
 

STANOVY 

DIECÉZNÍHO FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE 

BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

Čl. 1. 

Úvod 

§ 1. Církev má vrozené právo vyžadovat od křesťanů, co je nutné pro její vlastní účely (kán. 1260 CIC). 

§ 2. Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky nutné pro bohoslužby, pro 
apoštolát a charitativní činnost a také pro přiměřené vydržování těch, kdo jí slouží (kán. 222 CIC). 

§ 3. Pokud se duchovní věnují své službě, zasluhují si odměnu, která je přiměřená jejich postavení se 
zřetelem na povahu úkolů i na okolnosti místa a času, aby z ní mohli zajistit své životní potřeby 
(kán. 281 CIC). 

§ 4. Diecézní biskup je povinen oznámit věřícím tuto povinnost a vhodným způsobem naléhat na její 
plnění (kán. 1261 § 2 CIC). 

Čl. 2. 

Zřízení fondu 

§ 1. V brněnské diecézi je zřízen dekretem čj. Ep/0978/16 ze dne 1. 8. 2016 diecézní fond na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze (dále též jen „fond“), který v souladu s kán. 1263 a kán. 1274 § 1 
CIC shromažďuje majetek nebo dary pro podporu pastorace a pro podporu kněží a dalších 
zaměstnanců Biskupství brněnského. 

§ 2. Posláním fondu je podporovat život diecéze včetně jednotlivých farností tak, jak je stanoveno 
v Kodexu kanonického práva a Katechismu katolické církve. 

§ 3. Fond nemá právní subjektivitu, je organizační součástí Biskupství brněnského. 

Čl. 3. 

Správce fondu a správní rada fondu 

§ 1. Fond řídí správce fondu, kterého jmenuje diecézní biskup po projednání se sborem poradců na dobu 
5 let. Správcem fondu může být jmenován pouze kněz s kanonickým bydlištěm na území brněnské 
diecéze. 

§ 2. Správce fondu je zároveň předsedou správní rady fondu. 

§ 3. Správní rada fondu má 3 nebo 5 členů. Členové správní rady fondu z důvodu úřadu, který zastávají, 
jsou správce fondu a biskupský vikář (delegát) pro pastoraci a vzdělávání. Další členy jmenuje 
diecézní biskup z řad kněží ustanovených ke službě v brněnské diecézi nebo laiků s kanonickým 
bydlištěm v brněnské diecézi. Funkční období jmenovaných členů správní rady je shodné s funkčním 
obdobím správce fondu. 

§ 4. Členství ve správní radě fondu zaniká uplynutím doby jmenování člena, rezignací přijatou diecézním 
biskupem, u členů ex offo také ztrátou úřadu. Diecézní biskup může správce fondu nebo člena 
správní rady fondu ze spravedlivého důvodu odvolat. 

§ 5. Povinnosti správce fondu: 

1° řídí fond a jeho činnost ve spolupráci s diecézní kurií, 

2° informuje diecézního biskupa a kněžskou radu o činnosti fondu, 

3° informuje farnosti brněnské diecéze o poslání fondu, jeho hospodaření a aktuálních projektech. 

§ 6. Povinnosti správní rady fondu: 

1° schází se minimálně dvakrát ročně, 

2° připravuje roční rozpočet fondu, 

3° navrhuje diecéznímu biskupovi opatření ke zlepšení hospodaření fondu, 

4° každoročně předkládá diecéznímu biskupovi výroční zprávu s výsledky hospodaření fondu. 

5° řeší odvolání podaná veřejnými církevními právnickými osobami proti stanovené výši povinného 
příspěvku do fondu. 



 

§ 7. Zasedání správní rady fondu svolává správce fondu nejpozději 3 dny předem. Správní rada fondu 
může zasedat, pokud je přítomen správce fondu a alespoň dva další členové správní rady. Usnesení 
je přijato, pokud je přijato prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas správce fondu. 

Čl. 4. 

Příjmy fondu 

§ 1. Do fondu mají povinnost přispívat všechny veřejné církevní právnické osoby zřízené diecézním 
biskupem. Výše povinného příspěvku je stanovena rozhodnutím diecézního biskupa při dodržení 
kánonu 1263 CIC. 

§ 2. Další příjmy fondů tvoří: 

1° dary fyzických a právnických osob, 

2° příspěvky řeholních společností a společností apoštolského života působících na území brněnské 
diecéze stanovené dohodou, 

3° kostelní sbírky na potřeby fondu vyhlášené biskupem. Tyto sbírky se dle rozhodnutí biskupa 
mohou započítávat do výše povinného příspěvku dle § 1. 

§ 3. Finanční prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. 

Čl. 5. 

Výdaje fondu 

§ 1. Z fondu jsou přednostně hrazeny náklady na mzdy duchovních a související náklady. 

§ 2. Z fondu se přispívá zejména na diecézní pastorační aktivity a programy. 

§ 3. Z fondu mohou být také podpořeny pastorační projekty lokálního významu. 

Čl. 6. 

Rozpočet fondu 

§ 1. Roční rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu na základě předpokládaných příjmů a výdajů 
fondu. 

§ 2. Rozpočet fondu schvaluje diecézní biskup. 

Čl. 7. 

Kontrolní orgán 

§ 1. Ekonomická rada brněnské diecéze kontroluje hospodaření fondu. 

§ 2. Ekonomická rada každoročně předloží diecéznímu biskupovi zprávu o kontrole hospodaření fondu. 

Čl. 8. 

Závěrečná ustanovení 

§ 1. Stanovy fondu mají závaznost diecézního partikulárního zákona. 

§ 2. Účinnost stanov nastává dnem zveřejnění v ACEB. 

§ 3. Stanovy jsou platné ad experimentum do 31. 12. 2021. 

V Brně 7. 12. 2016 
Čj. Ep/1313/16 

  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 
 Ing. Jiří Doffek, Ph.D. diecézní biskup brněnský 
 kancléř 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOV 
 

 

 

Prodlužuji platnost  

stanov Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze,  

vydaných dne 7. 12. 2016, čj. Ep/1313/16, 

a to na dobu do 31. 12. 2022.  

 
 
 
 
 
 

 
V Brně dne 28. 12. 2021 

Č. j.: Ep/741/21 
 
 
 
 

 

    

  Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 
  diecézní biskup brněnský 
  

 Ing. Jiří Doffek, Ph.D. 

 místokancléř 

 

 

 


