
Česká biskupská konference, 
Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6,  IC  00540838, 
zastoupená kardinálem Dominikem Dukou (dále ČBK) 

a  

Ekumenická rada církví, 
Donská 370/5, 101 00 Praha 10,  IC  00127370, 
zastoupená předsedou Danielem ‘Ženatým a generálním sekretářem Petrem Janem Vinšem 
(dále ERC) 

vědomy si potřeby vydávat v prostředí Policie ČR a ostatních bezpečnostních sborů  svědectví 
o křesťanské víře a naději v jednotě, uzavírají 

Dohodu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru 
Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů  

Čl. 1 Pojetí a úkol duchovní služby 

(1) Účelem této Dohody je stanovit v souladu s právními předpisy a v duchu bratrské jednoty 
a křesťanské lásky v ekumenickém duchu podmínky pro vzájemnou spolupráci při zajišťování 
duchovní služby v prostoru Policie České republiky a ostatních bezpečnostních sborů  (dále 
Policie). 

(2) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají osoby pověřené jednotlivými církvemi 
a vyslané ČBK a ERC (dále kaplani). 

(3) Duchovní služba je poskytována na ekumenickém základě. 

a) Duchovní služba je nabídkou pomoci všem osobám činným v Policii, případně  jejich 
rodinným příslušníkům a blízkým. 

b) Každý jako jednotlivec má právo pomoc duchovního pro sebe vyžádat, přijmout ji 
nebo odmítnout. 

c) Chápání služby duchovního v prostoru Policie je nemisijní, služba duchovního 
v tomto prostoru není motivována snahou o získání nových členů  pro svou víru či 
církev. 

(4) Úkolem duchovní služby je zejména: 

a) podporovat vedoucí funkcionáře všech stupňů  v jejich odpovědnosti za naplňování 
a ochranu lidského rozměru života každé osoby činné v prostoru Policie, 

b) nabízet pomoc při řešení osobních krizí i těžkostí, které vznikají v pracovním, 
osobním a rodinném životě  pracovníků  Policie, 

c) přispívat k rozvíjení a prohlubování demokratických tradic evropské kultury 
v Policii, 



d) vytvářet podmínky pro naplňování ústavně  zaručených lidských práv, která souvisej 
se svobodou vyznání pro pracovníky Policie ve všech situacích spojených s piněním 
jejich služebních a pracovních povinností. 

(5) Duchovní služba není chápána jako náhrada práce psychologů  či lékařů. Při poskytování 
duchovní služby spolupracují kaplani s psychology, peery, pracovníky skupin krizové 
intervence a dalšími odborníky. 

Čl. 2 Status kaplana, jeho pověřeni, vysláni a kvalifikační předpoklady 

(1) Pověření ze strany odpovědného orgánu příslušné církve a vyslání ze strany ČBK a ERC je 
nezbytným předpokladem pro výkon duchovní služby ve smyslu této Dohody. Seznam 
odpovědných orgánů  jednotlivých církví je součástí přílohy této Dohody. 

(2) Pověření kaplana i jeho odvolání uděluje pověřující církev písemně. 

(3) Kvalifikační předpoklady výkonu služby kaplana jsou: 

a) schopnost komunikace ve specifickém pro,středí Policie, schopnost snášet zvýšenou 
fyzickou a psychickou námahu a samostatnost, 

b) příslušnost k Policii ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků  bezpečnostních sborů  o služebním poměru příslušníků  bezpečnostních 
sborů, 

c) dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně  v bakalářském stupni v teologickém 
studijním programu, 

d) alespoň  tři roky působení v obecné pastorační péči. 

(4) Kaplan podepíše prohlášení tohoto znění: 

Já, N. N., duchovní církve N., prohlašuji, že jsem seznámen s podmínkami stanovenými 
Dohodou mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví o duchovní 
službě  v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech, za jakých budu jako společný 
zástupce všech církví účastných na této smlouvě  působit v duchovní službě. 

Přijímám toto poslání jako skutečnou službu, chci veškerou svoji vnější činnost 
podporovat osobní modlitbou. Spoléhám se na Bolí pomoc a také na modlitby všech 
církví, které mne do této služby vysílají. 

Jsem si vědom, že mohu působit v této službě  jen tehdy, jestliže bude trvat platnost 
mého pověření od mé vlastní církve a vyslání od ERC a CBK. 

Chci přispívat k vytvářeni bratrského společenství mezi duchovními v Policii ČR 
a ostatních bezpečnostních sborech. 

Kéž mi Bůh k tomu pomáhá. Amen. 



Čl. 3 Struktura vzájemné spolupráce 

(1) Se souhlasem smluvních stran se zřizuje Rada pro duchovní péči v Policii ČR a ostatních 
bezpečnostních sborech (dále jen „Rada"), která zajišťuje jejich vzájemnou spolupráci. 

(2) Členy Rady jsou: dva zástupci ČBK, dva zástupci ERC a s poradním hlasem koordinátor 
duchovní služby. 

(3) Rada zasedá dle potřeby, nejméně  však jedenkrát ročně. 

(4) Rada především: 

a) řeší významné a koncepční otázky spojené s poskytováním duchovní péče v Policii, 

b) vyjadřuje se k aktuálním záležitostem, které se týkají duchovní péče v Policii, řeší 
neshody a nejasnosti ve vztahu k této Dohodě, 

c) spolupracuje s experty a institucemi na řešení odborných otázek souvisejících 
s poskytováním duchovní péče v Policii, 

d) zabývá se otázkami působení konkrétních kaplanů, vyslovuje se k práci kaplanů, 
uděluje vyslání jménem ERC a ČBK, 

e) volí koordinátora duchovní služby pro zajištění komunikace mezi smluvními 
stranami této Dohody a Policií. Funkční období koordinátora duchovní služby je 
zpravidla 5 let. 0 případném prodloužení funkčního období rozhoduje Rada. 

(5) Rada se schází dle potřeby, nejméně  však jedenkrát ročně. Volí ze svého středu na období 
jednoho roku předsedu, který setkání svolává a řídí. V případě  potřeby může iniciovat svolání 
Rady kterákoli ze smluvních stran. 

(6) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

(7) Rada se usnáší jednomyslně. 

Či. 4 Práva a povinnosti kaplana 

(1) Smyslem činnosti kaplana je být důvěryhodným i důvěrným partnerem při řešení osobních, 
existenciálních, duchovních, etických a morálních otázek a potřeb. 

(2) Kaplan vykonává duchovní službu dobrovolně. 

(3) Kaplan je ve své činnosti nezávislý a o skutečnostech, které se dozví v rámci výkonu 
duchovní služby, zachovává mlčenlivost. 

(4) Kaplan při výkonu duchovní služby dodržuje zákony, vyhlášky a další předpisy. 

(5) Kaplan se průběžně  vzdělává podle aktuálních potřeb a zásad stanovených Radou. 



Čl. 5 Závěrečná ustanovení 

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

(2) Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými doplňky číslovanými ve vzestupné 
řadě  po dohodě  obou smluvních stran. 

(3) Tuto Dohodu lze ze závažných důvodů  písemně  vypovědět s tím, že její platnost skončí 
uplynutím šesti kalendářních měsíců  následujících po měsíci, v němž byla výpověd' doručena 
druhé smluvní straně. 

(4) Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

V Praze dne 14. 4. 2020 

Za Českou biskupskou konferenci: 

71  4,   

kardinál Dominik Duka v. r. 

Za Ekumenickou radu církví: 

Mgr. Daniel Ženatý 

ThDr. Petr Jan Vinš v. r. 
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