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Etický kodex sdružení České duly 

1. Sdružení České duly chápe profesi duly jako profesionála v oblasti pomáhající  profese, 

jehož hlavní kompetencí je pomáhat  a provázet ženu na její individuální cestě 

k vlastnímu porodu v takové míře, na kterou je žena sama připravena. Česká dula 

poskytuje především emocionální, psychickou i fyzickou podporu, předává zkušenosti 

a potřebné informace ženě a její rodině. Dula sdružení České duly doprovází ženu 

k takovému porodu, jaký si žena sama vybere a způsobem, na jakém se společně 

dohodnou,  je s klientkou v dobrém kontaktu a provází klientku celým předporodním, 

porodním a poporodním procesem v míře stanovené vzájemným kontraktem. Pokud 

dula sdružení České duly působí na úrovni osvěty, vzdělávání či politiky, odděluje tuto 

práci od přímé práce s klienty. 

2. Česká dula je připravena klientku doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v 

porodním domě nebo při porodu doma. Při porodech doma doprovází klientku jen 

tehdy, pokud je žena současně také v péči porodní asistentky.    

3. Česká dula neposkytuje zdravotnické služby a nepřebírá žádnou zodpovědnost za 

zdravotní stránku porodu, nezasahuje do kompetencí lékařů, porodních asistentek ani 

dalšího zdravotnického personálu. Česká dula nezasahuje do oblastí, které nejsou v její 

kompetenci, má dobrý přehled o hranicích své profese a plně je respektuje. Česká 

dula má kontakty na odborníky z oblastí pomáhajících profesí, kteří mohou ženu 

podpořit či ji pomoci v případě, že její potřeby nespadají do kompetencí duly Českých 

dul.   

4. Česká dula klienta informuje pravdivě a přesně o své profesní kvalifikaci a na požádání 

svou kvalifikaci doloží příslušnými doklady. 

5. Česká dula je plně odpovědná za úkony, rady i doporučení, které v rámci své práce 

poskytuje. Ctí rámec dohodnutého kontraktu a přijme jen takovou zakázku, která 

odpovídá úrovni jejích zkušeností a znalostí vzhledem k potřebám klientky. 

6. Česká dula plně respektuje lidská práva, lidskou důstojnost i svobodu volby klientky. Plně 

respektuje odpovědnost klientky za svá rozhodnutí i za jejich případnou změnu. Dula 

své služby poskytuje vždy s akceptací individuálních hodnot, postojů a přání každého 

jedince. Klientku provází bez ohledu na národnost, sociální postavení klientky či členů 

její rodiny.  Česká dula jedná v souladu s platným právem a nepodporuje, nepřispívá 

a nenapomáhá vědomě jednání, jež je nepoctivé, nezákonné, neprofesionální nebo 

diskriminační. 
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7. Česká dula má právo odmítnout poskytnutí svých služeb z odborných a kapacitních 

důvodů nebo z důvodů, které odporují jejímu svědomí.   

8. Česká dula zachovává během spolupráce s klientkou i po jejím skončení mlčenlivost 

ohledně informací, které se v průběhu spolupráce dozvěděla.  Během své práce dbá 

na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a daty v souladu s platnou 

legislativou. Získané informace zveřejňuje jen tehdy, je-li tak jasně domluvena 

s klientem a v takové podobě, kterou klient písemně odsouhlasil. Česká dula 

zachovává mlčenlivost také ohledně informací, které se dozvěděla v průběhu 

supervize, intervize či vzdělávacích aktivit o jiných kolegyních, s výjimkou bodu 11. 

9. Česká dula má povinnost se průběžně vzdělávat v souladu s Akreditačním řádem 

sdružení České duly a prochází pravidelnou supervizí. Důležitou kompetencí České 

duly je umět pečovat sama o sebe a svoje znalosti používat k tomu, aby se dobře 

rozvíjela jako profesionál v oblasti pomáhající profese. Duly sdružení České duly 

prochází 3,5 letým výcvikem, který sestává ze sebezkušenostní části, výukové části a 

supervidované praxe. 

10.  Etická komise sdružení České duly má právo a povinnost vyjadřovat se k problémům 

souvisejícím s odbornou a etickou úrovní poskytování služeb duly a k dodržování 

tohoto etického kodexu. Komise může porušování odborných a etických pravidel řešit 

pohovorem s příslušnou dulou, případně odebráním či pozdržením platnosti certifikace 

duly, podmínečným vyloučením ze sdružení České duly nebo může uložit dule 

povinnost pracovat po stanovenou dobu pod supervizí konzultantky.  

11. Vzájemné vztahy mezi dulami sdružení staví na kolegiálním, čestném a společensky 

korektním jednání.  Pokud je členka sdružení České duly přesvědčena, že kolegyně 

jedná neetickým způsobem, konfrontuje ji s tímto faktem. Při neúspěšném řešení se 

zavazuje informovat etickou komisi Českých dul. 

12. Povinností České duly je dodržovat tento etický kodex. Dále má povinnost hájit svou 

profesionální i lidskou čest, dodržovat zákony ČR, respektovat obecně uznávané 

morální, etické a společenské normy a bránit poškození dobrého jména a pověsti 

členů sdružení České duly. 

Česká dula je buď certifikovaná Česká dula, dula absolvent, a dula ve výcviku (která se právě účastní výcviku sdružení 
České duly) nebo absolventka vzdělávacího programu pro duly pořádaného organizací, jejíž certifikát sdružení 
České duly uznává, a je zároveň členkou sdružení České duly. Povinnost dodržovat etický kodex mají všechny duly 
účastnící se aktuálně výcviku sdružení České duly a to i v případě, že nejsou členkami sdružení. 

** Podněty pro komisi může veřejnost podávat písemně na adresu sdružení (České duly o.s., Pod Ďáblem 936, 252 
81 Petrov u Prahy nebo na mailový kontakt  uvedený na www.mojedula.cz).          

              
 


