
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 
                    

   S T A N O V Y   
 
 
      Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat 

bližnímu v nouzi. 

             
 

I.  
Zřízení 

 
     Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) je veřejným sdružením věřících, zřízeným 

diecézním biskupem olomoucké arcidiecéze (dále jen diecézní biskup) podle ustanovení kánonu 
114 Kodexu kanonického práva (dále jen CIC), podle zákona 3/2002 Sb., je církevní právnickou 
osobou. 

 
 

II.  
Právní postavení, působnost a sídlo 

 
 1.  ACHO je samostatnou veřejnou právnickou osobou dle kánonu 116 § 2 CIC. 
 
 2.  ACHO sídlí v Olomouci a vykonává svou činnost na území olomoucké arcidiecéze. 
 

 
 

III.  
Organizace ACHO 

 
 1. Činnost ACHO řídí diecézní biskup prostřednictvím ředitele ACHO a prezidenta ACHO. 
 
 2. Ředitele ACHO jmenuje a odvolává diecézní biskup. Ředitel ACHO je zodpovědný za celkový 

chod ACHO a jeho závažná rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem rady ACHO. 
 
 3. Prezidenta ACHO jmenuje a odvolává diecézní biskup. Prezident ACHO zodpovídá za duchovní 

formaci ACHO a za pastorační působení ACHO. 
 
 4. Diecézní biskup ustavuje radu ACHO, která se řídí platným jednacím řádem rady ACHO, 

schváleným diecézním biskupem. 
 
 5. Rada ACHO ustavuje volbou členů revizní komisi ACHO, která se řídí platným jednacím řádem 

revizní komise ACHO, FCH a OCH schváleným diecézním biskupem. 
 
 6. Základními složkami ACHO jsou farní charity (dále jen FCH) a oblastní charity (dále jen OCH), 

které se řídí těmito stanovami. 
 
 7. FCH se ustavují ve farnostech jako dobrovolná sdružení věřících se souhlasem prezidenta ACHO 

nebo osoby pověřené diecézním biskupem. 
 
 8. Podmínkou ustavení FCH v rámci ACHO je vytvoření nejméně tříčlenné rady FCH a souhlas 

duchovního správce farnosti, kde FCH působí. 
 



 9. Ustavující listina FCH anebo OCH obsahuje název FCH anebo OCH, datum ustavení, oblast 
působení, sídlo a  odpovědný orgán. 

 
10. OCH se ustavují pro dvě a více farností, anebo pro konkrétní oblast působení, jako dobrovolná 

sdružení věřících se souhlasem prezidenta ACHO, nebo osoby pověřené diecézním biskupem. 
 
11. Podmínkou ustavení OCH v rámci ACHO je vytvoření nejméně tříčlenné rady OCH a souhlas 

všech příslušných duchovních správců, kde OCH působí, anebo souhlas děkana příslušného 
děkanátu. 

 
12. Činnost FCH anebo OCH, která vznikla podle § 7 - 11 těchto stanov, řídí předseda FCH anebo 

OCH, kterého jmenuje a odvolává prezident ACHO anebo osoba pověřená diecézním biskupem. 
Jeho závažná rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem příslušné rady FCH anebo OCH a musí být v 
souladu s rozhodnutími vydávanými diecézním biskupem, prezidentem ACHO a ředitelem ACHO. 

 
13. Radu FCH a OCH ustavuje prezident ACHO nebo osoba pověřená diecézním biskupem. Rada 

FCH a OCH se řídí platným jednacím řádem rady FCH a OCH, schváleným diecézním biskupem. 
 
14. FCH a OCH, po vytvoření všech nutných podmínek stanovených radou ACHO, mohou požádat o 

vlastní právní subjektivitu diecézního biskupa, prostřednictvím ředitele ACHO. Diecézní biskup ji 
uděluje podle CIC kán. 116 § 2. Přitom jsou FCH a OCH povinny dodržovat CIC kán. 1290 až 
1298. 

 
15. Zřizovací listina FCH nebo OCH, které udělí diecézní biskup právní subjektivitu podle odst. III.  § 

14 těchto stanov, obsahuje název FCH nebo OCH, datum zřízení, právní postavení,  oblast 
působení, sídlo a odpovědný orgán. 

 
16. Činnost FCH anebo OCH, která má udělenou právní subjektivitu podle § 14 těchto stanov,  řídí 
ředitel FCH anebo OCH, kterého jmenuje a odvolává diecézní  biskup anebo osoba jím pověřená.  
Jeho závažná rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem příslušné rady FCH anebo OCH a musí být v 
souladu s rozhodnutími vydávanými diecézním biskupem, prezidentem ACHO a ředitelem ACHO. 

 
17. Rada FCH a OCH, která vlastní právní subjektivitu, ustavuje volbou členů revizní komisi FCH a 

OCH, která se řídí platným jednacím řádem revizní komise ACHO, FCH a OCH, schváleným 
diecézním biskupem. 

 
18. Změna názvu FCH nebo OCH podléhá souhlasu rady ACHO. 
 
 

IV. 
 Cíle a činnost ACHO 

 
 1. Hlavní činností ACHO je činnost charitativní, tj. zejména: 
     - pořádání sbírek, účelových a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i  
         v zahraničí 
   - zřizování a provozování charitativních  neziskových služeb, domovů, ústavů, zdravotnických 
       a jiných zařízení 
 
2. Vedlejší činností ACHO je činnost hospodářská, tj. 
     - obchodování a zřizování ziskových služeb a zařízení výhradně za účelem podpory charitativní 
        neziskové činnosti. 
 

 
 
 



V. 
 Hospodaření ACHO 

 
 1. FCH a OCH jsou povinny účtovat o veškerém svém majetku, sestavovat roční účetní výkazy podle 

všeobecně platného zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Tato roční vyúčtování tvoří 
součást vyúčtování ACHO. FCH a OCH je předkládají ve stanoveném termínu řediteli ACHO. 

 
 2. Vyúčtování ACHO po ukončení finančního roku schvaluje diecézní biskup na základě návrhu rady 

ACHO. 
 
 3. FCH a OCH hospodaří s vlastními prostředky a sestavují vlastní rozpočet, který tvoří součást 

rozpočtu ACHO. 
 
 4. Rozpočet ACHO schvaluje diecézní biskup na základě návrhu rady ACHO. 
 
 5. Rozpočtovými příjmy ACHO jsou zejména: 
 
  a) církevní sbírky vyhlášené diecézním biskupem 
  b) výnosy z hospodaření a majetku 
  c) výnosy z kulturních akcí a občanských sbírek 
  d) dary, odkazy, a příspěvky poskytované tuzemskými i  zahraničními fyzickými i     

  právnickými osobami 
  e) účelové příspěvky a dotace státních a obecních úřadů  i společenských organizací 
  f) platby klientů za poskytované služby 
 

 
 

VI. 
 Zánik ACHO 

 
 1. ACHO zaniká, pokud zaniknou všechny její složky. 
 
 2. O případném zániku ACHO nebo kterékoliv její složky rozhoduje diecézní biskup. 
 
 3. Při případné likvidaci FCH a OCH přechází veškerý majetek a závazky na ACHO. 
 
 4. Při případné likvidaci ACHO přechází veškerý majetek i závazky na Arcibiskupství olomoucké. 
 
 
 

VII. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy ruší platnost stanov ze dne 31. ledna 1997. 
 
2. Vše co bylo zřízeno a ustaveno podle předcházejících stanov platí nadále, pokud není v rozporu s 

těmito stanovami (srv. CIC kán. 20). 
 
3.  Tyto stanovy schválil arcibiskup olomoucký dne  22. 10. 2003  a nabývají účinnosti dnem 

schválení. 
 
 
 
 
 


