STANOVY KNĚŽSKÉ RADY ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
1. Právní postavení
1.1 Kněžská rada ustanovená podle kán. 495 § 1 CIC je „sbor kněží, kteří jsou jakoby
senátem biskupa, zastupujícím kněžstvo“.
1.2 Kněžská rada podporuje biskupa v řízení diecéze jako poradní sbor a zastupuje
kněžstvo v záležitostech kněžského stavu a služby.
1.3 Kněžskou radu svolává biskup. Rada jedná pod jeho předsednictvím. Zabývá se
otázkami jím předloženými a záležitostmi, které k jednání přijal.
1.4 Funkční období kněžské rady trvá 5 let (kán. 501 § 1 CIC). Dojde-li k uprázdnění
biskupského stolce, končí funkce kněžské rady (kán 501 § 2 CIC). Pro předčasné
rozpuštění kněžské rady na podkladě závažných okolností platí kán. 501 § 3 CIC.
2. Složení
2.1. Kněžská rada sestává z členů, kteří do ní patří na základě svého úřadu („ex offo“),
z členů volených a z členů biskupem svobodně jmenovaných (kán. 497 CIC).
2.2 Členy na základě svého úřadu („ex offo“) jsou (jestliže jsou funkce obsazeny):
- Světící biskup a biskupský vikář
- Generální vikář
- Probošt katedrální kapituly.
2.3 Volenými členy v počtu pěti osob jsou kněží zvolení podle odst. 3.2 těchto stanov a
potvrzení biskupem.
2.4 Poté, co v diecézi proběhla volba do kněžské rady (3.2), biskup podle svého uvážení
svobodně jmenuje až pět členů.
2.5 Diecézní biskup svobodně jmenuje ze členů kněžské rady šest kněží, kteří na 5 let
vytvoří Sbor poradců, jemuž přísluší úkoly stanovené právem; po uplynutí 5 let nadále
plní své úkoly až do ustavení nového sboru (kán. 502 CIC). Sboru poradců přísluší úkoly
stanovené v kán. 404 § 1; 413 § 2; 419 § 1 a 422 CIC.
2.6 Ukončení členství kněžské radě.
Během funkčního období kněžské rady končí členství při ztrátě úřadu nebo služby,
pro které je někdo členem rady (2.2), též odvoláním ze strany biskupa nebo odstoupením
člena, které biskup přijal.
3. Volba kněžské rady
3.1 Aktivní a pasivní právo volit členy kněžské rady mají všichni diecézní kněží
inkardinovaní do diecéze, včetně důchodců; dále diecézní kněží neinkardinovaní a
kněží řeholních institutů nebo společností apoštolského života, kteří v diecézi bydlí
a pro ni pracují, se souhlasem jejich řeholního představeného (kán. 498 § 1 CIC).
3.2 Každý kněz, oprávněný volit, zašle písemně k rukám biskupa 5 jmen (3.1). Biskup
s biskupskou radou spočítají hlasy a 5 kněží, kteří získají nejvíce hlasů, bude tvořit
volenou část kněžské rady. Rovněž rozhodnou v případě rovnosti hlasů.
4. Způsob jednání kněžské rady
4.1 Předsedou kněžské rady je biskup.
4.2 Při ustavující schůzi zvolí kněžská rada ze svých členů tajemníka, který zabezpečuje
kontakt mezi biskupem a kněžskou radou, vede záznamy o její činnosti a
shromažďuje podněty od členů kněžské rady a ostatních kněží.
4.3 Zasedání řídí biskup nebo jím pověřený zástupce.
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4.4 Všechna zasedání kněžské rady svolává biskup sám nebo prostřednictvím
tajemníka. Kněžská rada zasedá 2x ročně nebo dle potřeby. Mimořádně zasedá na
přání biskupa nebo na žádost třetiny členů kněžské rady, s biskupovým souhlasem.
4.5 Všichni členové jsou povinni účastnit se zasedání. Při zaneprázdnění musí tuto
skutečnost s udáním důvodu včas ohlásit.
4.6 Kněžská rada je schopna usnášet se při přítomnosti nejméně 2/3 svých členů.
4.7 K poradě se předkládají návrhy biskupa, návrhy biskupské kurie a návrhy kněžské
rady, pokud byly tajemníkovi předány nejpozději jeden měsíc před termínem
zasedání a pokud je biskup přijal. Tajemník návrhy zpracuje a seznámí s nimi
biskupa. Poté zpracované návrhy nejméně dva týdny před zasedáním pošle zpět
členům kněžské rady, aby byli připraveni na projednávání jednotlivých návrhů.
4.8 Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných s hlasovacím právem.
Nedosáhne-li se jí, odloží se záležitost k další poradě kněžské rady, pokud
předsedající nerozhodne jinak.
4.9 Ze zasedání se vyhotoví zápis. Závěry zasedání uveřejňuje biskup způsobem
v diecézi obvyklým, zpravidla v aktech kurie.
4.10 K projednávání specifických otázek mohou být předsedajícím přizváni odborníci
z řad kněží, jáhnů i laiků.
5. Úkoly kněžské rady
5.1 Biskup je povinen tázat se na mínění kněžské rady:
- při rozhodování o svolání diecézní synody (kán. 461 § 1 CIC)
- při vydávání diecézních nařízení o užití darů věřících, o odměně kleriků, kteří
zastupují faráře a při stanovení diecézních daní (kán. 1263 CIC)
- při zřízení, zrušení a podstatné změně farností (kán. 515 CIC)
- při rozhodování o zřízení pastoračních a farních rad (kán. 536 § 2 CIC)
- při povolování staveb kostelů (kán. 1215 § 2 CIC)
- při přenechání kostela, který se už nevyužívá k bohoslužbám, k světským
účelům (kán. 1222 § 2 CIC).
5.2 Souhlas kněžské rady je nutný v záležitostech, výslovně stanovených právem (kán.
500 § 2 CIC).
5.3 Členové kněžské rady jsou členy diecézní synody (kán. 463 § 1 CIC).
5.4 Na návrh biskupa volí kněžská rada dva faráře, kteří se mají účastnit jednání o
přeložení nebo odstranění farářů (kán. 1740 – 1752 CIC, srov. kán. 1742 § 1 CIC).
5.5 Kněžská rada pečuje o všechny zájmy a otázky, které se týkají služby a života kněží
a jáhnů.
6. Nabytí účinnosti
6.1 Tyto stanovy vstupují v platnost a nabývají účinnost schválením biskupa
dne 21. 8. 2015.
6.2 Dnem účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti dosavadní stanovy Kněžské rady
českobudějovické diecéze ze dne 6. června 2013.
V Českých Budějovicích dne 21. 8. 2015
Č. j.: 3295/2015
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