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ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ RADY PRO DUCHOVNÍ PÉČI VE ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Datum konání:  29. března 2022 od 10 hod. 
Místo konání:  MZČR 
 

 
Přítomní:             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. Marcela Šrámková, referent odboru ONP           

            
 
Nepřítomní:             Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ONP - omluvena 

          ThDr. Petr Jan Vinš, za Ekumenickou radu církví v ČR - omluvena 
          doc. Damián Němec, dr., za Českou biskupskou konferenci- omluven 
          Mgr. Anna Šourková, za Ekumenickou radu církví v ČR - omluvena 

 
Hosté:            Mgr. Pavel Ruml, Asociace nemocničních kaplanů, z. s. 

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

a. Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 
b. Seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních orgánů a jeho aktualizace 

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.                      
 

 

Průběh jednání:  

 

Ad bod 1, 2  

 

Úvodem jednání MUDr. Ing. P. Fiala přivítal přítomné členy a hosty a zahájil 17. zasedání 

Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví a seznámil je s programem zasedání. 
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Ad bod 3 

 

a) Aktuální situace v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví 

 

Členové Rady konstatovali, že v současné době není v souvislosti se situací na Ukrajině 

nutné činit další kroky pro zajištění duchovní péče přicházejících uprchlíků. Mgr. P. Ruml 

uvedl, že v centrech pro uprchlíky vznikají kaple s duchovní službou. MUDr. Bc. M. Hrnčiarik 

doplnil, že dle informací ThDr. P. J. Vinše vznikla ekumenická kaple také v Kongresovém 

centru v Praze, kde se střídají pověření kaplani.   

 

Na základě minulého jednání k problematice působení nemocničních kaplanů bez pověření 

církví, předložil MUDr. Bc. M. Hrnčiarik členům Rady návrh materiálu „Výzva k dodržování 

podmínek pro výkon povolání Nemocniční kaplan vyplývajících z Dohody o duchovní péči ve 

zdravotnictví“. Po proběhlé diskusi bylo navrženo dopracování materiálu, které připraví 

MUDr. Bc. M. Hrnčiarik, a jeho následné projednání na příštím jednání.  

 

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

 

Mgr. M. Šrámková konstatovala, že se seznam nemocničních kaplanů na portálu poradních 

orgánů dosud nebyl aktualizován, a to z důvodu chybějícího seznamu za ERC. 

MUDr. Bc. M. Hrnčiarik zmínil dopis ThDr. P. J. Vinše, který přislíbil dodání seznamu kaplanů 

v nejkratším možném termínu.  

 

Ad bod 4 – Různé 
 

• MUDr. Bc. M. Hrnčiarik informoval o setkání garantů postgraduálních kurzů pro 

nemocniční kaplany, které se bude konat dne 1. 4. 2022. 

• MUDr. Bc. M. Hrnčiarik informoval o připravovaném evropském setkání nemocničních 

kaplanů v Praze, které se plánuje na rok 2023.  

• MUDr. Bc. M. Hrnčiarik informoval o konferenci Společně: kaplanská služba 

v kategoriální pastoraci, která se bude konat dne 13. 10. 2022. 

 

 
Ad bod 5 – Termín pro příští jednání 
 
Termín pro 18. zasedání – 7. 6. 2022 od 10 hod., místnost 223k 
 
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 


