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ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Datum konání:  18. května 2021 od 10 hod. 
Místo konání:  on-line MS Teams 
 

 
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. Jaromír Odrobiňák, za Asociaci nemocnic ČR - omluven 

          Mgr. Anna Šourková, za Ekumenickou radu církví v ČR - omluvena 
 
Hosté:                      Mgr. Pavel Ruml 
  

Program zasedání: 

1.         Přivítání a zahájení zasedání 

2.         Prezence 

3.         Jednání 

a.  Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů a jeho aktualizace 

b.  Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 

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.                      
 

 

Průběh jednání:  

 

Ad bod 1 

 

Úvodem jednání Mgr. A. Strnadová, MBA, přivítala přítomné členy a zároveň jménem 

Ministerstva zdravotnictví poděkovala za velké nasazení a pomoc nemocničních kaplanů, 

kteří významnou měrou přispěli k zvládnutí pandemické situace v loňském roce, a to nejen 
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svoji pomocí pacientům, kteří byli hospitalizováni v nemocnicích, ale také pomocí a podporou 

zdravotnickým pracovníkům.   

 

MUDr. Ing. P. Fiala také přivítal na jednání přítomné členy a poděkoval za dlouholetou 

spolupráci Mgr. Anně Šourkové, kterou v Radě pro duchovní péči ve zdravotnictví nahradí 

Mgr. P. Ruml. Následně vyzval přítomného Mgr. P. Rumla, aby se členům Rady představil. 

 

Ad bod 3 

 

a) Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů a jeho aktualizace 

 

Mgr. M. Šrámková informovala o zveřejnění seznamu nemocničních kaplanů na portálu 

poradních orgánů MZ, jak bylo dohodnuto na předchozím zasedání Rady. Následně se 

přítomní členové dohodli, že aktualizace seznamu nemocničních kaplanů proběhne vždy 

k 1.1. daného roku. Podkladové materiály pro zveřejnění tak budou vždy připraveny na 

poslední jednání Rady v konkrétním roce. 

 

b) Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 

 

Členové Rady konstatovali, že v době pandemie byla pomoc nemocničních kaplanů velmi 

vítaná ve všech zařízeních, a to nejen při pomoci pacientům, ale oceňována byla i pomoc a 

podpora zdravotnickým pracovníkům. Dále uvedli, že vzhledem k tomu, že nemocniční 

kaplani jsou většinou zaměstnanci nemocnic, nebyl v zásadě jejich přístup 

k hospitalizovaným pacientům omezován.  

 

Ad bod 4 – Různé 
 

• MUDr. Bc. M. Hrnčiarik vznesl návrh ve věci prodloužení přechodného období pro 

absolvování specializačního kurzu Nemocniční kaplan, stanoveného Dohodou o 

duchovní péči ze dne 11. 07. 2019. Svůj návrh zdůvodnil probíhající pandemií, a to 

vzhledem k tomu, že na základě mimořádných opatření nemohly být kurzy v loňském 

roce realizovány. ThDr. P. J. Vinš uvedl, že daný návrh bude projednán na jednání 

ERC, které se bude konat v červnu 2021, nicméně předpokládá, že návrh bude 

podpořen. V následné diskusi se přítomní členové Rady shodli, že je nezbytné, aby 

zástupci ČBK požádali oficiálně o prodloužení přechodného období s tím, že součástí 

žádosti bude i návrh úpravy Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví. 

 

Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 
 
Termín pro 15. zasedání – 21.09.2021 od 10 hod. 
 
Zasedání ukončeno v 11:00 hod. 
 
Zapsala       
Mgr. Marcela Šrámková     Schválila  

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


