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Dohoda o poskytování služby 

 koučování 

 VTI  

 psychoterapie 

 

Poskytovatel: 

Mgr. Petr Soják, Ph.D.  

sídlem: Filipova 6, Brno, 635 00 

IČ: XXXXXXXXX 

DIČ: XXXXXXXXX 

a  

Objednatel – klient: 

Pan/í:………………………………………………………, nar.:……………………….. 

bydlištěm: ………………………………………………………………………………… 

 

Uzavírají tuto dohodu o poskytování služby - koučování / video-trénink / psychoterapie. 

 Na základě této dohody vstupuje objednatel - klient dobrovolně a na vlastní žádost do poskytované 

služby koučování / video-trénink / psychoterapie. 

 Poskytovatelem služby koučování / video-trénink / psychoterapie je: 

Pan Mgr. Petr Soják, Ph.D, nar.: 14. 2 1976, bydlištěm: Filipova 6, Brno, 635 00 

 

Článek I 

 Služba koučování / video-trénink / psychoterapie se rozvíjí na základě zakázky klienta, respektive 

kontraktu uzavřeného mezi poskytovatelem a objednatelem-klientem 

 Jednotlivá setkání v rámci tréninku se konají v předem dohodnutých termínech. Každá konzultace trvá 

max. 50 min, není-li předem domluveno jinak, např. z důvodů psychologického vyšetření.  Při pozdním 

příchodu klienta se celkový čas služby neprodlužuje o dobu zpoždění, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. 

 Informace sdělené v průběhu tréninku jsou důvěrné, poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti, která je 

omezena zákonnými normami  

 Poskytovatel, nebo jeho tým včetně supervizora zajištěných ze strany poskytovatele se zavazují 

k mlčenlivosti dle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů. Mlčenlivost se vztahuje i na všechny 

informace o klientovi získané během i po realizaci dané služby, pokud se obě strany nedohodnou 

jinak, což musí být písemně stvrzeno 



 Objednatel - klient bere na vědomí, že lze dosáhnout jen takového cíle, jaký umožní vzájemná 

součinnost. 

 Objednatel - klient akceptuje, že o průběhu terapie referuje poskytovatel v rámci své supervize a 

intervize. Pokud si přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to poskytovateli. 

Článek II. 

 Objednatel - klient má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. Zavazuje se, ale toto své rozhodnutí v 

předstihu oznámit poskytovateli.  

 Poskytovatel od spolupráce odstoupí v případě, že by pokračování v dané službě nějakým způsobem 

odporovalo etickým normám ČPS - České psychoterapeutické společnosti a ČAK – České asociace 

koučů, zejména pokud by došlo k narušení důvěry a spolupráce mezi ním a objednatele-klientem 

nebo v případě, že nedojde ke shodě v cíli spolupráce (poskytovatel nemůže akceptovat klientův cíl 

nebo možnosti poskytovatele nejsou adekvátní k dosažení tohoto cíle). 

Článek III. 

 Úhrada za vykonanou službu probíhá v průběhu konzultace nebo zálohou na sjednaný počet sezení 

(nejméně 3) platbou na účet – XXXXXXXXX u XXXXXXXXX. 

 Pokud se objednatel - klient nemůže z jakéhokoliv důvodu domluveného tréninku zúčastnit, je povinen 

včas (tj. nejpozději 24 hod předem) svoji nepřítomnost. 

 Objednatel - klient akceptuje, že poskytovatel má nárok na úhradu konzultace jakoby tato proběhla, 

pokud se neomluví alespoň 24 hodin předem.  

 

V Brně dne………………….  

 

podpis……………………………    podpis………………………… 

Objednatel-klient       Poskytovatel 

 

 

Souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu 

Jsem si vědom/a, že v rámci poskytované služby budou pořizovány audiovizuální materiály (s možností 

zachycení mé osoby), a souhlasím s jejich pořízením, zpracováním a zveřejněním pro účely nabízené a 

realizované služby.  V případě jiného účelu musí být tato skutečnost sepsána a stvrzena písemně. 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………   

 

V Brně dne…………………. Podpis…………………………… 


