
STANOVY 
CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI BRNO 

1. Zřízení a právní postavení 

Centrum pro rodinu a sociální péči zřídil biskup brněnský zřizovací listinou ze dne 29.5.1992. 
Centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen CRSP) je veřejnou církevní nesborovou právnickou 
osobou podle can. 114 a 116 CIC a je útvarem Římskokatolické církve ve smyslu ustanovení §13 
zákona č.308/1991 Sb. 

2. Sídlo a působnost 

Sídlem CRSP je Brno, Petrov 4, CRSP působí na území brněnské diecéze. 

3. Organizační členění 

CRSP řídí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává biskup brněnský. Vedoucí je statutárním orgánem 
CRSP a řídí práci všech ostatních pracovníků CRSP. Vedoucí zajišťuje výkon všech práv  
a povinností vyplývajících z pracovněprávních a jiných obecně závazných právních předpisů. Další 
organizační záležitosti mohou být podrobněji upraveny v rámci organizačního řádu, který vydává 
vedoucí CRSP po předchozím souhlasu biskupa brněnského. 

4. Činnost 

CRSP plní zejména tyto úkoly: 
– koordinuje a podporuje pastorační a odborné služby rodinám v diecézi 
– poskytuje služby informačního centra pro různá hnutí a občanské iniciativy zaměřené na 

pomoc rodinám 
– vyhledává vhodné dobrovolné spolupracovníky, zajišťuje jejich potřebné vzdělávání a prů-

běžné doškolování 
– připravuje a zajišťuje osvětové vzdělávací a duchovně formační programy pro různé skupiny 

veřejnosti (přednášky, semináře, kurzy, exercicie pro snoubence, manželské páry, rodiče a děti, 
staré lidi) 

– zajišťuje poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě 
rodin i jednotlivců 

– podporuje a rozvíjí vlastní sociální programy pro potřebné rodiny a jednotlivce 
– spolupracuje s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními, našimi i zahraničními 

institucemi 
– seznamuje veřejnost s poznatky o rodině a sociální péči prostřednictvím masmedií a vlastní 

publikační činností 
– může řídit z pověření biskupa brněnského účelová zařízení biskupem zřízená k plnění úkolů 

souvisejících s činností CRSP 
Při své činnosti se CRSP řídí obecně závaznými právními předpisy, kodexem kanonického práva, 
stanovami CRSP a organizačním řádem CRSP a pokyny biskupa brněnského. 



5. Hospodaření 

CRSP hospodaří samostatně s finančními prostředky dle rozpočtu schváleného biskupem 
brněnským. 
Vyúčtování hospodaření CRSP po ukončení finančního roku schvaluje biskup brněnský po 
vyjádření Ekonomické rady biskupství. K podnikatelské činnosti potřebuje CRSP předchozí 
písemný souhlas biskupa brněnského. 

6. Zánik 

CRSP zaniká na základě rozhodnutí biskupa brněnského. Při likvidaci CRSP přechází veškerý 
majetek a všechny závazky na Biskupství brněnské. 

7. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají právní účinnosti dnem 1.1.1999 a ruší v plném rozsahu statut CRSP ze dne 
29.5.1992. 

 V Brně 22. 12. 1998 Mons. Vojtěch Cikrle 
  biskup brněnský 


