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ZAKLÁDACÍ LISTINA - STATUT 
HUSITSKÉ DIAKONIE 

 

Církevní zastupitelstvo Církve československé husitské na svém zasedání konaném 19. 11. 
2016 podle čl. 6 odst. 11 Ústavy Církve československé husitské a podle § 3 Organizačního 
řádu Církve československé husitské schválilo novelizovanou zakládací listinu - Statut 
Husitské diakonie (dříve název Diakonie a misie Církve československé husitské) v tomto 
znění:  

 

ČÁST PRVNÍ 
Základní ustanovení 

Článek 1 

(1) Název: Husitská diakonie  

(2) Sídlo: 160 00 Praha 6 – Dejvice, Wuchterlova 5  

(3) Zřizovatel: Církev československá husitská se sídlem  

160 00 Praha 6 – Dejvice, Wuchterlova 5 

IČ: 00445185  

Článek 2 

(1) Husitská diakonie je církevní právnickou osobou, zřízenou v souladu s čl. 6 odst. 11 
Ústavy Církve československé husitské (dále jen „CČSH“) a podle § 27a) Organizačního řádu 
CČSH. Jako církevní právnická osoba odpovídá Husitská diakonie za své závazky svým 
majetkem; zřizovatel za závazky Husitské diakonie neodpovídá.  

(2) Husitská diakonie se může vnitřně organizačně členit na střediska vytvářená na 
regionálním principu nebo na principu oborovém. Organizační jednotky tvoří i střediska 
s právní subjektivitou, která v právních vztazích vystupují svým jménem a v mezích tohoto 
Statutu mohou nabývat práv a zavazovat se.  

(3) Husitská diakonie může s předchozím písemným souhlasem Ústřední rady CČSH v ČR 
(dále jen „Ústřední rada“) sdružovat pro účely spolupráce v diakonické a misijní činnosti další 
církevní právnické osoby diakonické a misijní povahy, které jsou nebo budou zřízeny v rámci 
CČSH, popř. jiné právnické osoby zřízené v rámci CČSH pro účely diakonické a misijní.  

(4) Bližší náležitosti organizačního uspořádání podle odst. 2 a 3 upraví Organizační řád 
Husitské diakonie, který schvaluje Ústřední rada.  
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ČÁST DRUHÁ 
Poslání a činnost Husitské diakonie 

Článek 3 

(1) Posláním Husitské diakonie je rozvíjet diakonickou, sociální práci a zdravotnickou činnost 
a s tím související misijní činnost v působnosti CČSH v součinnosti s diecézemi 
a náboženskými obcemi CČSH, s dalšími církevními právnickými osobami diakonické 
a misijní povahy zřízenými v rámci CČSH, popř. s jinými institucemi církevními i světskými, 
působícími v této oblasti činnosti.  

(2) V souladu se svým posláním může Husitská diakonie vedle dalších orgánů církve 
zejména:  

a) připravovat koncepce rozvoje diakonické, sociální a zdravotnické činnosti CČSH 
a předkládat je ke schválení Církevnímu zastupitelstvu CČSH,  

b) organizovat a koordinovat diakonickou a sociální práci v rámci Husitské diakonie CČSH, 
může poskytovat odbornou a metodickou pomoc církevním orgánům, církevním právnickým 
osobám a diakonickým zařízením působícím v CČSH, včetně odborných služeb, školení, 
seminářů a dalších forem vzdělávání pro diakonickou, zdravotnickou a sociální práci,  

c) projektovat a církevnímu zastupitelstvu navrhovat zřizování středisek pro diakonickou, 
sociální a zdravotnickou činnost, spolu s návrhem zaměření jejich činnosti a územní 
působnosti,  

d) zpracovávat nebo spolupracovat na zpracování příslušných projektů diakonické, 
zdravotnické a sociální práce pro účely žádostí o poskytnutí dotací či příspěvků z prostředků 
veřejných rozpočtů,  

e) zajišťovat a koordinovat styky s příslušnými ministerstvy, s orgány krajů a obcí při 
vyřizování záležitostí týkajících se poskytování finančních zdrojů z prostředků veřejných 
rozpočtů pro diakonickou, zdravotnickou a sociální práci a při projednávání projektů 
spojených s žádostmi o poskytnutí finančních zdrojů z prostředků těchto rozpočtů,  

f) organizovat a zajišťovat získávání finančních zdrojů pro diakonickou, zdravotnickou 
a sociální práci též dalšími vhodnými způsoby (sponzorství, veřejné či jiné sbírky apod.),  

g) reprezentovat Husitskou diakonii CČSH v odborných institucích zabývajících se sociální, 
zdravotnickou, diakonickou činností či obdobnými humanitárními činnostmi a účastnit se na 
činnosti těchto institucí v rámci ČR, popřípadě též v zahraničí v mezích své působnosti,  

h) v rámci své působnosti organizovat a metodicky usměrňovat správu svých zařízení 
diakonické, sociální a zdravotnické činnosti.  

 

ČÁST TŘETÍ 
Orgány Husitské diakonie a její hospodaření 

Článek 4 
Orgány Husitské diakonie jsou  
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a) církevní zastupitelstvo ve funkci valného shromáždění  

b) správní rada  

c) dozorčí rada  

d) ředitel  

Článek 5 
Církevní zastupitelstvo ve funkci valného shromáždění 

(1) Církevní zastupitelstvo ve funkci valného shromáždění:  

a) projednává a schvaluje koncepce a dlouhodobé výhledy činnosti Husitské diakonie,  

b) projednává a hodnotí celkové výsledky činnosti Husitské diakonie na základě zpráv 
ředitele, správní rady a dozorčí rady,  

c) schvaluje doporučení pro další činnost Husitské diakonie a jejích orgánů, středisek 
a zařízení,  

d) v případě potřeby předkládá příslušným církevním orgánům návrhy a doporučení týkající 
se záležitostí Husitské diakonie, koncepce a dlouhodobých výhledů činnosti Husitské 
diakonie.  

 

Článek 6 
Správní rada 

(1) Správní rada je výkonným a statutárním orgánem Husitské diakonie. Organizuje a řídí 
veškerou činnost Husitské diakonie v souladu s posláním uvedeným v tomto Statutu. Ve své 
činnosti se dále řídí usneseními Církevního zastupitelstva a Ústřední rady CČSH.  

(2) Správní radu tvoří  

a) předseda a místopředseda jmenovaný a odvolávaný Ústřední radou CČSH,  

b) ředitel Husitské diakonie, jmenovaný a odvolávaný Ústřední radou CČSH na základě 
vyhledávacího řízení a doporučení správní rady, 

d) jeden zástupce Ústřední rady CČSH jmenovaný z řad jejích členů jejím usnesením,  

e) po jednom zástupci každé diecéze, jmenovaném usnesením diecézní rady,  

f) jeden zástupce z právnických osob sdružených v Husitské diakonii za střediska, jejichž 
činnost podléhá zákonu o sociálních službách, jmenovaný a odvolávaný řediteli všech 
středisek, 

 

g) jeden zástupce z právnických osob sdružených v Husitské diakonii za střediska, jejichž 
činnost nepodléhá zákonu o sociálních službách, jmenovaný a odvolávaný řediteli všech 
středisek. 
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 (3) Funkční období členů správní rady, vyjma ředitele Husitské diakonie, je šestileté.  

(4) Jednání správní rady se s hlasem poradním účastní předseda dozorčí rady nebo dozorčí 
radou jmenovaný její zástupce. Na jednání správní rady je podle potřeby zván zástupce 
střediska či zařízení Husitské diakonie, jehož záležitost má být projednávána.  

(5) Správní rada jedná jako statutární orgán jménem Husitské diakonie. Za správní radu 
jménem Husitské diakonie jedná její předseda; v době jeho nepřítomnosti její místopředseda. 
Písemné právní úkony, které činí správní rada, podepisuje vždy předseda nebo místopředseda 
správní rady spolu s ředitelem Husitské diakonie.  

(6) K nabývání nemovitého majetku, jeho převádění nebo darování či zatěžování věcnými 
břemeny či jinými právy, dávání do zástavy či pronajímání je třeba předchozího písemného 
souhlasu Ústřední rady, jinak je právní úkon od počátku neplatný i vůči třetím osobám (čl. 7 
Ústavy CČSH). V ostatních věcech hospodaření a majetkových dispozic se správní rada řídí 
Organizačním řádem CČSH, Hospodářským řádem CČSH, Organizačním řádem Husitské 
diakonie a vnitřními směrnicemi pro činnost Husitské diakonie, schválenými Ústřední radou 
na návrh správní rady.  

(7) Správní radu svolává její předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však 
jednou za rok. Správní rada musí být svolána též na výzvu dozorčí rady Husitské diakonie, 
Církevního revizního finančního výboru nebo na výzvu Ústřední rady, a to do 15 dnů od 
doručení výzvy správní radě. V případě nečinnosti správní rady může v těchto případech 
svolat správní radu Ústřední rada.  

(8) Ústřední rada schvaluje na návrh správní rady Husitské diakonie koncepci rozvoje a návrh 
rozpočtu Husitské diakonie pro jednání Církevního zastupitelstva. 

(9) Správní rada Husitské diakonie odpovídá za svoji činnost a hospodaření Církevnímu 
zastupitelstvu, kterému předkládá prostřednictvím ředitele pravidelné pololetní zprávy 
o činnosti a hospodaření. Součástí zprávy je vždy stanovisko dozorčí rady a Církevního 
revizního finančního výboru. Ředitel dále předkládá ke schválení roční účetní závěrku spolu 
s výroční zprávou o výsledcích činnosti a hospodaření vždy nejpozději do šesti měsíců od 
skončení kalendářního roku. Výroční zpráva je zveřejňována na webových stránkách Církve 
československé husitské. 

 

Článek 7 
Dozorčí rada 

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem oprávněným kontrolovat veškerou činnost Husitské 
diakonie a činnost správní rady. Správní rada je povinna předložit nebo zajistit předložení 
veškerých dokladů, které si při své kontrolní činnosti dozorčí rada vyžádá.  

(2) Dozorčí rada zejména: 

a) kontroluje soulad činnosti Husitské diakonie a správní rady s Ústavou CČSH, s církevními 
řády, se směrnicemi Ústřední rady a s tímto Statutem,  
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b) přezkoumává roční účetní závěrku, výsledky hospodaření a výroční zprávu o výsledcích 
činnosti a hospodaření a zaujímá k těmto dokumentům a dále k návrhu rozpočtu Husitské 
diakonie své stanovisko,  

c) řeší stížnosti a jiná podání z jiných orgánů CČSH i z jiných orgánů vně CČSH a podání od 
fyzických osob, v případě zjištěných závad nebo z jiných vážných důvodů je oprávněna 
vyzvat správní radu ke svolání zasedání.  

(3) Dozorčí rada je tříčlenná. Členem může být i člen Církevního revizního a finančního 
výboru. Dozorčí radu jmenuje a odvolává na funkční období 6 let Ústřední rada CČSH. 
Dozorčí rada je ze své činnosti odpovědná Ústřední radě CČSH a Církevnímu reviznímu a 
finančnímu výboru.  

 

Článek 8 
Ředitel 

(1) Ředitel Husitské diakonie organizuje a řídí činnost Husitské diakonie v rozsahu 
a způsobem podle Statutu a Organizačního řádu Husitské diakonie; je oprávněn jednat 
společně s předsedou nebo místopředsedou jménem Husitské diakonie navenek v běžných 
věcech určených tímto Statutem a Organizačním řádem, vždy však vyjma věcí, které jsou 
v působnosti správní rady jako výkonného a statutárního orgánu Husitské diakonie.  

(2) Ředitel je jmenován Ústřední radou, ze své činnosti je odpovědný Ústřední radě a správní 
radě Husitské diakonie.  

(3) Ve spolupráci s řediteli středisek navrhuje správní radě rozpočet a koncepci rozvoje 
Husitské diakonie.  

 

Článek 9 
Hospodaření 

(1) Hospodaření Husitské diakonie se řídí Ústavou CČSH, církevními řády, směrnicemi 
schválenými Ústřední radou, tímto statutem a právními předpisy.  

(2) Husitská diakonie hospodaří podle ročního rozpočtu navrženého správní radou 
a předloženého Ústřední radou CČSH k jednání Církevnímu zastupitelstvu. 

(3) Zdrojem finančních prostředků Husitské diakonie jsou zejména  

a) dotace či příspěvky z veřejných rozpočtů  

b) dobrovolný příspěvek z jednotlivých diecézí a ústředí 

c) sbírky pořádané v rámci CČSH a církevních právnických osob, popř. jiné sbírky v souladu 
s právními předpisy.  
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ČÁST ČTVRTÁ 
Zrušení a zánik 

Článek 10 

(1) Husitská diakonie může být zrušena na základě usnesení Církevního zastupitelstva. 

(2) V případě likvidace přechází jmění Husitské diakonie na zřizovatele. 

(3) Likvidátora jmenuje svým usnesením Církevní zastupitelstvo. Pro postup při likvidaci se 
přiměřeně použijí předpisy platné pro likvidaci neziskových právnických osob.  

 

ČÁST PÁTÁ 
Ustanovení společná a závěrečná 

Článek 11 

(1) Bližší úpravu organizace, působnosti orgánů, činnosti a hospodaření Husitské diakonie 
stanoví v souladu s tímto Statutem Organizační řád Husitské diakonie, který schvaluje 
Ústřední rada na návrh správní rady Husitské diakonie.  

(2) Bližší úpravu svolávání, jednání a rozhodování orgánů Husitské diakonie upraví jednací 
řád, který schvaluje Ústřední rada na společný návrh správní rady a dozorčí rady Husitské 
diakonie.  

(3) Orgán, který jmenuje členy orgánů Husitské diakonie, je oprávněn je též před uplynutím 
funkčního období odvolat.  

(4) Změny ve Statutu - zakládací listině je oprávněno schvalovat Církevní zastupitelstvo 
CČSH na základě předložených materiálů po projednání v Ústřední radě CČSH. 

(5) Personální obsazení statutárních orgánů Husitské diakonie schvaluje Ústřední rada CČSH 
a je přiloženo k zakládací listině dodatkem. 

 

Článek 12 

(1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Církevním zastupitelstvem 19. 11. 
2016.  

(2) Dnem účinnosti tohoto Statutu pozbývá účinnosti Statut DM CČSH schválený usnesením 
Církevního zastupitelstva 8. a 9. 10. 2004.  

(3) Statut byl vyhlášen v Úředních zprávách CČSH č. 4/2016 ze dne 21. 11. 2016.  

 

 

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 

Patriarcha CČSH 


