
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT  
 

VLÁDNÍHO VÝBORU K DOPADŮM ZÁKONA O MAJETKOVÉM 
VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI, 

 
 
 

schválený usnesením vlády ze dne 17. března 2014 č. 178 
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Statut 

Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Zřizuje se Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi (dále jen „Vládní výbor“). 
 
(2) Vládní výbor je poradním orgánem vlády pro oblast hodnocení aplikace zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), 
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb., a jeho dopadů, včetně 
případných soudních sporů souvisejících s aplikací tohoto zákona.  

 
 

Článek 2 
Působnost Vládního výboru 

 
(1) Vládní výbor  

a) zaměřuje se na způsob aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi a v jeho mezích sjednocení aplikační praxe u povinných 
osob podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
(dále jen „povinná osoba“),  

b) vyhodnocuje procesní průběh soudních sporů ve věcech majetkového vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi, 

c) vypracovává a vládě čtvrtletně předkládá zprávy o průběhu vydávání majetku podle 
zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, o podaných 
žalobách ve věcech majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
a o průběhu soudních sporů v těchto věcech, 

d schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Vládního výboru za uplynulý kalendářní rok1), 
e) plní další úkoly stanovené vládou. 

 
(2) Vládní výbor při plnění úkolů spolupracuje s ministerstvy a ostatními ústředními 

orgány státní správy, s povinnými osobami a v nezbytném rozsahu i s dalšími orgány 
a subjekty. 

 
(3)  Povinné osoby předkládají Vládnímu výboru  

a)  měsíčně informace o průběhu vydávání majetku podle tohoto zákona, 
b)  bezodkladně informace o podaných žalobách podle zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi,  
c) měsíčně statistické informace o procesním průběhu soudních sporů v těchto věcech, 
d) další informace vyžádané Vládním výborem, a to ve lhůtách jím stanovených.   
 

                                                 
1)  Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 o Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády.  
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Článek 3 

Složení Vládního výboru 
 

(1) Vládní výbor se skládá z předsedy a dalších členů. 
 
(2) Předsedou Vládního výboru je předseda vlády.  

 
(3) Dalšími členy Vládního výboru jsou ministr financí, ministr vnitra, ministr kultury, 

ministryně spravedlnosti a ministr zemědělství; mohou se dát zastoupit svými náměstky, kteří 
mají právo hlasovat.  
 
 

Článek 4 
Tajemník Vládního výboru 

 
(1)  Tajemníka Vládního výboru jmenuje a odvolává Vládní výbor na návrh předsedy 

Vládního výboru; tajemník není členem Vládního výboru. 
 

(2) Tajemník Vládního výboru zajišťuje odborné, organizační a technické zabezpečení 
činnosti Vládního výboru; odpovídá zejména za 
a) shromáždění podkladů a informací potřebných pro činnost Vládního výboru,  
b) zpracování podkladů pro jednání Vládního výboru, 
c) zpracování návrhů stanovisek a dalších výstupů Vládního výboru, 
d) zabezpečení běžné agendy Vládního výboru. 
 
 

Článek 5 
Pracovní komise 

 
(1) Vládní výbor může podle potřeby zřídit pracovní komise složené z odborníků pro 

oblasti související s majetkovým vyrovnáním s církvemi a náboženskými společnostmi. 
 
(2) Úkoly pracovní komisi ukládá Vládní výbor nebo předseda Vládního výboru.  

 
(3) Při plnění úkolů pracovní komise spolupracuje s tajemníkem Vládního výboru. Pro 

zabezpečení činnosti pracovních komisí se použije čl. 4 odst. 2 obdobně.  
 
(4) Pracovní komise nemá vlastní Statut ani Jednací řád. Na jednání pracovní komise se 

použije Jednací řád Vládního výboru přiměřeně. 
 
 

Článek 6 
Jednací řád Vládního výboru 

 
(1) Jednací řád Vládního výboru upravuje způsob jednání Vládního výboru a způsob 

jednání jeho pracovních komisí. 
 
(2) Jednací řád Vládního výboru a jeho změny schvaluje vláda. 
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Článek 7 

Zabezpečení činnosti Vládního výboru 
 

(1) Činnost Vládního výboru, popřípadě jeho pracovních komisí, zabezpečuje Úřad 
vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“). 

 
(2) Jednání Vládního výboru, popřípadě jeho pracovních komisí, se konají zpravidla 

v zařízeních Úřadu vlády. 
 
(3) Není-li činnost člena pracovní komise vykonávána v rámci pracovního poměru 

k České republice, popřípadě u v rámci služebního poměru, může Úřad vlády České republiky 
se členem pracovní komise uzavřít dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Odměna 
náleží ve výši schválené vedoucím Úřadu vlády na návrh předsedy Vládního výboru. 
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tento Statut Vládního výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení vládou. 
 
(2) Změny Statutu Vládního výboru schvaluje vláda. 
 
(3) Statut Vládního výboru je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády 

a v sídle Úřadu vlády; na internetové stránce se zveřejňuje vždy jeho platné znění. 


