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 ACEB 05/2007 čl. 10 str. 42 

V ACEB budou postupně uveřejňovány místní zákony závazné v brněnské diecézi. Některá nařízení, která již byla v 
předešlých ročnících ACEB uveřejněna, budou znovu redigována. Tak bude vytvořena ucelená sbírka místních zákonů. 

Podle církevního práva je diecézní biskup povinen usilovat o společnou kázeň celé místní církve, naléhat na 
zachovávání všech církevních zákonů a dbát, aby se do církevní kázně nevloudily nepořádky, hlavně ve službě slova, 
udělování svátostí a svátostin, úctě k Bohu a svatým a také ve správě majetku (srov. kán. 392 CIC). Protože diecéznímu 
biskupovi přísluší vedení jemu svěřené diecéze, náleží mu také moc zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc 
vykonává osobně, výkonnou moc vykonává buď sám nebo prostřednictvím generálních nebo biskupských vikářů a 
soudní moc vykonává buď sám nebo prostřednictvím soudního vikáře a soudců, podle právních norem (srov. kán. 391 
CIC). Diecézní biskup tedy může vydávat místní zákony, které se vyhlašují v Brněnské diecézi uveřejněním v ACEB a 
nabývají účinnosti po uplynutí jednoho měsíce ode dne vyhlášení, pokud sám zákon nestanoví jiný den (srov. kán. 8 § 2 
CIC). Na rozdíl od zákonů existují ještě obecně prováděcí předpisy, kterými se zde nebudeme zabývat; jimi se 
podrobněji stanovuje aplikace zákona a jimi se naléhá  

na dodržení zákonů. Tyto předpisy mohou v mezích své působnosti vydat osoby, které mají výkonnou moc (srov. 
kán. 31 § 1 CIC). 

Diecézní biskup může vydávat nejen zákony pořádkové, ale (podle kán. 1315 § 1) také zákony trestní, neboť „kdo má 
zákonodárnou moc, může vydávat i trestní zákony; může svými zákony stanovit přiměřené tresty k božímu zákonu nebo 
k zákonu církevnímu, vydanému vyšším představeným, musí však zachovat meze své územní i osobní působnosti“, a 
stanovovat je jen v té míře, v jaké jsou opravdu nutné k lepšímu zachování církevní kázně a jestliže závažnost zvláštního 
porušení vyžaduje trest a naléhá nutnost předejít nebo napravit pohoršení (srov. kán. 1317, 1399 CIC). 
Číslování partikulárních norem je dvouúrovňové a odpovídá rozdělení Kodexu kanonického práva 1993: 
PZ 1.*  … rozhodnutí týkající se všeobecných norem 

PZ 2.*  … rozhodnutí týkající se práv a povinností božího lidu 

PZ 3.*  … ohledně služby vyučování 

PZ 4.*  … ohledně služby posvěcování 

PZ 5.*  … ohledně správy majetku 

PZ 6.*  … ohledně církevních trestů 

PZ 7.*  … rozhodnutí ohledně soudního a mimosoudního řízení 
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