pro:
a) přijetí apoštolátních závazků ovlivňujících významně život komunity

nebo majících dlouhodobý charakter, při zachování práv provinciála,
b) veškeré  nabytí  nebo zcizení  nemovitého majetku konventu (při  za-

chování LCO č. 586 § II),
c) významné stavební práce.

Konventní rada

38. Vedle kompetencí dle LCO č. 318 přísluší konventní radě:
a) projednávat personální otázky diskrétního charakteru, které jí převor

předloží,
b) stanovit  formu a frekvenci vyúčtování,  které předkládá syndik,  další

oficiálové i jednotliví bratři (srov. ekonomický statut).

Elektronické hlasování

39. Ve smyslu ustanovení LCO č. 455-ter § V se stanovuje:
a) Tam, kde ji  naše zákony povolují,  může být na základě rozhodnutí

provinciála  s  radou  použita  elektronická  forma  volby  nebo  hla-
sování.22

b) V ostatních naléhavých případech se mohou provinční rada a ostatní
provinční orgány rovněž rozhodnout pro elektronické hlasování. 

22 Srov. LCO č. 455-ter § I a II.
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c) Podrobná  pravidla  pro  elektronickou  formu  hlasování  stanovuje
provinční rada. Ať jsou zveřejněna v interní části webových stránek
provincie.

Ukončení a předávání oficia

40.
a) Na konci svého oficia podá převor konventu zprávu o svém působení

konventní  kapitule.23 Zpráva  obsahuje:  údaje  o společném  životě,
apoštolátu, spolupráci v dominikánské rodině a majetkovém stavu. Je-
den exemplář  zašle  provinciálovi.  Podobnou zprávu podá na konci
svého oficia představený domu kapitule domu. Jeden exemplář zasílají
provinciálovi.

b) Převor  konventu,  resp.  představený domu (či  jejich zástupce)  podá
provinční  kapitule  na  jejím začátku zprávu  o stavu  konventu,  resp.
domu. Zpráva obsahuje údaje o společném životě, apoštolátu, spolu-
práci  v dominikánské  rodině,  hospodaření  a popř.  výhledy  do  bu-
doucna.

c) Syndik provincie podá písemnou zprávu o hospodaření provincie na
začátku provinční kapituly.

d) Odstupující  provinciál  (popřípadě vikář  provincie,  pokud provinciál
skončí své oficium z jiných důvodů před uplynutím čtyřletí)24 podává
provinční kapitule zprávu o stavu provincie a provedených vizitacích.

41. Když provinciálovi skončí doba oficia, vykonává funkci vikáře provincie
a předsedá  provinční  kapitule  až  do  doby,  kdy  se  nově  zvolený  nebo  po-
stulovaný provinciál dostaví na kapitulu. Od té chvíle, dokonce předtím než je
volba nebo postulace potvrzena a přijata, předsedá kapitule nově zvolený nebo
postulovaný provinciál.25

Doplnění počtu členů provinční kapituly

42. Pokud je počet vokálů provinční kapituly určených dle ustanovení LCO
č. 352 § I menší než 10, doplní se počet vokálů následujícím způsobem:

a) Na základě ustanovení LCO č. 352 § II se provinční kapituly účastní
doplňující delegáti (delegát) zvolení(ý) po volbě sociů převorů a de-
legátů všemi bratry majícími v provincii aktivní hlas s výjimkou těch,

23 Srov. LCO č. 306.

24 LCO č. 348 § II.

25 LCO č. 348 § I a č. 349.
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kdo se již účastní provinční kapituly na základě úřadu či volby. Počet
doplňujících delegátů, nejvíce však tři, určí provinční rada.

b) Volby proběhnou korespondenčním způsobem dle LCO č. 499 § III,
a to volby všech doplňujících delegátů naráz, takže bratři píší na hla-
sovací  lístky tolik  jmen, kolik má být voleno doplňujících delegátů.
Pokud se v prvním kole nedosáhne absolutní většiny pro všechny do-
plňující delegáty, volí se v druhém kole takto: má-li se zvolit jeden de-
legát,  pak se volí ze dvou bratří,  kteří v prvním kole nebyli zvoleni
a dosáhli největšího počtu hlasů; mají-li  se volit  dva, volí se ze čtyř
bratří, kteří v prvním kole nebyli zvoleni a dosáhli největšího počtu
hlasů, atd.  Tyto volby mohou proběhnout elektronickým hlasováním
dle LCO č. 455-ter a č. 39  tohoto statutu, pokud tak určí provinční
rada.

Příprava provinční kapituly

43. Pokud jde o přípravu provinční kapituly, určuje se podle LCO č. 357:
a) Mají být přípravné komise (dále jen „komise“), jejichž počet, oblast

jejich činnosti a předsedy komisí stanoví alespoň 6 měsíců před zahá-
jením kapituly provinční rada. Zároveň jmenuje sekretáře přípravných
prací na kapitulu (dále jen „sekretář“) a určí míru účasti hostů kapituly.

b) Předsedové přípravných komisí vyzvou vhodné bratry k účasti na pra-
cích komise; jednotliví bratři se též mohou předsedům komisí sami
hlásit. Sekretář si může vybrat pomocníky z řad bratří, které schvaluje
provinciál.

c) Sekretář projde akta generálních kapitul a zápisy provinčních rad od
poslední  kapituly  a sdělí  předsedům  komisí,  které  záležitosti  byly
v době od poslední kapituly svěřeny k rozhodnutí či uvážení následu-
jící provinční kapitule.

d) Předsedové komisí podají provinční radě návrhy členů komisí tak, aby
je  provinční  rada  mohla  projednat  a po  případné  úpravě  schválit
nejpozději čtyři měsíce před zahájením kapituly.

e) Ve  svolávací  listině,  rozeslané alespoň čtyři  měsíce  před zahájením
kapituly,  ať  provinciál  ustanoví,  od  kdy  se  mají  ve  všech  domech
provincie konat modlitby za kapitulu.

f) Provinciál, provinční syndik, regent studia, novicmistr, magistr kleri-
ků,  magistr  bratří  spolupracovníků,  promotoři  a správcové  jednot-
livých zařízení  provincie předají  sekretáři  zprávu o tom,  co se  týká
jejich úkolů26 nejméně čtyři měsíce před zahájením kapituly.

26 LCO č. 356 odst. 2, č. 562, 568.
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1° Sekretář je jako přípravné materiály neprodleně předá příslušným
předsedům přípravných komisí a v souboru přípravných materiálů
na kapitulu je zašle též všem kapitulářům.

2° Zprávu provinciála, syndika provincie, regenta studia a promotora
pro  apoštolát  a kázání  sekretář  zašle  tři  měsíce  před  zahájením
kapituly  všem konventům a domům k diskusi.  Výsledky diskuse
v konventech  a domech27 převorové  a představení  samostatných
domů zašlou sekretáři a ten je předá v souboru přípravných mate-
riálů na kapitulu všem kapitulářům.

g) Rovněž nejpozději 6 týdnů před zahájením kapituly zašlou převorové
a představení domů sekretáři svou zprávu o stavu konventu,28 jejíž ob-
sah odpovídá ustanovení statutu č. 40 a). Sekretář je předá v souboru
přípravných materiálů na kapitulu všem kapitulářům.

h) Nejpozději  6  týdnů před zahájením kapituly  ať  předsedové  komisí
předají sekretáři materiály určené pro projednání na provinční kapi-
tule.

i) Nejpozději 6 týdnů před zahájením kapituly ať bratři a komunity pře-
dají své podněty pro provinční kapitulu sekretáři.

j) Sekretář předá kapitulářům všechny obdržené materiály podle bodů f)
až i) nejpozději 4 týdny před zahájením kapituly. Hostům kapituly se
poskytne zpráva provinciála a materiály přípravných komisí.

Konání provinční kapituly

44. Provinční kapitula se slaví takto:
a) Kapitula ať začíná krátkou duchovní obnovou.
b) V první den jednání kapituly proběhne volba provinciála, pak volba

čtyř definitorů.
c) Plénum kapituly projedná návrhy komisí kapituly a vyjádří se k nim

hlasováním, aby bylo jasné, které návrhy se mají podržet, aby byly vy-
mezeny definitoriem kapituly, a které návrhy plénum zamítlo.29 Vyjádří
se  také  hlasováním  k tomu,  zda  se  jeví  potřebné  svolat  na  závěr
jednání kapituly plénum kapituly, a určí body, které má toto plénum
projednat; tím není dotčena pravomoc definitoria svolat případně plé-
num kapituly k projednání těch bodů, kde se to jeví potřebné. Dále
vymezí závěry kapituly definitorium.30

27 LCO č. 356 odst. 3.

28 LCO č. 358 § III odst. 1.

29 LCO č. 358 § III–IV.

30 LCO č. 358 § IV–V.
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d) Nejsou voleni další členové provinční rady.31 Jeden po druhém se zvo-
lí dva náhradníci provinční rady. Poté se vykonají v plénu volby pro
generální  kapitulu.  Je-li  určeno,  že  po  jednání  definitoria  se  znovu
sejde plénum kapituly,  proběhnou volby  náhradníků provinční  rady
a volby pro generální kapitulu až na tomto zasedání pléna kapituly.

e) Definitorium předloží  magistrovi  řádu  návrh  kandidáta  na  oficium
regenta studií.32 Provinciál  ustanoví se schválením definitoria  svého
socia.33

45.
a) Odborné komise a rady ustanovuje definitorium a jsou uvedeny v ak-

tech  provinční  kapituly.  Jejich  vnitřní  předpisy  schvaluje  provinciál
s radou.

b) V případě uprázdnění místa v provinční radě nastupují na toto místo
náhradníci, a to v pořadí, v jakém byli zvoleni. Nastoupení na místo
člena provinční rady po souhlasu magistra řádu34 písemně deklaruje
náhradníkům provinciál.

46. Ať se každoročně koná provinční setkání představených svolané provin-
ciálem,  aby  byly  usnadněny  výměny  zkušeností  a uplatnění  akt  generálních
a provinčních kapitul.35

31 Srov. LCO č. 357, odst. 4.

32 LCO č. 93 § III.

33 LCO č. 376 § III.

34 LCO č. 519 § I.

35 AGK Bologna, č. 217.
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EKONOMICKÝ STATUT

V. HOSPODAŘENÍ BRATŘÍ

Obecné zásady

47. Zachovávání slibu chudoby je především úkolem každého bratra a sou-
časně podléhá rozlišování představeného. Zahrnuje dobrovolnou skromnost
a materiální závislost na komunitě, vylučuje individuální hospodaření.36

48. Každý  bratr  má  povinnost  přispívat  ke  společnému  dobru  komunity
v materiální oblasti: přiměřeně se podílet na příjmech komunity i zajištění cho-
du konventu vlastní prací, dbát na šetrnost ve výdajích i při péči o společný
majetek.37

Příjmy bratří, intence

49. Bratři odevzdávají veškeré své příjmy syndikovi, ať už se jedná o mzdy,
důchody, honoráře, intence, dary apod. Ponechat si je na osobní výdaje mohou
pouze s výslovným souhlasem představeného.38

50. Pracovní smlouvy:
a) Obsah pracovních a obdobných smluv, ze kterých plynou dlouhodobé

závazky, ať bratři před podepsáním konzultují s představeným.
b) Kopie pracovních a obdobných smluv bratří se uloží u konventního

syndika.

51. Mešní intence:
a) Každý kněz slouží při návštěvě jiného konventu či domu provincie

mši svatou na úmysl hostitelského konventu či domu.
b) Každý kněz může sloužit jednou za měsíc jednu intenci bez stipendia

na svůj úmysl, ostatní slouží na úmysly, které vyznačí sacrista maior.

Osobní výdaje bratří

52.
a) Konventní kapitula ať stanoví, zda budou bratři dostávat peníze na

osobní výdaje formou vyúčtovávaných záloh, nebo formou měsíčního
kapesného s proplácením mimořádných výdajů.

36 Srov. LCO č. 32–35.

37 Srov. LCO č. 36.

38 Srov. LCO č. 32 § II, č. 557.
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b) Konventní kapitula ať stanoví měsíční limit běžných osobních výdajů,
jehož překročení podléhá schválení představeným.

c) Všichni  bratři  jsou  povinni  skládat  účty  ze  svých  osobních  výdajů.
Konventní kapitula ať stanoví, jakým způsobem budou bratři předklá-
dat vyúčtování.

d) Příjmy a výdaje spojené s apoštolátem včetně cestovních nákladů a vý-
daje pro komunitu ať schvaluje představený.

Bankovní účty bratří

53.
a) Bratr, který o to projeví zájem, si může se souhlasem představeného

zřídit svůj bankovní účet.
b) Účet slouží pouze jako peněženka; veškeré příjmy bratří ať se posílají

přímo na účet kláštera. Je-li nezbytné je vyplácet na osobní účty bratří
(např. důchody), ať se neprodleně převedou na účet kláštera.

c) Dispoziční práva k účtu bratra má mít ještě další bratr určený po do-
hodě s převorem (srov. LCO 561).

Majetek v osobním užívání, stěhování39

54.
a) o množství věcí, které smí bratr užívat, rozhoduje jeho představený,
b) množství knih a jiných osobních věcí, které smí bratr přestěhovat při

asignaci do jiného kláštera, ať nepřesáhne objem jedné dodávky,
c) náklady na stěhování bratra hradí přijímající konvent.

Hospodaření v souvislosti s apoštolátem

55.
a) Se  souhlasem  představeného  mohou  bratři  samostatně  hospodařit

v souvislosti se svým apoštolátem či jinými úkoly, ať už formou řízení
právnické osoby (např. farnost), neformálního díla, nebo pořádáním
jednorázových akcí.  Samostatným hospodařením se  rozumí  takové,
které neprochází účetnictvím kláštera.40

b) Samostatné hospodaření v souvislosti s apoštolátem musí být striktně
odděleno od osobního hospodaření bratra: fyzicky oddělená poklad-
na, popřípadě samostatné bankovní účty.

c) Bratr je povinen skládat představenému vyúčtování ze samostatného
hospodaření; formu a frekvenci stanoví konventní rada. 

39 Srov. LCO č. 38.

40 Srov. LCO č. 542 § II.
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d) Bratři nemají právo pořádat sbírky bez předchozího písemného sou-
hlasu představeného.

e) Bratři nesmějí přebírat hmotnou odpovědnost (ani ve formě záruky)
bez předchozího písemného souhlasu provinciála.41

Zdravotní a sociální pojištění, důchodové připojištění

56.
a) Místní představení, v případě bratří v počáteční formaci jejich magis-

tři, jsou povinni dbát na zdravotní a sociální pojištění bratří.
b) V případě bratří mimo komunity a bratří mimo provincii ať je otázka

zdravotního a sociálního pojištění zahrnuta do smlouvy nebo konven-
ce upravující jejich statut.42

c) Bratři se slavnou profesí ať mají uzavřené penzijní připojištění, které
hradí  konvent  jejich  asignace,  v případě  bratří  v počáteční  formaci
provincie. Ať je ve smlouvě o pojištění určeno, komu se má vyplatit
naspořená částka v případě úmrtí bratra.

d) Bratři cestující do zahraničí nechť mají uzavřeno cestovní zdravotní
pojištění.

57. Zajištění péče o rodiče či jiné blízké příbuzné bratří, o které se nemůže
postarat jejich rodina, posoudí provinciál s radou, případně na to vyčlení po-
třebné prostředky.

Vydávání knih

58.
a) Vydávání knih řídí a jeho podmínky stanovuje ediční rada provincie.

Uskutečňuje se:
1° prostřednictvím  provincie  (v nakladatelství  Krystal  OP,  s. r. o.,

a dle jeho vnitřních směrnic), v tom případě zisk a krytí ztráty pří-
sluší provincii;

2° prostřednictvím  jednotlivých  konventů  s předchozím  souhlasem
ediční rady a provinciála, v tom případě zisk a krytí ztráty přísluší
danému konventu;

3° prostřednictvím samostatné písemné smlouvy mezi autorem a ji-
ným vydavatelem po předchozím písemném souhlasu provinciála,
honorář v tom případě náleží konventu dle asignace bratra.

b) Bratřím se zakazuje vydávat knihy vlastním nákladem.

41 Srov. LCO č. 616–617.

42 Srov. LCO č. 600.
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c) V každém  z výše  uvedených  případů  ať  je  zachováno  ustanovení
LCO č. 139-bis a nechť je zajištěn poslední vůlí a dědickým řízením
přechod autorských práv po smrti autora na provincii.

Závěť, seznam osob pro zpravení

59.
a) Pro  případ  smrti  má  každý  bratr  se  slavnými  sliby  vlastnoručně

sepsanou závěť, kterou vypracuje podle vzoru stanoveného provinční
kurií;  touto  závětí  odkazuje  veškerý  svůj  majetek  provincii.  Závěti
všech bratří se ukládají na provincialátě.

b) Každý bratr uloží u svého představeného seznam jmen a kontaktů na
osoby, které mají být informovány v případě jeho vážné nemoci nebo
úmrtí. Tento seznam každý bratr průběžně obnovuje či opravuje.

VI. HOSPODAŘENÍ KLÁŠTERŮ

Obecné zásady hospodaření

60. Pokud jde o jejich živobytí, přijímají bratři za svou přímou závislost na
svém apoštolském poslání. Nesmí žít z výnosů majetku a kapitálu, ale musí se
uživit vlastní prací.43 Výnos práce bratří by měl pokrýt nejen přímé výdaje ko-
munity,  ale  i přiměřeným  způsobem  přispívat  na  provoz  budovy  kláštera
(podobně jako i rodina si musí vydělat na své bydlení).

61. Budovy klášterů slouží pro život komunity a apoštolát. Zbývající prostory
je  nutno upravit  pro odpovídající  ekonomické využití.  Výnosy  ekonomické
činnosti by měly pokrýt provoz budovy kláštera včetně vytváření dostatečného
fondu  oprav,  finanční  zajištění  zaměstnanců  a externích  spolupracovníků
a podporu apoštolských aktivit. 

62. Nelze-li  dostatečné výnosy  zajistit  v budově kláštera,  může mít  klášter
k tomuto účelu přiměřený další majetek ve své správě.

63. Pokud disponibilní finanční prostředky kláštera přesahují potřeby běžné-
ho hospodaření, ať syndik konventu konzultuje s provinčním syndikem otáz-
ku vhodného uložení či investování peněz.

64. Ať kláštery neváhají štědře vynakládat své prostředky na studium, apoš-
tolát  a ve  prospěch chudých a potřebných.44 Doporučuje  se,  aby  konventní
kapitula stanovila každoroční částku na charitativní účely.

43 Srov LCO č. 538 § II.

44 Srov. LCO č. 31 § II a 33.
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Právní subjektivita klášterů

65.  
a) Ve vnějším styku užívají konventy a domy provincie názvu „Klášter

dominikánů + místo sídla“ (Praha, Olomouc apod.). 
b) Konventy  a domy jsou právnickými  osobami  evidovanými u Minis-

terstva kultury ČR.
c) Statutární orgán neobsazeného kláštera se nazývá administrátor.

Bankovní účty

66.
a) Každý  konvent  a dům má zaveden u peněžního ústavu svůj  běžný

účet.  V případě potřeby se  zřídí  i další  účty  (účty  v jiných  měnách,
spořicí účet, vyhrazený účet na veřejné sbírky nebo dotace apod.).

b) Nakládat  s uloženými  prostředky  je  oprávněn  představený,  syndik,
případně se schválením konventní rady další osoby (např. účetní).

Limity hospodaření, uzavírání smluv45

67.
a) Schválení  konventní  radou  (kapitulou  domu) podléhají  smlouvy

v hodnotě přesahující  200 tis.  Kč a veškeré nájemní smlouvy vyjma
jednorázových pronájmů;46

b) Schválení provinční radou po předchozím projednání v ekonomické
radě  podléhají  smlouvy  v hodnotě  přesahující  2  mil.  Kč,  veškeré
zcizení nemovitého majetku,47 nájemní a obdobné smlouvy na dobu
přesahující 5 let a veškeré smlouvy o půjčkách a závazcích;48

c) Rozhodná částka se vypočítá vzhledem k minimálnímu časovému ob-
dobí,  po  něž  smlouva  zavazuje  (např.  u nájemních  smluv  se  jedná
o součet nájemného za celé období, na které je smlouva uzavřena).
U smluv na dobu neurčitou je třeba zohlednit výpovědní lhůty;

d) Schválení  konventní  kapitulou  navíc  podléhá  veškeré  nabytí  nebo
zcizení  nemovitého  majetku  konventu  (při  zachování  LCO  č. 586
§ II).

68. Smlouvy jménem kláštera uzavírá:
a) převor (představený domu),

45 LCO č. 590–591.

46 LCO č. 608 § II.

47 LCO č. 608 § I.

48 LCO č. 607.
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b) podpřevor a syndik v mezích písemného zmocnění převorem (před-
staveným domu),

c) v naléhavých případech podpřevor v čele.

69. Schvalovací  doložka  vystavená  provinciálem  je  podmínkou  účinnosti
smlouvy, která podléhá schválení provinční radou.

70. Pro zcizení nebo zatížení majetku, jehož hodnota přesahuje částku stano-
venou Apoštolským stolcem dle kán. 368 § 349, je třeba souhlas Apoštolského
stolce a magistra řádu. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem před-
seda  či  místopředseda  Konference  vyšších  představených  mužských  řeholí
České republiky a předseda České biskupské konference.

71. Vystavovat směnky a obdobné instrumenty zavazující klášter nebo pod-
řízené subjekty je zakázáno.

Svěřené farnosti, podřízené subjekty, konventní díla50

72.  
a) Přijetí farnosti nebo jiné duchovní správy je možné jen na základě pí-

semné smlouvy s diecézí, kterou schválí provinciál s radou.51 Smlouva
ať  zahrne  délku  našeho  závazku  a ekonomické  otázky  včetně  po-
vinných sbírek.

b) Obdobné  smlouvy  se  uzavřou  i v případech,  kdy  klášter  nebo
konkrétní  bratr přebírá odpovědnost za subjekt,  jehož zřizovatelem
není klášter.

c) Není-li  statutárním  zástupcem  podřízeného  subjektu  sám  předsta-
vený, určí mu konventní rada pravomoci a povinnosti.

d) Limity hospodaření se vztahují i na farnosti a podřízené subjekty, při
zachování pravidel daných diecézí.

73. Jednotlivá konventní díla mají mít stanovený roční rozpočet. Pokud jsou
zahrnuta do účetnictví kláštera, mají být vedena na samostatných účtech nebo
střediscích.

Dary a potvrzení o darech

74. Přijímání darů je výrazem naší závislosti na lidech, kterým kážeme.

49 Výše této částky je v současnosti (2022) stanovena na 40 mil. Kč. 

50 Podřízeným subjektem se rozumí právnická osoba, jejímž zřizovatelem nebo vlastníkem je
klášter (např. Ægidius, s. r. o.). Konventní dílo nemá právní subjektivitu, ale jeho správce
samostatně hospodaří (např. Dominikánská 8, Centrum pro rodiny sv. Zdislavy).

51 Srov LCO č. 128 § III.
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a) Syndik ať projevuje dárcům maximální vstřícnost a vystavuje daňové
potvrzení o přijetí daru, ledaže dárce o něj nemá zájem;

b) Darovací smlouvy s fyzickými osobami se mají uzavřít, pokud hodno-
ta daru přesahuje 50 tis. Kč nebo na žádost dárce. S právnickými oso-
bami  se  mají  uzavřít  vždy,  abychom  byli  schopni  prokázat
nezdanitelnost přijaté částky;

c) Je-li dar nebo odkaz vázán na konkrétní účel, je nutno přesně dodržet
přání dárce. Jinak ať u významnějších darů a odkazů převor s radou
rozhodne, na jaký konkrétní účel je použít;

d) Klášter ať má aktuální seznam dárců a komunikuje s nimi;
e) Přijímání  darů  a odkazů  spojených  se  závazky  podléhá  pravidlům

LCO č. 596–597.

Správa budov

75. Budovy klášterů jsou cenným statkem, a proto v nich nesmí být nedosta-
tečně využité prostory:

a) Prostory  pro  komunitu  musí  být  přiměřeně  dimenzované  a svým
uspořádáním  i charakterem  vyhovovat  klášternímu  způsobu  života
(klauzura, řeholní chudoba apod.);

b) Prostory pro apoštolát musí  být  snadno přístupné,  dostatečné,  kul-
tivované a přiměřeně vybavené;

c) Dle místních možností mají být v klášteře i prostory pro odpovídající
ekonomické využití.

76. Vzhledem k tomu,  že  náklady  na  energie  představují  významnou  část
provozních nákladů klášterů:

a) Všichni bratři ať mají na zřeteli nutnost šetřit energiemi;
b) Syndikové ať pravidelně zkoumají  výhodnost způsobu hospodaření

s energiemi i smluv s konkrétními dodavateli;
c) Při  plánování  oprav  ať  neopomíjejí  zvažovat  investice  pro  snížení

energetické náročnosti budov;
d) V případě nutné  výměny technologií  (např.  dožití  kotlů)  či  rozsáh-

lejších oprav ať si neopomenou vyžádat odborné posouzení možných
úspor změnou technologie či využitím alternativních zdrojů energií.

77. Každý  klášter  ať  má  a pravidelně  aktualizuje  plán  oprav  s výhledem
alespoň na 3 roky dopředu. U každé akce ať je uveden:

a) stručný popis zamýšlené opravy,
b) očekávané přínosy a zhodnocení naléhavosti,
c) již provedené a další nezbytné přípravné kroky (projekt, potřebná po-

volení, žádosti o dotace apod.),
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d) odhad nákladů,
e) možnosti financování z cizích zdrojů (dotace).

78. Spolu s plánem oprav ať mají kláštery i ekonomickou rozvahu: co jsou
schopny financovat z výnosů svého hospodaření, na jaké projekty je možné
čerpat dotace, kde je potřeba zdroje doplnit jednorázovými příjmy z restituční
náhrady nebo z prodeje zbytného majetku.

79. Při celkové rekonstrukci klášterů je nutné dbát těchto zásad:
a) Opravy se mohou realizovat pouze na základě promyšlené koncepce

celkového využití klášterní budovy, zpracované komunitou ve spolu-
práci  s kompetentními  odborníky.  Taková koncepce zahrnuje archi-
tektonickou studii, studii proveditelnosti a ekonomický propočet. Její
součástí je i návrh etapizace.

b) Navrženou koncepci  nejprve projedná konventní  kapitula  a poté  je
předložena ke schválení provinční radě.52

c) Vzhledem  k dlouhodobému  charakteru  projektů  rekonstrukcí  musí
být zajištěna kontinuita rozhodování, a to i s ohledem na vnější spolu-
pracující subjekty. Proto je možné činit významné změny v koncepci
jen tehdy,  pokud se významným způsobem změní vnější podmínky
nebo apoštolátní záměr komunity. Takové změny podléhají schválení
provinční radou.

Správa dalšího majetku

80.
a) Správu restituovaného majetku ve vlastnictví klášterů zpravidla vyko-

nává provinční správa majetku. Provinční kapitula ať po vyslechnutí
konventní kapituly rozhodne, zda výnosy a případná úhrada ztrát ná-
leží příslušnému klášteru, nebo provincii.53

b) Další majetek ve vlastnictví klášterů včetně části budov klášterů může
být svěřen do správy provinční správě majetku nebo i třetímu subjek-
tu, avšak pouze se souhlasem konventní kapituly a provinciála s radou
po vyjádření ekonomické rady provincie.

c) Svěření majetku do správy provincii se děje formou nájemní či pach-
tovní smlouvy, případně smlouvy o výpůjčce, se vzájemně dohodnutý-
mi podmínkami, způsobem zúčtování příjmů a výnosů hospodářské
správy i způsobem vyrovnání salda. Provincie o takto svěřený majetek
klášterů pečuje s péčí řádného hospodáře.

52 Srov. LCO č. 588–589.

53 Srov. LCO č. 539 a 583.
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Pojištění

81.  
a) Rozhodující nemovitý i movitý majetek klášterů musí být pojištěn.
b) Motorová vozidla užívaná bratry provincie mají mít kromě pojištění

odpovědnosti za provoz uzavřenu i havarijní pojistku včetně pojištění
sedadel spolujezdců, a to i pro cestu do zahraničí.

Vyúčtování

82. Konventní rada stanoví, zda bude syndik předkládat vyúčtování kláštera
formou:54

a) krátkého měsíčního souhrnu příjmů a vydání, závazků a pohledávek,
stavu financí;

b) čtvrtletního  přehledu  příjmů  a vydání,  strukturovaného  dle  jednot-
livých účtů, dále stavu či změn majetku a financí,  vč. stavu závazků
a pohledávek.

83. Konventní rada také stanoví formu a frekvenci vyúčtování, které předklá-
dají  ostatní správci (farnosti,  podřízené subjekty,  konventní díla,  samostatně
hospodařící bratři).55

84. Syndik konventu odevzdává každoročně po účetní uzávěrce provinčnímu
syndikovi:

a) celkovou obratovou předvahu  v členění  na  rozvahovou  a výsledov-
kovou v elektronické podobě, ze které provinční syndik vytváří pře-
hledy hospodaření provincie a konventů v jednotném schématu,56

b) údaje  potřebné  pro  roční  ekonomickou  zprávu  (report)  magistrovi
řádu,  zejm. vyčíslení  „odečitatelných položek“:  náklady na formaci,
náklady na lékařskou péči, dary v rámci řádu.

85. Roční vyúčtování a rozpočet na další rok projedná konventní kapitula.

Dokumentace v konventech

86. V každém  konventě  i domě  se  vyhotoví,  resp.  shromáždí  a uchovává
podle předpisů sekulárního práva:

a) plán života a apoštolátu komunity;
b) seznam dobrodinců a přátel kláštera;
c) kronika kláštera, případně konventní archiv;

54 Srov. LCO č. 563.

55 Srov. LCO č. 562.

56 Srov. LCO č. 564–566.
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d) akta korespondence s církevními a veřejnými orgány;
e) právní dokumenty dokládající vlastnická práva konventu či domu;
f) technická dokumentace kostela a kláštera;
g) technická a účetní dokumentace provedených větších oprav;
h) doklady o revizích, záruční listy a účetní doklady vztahující se k za-

řízením v klášteře a jejich návody k použití;
i) inventář vlastního majetku hmotného i nehmotného (např. autorských

práv) včetně seznamu památkových předmětů a uměleckých děl na-
cházejících se v kostele a klášteře;

j) doklady o pojištění – pojistné smlouvy,57 a to především:
1° o pojištění budov
2° o pojištění motorových vozidel
3° o nemocenském  a důchodovém  pojištění  zaměstnávaných  osob

(včetně daně ze mzdy);
k) daňová přiznání a doklady o zaplacení daní;
l) seznam majetku,  který  je  ze  závažných důvodů veden před státem

jako majetek jednotlivých bratří;
m) seznam bankovních účtů kláštera, podřízených subjektů a jednotlivých

bratří, včetně disponentů;
n) platné smlouvy zavazující klášter.

87. Důrazně se doporučuje digitalizace dokumentů a jejich elektronická ar-
chivace, jakkoli je třeba je nadále archivovat i v papírové podobě.

VII. HOSPODAŘENÍ PROVINCIE

Zásady ekonomického fungování provincie

88. Hospodaření provincie by mělo směřovat k pokrytí nákladů na formaci,
apoštolátních  projektů  provincie,  kontribucí  magistrovi  řádu  a vlastního
provozu provincie. Musí přitom reflektovat ukončení restitučních finančních
náhrad v roce 2042.

Limity hospodaření, uzavírání smluv58

89.
a) Schválení provinční radou po předchozím projednání v ekonomické

radě  podléhají  smlouvy  v hodnotě  přesahující  2  mil.  Kč,  veškeré

57 LCO č. 610.

58 LCO č. 590–591.
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zcizení  nemovitého majetku,59 nájemní a obdobné smlouvy na dobu
přesahující 5 let a veškeré smlouvy o půjčkách a závazcích;60

b) Rozhodná částka se vypočítá vzhledem k minimálnímu časovému ob-
dobí,  po  něž  smlouva  zavazuje  (např.  u nájemních  smluv  se  jedná
o součet nájemného za celé období, na které je smlouva uzavřena).
U smluv na dobu neurčitou je třeba zohlednit výpovědní lhůty.

90. Smlouvy jménem provincie uzavírá:
a) provinciál,
b) socius provinciála a syndik v mezích písemného zmocnění provinciá-

lem,
c) v naléhavých případech vikář provincie.

91. Smlouvy  ve  věcech  zcizení  nebo  zatížení  majetku,  jehož  hodnota
přesahuje částku 2,0 mil. Kč, spolupodepisují provinciál a socius provinciála.

92. Pro zcizení nebo zatížení majetku, jehož hodnota přesahuje částku stano-
venou Apoštolským stolcem dle kán. 368 § 361, je třeba souhlas Apoštolského
stolce a magistra řádu. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem před-
seda  či  místopředseda  Konference  vyšších  představených  mužských  řeholí
České republiky a předseda České biskupské konference.

93. Ve  věcech  směnečných  a obdobných  jedná  provinciál  (či  jeho  socius)
pouze s písemným souhlasem magistra řádu. Splnění této podmínky osvědčují
svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších představených
mužských  řeholí  České  republiky  a předseda  České  biskupské  konference.
Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného sou-
hlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu.

Náklady na formaci

94. Náklady na bratry v počáteční formaci nese provincie:
a) Jsou-li  bratři  formováni  v provincii,  stanoví  provinciál  s radou výši

a formu zúčtování subvence na životní náklady bratří ve formaci. Dále
provincie přímo hradí jejich studijní náklady a osobní výdaje.

b) Jsou-li  bratři  formováni  v zahraničí,  uzavře  provincie  s příslušnou
provincií smlouvu, která ve své ekonomické části stanoví způsob zú-
čtování nákladů i platby za studenty. Dále provincie přímo hradí jejich

59 LCO č. 608 § I.

60 LCO č. 607.

61 Výše této částky je v současnosti (2022) stanovena na 40 mil. Kč. 
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cestovní  náklady  do  zahraničí  a zpět  a všechny  výdaje  v průběhu
prázdnin.

95. Náklady na postgraduální studium:
a) Při studiu v zahraničí nese veškeré náklady studentů provincie, jí také

připadají  jejich  případné  příjmy.  Při  jejich  krátkodobých  pobytech
v provincii nese náklady jejich pobytu konvent jejich asignace a náleží
mu jejich příjmy; cestovní náklady nese provincie.

b) Při studiu v ČR nese přímé studijní náklady provincie, ostatní náklady
konvent asignace.

c) Při jiném doplňujícím vzdělávání (např. jazykové kursy) nese studijní
náklady konvent asignace.

d) Postgraduální  studenti  předkládají  každoročně provinciálovi  s radou
rozpočet na svá studia a vyúčtování.

Provinční díla, podřízené subjekty62

96. Jednotlivá provinční díla mají mít stanovený roční rozpočet. Pokud jsou
zahrnuta  do účetnictví  provincie,  mají  být  vedena  na  samostatných účtech
nebo střediscích. V opačném případě provinciál s radou stanoví formu a frek-
venci vyúčtování.

97. Není-li statutárním zástupcem podřízeného subjektu sám provinciál, určí
tomuto  zástupci  provinciál  s radou  pravomoci  a povinnosti.  Limity  hospo-
daření se vztahují i na podřízené subjekty.

98. Neobsazené kláštery, které mají i nadále právní subjektivitu, se z hlediska
pravidel hospodaření považují za podřízené subjekty provincie.

Osobní hospodaření provinciála

99. Osobní  hospodaření  provinciála  se  děje  formou samostatné  pokladny
účtované v podrozvaze provincie, kam vchází poskytnuté zálohy, jeho osobní
příjmy a výdaje. Toto hospodaření se uzavírá ročně a přebytek je zúčtován jako
dar do nezdanitelných příjmů provincie. Souhrn příjmů a výdajů za celé své
funkční období předkládá končící provinciál příslušné kapitule.

Kontribuce, subvence, sbírky na dorost

100. Při výpočtu kontribucí se postupuje obdobným způsobem jako u provin-
cie vůči řádu:

62 Podřízeným subjektem se rozumí právnická osoba, jejímž zřizovatelem nebo vlastníkem je
provincie (např. Krystal OP, s. r. o.). Provinční dílo nemá právní subjektivitu, ale jeho správ-
ce samostatně hospodaří (např. Kazatelské středisko).

Statut České dominikánské provincie 29



a) Na základě dotazníků pro jednotlivé kláštery sestaví provinční syndik
přehled  všech  příjmů provincie  a jednotlivých  klášterů  včetně pod-
řízených subjektů za předminulý rok;63

b) Provinciál s radou stanoví na návrh ekonomické rady celkovou částku,
která se má v kontribucích vybrat;

c) Stanovená částka se rozdělí mezi provincii a kláštery poměrně podle
jejich příjmů.

101. Při výpočtu příjmů pro stanovení kontribucí se postupuje následujícím
způsobem:

a) z přehledu subjektů a jejich příjmů jsou vyloučeny farnosti;
b) u podřízených subjektů (včetně s. r. o.) je do přehledu jako příjem uve-

den pouze jejich kladný hospodářský výsledek;
c) u neziskových subjektů (provincie, kláštery) je nutné vyloučit „mezior-

ganizační  subvence  a dary“  (např.  u provincie  vyloučit  kontribuce
klášterů, u klášterů vyloučit vzájemné dary i dary provincie na provoz,
nikoliv však přefakturaci hospodářského typu);

d) dále  se  vyloučí  všechny  dotace  ze  státního  rozpočtu,  od  samo-
správných  celků  a mimořádné  příjmy  (náhrady  pojišťovny,  dědictví
apod.).

102. Kontribuce jsou splatné do 30. června příslušného roku.

103. Subvence klášterům a na apoštolské projekty podléhají  limitům hospo-
daření  provinciála.  Ať je  vždy výslovně  určeno,  zda  jde  o subvenci  jedno-
rázovou nebo pravidelnou a zda se má zúčtovat a jak. 

104. Duchovní správci a rektoři klášterních kostelů uspořádají čtyřikrát ročně
ve všech jimi spravovaných kostelích dopředu ohlášenou sbírku na potřeby řá-
dového dorostu. V našich kostelích se z tohoto důvodu nekonají diecézní po-
vinné  sbírky  na  bohoslovce.  Sbírky  odvedou  kvartálně  na  účet  provincie,
nejpozději však do 15. 12. příslušného roku.

Restituční finanční náhrada

105. Provincie spravuje restituční finanční náhradu (RFN), která je náhradou
za majetek provincie a klášterů nevrácený při předchozích dvou vlnách restitu-
cí. 

a) RFN  je  vzhledem  ke  svému  původu  a zdrojům  určena  k zajištění
dlouhodobé ekonomické soběstačnosti provincie a klášterů v době po
ukončení výplaty této náhrady v roce 2042;

63 Např. kontribuce na rok 2022 se stanoví podle příjmů v roce 2020.
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b) Část této náhrady ať je použita k potřebným opravám a rekonstruk-
cím klášterů s cílem zajištění jejich hospodářské soběstačnosti,  další
část ať je použita k zajištění soběstačnosti provincie, z další části ať se
vytváří rezervní fond určený ke krytí mimořádných událostí zasahují-
cích do nemovitého majetku provincie i klášterů (profinancování prů-
běhu nákladných rekonstrukcí, živelní pohromy aj.);

c) O každoročním konkrétním užití rozhoduje provinciál s radou na zá-
kladě návrhu ekonomické rady. Ať přitom projednají i výhled na nej-
bližší roky.

Dary a dědictví

106. Pro přijímání darů platí stejná pravidla jako pro kláštery.64

107. U dědictví po bratřích a odkazů ve prospěch provincie nechť provinciál
po vyslechnutí rady rozhodne, na jaký konkrétní účel je použít.

Vyúčtování a rozpočet

108. Provinční syndik předkládá:65

a) každoročně vyúčtování provincie za předchozí rok (ve formě rozvahy
a výsledovky) a rozpočet na rok průběžný či následující ke schválení
provinciálovi s radou, a to po předchozím projednání v ekonomické
radě;

b) čtvrtletně vyúčtování (ve formě průběžného plnění rozpočtu) provin-
ciálovi; na vědomí je zašle členům ekonomické rady;

c) každoročně magistrovi řádu přehled o hospodaření provincie i jejích
entit za uplynulý rok s komentářem, zpravidla do konce měsíce srpna
běžného roku;

d) ve stejném termínu překládá syndikovi řádu také dotazník za uplynulý
rok, na jehož základě budou stanoveny provincii kontribuce na násle-
dující kalendářní rok. Principy jeho sestavení jsou dány generální kurií
a jsou obdobné jako u dotazníků klášterů.

Ekonomická rada66

109.
a) Členy ekonomické rady provincie jsou: provinční syndik (předseda),

alespoň  dva  další  bratři  a laičtí  odborníci,  jmenovaní  provinciálem

64 Viz Statut, č. 74.

65 LCO č. 566 § I, č. 581 § II.

66 LCO č. 581.

Statut České dominikánské provincie 31



s radou. Externími členy ekonomické rady dále mohou být další od-
borníci s poradním hlasem, přizvaní ke konkrétním činnostem či úko-
lům;

b) Ekonomická rada se schází zpravidla jednou čtvrtletně, v případě po-
třeby i častěji.

Provinční správa majetku

110. Provinční  správa  majetku je  tým laických  spolupracovníků pod odpo-
vědností syndika provincie, kteří zajišťují:

a) správu  a veškerou  evidenci  (vč.  účetní)  vlastního  i restituovaného
majetku ve vlastnictví provincie,

b) správu a evidenci majetku jednotlivých klášterů, který jí byl na základě
smlouvy svěřen,

c) odborné a poradenské zázemí pro pomoc při  hospodářském řízení
provincie i klášterů.

111. Provinční  správa  majetku  ať  má  v čele  vhodného  laického  odborníka
(provozně-ekonomického  vedoucího).  Jeho  pravomoce,  limity  hospodaření
i odpovědnost určí provinciál s radou na návrh provinčního syndika.

Za správnost:

fr. Lukáš Fošum OP
provinciál

fr. Pavel Mayer OP
první definitor
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