
STANOVY 
EKONOMICKÉ RADY BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

I. 
POVAHA A CÍLE 

Čl. 1. 

Ekonomická rada brněnské diecéze (ERD) je orgán, který pomáhá diecéznímu biskupovi 
při správě majetku diecéze a právnických osob, které jsou mu podřízeny, se zvláštním 
zřetelem k právním a ekonomickým aspektům. 

Čl. 2. 

Normy týkající se její povahy, úkolů a činnosti jsou stanoveny Kodexem kanonického 
práva, rozhodnutími České biskupské konference, partikulárním právem brněnské diecéze 
a těmito stanovami. 

II. 
ÚKOLY 

Čl. 3. 

Ekonomická rada brněnské diecéze vykonává poradní funkci při správě diecéze tím, že 
diecéznímu biskupovi předkládá své mínění ve věcech: 

a) diecézního zákonodárství o správě majetku (kán. 1276 § 2, kán. 1277 CIC), zvláště 
při určení úkonů mimořádné správy, které jsou vykonávány organizacemi, které jsou 
podřízené biskupovi (kán. 1281 § 2 CIC) a při stanovení míry a způsobu řádného  
i mimořádného příspěvku (kán. 1263 CIC); 

b) rozhodnutí závaznějšího významu jak všeobecného charakteru, tak pro jednotlivé 
případy dle kán. 1277 CIC. 

Čl. 4. 

Ekonomická rada brněnské diecéze vyjadřuje diecéznímu biskupovi vlastní souhlas ve 
věci úkonů mimořádné správy (kán. 1277 CIC), tak jak jsou v návaznosti na příslušné 
pokyny ČBK stanoveny Partikulárním zákonem O správě diecézního majetku (PZ 5.2),  
v platném znění. 

Čl. 5. 

Ekonomická rada brněnské diecéze vyjadřuje na vyžádání diecézního biskupa své mínění 
ohledně: 

a) úkonů mimořádné správy, vykonávaných správci, pro něž se vyžaduje nihil obstat 
ordináře (kán. 1281 § 1 CIC, PZ 5.2); 

b) ročních účetních zpráv předkládaných veřejnými církevními právnickými osobami, 
které jsou podřízeny diecéznímu biskupovi (kán. 1287 § 1 CIC); 

c) omezení závazků týkajících se zbožných nadací a účelů (kán. 1310 § 2, kán. 1305 
CIC); 

d) jmenování a odvolání ekonoma diecéze (kán. 494 § 1 a 2 CIC); 
e) jiných otázek, u nichž to diecézní biskup považuje za vhodné. 



Čl. 6. 

Při plnění svých úkolů a činnosti v diecézi a v organizacích, které jsou podřízeny bisku-
povi, dbá ERD o to, aby prověřovala jejich hospodářskou činnost a podala o nich zprávu 
diecéznímu biskupovi, zvláště: 

a) každoročně připravuje dle pokynu diecézního biskupa rozpočet příjmů a výdajů 
diecéze a po skončení roku zhodnotí zprávu o hospodaření předloženou diecézním 
ekonomem (kán. 493 a 494 § 4 CIC); 

b) předkládá diecéznímu biskupovi zprávu o kontrole hospodaření Fondu na podporu 
kněží a pastorace brněnské diecéze. 

c) předkládá ke zvážení diecéznímu biskupovi opatření a doporučení v hospodářských 
záležitostech. 

III. 
SLOŽENÍ, DOBA TRVÁNÍ V POVĚŘENÍ A ZÁVAZKY ČLENŮ 

Čl. 7. 

Ekonomická rada brněnské diecéze je složená ze členů vybraných diecézním biskupem  
z důvodu jejich odborných kompetencí, v minimálním počtu tří osob. 
Členové ERD musí mít náležitosti uvedené v kán. 492 CIC. Úřad člena ERDi je obvykle 
neslučitelný s úřadem člena rad diecézních organizací. 

Čl. 8. 

Členové ERD jsou jmenováni na pět let (kán. 492 § 2 CIC), nicméně na konci pětiletého 
období pokračují ve vykonávání svých funkcí až do ustanovení nových členů. Mandát 
členů může být obnovován opakovaně (kán. 492 § 2 CIC). Pokud je nutné doplnit počet 
členů nebo nahradit jednoho nebo více členů v průběhu funkčního období, jsou tito čle-
nové pověřeni do konce mandátu ostatních členů. 

Čl. 9. 

Nově jmenovaní členové ERD garantují slibem před diecézním biskupem, že budou vyko-
návat svoji funkci čestně a věrně. Členově mají závazek účastnit se zasedání ERD. Čle-
nové mají právo na proplacení cestovních výdajů spojených s úkoly a činností ERD. 

Čl. 10. 

Jednání ERD se mohou účastnit ekonom diecéze a předsedajícím přizvaní hosté z řad 
pracovníků kurie nebo externích odborníků. Ti však nemají hlasovací právo, ale svou od-
bornou kompetencí a zkušeností přispívají k formování rozhodnutí ERD. 

Čl. 11. 

Členství v ERD zaniká také rezignací přijatou diecézním biskupem, uložením církevního 
trestu, úmrtím nebo odvoláním diecézním biskupem. Diecézní biskup může člena ERD 
odvolat pouze ze závažného důvodu. 

IV. 
PŘEDSEDAJÍCÍ A SEKRETÁŘ 

Čl. 12. 

Ekonomické radě brněnské diecéze předsedá diecézní biskup nebo jeho delegát (kán. 
492 § 1 CIC), předsedající nehlasuje. Pokud se zasedání ERD účastní diecézní biskup, 
ujímá se jejího předsednictví. 



Čl. 13. 

Předsedajícímu přísluší zvláště svolávat ERD, moderovat zasedání, předkládat diecéz-
nímu biskupovi mínění a rozhodnutí, spolupracovat s ostatními diecézními orgány, se 
sborem poradců a s úřady kurie. 

Čl. 14. 

Sekretář je jmenován diecézním biskupem, a to i mimo členy ERD. Sekretáři přísluší 
zejména zajistit svolání ERD na vyžádání předsedajícím, zajistit distribuci materiálů k jed-
nání, pořídit zápis z jednání a předat jej předsedajícímu. 

V. 
ZASEDÁNÍ 

Čl. 15. 

Ekonomická rada brněnské diecéze jedná minimálně dvakrát ročně na základě rozhodnutí 
diecézního biskupa nebo jeho delegáta. Zasedání ERD mohou být vyžadovaná také 
ekonomem diecéze nebo absolutní většinou členů ERD. 

Čl. 16. 

Zasedání ERD se může v případě nutnosti a po schválení předsedajícím uskutečnit for-
mou konferenčního hovoru. 

Čl. 17. 

Nejpozději tři dny před zasedáním ERD je jejím členům předán pořad jednání a poskyt-
nuty dokumenty týkající se jednání. V naléhavých případech může přesedající tento 
termín zkrátit. 

Čl. 18. 

Body jednání ERD jsou předloženy předsedajícím, příp. z jeho pověření sekretářem ERD, 
ekonomem diecéze nebo jinou odpovědnou osobou. 

Čl. 19. 

Když je ERD svolána, aby nabídla mínění nebo dala souhlas ohledně určité záležitosti,  
její členové se musí vyslovit formou hlasování na vyzvání předsedajícího. Hlasování je 
projeveno zvednutím ruky nebo ústně. Na žádost předsedajícího nebo většiny přítomných 
členů je hlasování tajné, např. písemnou formou. Záležitost podrobená hlasování je 
schválena, jestliže za přítomnosti většiny členů ERD obdržela příznivý souhlas od většiny 
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se má za to, že souhlas (viz čl. 4) ERD není 
udělen; mínění (viz čl. 4 a 5) je však postoupeno diecéznímu biskupovi i s uvedením 
důvodů a souhrnem diskuse. Je právem každého člena, aby bylo do zápisu zapsáno jeho 
mínění a tak s ním mohl být seznámen diecézní biskup. 
Člen ERD nemůže hlasovat v záležitostech, u kterých vykonává správně zodpovědné 
funkce. 

Čl. 20. 

Členově ERD a ti, kteří se účastní zasedání, jsou zavázáni mlčenlivostí o hlasování  
a o projednávaných záležitostech (kán. 127 § 3 CIC). 



VI. 
ÚČINNOST STANOV 

Čl. 21. 

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení diecézním biskupem brněnským. 
Účinnost stanov nastává dnem zveřejnění v ACEB. 
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