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ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Datum konání:  22. září 2020 od 10 hod. 
Místo konání:  místnost č. 223A, budova Ministerstva zdravotnictví ČR 
 

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

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

                                  Mgr. Jaromír Odrobiňák, za Asociaci nemocnic ČR 
                                  Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ONP   
                                  Mgr. Marcela Šrámková, referent odboru ONP 
 
Nepřítomní:              doc. Damián Němec, dr., za Českou biskupskou konferenci - omluven 

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

Program zasedání: 

1. Přivítání a zahájení zasedání 

2. Prezence 

3. Jednání 

a. Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů MZ 

b. Rámcová smlouvy mezi nemocnicemi a církvemi, problematika Etického 
kodexu 

c. Informace o projektu „Nemocniční kaplan/ka: Kdo to je, co dělá a s čím může 
pomoci“ 

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 

 

Mgr. A. Strnadová, MBA přivítala přítomné členy Rady a ocenila spolupráci vedení ČBK a 

ERC při realizaci poděkování zdravotnickým pracovníkům za mimořádné nasazení 

v souvislosti s pandemií COVID-19 u příležitosti mezinárodního dne sester - 12. května - 

prostřednictvím rozeznění kostelních zvonů. 

 

Ad bod 3 

 

a) Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů MZ 

 

Vzhledem k neúplným údajům v seznamu nemocničních kaplanů nedošlo k jeho zveřejnění 

k původně plánovanému datu 1.1.2020. Členové Rady se v následné diskusi shodli, že 

aktualizovaný seznam bude zveřejněn k 1.1.2021, a to ve struktuře: jméno, příjmení, 

vysílající církev, zdravotnické zařízení, datum pověření vlastní církví a datum jmenování 

ČBK a ERC. Zástupci ČBK a ERC aktualizují seznamy nemocničních kaplanů a zašlou je 

Mgr. M. Šrámkové. 

 

Termín:  

• 30.9.2020 - zaslání aktualizovaných seznamů nemocničních kaplanů  

• 1.1.2020 - zveřejnění kompletního seznamu nemocničních kaplanů na portálu 

poradních orgánů MZ  

 

b) Rámcová smlouva mezi nemocnicemi a církvemi, problematika Etického kodexu 

 

Členové Rady konstatovali, že rámcová smlouva mezi nemocnicemi a církvemi a Etický 

kodex, které byly rozeslány všem členům, jsou finální verze a je možné je zveřejnit na 

portálu poradních orgánů MZ. 

 

Termín: 30.9.2020 

 

c) Informace o projektu „Nemocniční kaplan/ka: Kdo to je, co dělá a s čím může pomoci“ 

 

Mgr. M. Šrámková informovala, že dle informací zástupců zpracovatele daného projektu – 

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta a Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích – projekt v rámci TA ČR nebyl podpořen. Zpracovatel také poděkoval členům 

Rady za ochotu přijmout roli aplikačních garantů v daném projektu. 

 

Ad bod 4 – Různé 
 

• Na základě dotazu MUDr. Bc. M. Hrnčiarika informovala Mgr. A. Strnadová, MBA 

o aktuálním stavu novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování. Do projednávané novely zákona (ukončené 

meziresortní připomínkové řízení) nebylo ukotvení duchovní péče zařazeno.   

• ThDr. P. J. Vinš informoval o projektu Kategoriální pastorace, který se týká kaplanů 

nejen v nemocničním prostředí.  
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• MUDr. Bc. M. Hrnčiarik informoval, že ve vztahu k současné epidemiologické situaci 

týkající se šíření onemocnění COVID-19 se objevují případy, kdy nemocničním 

kaplanům není umožněn přístup k infikovaným pacientům. Vhodným řešením by 

mohlo být doporučení, aby nemocnice měly zpracovánu vnitřní směrnici k duchovní 

péči. 

• Ohledně vzdělávání nemocničních kaplanů byli členové Rady informováni, že na UK, 

Evangelické fakultě je na začátek roku 2021 plánován jeden mimořádný kurz a další 

kurzy by měly být realizovány také na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 

a Univerzitě Palackého v Olomouci.   

• Na příští jednání bude pozván prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., aby Radě představil 

projekt Kategoriální pastorace a event. možnost vzájemné spolupráce s Radou. 

Zajistí Mgr. Jaromír Odrobiňák. 

 
 
Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 
 
Termín pro 13. zasedání – 8.12.2020 od 10 hod v budově MZ. 
 
 
Zasedání ukončeno v 11:00 hod. 
 
Zapsala 
Mgr. Marcela Šrámková 
 
 
Schválil a podepsal 
předseda/místopředseda Rady 
 
 
Schválila  
Mgr. Alice Strnadová, MBA 
ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání 
hlavní sestra ČR 


