
D  O  H  O  D  A1 

o účasti osob vykonávajících duchovenskou službu na sys tému poskytování 
posttraumatické interven ční péče  

(dále jen  „dohoda“) 

 

Účastníci: 

Ministerstvo vnitra  
se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, 
zastoupené Janem KUBICE, ministrem vnitra, 

a 

1. Ekumenická rada církví  
    se sídlem v Praze 10, Donská 370/5,  
    zastoupená  Mgr.  Joelem RUMLEM, předsedou, 

2. Česká biskupská konference 
    se sídlem v Praze 6, Thákurova 3,  
    zastoupená arcibiskupem pražským Mons. Dominikem DUKOU OP, předsedou 
   (dále jen „církevní smluvní strana“), 

 

uzavírají tuto dohodu: 

 

Článek 1 

Účel dohody 

 Účelem dohody je upravit poskytování posttraumatické intervenční péče (dále 
jen „intervenční péče“)  

1. příslušníkům Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 

2. zaměstnancům Policie České republiky a Ministerstva vnitra, jejich rodinným 
příslušníkům, osobám blízkým a  

3. osobám z řad veřejnosti, tj. obětem mimořádných událostí nebo trestných činů 
(dále jen „klient“), 

osobami, které vykonávají duchovenskou činnost. 

 

Článek 2 

                                                 
1 Dohoda byla zveřejněna ve Věstníku Ministerstva vnitra, částka 106/2011. 



Poskytování intervenční péče   

(1) Církevní smluvní strana se touto dohodou zavazuje zajistit bezúplatné 
poskytování duchovenských služeb v rámci systému intervenční péče v Policii České 
republiky (dále jen „policie“) podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 
vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.  

  (2) Církevní smluvní strana určí pro jednání s koordinátory intervenčních týmů  
a služebními funkcionáři policie zmocněnce, kteří budou realizovat vzájemný osobní  
a písemný styk související s intervenční péči u útvarů policie. 

(3) Intervenční péči mohou poskytovat jen osoby, které jsou pověřeny 
jednotlivými církvemi zastoupenými církevní smluvní stranou (dále jen „pověřená 
osoba“), jako členové intervenčních týmů zřízených u krajských ředitelství policie a 
krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a u Policejního prezidia České 
republiky,  pro klienty uvedené v čl. 1.   

(4) Pověřené osoby poskytují intervenční péči jako službu bezplatnou,  
v souladu s touho dohodou a závazným pokynem policejního prezidenta č. 21/2009, 
o posttraumatické intervenční péči a anonymní telefonní lince pomoci v krizi, ve 
znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 79/2010 (dále jen „závazný 
pokyn“). 

  

Článek 3 

Pověření k činnosti  

(1) Pověřená osoba prokazuje svoje oprávnění k zařazení do týmu písemným  
dokladem, který předloží koordinátorovi týmu. 

(2) V písemném dokladu musí být uvedeno jméno(a) a příjmení pověřené 
osoby, její rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, údaj o tom, kým byla pověřena, 
datum nabytí účinnosti pověření a doba jeho platnosti. 

(3) Koordinátor týmu seznámí služebního funkcionáře útvaru policie, u kterého 
je tým zřízen, s pověřenou osobou k členství v týmu.  Při pověřování a odvolávání 
pověřené osoby budou respektovány kompetence smluvních stran. 

(4) Koordinátor týmu seznámí pověřenou osobu, která je jmenována 
služebním funkcionářem do týmu, s obsahem této dohody, se závazným pokynem 
a poučí ji o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při 
poskytování intervenční péče nebo v přímé souvislosti s ní dozví. O uvedeném 
seznámení a poučení učiní koordinátor písemný záznam do evidence členů týmu, 
který pověřená osoba stvrdí svým podpisem. Zároveň jí vystaví průkaz o členství 
v týmu  (dále jen „průkaz“). 

(5) Pověřená osoba může být z účasti v týmu odvolána církevní smluvní 
stranou nebo vyřazena z týmu služebním funkcionářem na návrh koordinátora anebo 
uvolněna, když o to sama požádá. 



 

Článek 4 

Práva a povinnosti pověřených osob 

 (1) Pověřená osoba je oprávněna vstupovat do objektů policie, v nichž 
poskytuje intervenční péči. Při vstupu do těchto objektů je povinna prokázat své 
oprávnění průkazem. 

 (2) Pověřená osoba se při poskytování intervenční péče řídí závazným 
pokynem a při pohybu v objektech policie respektuje pokyny policistů. 

 (3) Církevní smluvní strana zajistí uvolnění pověřené osoby k poskytnutí 
intervenční péče, jestliže klient o ni požádá. 

(4) Jestliže klient požádá pověřenou osobu o poskytnutí intervenční péče 
v době jejího výkonu služby, je pověřená osoba oprávněna žádat koordinátora týmu 
o zajištění dopravy na místo poskytnutí intervenční péče. 

(5) Pověřená osoba je povinna se účastnit odborné přípravy organizované  
v souladu s čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 10 závazného pokynu. Její náklady na účast 
(ubytování a stravu) hradí za pověřenou osobu policie, náklady na dopravu hradí 
církevní smluvní strana. 

  

Článek 5 

Ochrana zdraví a odpovědnost za škodu 

(1) Bezpečnost a ochrana zdraví pověřených osob při poskytování intervenční 
péče je upravena právními předpisy. 

(2) Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování intervenční péče 
pověřenou osobou klientovi nebo policií pověřené osobě se posuzuje podle 
obecných právních předpisů. 

 

Článek 6 

  Závěrečná ustanovení 

(1) Dohoda se uzavírá na dobu tří let a může být písemně prodloužena 
formou dodatku, jestliže se smluvní strany dohodnou. Tuto dohodu lze též 
vypovědět. K podání výpovědi je oprávněn každý účastník dohody. Výpovědní doba 
je tři měsíce a začíná běžet ode dne, kdy je doručena všem účastníkům. Jestliže ji 
podá účastník církevní smluvní strany, zaniká jeho účast v dohodě, a podá-li ji 
Ministerstvo vnitra, ukončuje se dohoda. 



(2) Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž má každé platnost 
originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

(3) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všech zúčastněných stran. 

(4) Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují ji 
svými podpisy. 

 

V  Praze dne 27.09.2011  

Za Ministerstvo vnitra  

Jan KUBICE v. r.  

 

V Praze dne 06.10.2011 

Za Ekumenickou radu církví 

Mgr. Joel RUML  v. r. 

 

V  Praze dne 04.10.2011 

Za Českou biskupskou 
konferenci 

Mons. Dominik DUKA OP v. r. 

 

 


