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VŠEOBECNÝ	DEKRET	KARDINÁLA	
STÁTNÍHO	SEKRETÁŘE	

O	„CARITAS	INTERNATIONALIS“

VŠEOBECNÝ	DEKRET

Kardinál	státní	sekretář

 – s	přihlédnutím	k	chirografu	Durante l’Ultima Cena	ze	dne	16.	září	
2004,	jímž	svatý	Jan	Pavel	II.	udělil	Caritas Internationalis	status	
kanonické	veřejné	právnické	osoby	podle	ustanovení	kán.	116–123	
Kodexu	kanonického	práva;

 – s	ohledem	na	to,	že	tento	papežský	dokument	uznává,	že	Caritas 
Internationalis	je	svým	původem	a	svou	povahou	spojena	těsným	
poutem	s	pastýři	církve,	a	zvláště	s	Petrovým	nástupcem,	a	že	při	
svém	konání	 se	má	 inspirovat	 evangeliem	a	 tradicí	 církve	 (srov.	
chirograf	Durante l’Ultima Cena,	2);

 – se	zřetelem	na	usměrnění	Benedikta	XVI.	týkající	se	charitativní	
činnosti	církve,	uvedená	v	encyklice	Deus Caritas est,	v	motu pro-
prio Intima Ecclesiae Natura	a	v	projevu	na	generálním	shromáž-
dění	Caritas Internationalis dne	27.	května	2011;

 – se	zřetelem	na	doporučení	Jeho	Svatosti	papeže	Františka	týkající	
se	sociálního	rozměru	evangelizace,	uvedená	v	apoštolské	exhor-
taci	Evangelii Gaudium	a	v	projevu	pro	radu	zástupců	Caritas In-
ternationalis dne	17.	listopadu	2016;

 – s	přihlédnutím	k	tomu,	že	Caritas Internationalis	se	řídí	normami	
Kodexu	kanonického	práva,	zvláště	těmi,	které	se	týkají	veřejných	
právnických	osob,	a	analogicky	kánony	312–316,	317	§	4,	318–320	
a 1257	§	1	Kodexu	kanonického	práva;

 – s	 přihlédnutím	k	 tomu,	 že	Caritas Internationalis	 je	 rovněž	 va-
tikánskou	 právnickou	 osobou	 (Dekret	 Papežské	 komise	 pro	

6.
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Vatikánský	městský	stát	z	19.	července	1976)	s	legálním	sídlem	na	
Via della Tipografia,	Vatikánský	městský	stát;

 – s	přihlédnutím	k	tomu,	že	Caritas Internationalis	se	řídí	normami	
Svatého	stolce	a	Vatikánského	městského	státu;

 – s	přihlédnutím	k	tomu,	že	Caritas Internationalis	je	začleněna	do	
„Segmentu IV“	seznamu	organizací	a	administrativních	jednotek	
předpokládaných	 článkem	1	§	1	Stanov	Ekonomické	 rady	podle	
reskriptu	Ex Audientia Sanctissimi z	21.	září	2017,	upraveného	re-
skriptem	Ex Audientia Sanctissimi z	12.	února	2018;

 – s	přihlédnutím	k	zákonu	CCXI	Vatikánského	městského	státu	ve	
věci	registrace	neziskových	organizací	a	dozoru	nad	nimi	z	22.	lis-
topadu	2017;

 – se	zřetelem	ke	Stanovám	Caritas Internationalis,	Vnitřním	pravi-
dlům	a	Pravidlům	pro	personál	Generálního	sekretariátu;

 – s	přihlédnutím	k	tomu,	že	zákonným	zástupcem	Caritas Internatio-
nalis	je	generální	sekretář;

 – při	zdůraznění	potřeby	aktualizovat	všeobecný	dekret	z	2.	května	
2012	č.	200.257	 tak,	aby	přizpůsobil	svůj	obsah	vývoji	kanonic-
kých	předpisů	a	norem	Vatikánského	městského	státu;

 – se	 zřetelem	 na	 pověření	 dané	 kardinálu	 státnímu	 sekretáři,	 aby	
„počínaje	18.	lednem	2011	uděloval	potřebné	pravomoci	ve	všech	
jednotlivých	otázkách	týkajících	se	veřejné	právnické	osoby,	vede-
ní	a	fungování	veřejné	právnické	osoby	kanonického	práva	Caritas 
Internationalis	a	aby	vydával	normy,	které	jsou	případně	potřeb-
né“	(reskript	Ex Audientia Sanctissimi,	ze	17.	ledna	2011,	AAS	CIII	
[2011]	127);

stanovuje	následující:

Článek	1

§	1.	Dikasterium	pro	službu	integrálnímu	lidskému	rozvoji	(DSILR)	
je	pravomocným	dikasteriem	ve	vztahu	ke	Caritas Internationalis	pro	
celou	oblast	jeho	institucionální	činnosti	v	tom,	co	se	týká	dodržování	
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předkládaného	 dekretu	 a	 předpisů	 vlastních	 této	 právnické	 osobě,	
s	 výjimkou	pravomocí	 jiných	orgánů	Římské	kurie	 a	Vatikánského	
městského	státu.

§	2.	Jakýkoli	text	s	doktrinálním	nebo	morálním	obsahem	či	usměr-
něním	i	veřejná	stanoviska	vydávaná	Caritas Internationalis,	 jejími	
zastupitelskými	úřady	nebo	 regionálními	uskupeními	členských	or-
ganizací	musí	být	v	linii	se	stanovisky	Svatého	stolce.	Pokud	se	jedná	
o	citlivější	problematiku,	jsou	výše	uvedené	orgány	vyzývány,	aby	ji	
konzultovaly,	podle	jednotlivých	tematik	a	příslušných	pravomocí,	se	
Státním	sekretariátem	nebo	s	DSILR.	Ty	mohou	z	vlastní	iniciativy	
vydávat	svá	specifická	usměrnění,	kterými	je	třeba	se	řídit.

§	3.	DSILR	se	může	prostřednictvím	svých	zástupců,	kteří	mají	právo	
slova,	zúčastňovat	na	setkáních	orgánů	Caritas Internationalis, jakož	
i	na	regionálních	setkáních	jejích	členů.

§	4.	Po	získání	vhodných	doporučení,	především	od	prezidenta	Ca-
ritas Internationalis, jmenuje	DSILR	církevního	asistenta,	který	má	
právo	zúčastnit	se	na	setkáních	řídících	orgánů,	napomáhá	duchu	spo-
lečenství	mezi	členy	organizace	a	se	Svatým	stolcem,	předkládá	re-
flexi	o	otázkách	teologického	charakteru	a	posiluje	katolickou	identitu	
Caritas Internationalis.

§	5.	Jakákoli	smlouva,	kterou	Caritas Internationalis	uzavře	s	nevlád-
ními	organizacemi	 a	 institucemi,	musí	 respektovat	 postoje	Svatého	
stolce	a	případná	usměrnění	DSIRL.	DSIRL	musí	být	s	dostatečným	
předstihem	 informováno	 o	 předpokládaném	 uzavření	 takovýchto	
smluv.

§	6.	DSIRL	je	referenčním	místem	pro	regionální	uskupení	členských	
organizací	Caritas Internationalis	bez	kanonické	právní	subjektivity,	
jejichž	cíle	jsou	výhradně	funkční,	aby	tak	posilovala	dialog	a	spolu-
práci	 se	Svatým	stolcem.	DSIRL	může	pro	 tato	uskupení	 jmenovat	
svého	delegáta.

§	7.	Pro	usnadnění	dialogu	svolává	DSIRL	pravidelná	setkání,	jichž	
se	zúčastňuje	generální	sekretář	a	církevní	asistent	Caritas Interna-
tionalis,	jakož	i	zástupce	Sekce	Státního	sekretariátu	pro	všeobecné	



161

záležitosti	 a	 /	 nebo	Sekce	 pro	 vztahy	 se	 státy.	Na	 takováto	 setkání	
mohou	rovněž	být	pozvány	i	další	osoby,	které	mají	specifickou	kom-
petenci	pro	projednávaná	témata.	

Článek	2

Sekce	Státního	sekretariátu	pro	všeobecné	záležitosti	má	pravomoc	
pro	to,	aby:	

1°	po	předchozím	doporučení	DSIRL	předkládala	ke	schválení	Svaté-
mu	otci	Stanovy,	Vnitřní	pravidla	a	Pravidla	pro	personál	Generální-
ho	sekretariátu	Caritas Internationalis,	jakož	i	každou	jejich	úpravu;

2°	dozírala	na	dodržování	Stanov	a	Pravidel,	o	nichž	pojednává	před-
chozí	bod	1°;

3°	prováděla	kontroly	stanovené	kanonickým	uspořádáním	i	ustano-
veními	Vatikánského	městského	státu	a	v	případě	potřeby	nařizovala	
další	prověrky,	inspekce	a	kontroly;	

4°	dozírala	nad	finanční	a	majetkovou	správou	Caritas Internationa-
lis,	s	výjimkou	případů,	které	jsou	v	pravomoci	jiných	orgánů	Svatého	
stolce	nebo	Vatikánského	městského	státu;

5°	 schvalovala	 uzavírání	 smluv	 pro	 kontrolní	 a	 ověřovací	 služby	
u	ekonomických	bilancí,	pro	vedení	účetnictví	a	pro	konzultace	týka-
jící	se	správy	financí	a	majetku;

6°	po	vyslechnutí	Sekce	pro	vztahy	se	státy	povolovala	zahájení	nebo	
odvolání	sporů	vedených	jménem	Caritas Internationalis	u	národních	
a	mezinárodních	soudních	dvorů	a	u	soudních	kolegií.

Článek	3

§	1.	Sekce	Státního	sekretariátu	pro	vztahy	se	státy	má	pravomoc	pro	
to,	aby:
1°	na	doporučení	DSIRL	schvalovala	dohody	o	financování	s	vládami	
a	s	mezivládními	organizacemi	a	institucemi;
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2°	na	doporučení	DSIRL	schvalovala	dohody	o	spolupráci	a	všechny	
další	dohody	s	vládami	a	s	mezivládními	organizacemi	a	institucemi.

§	2.	 V	 případě	 závažné	 humanitární	 krizové	 situace	 jsou	 úřady	
Caritas Internationalis	 oprávněny	 uzavírat	 krátkodobé	 operativní	
dohody	 s	vládními	úřady	a	 s	mezivládními	organizacemi	a	 institu-
cemi.	O	takovýchto	dohodách	je	třeba	neprodleně	informovat	Sekci	
Státního	sekretariátu	pro	vztahy	se	státy;	mohou	být	obnoveny,	pokud	
Sekce	pro	vztahy	se	státy	neprojeví	svůj	opačný	názor.

§	3.	Caritas Internationalis	 je	 povinna	 alespoň	 každé	 čtyři	měsíce	
souhrnně	referovat	Sekci	pro	vztahy	se	státy	o	vztazích	udržovaných	
s	vládami	a	s	diplomatickými	misiemi	akreditovanými	u	Svatého	stol-
ce	a	současně	o	nich	informovat	i	DSIRL.

Článek	4

§	1.	 Pracovně-právní	 vztahy	 jsou	 upraveny	 Pravidly	 pro	 personál	
Generálního	 sekretariátu	Caritas Internationalis	 a	 aplikovatelnými	
zákony.

§	2.	Pravomoc	pro	 řešení	všech	 sporů	náleží	 soudům	Vatikánského	
městského	 státu,	 s	 výjimkou	 těch,	 pro	 něž	 podle	 kán.	 1405	 §	3,	 3°	
a	1444	§	2	Kodexu	kanonického	práva	je	kompetentní	Římská	rota.

Článek	5

§	1.	Prezident	Caritas Internationalis,	pokud	jím	není	kardinál	nebo	
ordinář	 diecéze,	 který	 je	 biskupem,	 generální	 sekretář	 a	 pokladník	
vysloví	před	započetím	svého	mandátu	před	prefektem	DSIRL	sliby	
stanovené	v	příloze	1	k	předkládanému	dekretu.	Řídící	osoby	vysloví	
stejné	sliby	před	prezidentem	Caritas Internationalis	nebo	před	jeho	
delegátem,	zatímco	zaměstnanci	je	vysloví	před	generálním	sekretá-
řem.	Tyto	sliby	jsou	podmínkou	pro	převzetí	zmíněných	statutárních	
funkcí	a	pro	řídící	osoby	a	pro	zaměstnance	jsou	podmínkou	pro	na-
vázání	pracovně-smluvního	vztahu	s	Caritas Internationalis.

§	2.	 Nedodržení	 výše	 uvedených	 slibů	 nebo	 kanonických	 předpi-
sů	 a	 norem	Vatikánského	městského	 státu	 může	 být	 důvodem	 pro	
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odvolání	z	řídící	funkce	nebo	ze	zaměstnání	u	Caritas Internationalis 
anebo	pro	přerušení	spolupráce	a	samostatné	práce,	i	když	je	koordi-
novaná	a	/	nebo	nepřetržitá.

Článek	6

§1.	Caritas Internationalis	 je	 povinna	 písemně	 předkládat	 všechny	
informace,	které	od	ní	vyžaduje	DSIRL,	Státní	sekretariát	a	ostatní	
orgány	Svatého	stolce	a	Vatikánského	městského	státu	v	rámci	svých	
příslušných	pravomocí.

§2.	Zastupitelské	úřady	Caritas Internationalis	 jsou	povinny	spolu-
pracovat	se	stálými	misiemi	Svatého	stolce	činnými	v	téže	sféře.

Článek	7

Neplnění	 povinností	 vyplývajících	 z	 předkládaného	 dekretu	 může	
zavdat	příčinu	pro	pozastavení	institucionální	funkce	nebo	odvolání	
z	ní.

Článek	8

Stanovy,	 Vnitřní	 pravidla	 a	 Pravidla	 pro	 personál	 Generálního	 se-
kretariátu	Caritas Internationalis	musí	být	v	souladu	s	ustanoveními	
tohoto	dekretu.	Všechna	nařízení	jakéhokoli	druhu,	která	jsou	v	roz-
poru	 s	 předkládaným	 všeobecným	dekretem,	 se	 ruší;	 v	 jeho	 světle	
je	třeba	interpretovat	nařízení	obsažená	v	chirografu	Durante l’Ulti-
ma Cena,	která	nebyla	modifikována	tímto	dekretem	a	reskriptem	Ex 
Audientiae.

Předkládaný	všeobecný	dekret,	který	má	platnost	zákona,	byl	zvlášt-
ní	formou	schválen	římským	pontifexem	dne	20.	května	2019.	Bude	
uveden	v	platnost	zveřejněním	v	deníku	L’Osservatore Romano	a	na-
bude	účinnost	podle	ustanovení	kánonu	8	Kodexu	kanonického	práva;	
následně	bude	publikován	v	Acta Apostolicae Sedis.
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Originál	bude	uložen	v	archivu	Sekce	Státního	sekretariátu	pro	
všeobecné	záležitosti	a	totožná	kopie	bude	uložena	v	archivu	zákonů	
Vatikánského	městského	státu.

Ve	Vatikánu	22.	května	2019

Pietro kard. Parolin


