Smlouva o poskytnutí koučovacích služeb
Hana Hola, Běchorska 2229/15, 193 00 Praha, IČ 05308615
Těl.: +420 728 616 197, ěmail: inspiracě@hanahola.cz, skypě: hankaurbanovahola
(dalě jěn „kouc“)
a
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(dalě jěn „kliěnt“)
(dalě takě spolěcně „strany“ ci jědnotlivě „strana“)
spolu uzavírají nízě uvěděněho dně tuto smlouvu o poskytnutí koucovacích sluzěb.
Čl. 1 – Prědmět smlouvy
(1)

(2)

(3)

(4)

Kouc sě zavazujě poskytnout Kliěntovi koucovací sluzby v souladu sě standardy IČF (Intěrnational Čoach
Fěděration, dalě jěn „IČF“) a ětickym koděxěm IČF.
Koucovaní vychazí z toho (prěsvědcění), zě kazdy jě jědiněcny a kazdy ma v sobě potěncial. Kouc pomaha
Kliěntovi objěvit v něm to nějlěpsí a najít pro něj cěstu sitou na míru osobnosti a situaci Kliěnta. Kouc jě
něstranny pruvodcě.
Kouc vyuzíva maximalně svych koucovacích dovědností k posunu Kliěnta směrěm, ktěry pojměnovava
Kliěnt. Kouc sě zavazujě dalě sě vzdělavat v koucovacích dovědnostěch pro zajistění kvality sluzěb.
V prípadě tzv. „all-in spolupracě“ tj. spolupracě, kdy koucovací sětkaní probíhají kazdy tyděn, muzě Kliěnt
kontaktovat Koucě i mězi těmito sětkaními.
(4.1)

(5)

Kliěnt muzě Koucě kontaktovat formou těxtovych zprav, kratkych ěmailu ci kratkych az 10 minutovych
tělěfonatu.

(4.2)

Úcělěm těchto mimoradnych kontaktu jě moznost okamzitěho získaní nadhlědu v něnadalych situacích.

(4.3)

Čílěm jě intěnzivnějsí posun Kliěnta.

V zajmu Koucě i Kliěnta jě, aby koucovací sluzby měly pro Kliěnta prínos:
(5.1)

(5.2)

(5.3)

V prípadě, zě kouc usoudí, zě koucovaní pro Kliěnta nění prínosně něbo by mu lěpě pomohl jiny
odborník, proběrě svuj pohlěd s Kliěntěm.
V prípadě, zě Kliěnt ma pocit, zě mu koucovaní něprinasí ocěkavany ěfěkt, proběrě svuj pohlěd
s Koucěm.
V prípadě, zě Kouc a Kliěnt něnajdou cěstu, ktěra zajistí, zě pro Kliěnta budě koucovaní prínosně,
ukoncí spolupraci. Dohoda o ukoncění spolupracě muzě proběhnout ustně, ěmailěm ci písěmně .
Čl. 2 – Těrmíny

(1)

(2)

(3)

Koucovací sětkaní sě uskutěcní v prěděm dohodnutych těrmíněch formou osobního sětkaní, tělěfonního
hovoru něbo skypě hovoru.
Kouc i kliěnt mohou v prípadě potrěby pozadat o prěsunutí těrmínu. Druhě straně vsak dají vědět
(tělěfonicky ci smskou) minimalně 24 hodin prěděm.
Pokud sě běz vcasně omluvy (Čl. 2 odst. 2) Kouc něbo Kliěnt na schuzku nědostaví, muzě:
(3.1)

(3.2)

(3.3)

Kliěnt pozadovat od koucě nahradu nějěn v podobě nahradního těrmínu něuskutěcněněho sětkaní, alě i
jědnoho koucovacího sězění navíc.
Kouc povazovat koucovací sězění za uskutěcněně a muzě za něj uctovat plnou cěnu jako za uskutěcněně
sětkaní.
Kouc a Kliěnt sě mohou domluvit, zě sankcě dlě Čl. 2 odst. 3.1. a 3.2 po druhě straně pozadovat
něbudou.

Čl. 3 – Čěna
(1)
(2)

Kliěnt sě zavazujě uhradit cěnu uvěděně sluzby dlě dohody na zakladě vystavěněho danověho dokladu
V prípadě ukoncění spolupracě dlě Čl. 1 odst. 5.3 sě Kliěnt zavazujě zaplatit jiz uskutěcněně koucovací
sětkaní (pokud sě strany nědohodnou jinak). Kouc sě zavazujě vratit cěnu za něuskutěcněně, alě jiz
zaplacěně sětkaní, a to nějpozději do 30 dnu od dohody o ukoncění spolupracě.
Čl. 4 – Povinnosti Koucě a prava Kliěnta dlě ětickěho koděxu IČF

(1)

Kouc jě vazan mlcěnlivostí dlě Etickěho koděxu IČF.
(1.1)

(1.2)

(1.3)

(2)

(3)

Kouc sě zavazujě zachovavat mlcěnlivost o skutěcnostěch, ktěrě sě dozví od Kliěnta běhěm koucovacího
sětkaní, pokud sě Kouc s Kliěntěm nědohodnou jinak.
Kouc sě zavazujě zachovavat mlcěnlivost i vuci Sponzorovi (Sponzorěm jě těn, kdo platí koucovací
sluzby, v prípadě, zě to nění sam Kliěnt). Kouc informacě z koucovacích sětkaní sě Sponzorěm něsdílí,
pokud sě s Kliěntěm vyslovně nědomluví jinak.
Kouc muzě sdílět zkusěnost z koucovaní (napr. formou viděí ci clanku), alě jěn tak, aby něbylo zrějmě,
koho sě situacě tyka.

Pokud Kouc zjistí, zě by poskytovaní koucovacích sluzěb mohlo byt vě strětu zajmu, jě poviněn spolupraci
odmítnout ci ukoncit.
Dalsí povinnosti Koucě jsou uvěděny v Etickěm koděxu IČF.
Čl. 5 – Ostatní ujědnaní

(1)

Kouc dba na ochranu osobních udaju Kliěnta dlě platně lěgislativy. Kouc muzě k ucělu zpracovaní ěviděncě a
prověrění splnění podmíněk pro udělění mězinarodní cěrtifikacě AČČ, PČČ, MČČ prědat osobní udajě Kliěnta
(jměno, príjmění, tělěfonní císlo, ěmailova adrěsa, datum zacatku a koncě spolupracě, pocět koucovacích
hodin) mězinarodní fěděraci koucu (Intěrnational Čoach Fěděration) sě sídlěm 2365 Harrodsburg Rd, Suitě
A325, Lěxington, KY 40504.

(2)

Soucastí těto smlouvy jě príloha c. 1: Tipy, jak vytězit z koucovaní maximum.

(3)

Tato smlouva sě vyhotovujě vě dvou stějnopisěch, kdě kazda zě stran obdrzí jědno.

V Prazě dně ………..

………………………………….
Kouc

V ………..…….. dně ……………

…………………………………..
Kliěnt

Příloha č. 1: Tipy, jak z koučování vytěžit maximum
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kliěnt si jěstě prěd sětkaním ujasní alěspon ramcově zaměr daněho sětkaní, címz sětrí cas na zacatku sětkaní .
Zaměr sětkaní jě v souladu s dlouhodobym zaměrěm a soucasně jě aktualně nějdulězitějsí. Prěděm
promyslěny zaměr vsak nění nutna podmínka pro koucovací sětkaní. Někdy to muzě naopak byt těmatěm
pro koucovací sětkaní – objěvit zaměr.
Kliěnt prichazí na koucovaní s tím, co jě pro něj nějdulězitějsí. Něhodnotí a něspěkulujě, zda s tím koucovaní
muzě pomoci něbo ně (toto hodnocění by mohlo byt zbytěcnym limitěm). Pokud Kliěntovo ocěkavaní muzě
lěpě naplnit jiny odborník, Kouc o tom Kliěnta informujě. Kouc jasně pojměnujě, jak s danym těmatěm muzě
pomoci koucink a kdě uz jě to o jiněm typu sluzby.
Kliěnt jě uprímny sam k sobě i kě Kouci. Čílěm nění, aby Kliěnt pusobil vuci Kouci v pozitivním světlě.
Pojměnovaní rěality jě prvním nějdulězitějsím krokěm k tomu, aby mohla nastat změna.
Kouc i Kliěnt jsou rovnocěnní partněri. Kouc něhodnotí Kliěnta, ani pozitivně, ani něgativně. Kliěnt něděla ani
něríka nic jěn, aby sě zavděcil Kouci. Kliěnt hlěda cěstu posunu sam pro sěbě (ně pro ocěkavaní druhych).
Kliěnt něocěkava od Koucě radu. Kouc muzě sdílět radu, alě pouzě mimo koucovací sětkaní, pokud budě mít
Kliěnt o radu zajěm, a pouzě v prípadě, kdy budě Kouc prěsvědcěny, zě jě to v zajmu Kliěnta.
Kouc něpotrěbujě znat a rozumět dětailum zě zivota Kliěnta. Pri sdílění príběhu sě Kliěnt zaměrujě na
popsaní podstaty – pointy. Pokud by byly dětaily dulězitě, Kouc sě na ně zěpta. Čas jě pak vyuzit ěfěktivněji.
Pokud sě Kouc pta na něco, nad cím sě Kliěnt jěstě nězamyslěl a odpověď nězna, jě to prílězitost objěvit něco
nověho. Místo odpovědi „něvím“ sě Kliěnt zamyslí a sdílí nahlas i něurcitě myslěnky.

