Dodatek č. 1
k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou
biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České
republice uzavřené dne 20. 11. 2006
Česká biskupská konference,
zastoupená jejím předsedou Mons. Dominikem Dukou,
reprezentující církev římskokatolickou a církev řeckokatolickou
(dále jen „katolická církev“),
a
Ekumenická rada církví v ČR,
zastoupená jejím předsedou Mgr. Joelem Rumlem,
reprezentující své členy dle výčtu uvedeného v Části V. (přičemž dodatek užívá výrazu
„členské církve“), (dále jen „ERC“),

připojují k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 (dále jen
„Dohoda“) dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), který upřesňuje a upravuje ujednání obsažená
v Dohodě i v jejích přílohách č. 1 a 2. Z důvodu návaznosti na Dohodu užívá Dodatek termínu
„duchovní péče“, přičemž považuje za rovnocenný též běžně užívaný termín „pastorační
péče“.
Část I.
Zvláštní předpis k vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní
péče
1. Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče se děje tam, kde
došlo k vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a církví, působící v místě, kde se
příslušné zdravotnické zařízení nachází. Vysílající církev přitom může vůči
zdravotnickému zařízení zastupovat více církví, mezi nimiž o tom dojde k dohodě. Pro
vyslání nemocničního kaplana uzavírají vysílající církev a zdravotnické zařízení písemnou
smlouvu, upravující činnost vyslaného kaplana v konkrétním zdravotnickém zařízení.
2. Podle Dohody se pod názvem nemocniční kaplan rozumí osoba, která poskytuje duchovní
péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví a smlouvy
s nemocnicí jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu.
3. Vyslání nemocničního kaplana se děje předáním jmenovacího dekretu.
4. Za katolickou církev vysílá nemocničního kaplana diecézní biskup či exarcha (resp. osoba
dočasně řídící diecézi či exarchát v době uprázdnění biskupského stolce či zabránění
výkonu úřadu biskupa), nebo jimi pověřená osoba.
5. Za členské církve ERC vysílá nemocničního kaplana příslušná autorita jednotlivé církve
určená jejími vnitřními předpisy, přičemž se vždy jedná buď o představitele její vyšší
správní jednotky, nebo o představitele celé církve v ČR (nikoli tedy o představitele na
lokální úrovni). Informace o příslušné vysílající autoritě členských církví ERC je přílohou
č. 4 Dohody.
6. Vyslání nemocničních kaplanů probíhá zpravidla při společné ekumenické bohoslužbě, na
kterou jsou pozváni zástupci církve římskokatolické, církve řeckokatolické a členských
církví ERC působících v daném místě.
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7. Podle Dohody se pod názvem dobrovolník v oblasti duchovní péče rozumí osoba, která se
ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana podílí na duchovní péči ve
zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví.
8. Vyslání dobrovolníků v oblasti duchovní péče probíhá obdobně podle ustanovení odst. 2
až 5 s tím rozdílem, že se při této příležitosti zpravidla nekoná ekumenická bohoslužba.
9. Vyslání nemocničních kaplanů, skončení a změny jejich vyslání členské církve oznamují
bez zbytečného prodlení příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC1. Vyslání
nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče, skončení a změny jejich
vyslání je žádoucí ze strany vysílající autority sdělit také zástupcům církve
římskokatolické, církve řeckokatolické a členských církví ERC, působících v daném
místě.

Část II.
Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana
1.
2.
3.
4.

Pověření vlastní církví.
Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni.
Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči.
Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující:
a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi
a v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví);
b) základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR,
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR;
c) znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky;
d) znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice;
e) znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví;
f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích;
g) minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční.

Část III.
Kvalifikační předpoklady dobrovolníka
1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem.
2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad
a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských
církvích ERC.
3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR,
světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR.
4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.

1

V době podpisu tohoto Dodatku je koordinující složkou ze strany ČBK její Rada pro zdravotnictví a ze strany
ERC její Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních.
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Část IV.
Přechodná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují do dvou let od data účinnosti tohoto dodatku Dohody všechna
dosud udělená pověření ke službě nemocničního kaplana a dobrovolníka uvést do souladu
s Dohodou a tímto Dodatkem.
2. Splnění všech kvalifikačních předpokladů stanovených výše v částech II. a III. bude
vyžadováno v plném rozsahu po 7 (sedmi) letech od data účinnosti tohoto dodatku
Dohody. Tato doba má sloužit především pro vybudování vzdělávacího systému
umožňujícího splnit požadavky kladené Dohodou ve znění tohoto dodatku.
3. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je možné uvnitř členských církví ČBK a ERC
(zvláště v katolické církvi) rozlišit nemocniční kaplany na nemocniční kaplany v užším
slova smyslu a na pastorační asistenty; práce pastoračních asistentů a dobrovolníků je
řízena nemocničním kaplanem v užším slova smyslu. Zařazení kategorie „pastorační
asistent“ sleduje umožnit oficiální vyslání těch, kteří s několikaletou dobrou praxí
poskytují pastorační péči ve zdravotnických, resp. sociálních zařízeních, ale nemají
dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. Toto
rozlišování je interní církevní záležitostí, vůči zdravotnickým zařízením se nadále užívá
zavedené rozlišení „nemocniční kaplan“ a „dobrovolník v oblasti duchovní péče“.
4. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 platí následné kvalifikační předpoklady:
A. pro nemocničního kaplana v užším slova smyslu (NK):
a) dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni;
b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6);
c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky);
d) pověření vlastní církví.
B. pro pastoračního asistenta (PA):
a) alespoň úplné středoškolské vzdělání;
b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6);
c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky);
d) pověření vlastní církví.
C. pro dobrovolníka v oblasti pastorační péče (D):
a) pověření vlastní církví;
b) teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. v katolické církvi
toto minimum zahrnuje komentovaný výklad Kréda a Desatera a základní znalosti
svátostí a zásad duchovního života);
c) základní znalosti pastorace nemocných;
d) praxe v průběhu přípravy.
5. Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů pro vyslání nemocničního kaplana
a pastoračního asistenta v oblasti pastorační péče se ověřuje pohovorem (zkouškou) před
komisí, jmenovanou příslušnou autoritou katolické církve (zpravidla biskupský vikář pro
pastoraci nemocných) či členské církve ERC. Do komise je vždy přizván zástupce druhé
smluvní strany, který v ní má postavení pozorovatele. V kompetenci této autority pak je
doporučit, nebo nedoporučit vysílající autoritě katolické církve nebo členské církve ERC,
aby vyslala nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti duchovní péče do
konkrétního zdravotnického zařízení. Způsobilost dobrovolníka ověřuje nemocniční
kaplan.
6. Vysílající církev pak zajistí v brzké době následné vzdělání NK a PA v těchto oblastech:
a) pastorace a spiritualita nemocných;
b) speciální kapitoly z religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí a sekty;
c) kontakty a spolupráce s představiteli jiných křesťanských církví na území, kde se
zdravotnické zařízení nachází;
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d) základní orientace v medicínských oborech;
e) základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;
f) duchovní formace (účast na formačně vzdělávacích setkáních).
Část V.
Závěrečná ustanovení
1. Členskými církvemi ERC jsou nemocniční kaplani vysíláni způsobem odpovídajícím
tradicím a vnitřním předpisům jednotlivých církví. Pravidla pro vysílání jsou uvedena
v příloze k tomuto Dodatku. Jakékoli změny jsou členské církve ERC povinny neprodleně
sdělit příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC i ostatním členským církvím ERC.
2. Ustanovení této dohody se analogicky uplatní také pro sociální a obdobná zařízení.
3. Výjimku z kvalifikačních požadavků pro jednotlivé nemocniční kaplany může po
skončení přechodného období udělit ze závažných důvodů a po vzájemné dohodě
pověřená autorita jedné ze smluvních stran, tj. ČBK a ERC (udělení výjimky se týká
zpravidla lékařů, psychologů a obdobných profesí).
4. Vzhledem k právní povaze ČBK a ERC se ustanovení Dohody (včetně jejích příloh
a dodatků) vztahují na katolickou církev a členské církve ERC uvedené výčtem v odst. 5.
Tyto církve se zavazují k tomu, že při výběru kandidátů nemocničního kaplanství budou
(vedle svých interních požadavků) dbát na osobnostní kvality uchazeče, zvláště
ekumenickou otevřenost (vyznačující se především vstřícnou spoluprací s duchovními
jiných církví) a schopnost komunikace.
5. Seznam členských církví ERC, na které se vztahuje Dohoda včetně příloh a dodatků:
− Apoštolská církev;
− Bratrská jednota baptistů;
− Církev bratrská;
− Církev československá husitská;
− Českobratrská církev evangelická;
− Evangelická církev augsburského vyznání v České republice;
− Evangelická církev metodistická;
− Jednota bratrská;
− Pravoslavná církev v českých zemích
− Starokatolická církev v ČR;
− Slezská církev augsburského vyznání;
6. Práva z této Dohody a jejího Dodatku se vztahují také na Církev adventistů sedmého dne,
pozorovatele ERC, která se dne 29. 06. 2011 zavázala dodržovat Dohodu a její Dodatek.
7. Tímto dodatkem se ruší dosavadní přílohy č. 1 a č. 2 Dohody a přidává se příloha č. 4
uvedená v čl. I. odst. 5 tohoto Dodatku.
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Mons. Dominik Duka
za ČBK

Mgr. Joel Ruml
za ERC v ČR

V Praze 12. 12. 2011
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