
Pro členy ČIS: K etickým zásadám Evropské Asociace Supervize 

Vstupem do EAS jsme přijali etické zásady asociace, které jsou pro nás závazné. Z toho vyplývá, že o nich sice 
můžeme vést diskusi, ale musíme je respektovat.  
Spíše než o aplikaci těchto zásad v českých podmínkách, lze mluvit o tom, co z toho v českých podmínkách pro nás 
vyplývá.  
V následujícím textu bude uvedena aplikace zásad Evropské Asociace Supervize na české podmínky s upozorněním na 
některé citlivé body. V textu tak budou odkazy na jednotlivé články etických zásad.  

V preambuli je jasně uvedeno, že celá organizace slouží ve prospěch zkvalitnění práce s klientem. Supervize tedy není 
jenom práce pro práci, ale směřuje k něčemu velmi konkrétnímu, a to je prospěch klienta. Z toho, a z celého dalšího 
textu (bylo by nutno jmenovat téměř každý bod) vyplývá, že etika toho, jak dělá terapii člen EAS, není pouze jeho 
věcí, nebo ji nelze přiřadit pouze jako problém ČPS, ale je jednoznačně problémem i ČIS.  
Jinými slovy stejný problém může být věcí ČPS, EAS, lékařské komory, atp., a každá společnost jej může řešit dle 
svých procedurálních zásad a kodexů. 
V preambuli se logicky píše o etických pravidlech jako o něčem, co chrání supervidované a klienty. Na naše poměry je 
supervidovaným a klientům věnována nezvykle vysoká péče. 
Dále se etická pravidla popisují jako normy sloužící k dosahování kvality a k naplnění cíle terapie. Co je pro české 
podmínky velmi důležité, o etických pravidlech se mluví jako o důležité informaci na venek, která do značné míry 
rozhoduje o důvěryhodnosti organizace!  

K bodu 2 (prospěch a práva supervidovaného a klienta), k bodu 3 (profesionální činnost supervizora) a dále k bodům 4 
(výcvik) a 5 (profesionální praxe): 
Pro naše podmínky z toho vyplývá:  

• klient musí být předem informován, že terapeut je supervidován, musí s tím souhlasit a musí vědět, co to 
znamená (bod 2.01)  

• terapeut musí pravdivě klienta seznámit se svým vzděláním a kvalifikací ( 2.02) a z toho vyplývá, že 
supervizor nepřijímá žádné zakázky, pro které nemá výcvik, a také že lektoři nabízejí vzdělání v oblastech, ve 
kterých mají požadovanou kvalifikaci a zkušenosti (4.02)  

• stejně tak před zahájením supervize je nutné klienta informovat o jeho právech na ochranu osobnosti, o jeho 
právu na zachování důvěrnosti informací (2.03)  

• Podobně lektoři mají kandidátům poskytnout před zahájením podrobné informace o programu, požadavcích, 
očekáváních, rolích a pravidlech (4.04)  

• je důrazně zakázáno jakkoli zneužívat supervidovaného, sexuální kontakt je přirozeně zakázán (2.04). Na 
tento požadavek navazuje poznámka k závazkům k supervidovaným, který nekončí kontraktem. I po 
ukončení kontraktu zůstává povinnost důvěrných informací, poskytnutí péče v případě nutnosti a 
nezneužívání vztahu (2.08). Z toho jednoznačně vyplývá, že nelze dělat supervizi někomu, kdo byl před tím u 
stejné osoby v terapii, nebo v sebezkušenostním výcviku. Na to navazuje upozornění na další neslučitelnost 
rolí: např. supervizor, který stejným supervidovaným radí jako klinický supervizor, supervizor pracující s 
týmem, nebo lektor. Doporučuje se to vůbec nedělat, nebo alespoň oddělit v prostoru a čase, nebo alespoň 
důsledně informovat o změně role. V českých podmínkách tuto neslučitelnost často nevidíme jako problém, 
natož abychom si uvědomovali, že může dojít k zneužití předchozího vztahu ( 3.09).  

• kontrakt je povinností na začátku supervize a jeho ukončení nesmí být v neprospěch supervidovaného (2.05). 
Na to navazuje povinnost supervizora vést supervidovaného tak, aby si uvědomoval etická a odborná témata, 
stejně jako právní odpovědnost své práce (3.03 a 3.04)  

• změny v kontraktu vyžadují vždy souhlas supervidovaného (2.06)  

• materiály ze supervizí lze použít k výzkumu, dalšímu vzdělávání, případně jiného zveřejnění jenom s 
písemným souhlasem a klienta (2.07)  

• monitorování supervizní činnosti je důležité a kromě ústních a písemných zpráv se doporučuje také diktafon, 
magnetofon a videorekordér (3.06)  

• je celoživotní povinností supervizora další vzdělávání a supervize své práce. Institut by proto měl k tomu 
logicky přispět (3.02 a 5.01)  

• supervizor nenahrazuje chybějící psychoterapii, i když ji může doporučit. Mimo jiné by se mohlo jednat o 
nedůstojné zacházení se supervidovaným (3.11 a 3.12)  

• v případě konfliktu kandidát výcvikového programu kontra klient se berou do úvahy:  

a. zákony a etické zásady  
b. prospěch klienta  
c. prospěch supervidovaného  
d. prospěch supervizora  
e. požadavky výcvikového programu  

• členové se mají na veřejnosti zdržet hanlivých poznámek a pomluv. Na druhé straně otevřená a odborná 
kritika uvnitř organizace a v příslušném fóru je vítána. Znamená to to, na co nejsme zvyklí - říkat věci tam, 
kde se mají a ne jinde.  

• členové mají právo vystoupit proti kolegovi, pokud se domnívají, že se nechová v souladu s etickými 
zásadami  



Z uvedeného materiálu a jeho rozboru etická komise ČIS navrhuje také procedurální zásady a sankce. Sankce nejsou 
nejdůležitější částí etiky, nicméně jsou nevylučitelné a velmi citlivé. Vynechat procedurální zásady a seznam jím 
odpovídajících sankcí znamená nevymahatelnost práva, stejně jako ponechání člena v nejistotě, jak a zdali vůbec 
důstojně s ním bude zacházeno, pokud poruší etická pravidla. Jak je uvedeno v komentáři k preambuli, etické 
požadavky se nevztahují pouze k supervizi, nebo více, ale hlavně ke klientovi, protože on je základním cílem terapie a 
supervize ji pouze zkvalitňuje. Terapeutické prohřešky člena jsou tudíž i věcí etické komise ČIS. 
V preambuli je uvedeno i užívání etických zásad, kdy se členové EAS můžou obrátit na komisi pro etiku a otázky 
povolání EAS. EAS může pozastavit členství člena, nebo dočasně zrušit jeho kontrakt o pokročilém výcviku.  
Analogicky k tomu etická komise ČIS navrhuje procedurální zásady a seznam odpovídajících sankcí.  

 
Návrh procedurálních zásad činnosti etické komise ČIS 

1. Etická komise ČIS vychází z etických zásad Evropské Asociace Supervize a prosazuje je  
2. Členové mohou vystoupit proti kolegovi, když mají důvod se domnívat, že se nechová ve shodě s etickými 

zásadami. Mohou tak učinit na valné hromadě ČIS, nebo písemným oznámením porušení etických zásad 
etické komisi ČIS. Písemné oznámení může podat i klient člena ČIS.  

3. Etická komise má právo vyzvat členy ČIS, kterých se záležitost týká, k podání vysvětlení. Etická komise má 
potom právo vycházet z dostupných informací.  

4. Pokud se některý z členů komise cítí osobně zaujatý, nebo je za zaujatého označen, a to před zahájením 
projednávání případu, bude etická komise rozšířena o jednoho člena, kterého stanoví na její žádost 
představenstvo. Člen etické komise, který je označený jako zaujatý se stává nehlasujícím přísedícím. Tento 
bod má zamezit patovým situacím, které vedou k zastavení procedurálního procesu a "vymahatelnosti 
sankcí".  

5. Uložená sankce odpovídá závažnosti porušení etických zásad a postoji člena k možné nápravě.  
6. Seznam a postup v ukládání sankcí:  

a. upozornění na porušování etických zásad  
b. upozornění na porušování etických zásad s výzvou k nápravě  
c. výstraha pro závažné porušování etických zásad a požadování nápravy  
d. pozastavení členství člena v ČIS, nebo dočasné zrušení jeho kontraktu o pokročilém výcviku  

7. Pozastavení členství v ČIS, nebo dočasné zrušení jeho kontraktu o pokročilém výcviku musí potvrdit, nebo 
nepotvrdit valná hromada ČIS. Sankce a, b, c, jsou plně v kompetenci etické komise. Etická komise informuje 
valnou hromadu o všech projednaných případech. Etická komise má za povinnost okamžitě informovat 
představenstvo a valnou hromadu o tom, že projednávání závažného porušení zásad bylo zmařeno. Tento 
bod také ohraničuje kompetence etické komise.  

8. Člen se má právo odvolat na valné hromadě. Valná hromada mu může vyhovět, ale v tom případě odvolává 
etickou komisi a volí novou. Jedná se také o opatření proti patovým procedurálním situacím. Autonomie 
komise umožňuje její autoritu a pružnost.  

9. Během projednávání případu je zachovávána důvěrnost informací.  
10. V případě porušení zákona etická komise plní oznamovací povinnost. V případě, že se porušení etických 

pravidel týká i jiných profesních organizací, např. ČPS, ČLK oznamovací povinnost etická komise nemá. 
Nicméně své závěry na vyžádání těchto organizací v rámci spolupráce poskytne. Vycházíme z toho, že ztráta 
morálního kreditu je vpodstatě sama o sobě velkým trestem a není potřebné aktivní znemožňování člena.  

Etická komise může být vyzvána členy ČIS a jeho orgány ke konzultaci, rozborům a návrhům řešení jakýchkoli 
problémů organizace.  

 


