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Kárný řád Církve československé husitské
přijatý na 6. zasedání VIII. řádného sněmu Církve československé
husitské dne 18. 10. 2014 a vyhlášený v Úředních zprávách CČSH
č. 3/2014 ze dne 21. 10. 2014
ČÁST PRVNÍ
§1
Církevní kázeň a její porušení.
1) Církev československá husitská (církev) rozumí církevní kázní poslušnost
Božímu zákonu, zachovávání církevních předpisů a plnění povinností vyplývajících
z církevní funkce nebo úřadu. Zaviněné závažné nebo opětovné porušení církevní
kázně je kárným proviněním.
2)

Za kárné provinění se považuje zejména:
a.

jednání vůči spolusestrám a spolu bratřím, jímž se dotýkají jejich cti
a vážnosti a snižuje se význam a váha církevního společenství na
veřejnosti,

b.

jednání, která hrubě znevažují ustanovení řádně projednaných a přijatých
řádů církve,

c.

zkreslování údajů o hospodaření s majetkem církve a jejích organizačních
jednotek a dále o evidenci členů církve,

d.

porušení mlčenlivosti duchovního či kazatele v souvislosti s výkonem
práva zpovědního tajemství,

e.

porušení povinnosti vyučujícího provádět výuku náboženství v souladu
s přijatým učením církve,

f.

nedodržení či porušení právních předpisů, zejm. upravujících omezení práv
v dále uvedených místech, kterého se dopustí pověřená osoba vykonávající
duchovenskou činnost v ozbrojených silách ČR a v místech, kde se
vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná
výchova.
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3) Chybuje-li člen církve, ať z nedbalosti nebo úmyslně, upozorní ho bratři nebo
sestry na zásady křesťanského života. Chybuje-li dále, napomene jej předseda
příslušné rady nebo služebně nadřízený. Jestliže napomenutý ani potom od svého
nesprávného jednání neupustí, může mu příslušná rada nebo služebně nadřízený dát
výstrahu. Jestliže ani výstraha nepomůže, může příslušná rada dát návrh na
zahájení kárného řízení k příslušnému kárnému výboru.
4) Jestliže porušením církevní kázně byly vážně ohroženy nebo poškozeny zájmy
církve, nebo jestliže k porušení vedla zištnost nebo jiné pohnutky nízké a nečestné,
nebo k porušování církevní kázně dochází opakovaně, může být kárné řízení
zahájeno bez předchozího napomenutí nebo výstrahy.

§2
Kárné výbory a jejich úkoly
1) Zvláštní péči o dodržování církevní kázně svěřuje církev kárným výborům,
které ve svém obvodu sledují stav církevní kázně. Kárný výbor jedná na základě
vlastního zjištění nebo z podnětu kteréhokoliv církevního orgánu nebo člena církve.
2) Pokud je kázeň v církvi narušována nebo její narušení hrozí, usilují kárné
výbory o nápravu vhodnými prostředky, především osobní domluvou člena nebo
členů kárných výborů. Pokud je potřeba, kárné výbory upozorní na porušování
církevní kázně příslušnou radu nebo služebně nadřízeného.
3) Pokud postup podle předchozího odstavce nevede k nápravě nebo z dalších
důvodů stanovených církevními předpisy, kárné výbory zahájí kárné řízení.
4) Církevní orgány jsou povinny poskytovat kárným výborům součinnost
k plnění jejich úkolů.

1)

§3
Příslušnost kárných výborů
Kárné výbory jsou diecézní a církevní.

2)

Diecézní kárný výbor
a.

rozhoduje jako orgán prvního stupně v kárných záležitostech vedených
proti členům církve, duchovním, kazatelům i laikům, kteří jsou ustanoveni
do funkce nebo jsou členy náboženské obce v obvodu diecéze, vyjma
kárných řízení týkajících se biskupa.

b.

je odvolacím orgánem proti rozhodnutím biskupa učiněným vůči
duchovním podle čl. 41 odst. 3 Ústavy CČSH.
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3) Nelze-li zjistit příslušnost diecézního kárného výboru, nebo bydlí-li kárně
obviněný mimo obvod jakékoli diecéze, je k projednání záležitosti příslušný
diecézní kárný výbor pražské diecéze.
4)

Církevní kárný výbor působí v celé církvi včetně zahraničí.
a.

Sleduje, koordinuje a řídí práci diecézních kárných výborů.

b.

Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí diecézního kárného výboru, vyjma
případů, kdy je rozhodnutí diecézního kárného výboru konečné.
Rozhoduje-li o odvolání, je jeho rozhodnutí konečné.

c.

Je příslušný k projednání případů porušení církevní kázně svými vlastními
členy, členy Ústřední rady, Církevního revizního finančního výboru,
diecézních kárných výborů, a to jako orgán I. stupně.

d.

Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí senátu církevního kárného výboru
ve věcech, kdy církevní kárný výbor rozhoduje jako orgán I. stupně.
V těchto případech o odvolání rozhoduje senát v jiném složení (§ 32 odst.
1 písm. b)

§4
Ustavení kárných výborů
1) Kárné výbory jsou voleny podle platných církevních předpisů (Ústava 1 a
řády).
a.

diecézní kárný výbor je volen diecézním shromážděním na dobu šesti let
v počtu šesti členů a potřebného počtu náhradníků;

b.

církevní kárný výbor je složen z předsedy voleného církevním
zastupitelstvem a šesti členů volených diecézním shromážděním na dobu
šesti let. Každá diecéze volí jednoho člena. Zpravidla polovina členů
kárných výborů jsou duchovní. Členy kárných výborů mohou být zvoleni
pouze členové církve, kteří dosáhli věku 25 let a nejsou členy diecézních
rad, diecézních revizních finančních výborů, ústřední rady a církevního
revizního finančního výboru.

2) Ustavující zasedání diecézního kárného výboru svolá do třiceti dnů od
provedení volby biskup nebo místopředseda diecézní rady. Ustavující zasedání
církevního kárného výboru svolá do třiceti dnů od provedení volby jeho předseda.
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Viz Ústava čl. 30 odst. 2 a 3 a čl. 50 odst. 1
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3) Pokud nedojde ke svolání ustavujícího zasedání kárného výboru ve stanovené
lhůtě, svolá diecézní kárný výbor jeho nejstarší zvolený člen. Církevní kárný výbor
svolá patriarcha nebo místopředseda ústřední rady, a to ve lhůtě prodloužené o
dalších třicet dnů.
4) Diecézní kárný výbor na svém ustavujícím zasedání zvolí předsedu,
místopředsedu a zástupce, který má právo účastnit se zasedání diecézní rady.
5) Církevní kárný výbor na svém ustavujícím zasedání zvolí místopředsedu a
zástupce, který má právo účastnit se zasedání ústřední rady.
6)

Zvolený zástupce kárného výboru má na zasedání rady hlas poradní.

7) O ustavujícím zasedání se provede zápis, v němž je uveden podstatný obsah
jednání. Zápis podepisuje předseda nebo místopředseda kárného výboru a člen
pověřený jeho sepsáním.

§5
Mlčenlivost
Členové kárných výborů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech věcech,
které se dozvěděli při výkonu své funkce, a to i po skončení funkce. Jednotlivě se
nevyjadřují ani k průběhu jednání ani k přijatému rozhodnutí.

§6
Zásady činnosti kárných výborů
1) Kárné výbory jsou při svém jednání nezávislé, jsou vázány pouze platnými
právními a církevními předpisy.
2) Povinností kárných výborů je zjistit přesně a úplně skutečný stav
projednávaného případu.

§7
Jednání kárných výborů
Kárné výbory jednají v plenárních zasedáních nebo v tříčlenných senátech. O
průběhu každého jednání se vždy pořizuje zápis.
§8
Plenární zasedání
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1) Kárné výbory se scházejí k řádným plenárním zasedáním podle potřeby,
nejméně však jednou za rok. Na řádném plenárním zasedání projednávají stav
církevní kázně v obvodu své působnosti, navrhují vhodná opatření k jeho zlepšení,
rozhodují o osvědčení kárně postiženého při podmíněných kárných opatřeních, o
obnově kárného řízení a zahlazení kárných opatření.
2) Plenární zasedání řídí předseda nebo místopředseda, který při zahájení určí
z přítomných členů zapisovatele. Zasedání jsou neveřejná.
3) Plenární zasedání je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny svých
členů. Rozhoduje prostou většinou hlasů. Hlasování se děje aklamací. Předseda
hlasuje jen při rovnosti hlasů.
4) Mimořádné plenární zasedání kárných výborů jsou předsedové povinni svolat
do třiceti dnů ode dne, kdy jim byl příslušným církevním orgánem, nebo tím, kdo
se chce dobrovolně před kárným výborem zodpovídat, doručen písemný návrh na
zahájení kárného řízení (dále jen „návrh“), nebo oznámení o porušení či ohrožení
církevní kázně (dále jen „oznámení“).
5) Návrh nebo oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, funkci a bydliště toho,
proti kterému směřuje, stručné vylíčení porušení církevní kázně s uvedením data,
kdy k němu došlo (popis kárného činu) a případně následků, které porušením kázně
nastaly, včetně označení důkazních prostředků.
6) Vyžaduje-li obsah návrhu nebo oznámení předběžné objasnění skutečností,
předseda kárného výboru pověří některého člena nebo členy kárného výboru jejich
prošetřením nejdéle do třiceti dnů. K tomu si mohou vyžádat stanoviska účastníků
řízení a dalších osob, listinné důkazy, nebo mohou provést další šetření. Na základě
zjištěných skutečností předloží pověřený člen kárnému výboru písemný návrh buď
na zahájení kárného řízení, zamítnutí nebo jeho odložení, nebo na jiné vyřízení
věci. Předseda svolá k projednání návrhu do třiceti dnů mimořádné zasedání
kárného výboru. O výsledku jednání je nutno neprodleně vyrozumět navrhovatele
nebo oznamovatele a osobu, proti níž návrh nebo oznámení směřovalo.
7) O své činnosti podává diecézní kárný výbor zprávu diecéznímu shromáždění
a církevní kárný výbor církevnímu zastupitelstvu.

§9
Promlčení
Kárné řízení lze zahájit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se církevní
kárný výbor o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
bylo kárné provinění spácháno.

6
§ 10
Vyloučení odpovědnosti
Kárně stíhaný není odpovědný za své jednání:
a.

jestliže nebyl schopen posoudit následky svého jednání nebo svoje jednání
ovládnout,

b.

přivedl-li se však kárně obviněný do tohoto stavu sám svou vinou, nelze
odpovědnost z tohoto důvodu vyloučit.

§ 11
Odložení věci
Plenární zasedání usnesením věc odloží
a.

byl-li návrh na kárné řízení podán opožděně,

b.

jestliže kárně obviněný zemřel anebo vystoupil z církve,

c.

je-li vyloučena odpovědnost kárně obviněného,

d.

byl-li návrh nebo oznámení zjevně bezdůvodné.

§ 12
Zamítnutí kárného řízení
Při zamítnutí návrhu má navrhovatel nebo oznamovatel právo odvolat se do
patnácti dnů od doručení usnesení k církevnímu kárnému výboru. Ten o odvolání
rozhodne s konečnou platností do třiceti dnů.

§ 13
Jiné vyřízení věci
Plenární zasedání může rozhodnout, že k nápravě postačí postup podle § 2
odst. 2. Provedením osobní domluvy pověří předseda jednoho nebo více členů
kárného výboru.
§ 14
Dobrovolné podřízení se kárnému řízení
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Člen církve má právo podat příslušnému kárnému výboru žádost, aby byl sám
podroben kárnému řízení, jestliže byly dotčeny jeho důležité osobní zájmy.

§ 15
Kárný senát
1) Rozhodne-li plenární zasedání o zahájení kárného řízení, ustanoví z řad členů
kárného výboru tříčlenný senát, který řízení povede, a zapisovatele. Senátu
předsedá předseda nebo místopředseda kárného výboru. Jeden z přísedících musí
být duchovní.
2) Kárný senát je usnášení schopný při účasti všech tří členů. Rozhoduje prostou
většinou hlasů v tajné poradě, jíž nemůže být přítomen nikdo další, kromě
zapisovatele. Při hlasování o usnesení hlasují nejprve přísedící senátu, a to mladší
věkem před starším. Předseda hlasuje poslední. Usnesením se stává mínění většiny.
Hlasování se zaznamenává v protokolu o této poradě, který podepíší všichni tři
členové senátu.

§ 16
Vyloučení člena kárného výboru z projednávání věci
1) Člen kárného senátu je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se
zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobě, proti které návrh nebo oznámení
směřuje, případně vůči jeho obhájci, anebo osobám, kterých se návrh dotýká, lze
důvodně pochybovat o jeho nepodjatosti.
2) Jakmile se člen kárného výboru dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen,
oznámí to předsedovi kárného výboru a zdrží se další činnosti ve věci.
3) Námitku podjatosti může vznést i ten, proti němuž návrh nebo oznámení
směřuje, jakmile se dozví skutečnosti zpochybňující nepodjatost člena. Svoji
námitku musí současně odůvodnit.
4) O námitce podjatosti a o vyloučení z projednávání věci rozhodne předseda
kárného výboru. Jestliže předseda kárného výboru shledá důvod pro vyloučení
člena senátu a rozhodne o jeho vyloučení, povolá zároveň do senátu jiného člena
kárného výboru.
5) Pokud předseda diecézního kárného výboru nemůže senát sestavit z důvodu
podjatosti členů diecézního kárného výboru, oznámí tuto skutečnost předsedovi
církevního kárného výboru, který projednáním věci pověří jiný diecézní kárný
výbor.
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§ 17
Neveřejnost řízení
Kárné řízení je zpravidla neveřejné. Veřejně se řízení vede pouze na výslovnou
žádost kárně obviněného. Pokud je kárně stíhaných víc, je nutný souhlas všech.

ČÁST DRUHÁ
§ 18
Zahájení kárného řízení
1) Plenární zasedání kárného výboru rozhodne o zahájení kárného řízení vždy,
jestliže
a.

okolnosti nasvědčují, že došlo k porušení církevní kázně nebo

b.

člen církve podal příslušnému kárnému výboru žádost, aby byl sám
podroben kárnému řízení.

§ 19
Účastníci řízení
Účastníkem kárného řízení je navrhovatel nebo oznamovatel a kárně obviněný.
Kárně obviněný si může zvolit z řad členů církve svého obhájce, který má právo
účastnit se celého řízení společně s kárně stíhaným. Účastníci řízeni i obhájce jsou
povinni zachovávat mlčenlivost podle § 5.

§ 20
Prozatímní suspense
Pokud by ponecháním kárně stíhaného ve výkonu funkce nebo úřadu během
kárného řízení byl podstatně ztížen průběh řízení nebo ohroženy zájmy církve,
může příslušný kárný výbor usnesením pléna navrhnout příslušné radě (diecézní
nebo ústřední) prozatímní suspensi kárně stíhaného. Příslušná rada provede
suspensi do patnácti dnů od doručení usnesení. Prozatímní suspense trvá do
pravomocného skončení kárného řízení. Proti usnesení kárného výboru může kárně
stíhaný podat odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek. Po dobu suspense může
příslušná rada kárně stíhaného pověřit jinými úkoly, nejdéle však na dobu jednoho
roku.
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§ 21
Spisová dokumentace
1) Kárný spis obsahuje identifikaci kárně stíhaného, navrhovatele nebo
oznamovatele. Dále zápis z jednání plenárního zasedání kárného výboru, které
rozhodlo o zahájení kárného řízení, složení kárného senátu, popis kárného činu,
protokol z ústního jednání a záznamy o všech skutečnostech důležitých pro
rozhodnutí kárného senátu.
2) Do spisu mají právo nahlížet a činit si poznámky účastníci řízení a členové
příslušného kárného výboru.
3) Spisová dokumentace se archivuje v souladu s příslušnými právními a
církevními předpisy.

§ 22
Příprava jednání
1) Má-li předseda kárného senátu za to, že byly shromážděny potřebné podklady
k projednání návrhu, zašle písemné vyhotovení návrhu účastníkům řízení.
2) Předseda kárného senátu předvolá kárně stíhaného k ústnímu jednání a vyzve
jej, aby nejpozději při zahájení ústního jednání navrhl důkazy na svoji obhajobu.
V předvolání jej poučí o jeho právech a povinnostech vyplývajících z tohoto
Kárného řádu.
3)

Je-li třeba ve věci vyslechnout svědky, předvolá předseda senátu i tyto osoby.

§ 23
Doručování
Předvolání k jednání musí být doručeno nejpozději patnáct dnů před
stanoveným termínem do vlastních rukou na poslední známou adresu. Povinnost
doručení je splněna, jakmile obesílaný písemnost převezme, nebo ji výslovně
odmítne převzít, nebo se zásilka vrátí jako nevyzvednutá v úložní lhůtě nebo
nedoručitelná, protože obesílaný neoznámil změnu adresy. Způsob doručení se
uvede v zápise z jednání.

§ 24
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Opatrovník pro řízení
Pokud se kárně stíhaný ani jeho obhájce k jednání nedostaví, ač mu bylo řádně
doručeno předvolání, ustanoví mu předseda kárného výboru opatrovníka, který
bude při řízení hájit jeho zájmy.
§ 25
Dokazování
1) Dokazování se provádí prostřednictvím listinných a jiných důkazů (např.
stanoviskem odborníka) a svědeckou výpovědí.
2) Za svědky se povolávají především členové církve. Je jejich morální
povinností se k svědectví dostavit. Nemohou-li se dostavit z důvodů zdravotních
nebo jinak závažných, vyslechne je předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu
v místě jejich bydliště. Kárně obviněný a jeho obhájce mají právo být při svědecké
výpovědi přítomni a klást svědkovi otázky. Předvolaní svědkové mohou svědectví
odmítnout, jsou-li s kárně obviněným v příbuzenském poměru nebo by výpovědí
mohli být osobně poškozeni. Svědkové jsou povinni vypovídat pravdivě. Jednání
senátu mohou být přítomni pouze po dobu své svědecké výpovědi.
3) Kárně stíhaný a jeho obhájce mají právo navrhnout doplnění řízení o další
spisový materiál nebo výpovědi dalších svědků. Senát v tiché poradě rozhodne, zda
doplnění připustí. V kladném případě odročí řízení na nezbytně potřebnou dobu, a
to zpravidla jen jednou v průběhu řízení. Senát má právo doplnění odmítnout,
zvláště když je zřejmá snaha kárně stíhaného řízení protahovat.

§ 26
Zahájení ústního jednání
1) Ústní jednání se koná v přítomnosti účastníků řízení. Na počátku jednání zjistí
předseda senátu, nebo jím pověřený člen senátu, zda byli účastníci řádně obesláni a
zda se k jednání dostavili.
2) Nedostaví-li se k řízení oznamovatel nebo navrhovatel, může se jednání konat
i v jejich nepřítomnosti.
3) V nepřítomnosti kárně stíhaného se jednání koná, pokud se odmítne zúčastnit
jednání bez důvodné omluvy. Jestliže si kárně stíhaný zvolil obhájce, může se místo
něj jednání zúčastnit jeho obhájce.
4) Lze-li ústní jednání zahájit, představí předseda členy senátu a zapisovatele a
dotáže se účastníků řízení, zda proti nim nevznášejí námitku podjatosti.
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§ 27
Průběh ústního jednání
1) Ústní jednání vede předseda senátu tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.
V úvodu jednání konstatuje předseda obsah spisu. Potom udělí slovo navrhovateli,
případně přečte písemný návrh a vyzve kárně stíhaného, aby se k obvinění vyjádřil.
Dále zjistí, zda účastníci řízení navrhují další důkazy a provede všechny důkazy
nezbytné k přesnému a spolehlivému zjištění skutečného stavu věci.
2) Kárně stíhaný a jeho obhájce nebo opatrovník mají právo se k spisovému
materiálu a výpovědím svědků vyjádřit. Kárně stíhaný ztrácí právo na doplnění
nebo opakování výpovědi svědků, kteří byli vyslechnuti v jednání, k němuž se
bez vážného důvodu nedostavil.
3) Otázky kárně stíhanému a svědkům mohou klást také přísedící senátu. Rovněž
kárně stíhaný a jeho obhájce mohou po souhlasu předsedy klást otázky svědkům.
Předseda má právo odmítnout nevhodnou otázku.
4) Předseda senátu dbá na pořádek při jednání. Při jednání nesmí hovořit nikdo,
komu předseda neudělil slovo. Kárně stíhaného, který vzdor napomenutí ruší
průběh jednání, může předseda vyloučit z jednání, a to po případě až do počátku
jeho závěrečného slova. Před ním mu sdělí průběh jednání, k němuž došlo za jeho
nepřítomnosti.
5) Po provedení důkazů se dotáže členů senátu, zda žádají nějaká další vysvětlení
od účastníků. Poté vyzve účastníky, případně obhájce, aby ve věci učinili poslední
návrhy.
6) Na závěr udělí předseda senátu závěrečné slovo kárně stíhanému, které nemá
zpravidla přesáhnout dobu 15 minut. Předseda může kárně stíhaného přerušit
napomenutím, když by se vyjadřoval nevěcně či nevhodně, a odejmout mu slovo,
kdyby napomenutí nedbal.
7) Po závěrečném slovu kárně stíhaného se jednání přeruší k poradě senátu bez
přítomnosti účastníků a obhájce. Poradě je přítomen zapisovatel.
8) Po poradě senátu vyhlásí předseda přítomným účastníkům řízení rozhodnutí a
dá poučení o opravném prostředku.
9) O průběhu ústního jednání i poradě senátu se pořizuje protokol. Protokol o
ústním jednání podepisuje předseda a zapisovatel. Protokol o poradě senátu
podepisují všichni členové senátu a zapisovatel.

§ 28
Zastavení kárného řízení
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1) Vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět v průběhu kárného řízení, rozhodne
senát příslušného kárného výboru, zda řízení zastaví nebo v něm bude pokračovat.
2) Senát řízení zastaví také, dozví-li se v průběhu řízení, že nastaly skutečnosti
uvedené
v § 11 písm. a), b) a c). Senát může rozhodnout, že není potřeba ukládat kárné
opatření a k nápravě postačí postup podle § 2 odst. 2 a řízení zastaví. Provedením
osobní domluvy pověří předseda jednoho nebo více členů kárného výboru.
§ 29
Kárná opatření
1) Za porušení církevní kázně členem církve uloží kárný senát podle jejich tíže
a významu pro církev přiměřené kárné opatření, a to:
a. napomenutí,
b. dočasné zbavení aktivního a pasivního volebního práva do všech
církevních orgánů až na dobu tří let,
c. zbavení aktivního a pasivního volebního práva do všech církevních
orgánů,
d. zbavení členství v církvi.
2) Za porušení církevní kázně duchovním, kazatelem, pastoračním asistentem
nebo katechetou může kárný výbor uložit samostatně nebo vedle opatření podle
odst. 1 jedno z těchto kárných opatření:
a. dočasné snížení nebo zastavení nadstandardních složek platu,
poskytovaných církví v peněžní nebo naturální podobě až na dobu tří let,
b. dočasné nebo trvalé zbavení funkce v určitém místě. Možnost jejího
zastávání v jiném místě zůstává při tom zachována,
c. dočasné zbavení funkce, kterou kárně stíhaný zastává, až na dobu tří let,
d. trvalé zbavení funkce, kterou kárně stíhaný zastává,
e. propuštění ze služebního poměru.
3) K opatřením uvedeným v odst. 2 písm. a), b), c) a d) lze uložit zároveň zákaz
výkonu činností v církvi stanovených kárným opatřením

§ 30
Kárný nález
1) Pokud senát dospěje k závěru, že se kárně obviněný dopustil kárného
provinění,
rozhodne kárným nálezem, že je vinen, a uloží mu některé z kárných opatření (§
29) anebo od uložení opatření upustí, jsou-li pro to důvody. Kárné opatření lze
podmíněně odložit, jestliže kárně obviněný lituje svého provinění a projevuje
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účinnou snahu po nápravě. Zkušební doba činí až dva roky podle závažnosti
kárného provinění a počíná běžet dnem, kdy kárný nález nabyl právní moci.
2) Pokud senát dospěje k závěru, že se kárně obviněný nedopustil jednání, které
mu bylo přičítáno, anebo že toto jednání není kárným proviněním, rozhodne
kárným nálezem o zproštění obvinění. Stejně rozhodne, dospěje-li k závěru, že se
nestal skutek, pro který bylo kárné řízení vedeno, anebo že obvinění nebylo
dostatečně prokázáno.
3) Kárný nález se vyhotovuje v písemné podobě a musí obsahovat označení
kárného senátu včetně jmen předsedy a členů, jméno, příjmení, funkci a adresu
kárně obviněného, stručný výrok popisující porušení kázně, výrok o vině, případně
výrok o zproštění viny, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
4) Kárný nález je třeba písemně vyhotovit ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
vyhlášení. Písemné vyhotovení kárného nálezu se doručí kárně obviněnému do
vlastních rukou, současně se doručí rovněž navrhovateli a obhájci nebo opatrovníku
kárně obviněného.
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ČÁST TŘETÍ
§ 31
Odvolání
1) Proti kárnému nálezu se může kárně obviněný i navrhovatel odvolat do 15 dnů
ode dne, kdy jim bylo doručeno písemné vyhotovení kárného nálezu. O odvolání
rozhoduje církevní kárný výbor. Odvolání má odkladný účinek.
2) Odvolání se podává písemně ve dvojím vyhotovení zaslaném doporučeně
poštou kárnému výboru, který kárný nález vydal. V případě kárného nálezu
vydaného diecézním kárným výborem na adresu příslušné diecézní rady a v případě
kárného nálezu vydaného senátem církevního kárného výboru na adresu ústřední
rady. Lhůta je zachována, podá-li odvolatel odvolání k poštovní přepravě
nejpozději poslední den lhůty. Příslušná rada je povinna jedno vyhotovení odvolání
neprodleně předat předsedovi kárného výboru a další vyhotovení druhému
účastníku kárného řízení. Předseda kárného výboru je povinen odvolání, jež bylo
podáno včas, předat nejdéle do patnácti dnů s příslušným spisovým materiálem o
kárném řízení církevnímu kárnému výboru. Podá-li kárně obviněný odvolání přímo
u úřadu ústřední rady v odvolací lhůtě, považuje se za včas podané.
3) Pro jednání před odvolacím senátem se použijí přiměřeně ustanovení § 22 až §
27.

§ 32
Odvolací řízení
1)
a.

Po doručení odvolání ustanoví plenární zasedání církevního kárného
výboru ze svých členů tříčlenný senát, který řízení povede, a zapisovatele.
Senátu předsedá předseda nebo místopředseda církevního kárného výboru.
Jeden z přísedících musí být duchovní. Předseda senátu prostuduje spisový
materiál a svolá v přiměřené lhůtě jeho zasedání.

b.

Jde-li o odvolání proti kárnému nálezu vydanému senátem církevního
kárného výboru, je jeho předseda povinen pověřit projednáním odvolání
senát v jiném složení včetně předsedajícího.

c.

Odvolací řízení může být doplněno o další důkazy, a to jak důkazy
navržené účastníky řízení, tak i důkazy, které senát považuje za vhodné
provést. V tomto případě předseda senátu zajistí předvolání svědků,
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případně zajistí předložení listinných důkazů tak, aby bylo možno o
odvolání rozhodnout při prvním jednání.
2) Odvolací senát jedná v neveřejném zasedání, na které předvolá kárně
obviněného a jeho obhájce a navrhovatele.
3) Po skončení důkazního řízení senát v tajné poradě, jíž nesmí být kromě
zapisovatele přítomen nikdo další, vynese svůj nález. O hlasování platí ustanovení
§ 15 odst. 2) tohoto řádu.
4)

Svým nálezem odvolací kárný výbor napadený kárný nález buď
a.

potvrdí v celém rozsahu nebo

b.

potvrdí ho ve výroku o vině, ale zruší ve výroku o kárném opatření a uloží
jiné kárné opatření, případně může od uložení kárného opatření upustit.
Přísnější kárné opatření může být uloženo jen tehdy, bylo-li odvolání
podáno navrhovatelem v neprospěch kárně stíhaného, nebo

c.

zruší kárný nález v celém rozsahu a rozhodne o nevině či vině a případném
trestu,

d.

zamítne odvolání, bylo-li podáno opožděně nebo neoprávněnou osobou.
Může tak učinit v zasedání bez předvolání kárně obviněného a
navrhovatele.

5) Předseda senátu odvolací nález po skončení porady vyhlásí a stručně jej
zdůvodní. Předseda odpovídá za to, že nález bude neprodleně vypracován písemně
a doručen kárně obviněnému, navrhovateli a příslušnému kárnému výboru. Pro
obsah kárného nálezu platí přiměřeně ustanovení § 28 kárného řádu. Proti
odvolacímu nálezu není odvolání přípustné a nález nabývá právní moci vyhlášením.

§ 33
Právní moc
1) Nepodá-li účastník proti doručenému písemnému vyhotovení kárného nálezu
včas opravný prostředek, nabude kárný nález právní moci uplynutím odvolací
lhůty. V případě, kdy je podáno odvolání, nabývá kárný nález odvolacího orgánu
právní moci dnem vyhlášení nálezu.
2) Je-li kárně postižený ve služebním nebo pracovním poměru k církvi, doručí se
jedno vyhotovení kárného nálezu s doložkou právní moci bez zbytečného odkladu
církevnímu orgánu, který vede osobní evidenci duchovních a zaměstnanců, a založí
se do jeho osobního spisu.
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§ 34
Výkon kárného opatření
1) Jakmile kárný nález nabude právní moci, postoupí jej předseda kárného
výboru příslušné radě (diecézní nebo ústřední) s tím, aby neprodleně vykonala
uložená kárná opatření.
2) O výkonu kárného opatření je příslušná rada povinna podat zprávu kárnému
výboru.
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ČÁST ČTVRTÁ
§ 35
Obnova kárného řízení
1) Kárně postižený může požádat o obnovu kárného řízení, jestliže po jeho
pravomocném skončení vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy, jež samy o
sobě nebo ve spojení s dřívějšími skutečnostmi nebo důkazy mohou přivodit jeho
zproštění viny.
2) O návrhu na obnovu řízení rozhodne plenární zasedání příslušného kárného
výboru. Proti zamítavému rozhodnutí kárného výboru má kárně postižený právo se
odvolat 2.
3) Jakmile nabude právní moci rozhodnutí o povolení obnovy kárného řízení, věc
projedná opětovně kárný senát, příslušný pro rozhodování v I. stupni; přihlédne
přitom ke všemu, co vyšlo najevo jak v původním kárném řízení, tak i v řízení o
návrhu na povolení obnovy kárného řízení.
4) V novém kárném řízení nemůže být kárně obviněnému uloženo kárné
opatření, jestliže bylo v původním kárném řízení od jeho uložení upuštěno, ani mu
nemůže být uloženo přísnější kárné opatření, než jaké bylo uloženo původním
kárným nálezem.

§ 36
Zahlazení
Jestliže kárně postižený v průběhu tří let od skončení kárného opatření osvědčil
účinnou lítost a napravil se, může kárný výbor rozhodnout na návrh kárně
postiženého nebo příslušného církevního orgánu, že kárné opatření se zahlazuje a
na kárně postiženého se nadále hledí, jako by nebyl kárně postižen. O zahlazení
kárného opatření rozhoduje plenární zasedání kárného výboru, který kárné opatření
uložil. Pokud je návrh na zahlazení kárného opatření zamítnut, může být návrh
znovu podán po uplynutí jednoho roku.

§ 37
Náklady řízení

2

Viz. Kárný řád Církve československé husitské § 31
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1) Členství v kárném výboru je funkcí čestnou. Členové však mají nárok na
náhradu cestovních výloh, jakož i jiných prokázaných výdajů, nutných k výkonu
funkce.
2) Náklady na činnost kárného výboru nese příslušná rada (diecézní nebo
ústřední).
3)

Kárně obviněný nese své vlastní náklady, jakož i náklady svého obhájce.

4) Byl-li kárně obviněný pravomocně zproštěn viny, má vůči příslušné radě
(diecézní nebo ústřední) nárok na náhradu vlastních cestovních výloh.

§ 38
Závěrečná ustanovení
Tento kárný řád, schválený na 6. zasedání řádného VIII. sněmu CČSH dne 18.
10. 2014, nabývá účinnosti dnem vyhlášení v úředních zprávách č. 3/2014 dne 21.
10. 214.
Současně se zrušuje kárný řád CČSH schválený VI. řádným sněmem dne 16.
srpna 1981 ve znění pozdějších změn a jednací řád kárných výborů CČSH 21.
května 1983 ve znění pozdějších změn.

ThDr. Tomáš Butta,
patriarcha

