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ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Datum konání:  14. prosince 2021 od 10 hod. 
Místo konání:  on-line 
 

 
Přítomní:             MUDr. Ing. Petr Fiala, za Asociaci českých a moravských nemocnic,   
                                  předseda Rady 

           MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, za Českou biskupskou konferenci,        
           místopředseda Rady, 

                                  doc. Damián Němec, dr., za Českou biskupskou konferenci  
             ThDr. Petr Jan Vinš, za Ekumenickou radu církví v ČR 
                                  Mgr. Marcela Šrámková, referent odboru ONP  

           Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ONP  
            

 
Nepřítomní:             Mgr. Anna Šourková, za Ekumenickou radu církví v ČR - omluvena 

          Mgr. Jaromír Odrobiňák, za Asociaci nemocnic ČR – omluven 
 
Hosté:            Mgr. Pavel Ruml, Asociace nemocničních kaplanů, z. s. 

PhDr. Lukáš Humpl, garant Sytému psychosociální intervenční služby 
v ČR 
 
 

  
Program zasedání: 
 
1.         Přivítání a zahájení zasedání 
2.         Prezence 
3.         Jednání 

a. Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 
b. Systém psychosociální intervenční služby v ČR 
c. Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů a jeho aktualizace 

4.         Různé 
5.         Termín pro příští jednání 

         
 

Zahájení zasedání:  

Přivítání a úvodní slovo Mgr. Alice Strnadová, MBA.  

 

Zasedání Rady řídil: 

MUDr. Ing. Petr Fiala, za Asociaci českých a moravských nemocnic, předseda Rady.                      
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Průběh jednání:  

 

Ad bod 1, 2  

 

Úvodem jednání Mgr. A. Strnadová, MBA, přivítala přítomné a zahájila 16. zasedání Rady 

pro duchovní péči ve zdravotnictví.  

 

MUDr. Ing. P. Fiala také přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je s programem zasedání. 

 

Ad bod 3 

 

a) Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 

 

MUDr. Bc. M. Hrnčiarik a ThDr. Petr Jan Vinš vyjádřili své poděkování za finální realizaci při 

zajištění podpisů všech zúčastněných k dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve 

zdravotnictví.  

ThDr. P. J. Vinš informoval o situaci v některých nemocnicích, kde působí nemocniční 

kaplani bez pověření církví. Přítomní členové diskutovali o této situaci a jejím řešení. 

Následně bylo dohodnuto, že ThDr. P. J. Vinš a MUDr. Bc. M. Hrnčiarik připraví návrh výzvy 

směřující k dodržování Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví. Návrh textu výzvy bude 

poté projednán Radou spolu s určením subjektů, kterým bude výzva rozeslána.  

Termín: 31. 01. 2022 

 

b) Systém psychosociální intervenční služby v ČR 

 

PhDr. L. Humpl, garant Sytému psychosociální intervenční služby v ČR, představil stručně 

Systém psychosociální intervenční služby v ČR (dále jen „SPIS“), jeho cíle a určení. 

Základním dokumentem SPIS je Metodické doporučení MZ pro poskytování psychosociální 

podpory ve zdravotnictví. Vzdělávání v této oblasti je určeno pouze zdravotnickým 

pracovníkům. PhDr. L. Humpl uvedl, že spolupracují s řediteli nemocnic a spolupráci 

se zástupci nemocničních kaplanů vítají.  

Mgr. A. Strnadová, MBA, zmínila, že je možné realizovat také zvláštní kurz pro nemocniční 

kaplany, pokud je vzdělávání v této oblasti považováno za potřebné. Nicméně takový kurz 

nebude v režimu certifikovaných kurzů dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, neboť tyto kurzy 

jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky.  

Přítomní členové vyjádřili zájem o spolupráci s PhDr. L. Humplem a také zájem o uvedené 

vzdělávání.  

Mgr. P. Ruml doplnil, že vzdělávání probíhá také v rámci Asociace nemocničních kaplanů, z. 

s. (např. jak pracovat s psychiatrickými pacienty, pacienty pod vlivem léků apod.). 
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c) Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů a jeho aktualizace 
 

Mgr. M. Šrámková upozornila na potřebu zaslání seznamu nemocničních kaplanů (ve 

struktuře již zveřejněného seznamu) do konce roku 2021, aby mohl být seznam na portálu 

poradních orgánů MZ aktualizován k 1.1.2022.  

 

 
Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 
 
Termín pro 17. zasedání – 29.03.2022 od 10 hod. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala       
Mgr. Marcela Šrámková     Schválila  

Mgr. Alice Strnadová, MBA 
ředitelka Odboru ošetřovatelství  
a nelékařských povolání 
hlavní sestra ČR 


