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Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze 

Základní ustanovení 
Kánon 1 

§1. Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený podle kán. 537 CIC, jehož úkolem je 

pomáhat faráři v šetrné, obezřetné a prozíravé správě majetku farnosti.  

§2. Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zástupcem farnosti, má 

rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. 

Ostatní členové rady mají pouze poradní hlas. 

§3. Stejné postavení jako farář má vůči ekonomické radě také administrátor farnosti nebo ten, kdo 

byl ordinářem pověřen správou majetku farnosti. 

§4. Ekonomická rada farnosti není oprávněna jednat bez předsedy a její rozhodnutí bez schválení 

předsedou jsou neplatná. 

§5. Členové ekonomické rady konají svou službu bezplatně. 

Kánon 2 

Svou činnost ekonomická rada farnosti vykonává v souladu s ustanoveními Kodexu kanonického 

práva a zákony a předpisy České republiky. 

Zřízení ekonomické rady farnosti 
Kánon 3 

§1. Zřízení ekonomické rady farnosti je v každé farnosti povinné. Výjimku může udělit jedině 

diecézní biskup ze závažné příčiny. 

§2. Po svém nástupu do farnosti farář nebo administrátor farnosti přebírá ekonomickou radu svého 

předchůdce, kterou co nejdříve svolá, aby se od ní nechal informovat o její dosavadní práci a 

záměrech do budoucna.  

§3. Nový farář nebo administrátor je pak povinen do jednoho roku od nástupu do farnosti jmenovat 

novou ekonomickou radu farnosti, případně i se zkráceným jednoročním mandátem. Mandát 

ekonomické rady jeho předchůdce zaniká automaticky ke dni jmenování nové ekonomické rady. 

§4. Pokud mandát ekonomické rady jmenované předchůdcem, nebo některého jejího člena, vyprší 

dříve, než do roka po nástupu nového faráře, automaticky se prodlužuje do doby, než nový farář 

jmenuje novou ekonomickou radu podle §3 tohoto kánonu. (viz Dodatek č.1) 

Kánon 4 

§1. Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi a 

schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální 

činnosti a jiných, podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší 

se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve 

farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje. 

§2. Kde pro nedostatek odborníků nebo z jiných závažných důvodů není možné nebo vhodné 

ustanovit ekonomickou radu v každé farnosti, ustanoví farář společnou radu pro několik farností 

nebo celý svůj pastorační obvod. Povinností faráře a ekonomické rady pak je dbát, aby žádná 

z farností či ekonomický úsek nebyly nespravedlivě kráceny na svých potřebách a aby ekonomicky 

silnější farnosti či úseky podporovaly slabší v duchu křesťanské lásky a solidarity. 
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§3. Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5. Má-li farář jednu ekonomickou 

radu pro více farností, filiálek nebo jinak oddělených hospodářských celků, může navýšit počet 

členů tak, aby každý z nich měl svého zástupce. 

§4. Z členství v ekonomické radě jsou vyloučeny osoby, které jsou vůči faráři ve vztahu pokrevního 

příbuzenství nebo švagrovství až do čtvrtého stupně a členové jeho domácnosti. 

§5. Členové ekonomické rady jsou jmenováni na dobu 5 let s možností opětovných jmenování. 

Pokud je jmenován nový člen ekonomické rady jako náhrada za a člena, který odstoupil, byl 

vyloučen nebo zemřel, je jmenován jen na dobu do konce původního mandátu. 

§6. Při zahájení práce v radě složí člen do rukou faráře tento slib: Já, N..., slibuji, že budu mi 

svěřené úkoly vyplývající z členství v ekonomické radě farnosti plnit podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí k prospěchu farnosti a církve. K tomu mi pomáhej Bůh. Doporučuje se, aby tento slib byl 

konán veřejně a slavnostně, nejlépe při nedělní mši svaté. 

§7. Ustavení ekonomické rady a každé další jmenování nebo doplnění jejích členů farář oznámí 

farní obci a ordináři. Farní obci členy vhodným způsobem představí a ordináři zašle seznam členů 

ekonomické rady s uvedenou délkou jejich mandátu. 

§8. Farář je povinen se postarat, aby členové ekonomické rady byli vždy seznámeni s aktuálním 

zněním obecného i partikulárního kanonického práva týkajícího se správy církevního majetku, 

zvláště pak s aktuálním ustanovením diecézního biskupa ohledně řádné a mimořádné správy 

majetku. 

Úkoly a činnost ekonomické rady farnosti 
Kánon 5 

§1. Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat faráři při správě farního majetku vyjadřováním 

mínění nebo souhlasu s úkony mimořádné správy majetku, přednášením podnětů a plněním 

svěřených úkolů v rámci své odbornosti. Jedná se zejména o poradenství v oblasti zhodnocení 

peněžních prostředků farnosti, získávání dotací a fondů, péči o stavby v majetku farnosti a jejich 

údržbu, organizování jejich oprav, údržbu mobiliáře farnosti, poradenství při sestavování 

nájemních, prodejních, kupních a jiných smluv, daňové poradenství, inventarizace majetku farnosti, 

pomoc a dohled nad podnikatelskými aktivitami farnosti, apod. 

§2. Členové ekonomické rady farnosti mohou svůj souhlas nebo mínění vyjádřit buď shromážděni 

jako sbor, nebo jednotlivě na výzvu předsedy. Je možno využít i telekomunikačních prostředků. 

§3. Jednají-li členové ekonomické rady jako sbor, vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. 

Pokud většina členů žádá tajné hlasování, předseda jí vyhoví. Hlasování se řídí kán. 119 CIC.  

§4. V případě hlasování může přehlasovaný člen, který nesouhlasí s návrhem faráře, žádat, aby jeho 

důvody byly uvedeny v zápise. 

§5. Vyjadřují-li mínění členové slovně, je vhodné, aby člen rady vyjádřil i důvody svého mínění, 

případně nabídnul alternativní řešení. To vše ať je zapsáno v zápise. 

§6. Členové ekonomické rady jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti, usilují o vytvoření ducha 

spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky a trpělivě vysvětlují členům farní obce 

důvody a smysl konkrétních ekonomických rozhodnutí. Nezapomínají přitom také na ducha 

křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.  

§7. Člen ekonomické rady farnosti se nemůže účastnit hlasování, týká-li se usnesení jeho 

samotného, jeho manžela, manželky, příbuzných do 4 stupně příbuzenství nebo švagrovství, nebo 

jím zastoupených nebo zplnomocněných osob, kterým by z tohoto usnesení vznikl užitek nebo 
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škoda. Jestliže tyto předpoklady existují, hlasuje ekonomická rada bez účasti člena, kterého se to 

týká. Pokud by hlasoval, je takové hlasování neplatné.  

§8. Je možné a vhodné, zvláště jedná-li se o složitější nebo odborné otázky, přizvat na zasedání 

odborníka v oboru, který může členům ekonomické rady lépe vysvětlit problematiku a nabídnout 

možná řešení. 

§9. Pokud farář pokládá za užitečné dané téma projednat se širším okruhem farníků a získat tak 

jejich názor nebo podporu, smí je na zasedání přizvat, jak osobně, tak veřejným oznámením. 

Zvláště se to doporučuje při projednávání mimořádné správy majetku tam, kde je to možné a 

vhodné. 

§10. Předseda může ze závažných důvodů zavázat členy ekonomické rady mlčenlivostí 

o konkrétních projednávaných tématech. V takovém případě povinnost mlčenlivosti trvá, dokud ji 

předseda nezruší, a váže členy ekonomické rady i poté, co pominul jejich mandát. Nejsou jí však 

nikdy vázáni vůči ordináři, na jehož dotaz jsou vždy povinni povědět úplnou pravdu o každém 

jednání a rozhodování ekonomické rady. 

Úkoly ekonomické rady ve vztahu k mimořádné správě majetku 
Kánon 6 

§1. Farář je povinen ke každé žádosti o schválení úkonu mimořádné správy majetku doložit ordináři 

stanovisko ekonomické rady.  

§2 Pokud je stanovisko ekonomické rady nesouhlasné, musí obsahovat důvody jejího nesouhlasu, a 

farář musí k žádosti o ordinariátní schválení přiložit své písemné vyjádření, proč přesto pokládá 

realizaci úkonu za potřebnou. 

Úkoly ekonomické rady ve vztahu k řádné správě majetku 

Kánon 7 

§1. Farář svolává ekonomickou radu alespoň jednou do roka, nejlépe před koncem občanského 

roku. Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulý rok, ekonomickým stavem farnosti, 

poslední účetní závěrkou, plněním záměrů z minulého roku a projedná s ní hospodářské záměry pro 

následující rok.  

§2 Ze záležitostí  řádné správy majetku je farář povinen s ekonomickou radou projednat rozhodnutí, 

která farnost zatíží o částku přesahující běžný roční příjem farnosti. Doporučuje se také projednat 

záležitosti, pro které je zapotřebí získat podporu farníků, nebo u nichž členové ekonomické rady 

mohou být nápomocni s realizací projektu. 

§3. Farář ať se zdrží rozhodnutí proti většinovému mínění ekonomické rady farnosti. 

§4. Pokud má farář za to, že rozhodnutí proti většinovému mínění rady musí učinit, přizve na 

zasedání ekonomické rady děkana. Ten se pokusí o názorový smír, a není-li možný, o věci 

rozhodne. 

§5. Pokud farář jedná setrvale proti mínění ekonomické rady nebo opomíjí projednávat podstatné 

záležitosti řádné správy s ekonomickou radou, mohou na to členové ekonomické rady upozornit 

děkana, který informuje ordináře.  

§6. Farář ustanoví alespoň jednoho z členů ekonomické rady do inventarizační komise, aby s ním 

provedl každoroční inventarizaci podle Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku 

farností a rektorátů. Ustanovení může provést na celou dobu mandátu nebo jednorázově pro daný 

rok. 
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§7. Členové ekonomické rady jsou oprávněni nahlédnout do účetnictví farnosti a žádat po správci 

farnosti vysvětlení, proč byl který krok učiněn. 

Zápis z jednání ekonomické rady 
Kánon 8 

§1. Z každého zasedání ekonomické rady se vypracuje zápis, kde se zaznamenají projednávané 

problémy a navrhované způsoby jejich řešení. Zápis podepíší všichni zúčastnění členové. Tam, kde 

je nařízeno zjistit mínění členů ekonomické rady, je potřeba, nebrání-li tomu závažná překážka, 

vyslechnout i mínění těch členů, kteří se nemohli zúčastnit společného projednávání, a jejich názor 

začlenit do zápisu. Zápis se uchovává ve farní spisovně, archivu. U členů, kteří nebyli vyslechnuti, 

se uvede důvod, proč se tak stalo. Účastní-li se zasedání děkan, uvede se to v zápise, jakož i jeho 

případné rozhodnutí, a i on podepisuje zápis. 

§2. Předseda vyhotoví zápis i v případě, že získal souhlas nebo vyjádření členů ekonomické rady 

jednotlivým postupným dotazováním nebo za použití telekomunikačních prostředků. V zápise 

uvede způsob projednání a stanoviska jednotlivých členů. Zápis následně dá všem členům podepsat. 

Zánik členství v ekonomické radě 
Kánon 9 

§1. Členství v ekonomické radě zaniká uplynutím doby, na niž byl člen jmenován, nebo úmrtím. 

§2. Ze závažného důvodu se člen ekonomické rady smí členství v radě vzdát. Podá faráři písemnou 

žádost se zdůvodněním. Farář buď důvody uzná, nebo jej požádá, aby setrval. Pokud ani poté člen 

názor nezmění, vyhoví mu. Jeho žádost spolu se svou listinou o jeho uvolnění uloží ve farní 

spisovně, archivu. Pak jmenuje nového člena. Uvolnění a jmenování oznámí farníkům a ordináři. 

§3. Členství v ekonomické radě se ztrácí rovněž exkomunikací, v případě duchovního i suspenzí, 

zbavením úřadu rozsudkem církevního soudu nebo rozhodnutím ordináře. 

§4. Předseda ztrácí členství v ekonomické radě farnosti ztrátou úřadu, z jehož titulu je nabyl. 

Ekonomická rada farnosti tím nezaniká, ale její činnost se pozastavuje do doby, než ji svolá nový 

předseda. 

Kánon 10 

§1. Farář smí ukončit členství jednotlivého člena ekonomické rady, když tento neplní své 

povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti, má více jak dvě neomluvené neúčasti na jednání rady, 

ztratil bezúhonnost a dobrou pověst nebo jeho činnost narušuje spolupráci v radě nebo ve farnosti. S 

vyloučením musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina ostatních členů rady. Kopii dekretu o 

vyloučení, který musí obsahovat zdůvodnění, a dekretu o novém jmenování farář zašle ordináři.  

§2. Vyloučený člen se smí do 15 dnů od oznámení vyloučení odvolat k diecéznímu biskupovi. 

Odvolání nemá odkladný účinek. Diecézní biskup ve věci rozhodne co nejdříve.  

§3. Ke jmenování nového člena farář přikročí až po uplynutí lhůty pro odvolání se člena 

k diecéznímu biskupovi, a bylo-li podáno, pak po rozhodnutí diecézního biskupa, že člen je 

odvolán. Rozhodnutí ordináře v této věci je definitivní a další opravný prostředek se nepřipouští. O 

změně členů rady farář informuje farní obec, přičemž dbá na zachování dobrého jména vyloučeného 

člena. 
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Zánik ekonomické rady 
Kánon 11 

Pokud se činnost ekonomické rady jako celku stala neúčinnou nebo škodlivou, smí ji farář po 

předchozím souhlasu diecézního biskupa rozpustit. Diecézní biskup spolu se souhlasem 

k rozpuštění rady vydá pokyny ohledně ustavení rady nové. 

Závěrečná ustanovení 
Kánon 12 

§1. Směrnice diecéze ostravsko-opavské pro správu církevního majetku v aktuálním znění a další 

budoucí ustanovení diecézního biskupa týkající se správy církevního majetku tvoří součást těchto 

stanov. 

§2. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s dokumenty uvedenými v §1, se upraví podle 

aktuálního znění těchto dokumentů. 

Kánon 13 

Farář smí v odůvodněných případech požádat diecézního biskupa o dispens od těch ustanovení 

stanov, která v jeho farnosti není možné nebo vhodné zachovat. 

Kánon 14 

Administrátor diecéze má vůči ekonomické radě farnosti stejné pravomoci jako diecézní biskup. 

Kánon 15 

Ustanovení těchto stanov se přiměřeně použije pro diecézní rektorátní kostely.  

Kánon 16 

§1. Nabytím účinnosti těchto Stanov zaniká účinnost stanov ze dne 13.08.2001, č.j. 2828/01/SK. 

Mandát stávajících ekonomických rad zůstává nezměněn. 

§2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení diecézním biskupem a účinnosti nabývají 1. ledna 

2018.  

 

 

 

 

 

_________________________     _______________________________ 

PhDr. Mgr. Pavel Ramík       Mons. František Václav Lobkowicz 

kancléř        diecézní biskup 


