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ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Datum konání:  21. září 2021 od 10 hod. 
Místo konání:  MZ ČR 
 

 
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  
           Mgr. Jaromír Odrobiňák, za Asociaci nemocnic ČR  

 
Nepřítomní:             Mgr. Anna Šourková, za Ekumenickou radu církví v ČR - omluvena 
 
 Program zasedání: 
 
1.         Přivítání a zahájení zasedání 
2.         Prezence 
3.         Jednání 

a. Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 
b.  Návrh na prodloužení přechodného období pro absolvování specializačního kurzu 
Nemocniční kaplan 

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, 2  

 

Úvodem jednání Mgr. A. Strnadová, MBA, přivítala přítomné členy a zahájila 15. zasedání 

Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Poděkovala také ThDr. Petr Jan Vinšovi za pomoc 

při hledání vhodných prostor pro poradu hlavních sester 24.09.2021, kde budou panem 

ministrem oceněni pamětním diplomem vybrané náměstkyně/ředitelky ošetřovatelské péče, 

hlavní sestry a zdravotničtí pracovníci za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při 

zvládání pandemie SARS-CoV-2. 

 

MUDr. Ing. P. Fiala také přivítal přítomné členy a seznámil je s programem zasedání. 
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Ad bod 3 

 

a) Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 

 

MUDr. Bc. M. Hrnčiarik a ThDr. Petr Jan Vinš informovali o situaci ohledně probíhajících 

specializačních kurzů Nemocniční kaplan. Aktuálně byl v září 2021 zahájen pouze kurz na 

Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

b) Návrh na prodloužení přechodného období pro absolvování specializačního kurzu 

Nemocniční kaplan 

 

MUDr. Bc. M. Hrnčiarik informoval, že na základě dohody z minulého jednání Rady byl 

vypracován dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví, ČBK jej na svém 

jednání schválila. ThDr. Petr Jan Vinš doplnil, že daný dodatek byl taktéž schválen ERC, 

nicméně nedošlo k jeho přeposlání na ministerstvo zdravotnictví. Vzhledem k nutnosti zajistit 

souhlas a podpis všech zúčastněných stran, bylo dohodnuto, že dodatek bude neprodleně 

zaslán na ministerstvo zdravotnictví.  

 

Ad bod 4 – Různé 
 

• MUDr. Ing. Petr Fiala v souvislosti s nedostatkem nemocničních kaplanů zmínil také 

téma zajištění jejich financování a event. možnosti pomoci ze strany Rady. Následně 

přítomní členové o tomto tématu diskutovali. Diskutovaným tématem byla i podoba 

spirituální péče a systém psychosociální intervenční služby, který zmínila Mgr. Alice 

Strnadová, MBA. Na základě dohody přítomných členů bude PhDr. Lukáš Humpl – 

garant systému psychosociální intervenční služby v ČR – pozván na prosincové 

jednání Rady. 

• ThDr. Petr Jan Vinš informoval o Kaplanské konferenci SPOLEČNĚ - společné 

přemýšlení kaplanů nad současnou a budoucí podobou kategoriální pastorace v naší 

zemi, která se bude konat dne 14.10.2021 v prostorách Emauzského kláštera 

v Praze. 

• Mgr. Marcela Šrámková připomněla přítomným členům, že na prosincovém jednání 

Rady se bude projednávat aktualizovaný seznam nemocničních kaplanů, který bude 

následně k 1.1.2022 zveřejněn.  

 

Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 
 
Termín pro 16. zasedání – 14.12.2021 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 


