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STANOVY
DIECÉZNÍ CHARITY BRNO
Stanovy Diecézní charity Brno jsou vydávány v souladu s Kodexem kanonického práva (CIC) a dalších obecných i partikulárních církevních norem a se zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.
Čl. I.
Zřízení
§ 1. Diecézní charita Brno (dále jen DCHB) byla zřízena diecézním biskupem brněnským jako církevní veřejná právnická osoba podle kán. 114 a 116 a 312 Kodexu kanonického práva (CIC) a Motu proprio Intima Ecclesiae natura (IEN).
Čl. II.
Poslání, principy a cíle
§ 1. Posláním DCHB je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a na politické příslušnosti.
§ 2. Poslání, principy a cíle DCHB jsou dále určeny Kodexem Charity Česká republika, schváleným Českou biskupskou konferencí.
§ 3. Diecézní biskup brněnský zřizuje DCHB na svém území jako důležitý nástroj charitativní služby katolické církve.
Čl. III.
Předmět činnosti
§ 1. Předmětem činnosti DCHB je zejména zajišťování a poskytování duchovních, sociálních a zdravotnických služeb, a to především pro seniory, lidi se zdravotním postižením, pro osoby v nepříznivé sociální situaci, ohrožené a neorganizované děti a mládež, pro příslušníky etnických a národnostních menšin, lidi s akutním, chronickým a nevyléčitelným onemocněním, pro nezaměstnané, cizince, osoby se závislostí na návykových látkách. DCHB organizuje humanitární a krizovou pomoc, provozuje služby v oblasti prorodinných aktivit za účelem prevence sociálního vyloučení a nežádoucích jevů v rodinných a partnerských vztazích.
§ 2. V těchto oblastech DCHB rozvíjí činnost jak na profesionální, tak i na dobrovolné úrovni, zřizuje jednotlivá zařízení a střediska pomoci, vydává odborné publikace a tiskové materiály. Pracovníkům, klientům a uživatelům služeb i odborné veřejnosti umožňuje, organizuje a poskytuje služby zaměstnanosti a získávání potřebné kvalifikace, včetně dalšího i celoživotního vzdělávání, profesního růstu a ostatních výchovně vzdělávacích aktivit.
§ 3. DCHB je při své činnosti povinna dodržovat katolické principy a nemůže přijímat jakékoli závazky, které by dodržování katolických principů něčím podmiňovaly (čl. 1 § 3 IEC).
§ 4. Dále DCHB provádí doplňkové činnosti na základě živnostenských a jiných oprávnění.
Čl. IV.
Právní postavení, působnost a sídlo
§ 1. DCHB je právnickou osobou a má vlastní právní subjektivitu. Jejím sídlem je Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9. Působí na území brněnské diecéze.
Čl. V.
Ředitel DCHB
§ 1. V čele DCHB stojí ředitel, který je statutárním orgánem.
§ 2. Ředitele DCHB ustanovuje a odvolává diecézní biskup brněnský (kán. 317 CIC).
§ 3. Ředitelem DCHB může být ustanovena pouze osoba, která vyniká v organizačních a komunikačních dovednostech, má odpovídající vzdělání v oblasti sociální práce a managementu nebo je v tomto oboru opravdu zběhlá, sdílí nebo alespoň respektuje katolickou identitu této služby (čl. 7 § 1 IEN), je občansky a morálně bezúhonná a splňuje ostatní požadavky uvedené v Kodexu Charity ČR.
§ 4. Ředitel DCHB je pověřen řádnou výkonnou mocí ve věci řízení DCHB podle zákonů a předpisů církve, těchto stanov a dalších směrnic DCHB.
§ 5. Ředitel DCHB touto mocí smí pověřit (kán. 137 CIC) i další osoby (zejména své zástupce pro rozvoj a kvalitu služeb, pro ekonomiku a financování a pro komunikaci a technickou podporu).
§ 6. Úkolem ředitele DCHB je zejména dbát na to, aby DCHB ve svých organizačních složkách a zařízeních a prostřednictvím svých pracovníků účinně a efektivně plnila svoje poslání a určenou službu.
§ 7. Ředitel DCHB pracuje pod metodickým vedením biskupského delegáta pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi, který je současně prezidentem DCHB. Pokud není biskupský delegát pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi ustanoven, je ředitel DCHB podřízen přímo diecéznímu biskupovi brněnskému.
Čl. VI.
Prezident DCHB
§ 1. Prezidenta DCHB ustanovuje a odvolává diecézní biskup brněnský, a to současně jako svého delegáta pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi.
§ 2. Prezident DCHB dle svého ustanovení biskupským delegátem pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi zastupuje diecézního biskupa v jeho pastýřské péči o charitativní službu a je jím pověřen výkonnou mocí (kán. 137 CIC) v oblasti řízení a koordinace charitativní činnosti církve na území brněnské diecéze. Prezident DCHB dbá, aby všechny aktivity v této oblasti udržovaly živého evangelního ducha (čl. 6 IEN).
§ 3. Prezident DCHB kontroluje dodržování stanov DCHB a dalších vnitřních předpisů DCHB. Prosazuje uplatňování Kodexu Charity ČR a sociální nauky církve.
§ 4. Prezident DCHB odpovídá za duchovní formaci pracovníků DCHB a metodicky vede a koordinuje práci kněží a pastoračních asistentů pověřených pastorací v DCHB (čl. 2, § 3 IEN).
§ 5. Prezident DCHB musí být alespoň pět roků knězem, musí vynikat pevnou vírou, zbožností a horlivostí o duše, mít lidské ctnosti a být alespoň licenciátem biblických věd, teologie či kanonického práva, anebo být opravdu zběhlý v těchto oborech.
Čl. VII.
Rada DCHB
§ 1. Prezident DCHB svobodně jmenuje a odvolává Radu DCHB jako svůj poradní orgán. Rada DCHB má šest členů.
§ 2. Radě DCHB předsedá prezident DCHB, který ji také svolává. Ředitel DCHB není členem Rady DCHB, účastní se jejího jednání a má právo iniciovat svolání mimořádného jednání této Rady.
§ 3. Rada DCHB plní mimo jiné také funkci ekonomické rady dle kán. 1280 CIC.
§ 4. Rada DCHB mimo jiné vždy projednává následující materiály, které k projednání Radě DCHB zpravidla předloží ředitel DCHB:
•	Návrh (popř. změny) ročního rozpočtu DCHB a předkládá jej diecéznímu biskupovi brněnskému ke schválení.
•	Výsledek hospodaření DCHB a předkládá jej diecéznímu biskupovi ke schválení.
•	Návrhy na zásadní organizační úpravy v DCHB a Strategický plán DCHB.
Čl. VIII.
Struktura DCHB
§ 1. DCHB realizuje svoji činnost prostřednictvím organizačních jednotek bez právní subjektivity. Organizační jednotky jsou Správa DCHB a služby Brno (SDCHBaSB), oblastní charity (OCH), farní charity (FCH).
§ 2. SDCHBaSB je organizačním útvarem, který slouží především k výkonu servisu v oblasti odbornosti, kvality a propagace služeb, právní, ekonomické a komunikačně technické podpory a k provozování sociálních, zdravotních a ostatních služeb ve městě Brně.
§ 3. Ředitelé OCH mohou jako své poradní orgány ustavit Rady OCH, a to v přiměřeném počtu členů.
Čl. IX.
Delegování pravomocí ředitele DCHB na své zástupce a na ředitele OCH
§ 1. Ředitelé OCH a zástupci ředitele DCHB, jako zástupci statutárního orgánu, mohou činit jménem DCHB právní úkony stanovené Organizačním řádem související s činností DCHB.
§ 2. Výslovně nejsou oprávněni činit tyto úkony:
•	uzavření smluv týkajících se koupě, prodeje, darování a směny nemovitého majetku
•	uzavření smluv o poskytnutí úvěru
•	rozhodnutí o zahájení podnikatelské činnosti
Čl. X.
Ekonomické zdroje a hospodaření
§ 1. DCHB hospodaří samostatně s vlastními prostředky dle rozpočtu projednaného Radou DCHB a schváleného diecézním biskupem brněnským.
§ 2. Rozpočtovými příjmy DCHB jsou zejména:
a)	kostelní sbírky vyhlášené diecézním biskupem brněnským pro DCHB
b)	výnosy z hospodaření a majetku
c)	výnosy z veřejných sbírek, z kulturních akcí, loterií a tombol
d)	dary, odkazy a příspěvky poskytované tuzemskými i zahraničními fyzickými i právnickými osobami
e)	účelové dotace a příspěvky státních, územních a obecních úřadů i společenských organizací
§ 3. Po ukončení finančního roku výsledky hospodaření DCHB projedná Rada DCHB a předloží diecéznímu biskupovi ke schválení (čl. 10, § 5 IEN).
§ 4. Při hospodaření a správě majetku je DCHB povinna řídit se příslušnými obecně závaznými předpisy včetně partikulárního zákona PZ 5.2 o správě majetku, vydaného diecézním biskupem brněnským.
Čl. XI.
Vztah DCHB k Charitě Česká republika (CHČR)
§ 1. Právní vztahy DCHB a CHČR vyplývají a řídí se platnými stanovami CHČR schválenými Českou biskupskou konferencí.
Čl. XII.
Zánik Diecézní charity Brno
§ 1. DCHB zaniká na základě rozhodnutí diecézního biskupa brněnského.
§ 2. Správa DCHB a služby Brno a OCH zanikají na základě rozhodnutí ředitele DCHB.
§ 3. FCH zanikají na základě rozhodnutí ředitele OCH po předchozím projednání s příslušným duchovním správcem farnosti.
§ 4. Při likvidaci DCHB přechází veškerý majetek a závazky na Biskupství brněnské.
Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
§ 1. Organizační podrobnosti a vztahy jsou upraveny Organizačním řádem DCHB, který vydává ředitel DCHB v návaznosti na platné Stanovy DCHB.
§ 2. Tyto stanovy nahrazují Stanovy Diecézní charity Brno ze dne 17. 12. 2009.
§ 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. 4. 2014.
V Brně 19. 3. 2014
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