Statut etické komise při ČMPS
I. Základní ustanovení
1. Etická komise při ČMPS (dále jen Komise) byla ustavena Radou ČMPS dne 15. 9. 2011
na základě výsledků voleb konaných korespondenčně v období od 24. 6. do 22. 7. 2011.
2. Komise působí v rámci ČMPS a posuzuje etické aspekty související s pracovní činností
psychologů. Ve svém postavení a jednání je autonomní. Komise nemá výkonnou
pravomoc. Je expertním orgánem Rady ČMPS, navrhujícím stanoviska a opatření sloužící
jako podklady pro rozhodování Rady ČMPS. Bez souhlasu (schválení) Rady ČMPS nesmí
Komise vystupovat ani poskytovat jakékoli písemnosti vně ČMPS. O své činnosti podává
1x ročně zprávu Radě ČMPS.
3. Činnost Komise zajišťuje po technicko-administrativní stránce zřizovatel - Rada ČMPS,
která rovněž zajišťuje vzdělávání členů Komise v oblasti etiky. Pokud dojde ke změnám
ve složení Komise, je Rada ČMPS povinna zajistit plynulou návaznost její činnosti, práv a
povinností.
II. Složení Komise
Složení Komise je takové, aby byla schopna zajistit kompetentní posouzení stížností a
podnětů z hlediska etického i odborného tak, aby byla zajištěna nestrannost a objektivita
posuzování.
1. Počet členů Komise je minimálně 7 a maximálně 11. O aktuálním počtu členů rozhoduje
Rada ČMPS. Funkční období člena Komise je 4 roky. Dovolba členů probíhá každý rok
nebo podle potřeby. Jmenování je možné opakovaně na základě výsledků voleb, nejvíce
však dvakrát po sobě.
2. Členství v Komisi vzniká na základě zvolení navržených kandidátů členy ČMPS. Členství
je čestné a je neslučitelné se záznamem v trestním rejstříku. Výpis z rejstříku trestů doloží
členové Komise při nástupu do funkce. Členy Komise mohou být pouze členové ČMPS,
kteří souhlasí se svým členstvím a jeho zveřejněním. Členové jsou vázáni mlčenlivostí
o informacích a skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti se svým členstvím v Komisi.
3. Komise volí ze svých členů kandidáta na předsedu a místopředsedu, předsedou a
místopředsedou se člen komise stane v případě jmenování Radou ČMPS. Funkční období
předsedy a místopředsedy je jeden rok.
Tatáž osoba může být předsedou a místopředsedou nejvýše dvě po sobě následující
funkční období. Rada ČMPS může předsedu kdykoli odvolat.
Předseda jedná za komisi s orgány ČMPS a v případě předchozího souhlasu Rady ČMPS
pro konkrétní případy i navenek. Připravuje pořad schůzí a rovněž schůzím předsedá.
V případě vlastní nepřítomnosti pověřuje předseda řízením schůze místopředsedu nebo
některého ze členů Komise.
4. K zániku členství v Komisi může dojít:
a. odstoupením z funkce na vlastní žádost bez udání důvodu, přičemž své rozhodnutí
člen Komise oznámí písemně předsedovi Komise odstupující člen, předseda komise
pak radě ČMPS;
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b. písemným odvoláním člena Komise zřizovatelem v průběhu funkčního období
s odůvodněním tohoto rozhodnutí, a to pro provinění proti statutu Komise nebo pro
neomluvenou neúčast na práci Komise po dobu delší než 6 měsíců. Návrh na odvolání
člena podává předseda/předsedkyně Komise Radě ČMPS. O návrhu rozhoduje Rada
ČMPS;
c. automaticky po skončení funkčního období;
d. úmrtím.
III. Práva a povinnosti členů Komise
1.

2.

Povinností člena Komise je účastnit se jednání Komise a podle svých znalostí se
nestranně podílet na její činnosti a vyřizování agendy související s touto činností. Každý
člen Komise má právo vyjádřit své stanovisko.
Kandidáty pro volbu do Komise navrhuje Rada ČMPS na základě návrhů z řad členů
ČMPS. Členy Komise volí členové ČMPS na sněmu nebo korespondenční volbou.
Seznam členů, změny ve složení Komise a kontakty na korespondenční adresy jsou
veřejně přístupné na webových stránkách ČMPS (www.cmps.ecn.cz).

IV. Zásady činnosti Komise
Komise zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Zasedání svolává a řídí
předseda Komise nebo jím pověřený člen Komise. Předseda je povinen Komisi svolat,
požádají-li o to nejméně tři její členové. V případě, že předseda jednání nesvolá, mohou se
členové komise obrátit na Radu ČMPS, aby vzniklou situaci řešila. Předseda Komise je
oprávněn podepisovat stanoviska vydaná Komisí, jakož i další dokumenty týkající se její
činnosti. Předseda je oprávněn ustavit „pracovní skupiny“ členů Komise k plnění jejích
dílčích úkolů.
1. Schůze a obecný jednací řád
a. Schůze svolává předseda Komise. Schůze se konají vždy, když je třeba řešit aktuální
úkol s etickým rozměrem. Schůze Komise jsou neveřejné.
b. Pro konání schůze je zapotřebí účast nadpoloviční většiny členů Komise.
c. Předseda Komise může dát souhlas s účastí na jednání Komise i expertům a hostům
z řad členů i nečlenů ČMPS po předchozím projednání se členy Komise.
d. Komise přijímá své závěry na základě dosaženého konsensu všech přítomných členů.
V případě, že by konsensu nebylo možno dosáhnout, přistoupí se k hlasování.
O výsledku hlasování v tomto případě rozhoduje prostá většina všech členů komise.
2. Komise projednává:
a. obecné a konkrétní otázky z oblasti etiky činnosti psychologů;
b. stížnosti, které souvisejí s dodržováním etiky výkonu profese psychologa (podrobněji
viz Jednací řád);
c. a podněty, které souvisejí s dodržováním etiky práce psychologa (podrobněji viz
Jednací řád);
d. odpovídá však za dodržení předpisů o ochraně osobnosti, ochraně osobních údajů a za
dodržování dalších právních předpisů v souvislosti s takto projednávanými věcmi.
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3. Výstupy činnosti Komise
a. Zápisy ze schůzí Komise jsou předávány členům Komise.
b. Závěrečné zprávy o jednotlivých případech řešených Komisí jsou předávány Radě
ČMPS.
c. Zápisy ze schůzí Komise i závěrečné zprávy o jednotlivých případech jsou řádně
ukládány v archivu ČMPS, ve složce Etické komise.
d. Vyjádření Komise podle povahy věci může být dáno na vědomí také dalším
zúčastněným osobám.
e. Komise dává podněty Radě ČMPS k řešení případů a ke zveřejňování etické
problematiky pro odbornou i laickou veřejnost. Zobecněná „dobrá praxe“ je
zveřejňovaná na webových stránkách ČMPS.
4. Spolupráce
Komise spolupracuje podle potřeby s etickými komisemi dalších odborných společností.
V. Závěrečná ustanovení
Tento statut byl projednán Komisí na zasedání dne 28. 5. 2012; schválen Radou ČMPS 13. 2.
2013 a tímto dnem nabývá účinnosti.
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