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OBECNĚ	ZÁVAZNÉ	NAŘÍZENÍ	 
ČESKÉ	BISKUPSKÉ	KONFERENCE	VE	

VĚCECH	SPRÁVY	CÍRKEVNÍHO	MAJETKU

Česká biskupská konference na svém 107. plenárním zasedání dne 17. říj-
na 2016 rozhodla ve věcech správy církevního majetku následovně:

I.	Kompetenční	ustanovení

1)  Majetek diecéze spravuje pod biskupovým vedením obvykle eko-
nom diecéze podle rozpočtu stanoveného ekonomickou radou 
diecéze.

2)  V závažnějších případech vzhledem k ekonomické situaci diecéze, 
které posoudí diecézní biskup, je povinen věc projednat se svou 
ekonomickou radou a sborem konzultorů.

II.	Mimořádná	správa	diecézního	majetku

Mimořádnou správou diecézního majetku ve smyslu kán. 1277 CIC, 
k níž diecézní biskup potřebuje souhlas své ekonomické rady a sboru 
konzultorů, se rozumí:
a)  Právní jednání, kterými se nakládá s kostelem, farní budovou a pří-

padně i s další nemovitostí určenou pro církevní aktivity bez ohledu 
na hodnotu.

b)  Právní jednání směřující k převodu majetku do vlastnictví jiného, 
jde-li o majetek, který na základě zákonného určení tvoří kmenový 
majetek veřejné právnické osoby a jehož hodnota přesahuje hranici 
určenou právem (srov. kán. 1291 CIC). Jedná se tedy o majetek, je-
hož hodnota se pohybuje mezi dolní a horní hranicí (srov. kán. 1292 
§ 1 CIC) stanovenou v čl. III. těchto „Všeobecných směrnic“. Přesa-
huje-li hodnota majetku stanovenou horní hranici nebo jde-li o věci 
darované církvi ze slibu, vyžaduje se kromě povolení příslušné au-
tority také souhlas Svatého stolce (srov. kán. 1292 § 2 CIC). Stejný 
postup jako v případě majetku v hodnotě mezi dolní a horní hranicí 
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se vyžaduje také pro právní jednání, kterým se může zhoršit ma-
jetková situace právnické osoby (srov. kán. 1295 CIC), zvláště pro:

 1)  jakékoliv majetkové dispozice působící škodu na majetku, ja-
kými jsou například přenechání věci k užívání anebo požívání 
jinému, zřízení práva stavby, zatížení věci věcným právem jiné 
osoby, zástavním právem anebo zajištění nebo utvrzení dluhu;

 2)  nabytí nemovitosti zatížené věcným právem k věci cizí;
 3)  změna v účelu užívání nemovitosti;
 4)  přijetí nebo odmítnutí daru, dědictví, odkazu nebo nesamostatné 

zbožné nadace;
 5)  jakákoliv právní jednání týkající se nemovitého nebo movitého 

majetku uměleckého, historického nebo kulturního významu;
 6)  sjednávání zápůjčky nebo úvěru u úvěrové instituce či jiných 

osob;
 7)  přijetí nebo odmítnutí věci zatížené břemenem nebo podmínkou 

(srov. kán. 1267 CIC).

III.	Hranice	pro	dispozici	s	církevním	majetkem

1)  Dolní hranicí pro dispozici s církevním majetkem ve smyslu kán. 
1292 § 1 CIC je částka 10 milionů Kč.

2)  Horní hranicí je částka 40 milionů Kč.

IV.	Nájem	a	pacht	církevního	majetku

Nájem a pacht církevního majetku se ve smyslu kán. 1297 CIC upra-
vuje následovně:
1)  Všechny nájemní a pachtovní smlouvy se uzavírají písemně.
2)  Je-li pronajímatelem (pachtýřem) diecéze, uzavírá nájemní smlou-

vu ordinář.
3)  Je-li pronajímatelem (pachtýřem) diecéznímu biskupovi podřízená 

veřejná právnická osoba, vyžaduje nájemní (pachtovní) smlouva 
k platnosti písemné přivolení ordináře; pronajímatel (pachtýř) je 
povinen nájemce na tuto skutečnost upozornit.
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4)  Přivolení požadované v odstavci 3) se nevyžaduje:
 a)  u nájmu (pachtu) nemovitých věcí, nepřesahuje-li sjednaná doba 

nájmu jeden rok;
 b)  u nájmu (pachtu) movitých věcí, jejichž pořizovací cena nepřesa-

huje 20 000 Kč.

V.	Závěrečná	ustanovení

1)  Článek II. tohoto nařízení zavazuje diecéze na území České bis-
kupské konference. Článek III. zavazuje jak diecéze, tak veřejné 
právnické osoby podléhající biskupům, a dále ty, které nejsou 
podřízeny diecéznímu biskupovi, pokud nemají stanovami určené-
ho představeného (kán. 1292, §1 CIC), za předpokladu souhlasu 
ekonomické rady a sboru konzultorů.

2)  Toto nařízení podléhá přezkoumání Apoštolským stolcem a účin-
nosti nabývá po uplynutí jednoho měsíce ode dne vyhlášení 
v Aktech České biskupské konference.

Tímto nařízením končí platnost nařízení schváleného 40. plenárním 
zasedáním ČBK dne 23. ledna 2001.


