PARTIKULÁRNÍ ZÁKON BRNĚNSKÉ DIECÉZE

2.4
O služebním poměru kleriků (biskupů, kněží a jáhnů)
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§1
Z Božího ustanovení jsou svátostí svěcení někteří z křesťanů označeni nezrušitelným znamením, stávají se posvátnými
služebníky, které církevní právo nazývá „klerici“. Klerik je duchovní, který právoplatně přijal jeden ze stupňů svátosti
svěcení: biskupský, kněžský nebo jáhenský (srov. kán. 207 § 1; 1008; 1009 § 1 CIC).
§2
Následující ustanovení tohoto partikulárního zákona se vztahuje na duchovní-kleriky, kteří jsou písemně ustanoveni ke
službě v brněnské diecézi, pokud není v Ustanovení dle § 4 určeno jinak.
§3
Tento partikulární zákon vychází z CIC a navazuje na Základní dokument Církve římskokatolické, který byl registrován
rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod čj. 1163/2007 dne 19. 1. 2007, které nabylo právní moci dne 28. 2. 2007.
§4
Služební poměr duchovních podle § 1 tohoto zákona vzniká písemným Ustanovením diecézního biskupa, které obsahuje
zejména dobu ustanovení, označení úřadu a místo výkonu činnosti. Při vzniku služebního poměru nesvěcené osoby tato
složí písemně slib mlčenlivosti tohoto znění: „Slibuji, že budu svědomitě vykonávat práci vyplývající z mého služebního
zařazení a zachovávat mlčenlivost o závažných skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti se svou služební
činností a jejichž zveřejnění by mohlo způsobit újmu církvi nebo jednotlivcům.“
§5
Ke změně služebního poměru dochází, jestliže diecézní biskup změní písemně Ustanovení.
§6
Služební poměr duchovních podle § 1 tohoto zákona končí uplynutím doby ustanovení nebo ukončením ustanovení
diecézním biskupem.
§7
Duchovní podle § 1 tohoto zákona mají nárok na dovolenou v délce jednoho měsíce (srov. kán. 202 § 1 CIC), v
ostatním se na vznik nároku na dovolenou použijí přiměřeně ust. §§ 211 – 223 zákoníku práce.
§8
Mzda je stanovena samostatným mzdovým výměrem.
§9
Doklady vztahující se k výpočtu mzdy (např. hlášení či potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, apod.) je třeba zaslat
ekonomickému odboru bezodkladně, nejpozději však do tří dnů od jejich vystavení.
§ 10
Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je mzda vyplácena bezhotovostním převodem z účtu Biskupství
brněnského na účet klerika, přičemž příkaz k úhradě Biskupstvím brněnským bude podán nejpozději v den stanovený
jako termín výplaty, kterým je 12. den následujícího měsíce.
§ 11
Duchovní podle § 1 tohoto zákona berou na vědomí, že v nezbytné míře budou jejich osobní údaje uváděny při úkonech
podle příslušných právních předpisů.
§ 12
Práva a povinnosti vyplývající ze služebního poměru neupravená Ustanovením diecézního biskupa se řídí příslušnými
normami Kodexu kanonického práva (zvláště kán. 273 – 289 CIC) a dalšími vnitřními církevními předpisy, zejména
dokumenty Apoštolského stolce a normami partikulárního práva.
§ 13
Účinnost tohoto partikulárního zákona nastává dnem uveřejnění v ACEB.
§ 14
Dnem nabytí účinnosti tohoto partikulárního zákona pozbývá účinnosti partikulární zákon č. 2.4 publikovaný v ACEB
11/2007 pod číslem 15 na straně 102.

