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ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Datum konání:  26. ledna 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  
                                  Mgr. Anna Šourková, za Ekumenickou radu církví v ČR 

                                  Mgr. Marcela Šrámková, referent odboru ONP  
 
Nepřítomní:             Mgr. Jaromír Odrobiňák, za Asociaci nemocnic ČR - omluven 
                                 Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ONP - omluvena 

 
Hosté:                      Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 
  

Program zasedání: 

1. Přivítání a zahájení zasedání 

2. Prezence 

3. Jednání 

a. Projekt Kategoriální pastorace 

b. Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů  

c. Informace o pomoci nemocničních kaplanů v době pandemie 

4. Různé 

5.  Termín pro příští jednání 

 

 

 

Zahájení zasedání:  

Přivítání a úvodní slovo MUDr. Ing. Petr Fiala  

 

Zasedání Rady řídil: 

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

 

Ad bod 1 

 

MUDr. Ing. P. Fiala přivítal na jednání přítomné členy a také Mons. prof. PhDr. T. Halíka, 

Th.D., který se jednání zúčastnil jako host.  

 

Ad bod 3 

 

a) Projekt Kategoriální pastorace. 

S projektem Kategoriální pastorace seznámil přítomné členy Mons. prof. PhDr. T. Halík, 

Th.D. Po úvodu, ve kterém stručně přiblížil vznik a fungování České křesťanské akademie, 

z. s., se věnoval obsahovému zaměření projektu. Projekt je zaměřen na široké spektrum 

duchovního doprovázení – v nemocnicích, v armádě, na univerzitách, ve vězeních, je 

realizován po dobu 3 let, tj. do roku 2022. Výstupem projektu, jak uvedl Mons. prof. 

PhDr. T. Halík, Th.D. bude konference, na které budou prezentovány výsledky projektu. 

 

Následně byly diskutovány podrobnosti obsahu projektu a jeho přínos, příp. možnost využití 

pro Radu pro duchovní péči ve zdravotnictví i pro obě asociace kaplanů. 

 

b) Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů MZ 

 

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

k původně plánovanému datu 1.1.2021. Po následné diskusi se členové Rady shodli, že 

v termínu do 15. února 2021 budou zástupci ČBK a ERC zaslány aktuální seznamy 

Mgr. M. Šrámkové a neprodleně dojde k jejich zveřejnění, a to ve struktuře: jméno, příjmení, 

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

ČBK a ERC.  

 

Termín:  

• 15.02.2021 - zaslání aktualizovaných seznamů nemocničních kaplanů a následně 

zveřejnění na portálu poradních orgánů MZ 

 

c) Informace o pomoci nemocničních kaplanů v době pandemie 

 

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

vítaná ve všech zařízeních, kde nemocniční kaplani působí. Vzhledem k tomu, že 

nemocniční kaplani jsou zaměstnanci nemocnic, je jejich vstup i na covidová pracoviště 

v zásadě bez problémů. V této souvislosti však byla zmíněna potřebnost očkování 

nemocničních kaplanů. Dle dostupných informací zatím nemocniční kaplani mezi 

preferované profese zařazeni nejsou.  

 

Ad bod 4 – Různé 
 

• Mgr. A. Šourková informovala o změně na postu předsedy Asociace nemocničních 

kaplanů z. s., předsedou byl zvolen bratr P. Ruml. Na základě této změny 

Mgr. A. Šourková oznámila ukončení svého působení v Radě a rozloučila se 

s přítomnými členy. MUDr. Ing. P. Fiala poté za všechny členy poděkoval 
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Mgr. A. Šourkové za její působení v Radě.  

• Mgr. M. Šrámková informovala o novém příkazu ministra zdravotnictví č. 5/2021, 

kterým byl vydán aktualizovaný statut a jednací řád Rady. Aktualizace se týká 

především možnosti hlasování per rollam. 

• doc. D. Němec, dr. informoval o problémech probíhajícího kurzu pro nemocniční 

kaplany na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. ThDr. P. J. Vinš doplnil 

informace o zkráceném kurzu pro doplnění kvalifikace pro nemocniční kaplany, který 

bude probíhat na Evangelické teologické fakultě. 

 
Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 

 
Termín pro 14. zasedání – 18.05.2021 od 10 hod. 
 

 
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 


