
     COUNSELING.CZ 
       Rozkve!te do "ivota! 

Dobr! den, vítejte v"praxi COUNSELING.CZ! 

V tomto dokumentu naleznete v#echny d$le%ité informace o slu%bách Counseling.cz v&etn' komer&ních 
podmínek spolupráce. Objednáním se na první sezení stvrzujete porozum'ní a souhlas s"ní%e uveden!mi 
podmínkami. Pokud Vám není cokoliv jasné, neváhejte m' kdykoliv kontaktovat, ráda s Vámi v#echny otázky 
proberu. 

Psychoterapeutka: Dominika (echová, M.A., )ádná &lenka (eské asociace pro psychoterapii (ID: 58885426), 
dr%itelka Evropského certifikátu psychoterapie. I(O: 88703363.  

Counseling &i psychoterapeutické poradenství je proces zalo%en! na spolupráci mezi Vámi a 
Psychoterapeutkou, jeho% cílem je pracovat na oblastech Va#í nespokojenosti a provád't Vás b'hem 
procesu hledání a dosahování Va#ich %ivotních cíl$. Aby byl proces úsp'#n!, je nezbytné, abyste zaujal/a 
aktivní p)ístup. Do spolupráce s"Vámi vstupuji s"optimizmem ohledn' budoucího v!voje na#í spolupráce. 

Je d$le%ité, abyste porozum'l/a tomu, jaké máte jako klient/ka práva a povinnosti. Já, jako Va#e 
psychoterapeutka mám v$&i Vám také odpovídající závazky. Tato práva a povinnosti jsou popsána v 
následujících odstavcích. 

Jako OSV( poskytuji své psychoterapeutické slu%by v rámci pé&e o zdraví podle zákona &. 89/2012 Sb., 
ob&ansk!"zákoník, § 2636 a následující. Má pé&e není zdravotní slu%bou ve smyslu zákona &. 372/2011 Sb., o 
zdravotních slu%bách. 

Psychoterapeutick! proces p)iná#í klient$m jak v!hody, tak rizika. B'hem terapeutick!ch sezení v't#inou 
dochází k v!raznému sní%ení nep)íjemn!ch pocit$, zv!#ené spokojenosti v oblasti partnersk!ch vztah$, 
pravdiv'j#ímu náhledu na sebe sama, zlep#ení schopnosti &elit stresu a rozuzlení n'kter!ch dlouhotrvajících 
problém$. K rizik$m pat)í nap). pro%itek nep)íjemn!ch pocit$ (smutek, vina, úzkost, vztek, hn'v, frustrace, 
osamocení a bezmocnost aj.), proto%e b'hem setkávání budeme postupn' rozkr!vat nep)íjemné pro%itky a 
zku#enosti z Va#eho %ivota. Je prokázáno, %e terapeutick! vztah je pro klienty p)ínosn!. Bohu%el v#ak 
neexistuje %ádná záruka na to, co se bude b'hem na#ich setkání dít a do jakého Va#eho %ivotního období a 
emo&ního nastavení na#e spolupráce zrovna vstoupí. Counseling vy%aduje aktivní p)ístup z Va#í strany. Pro 
základní o#et)ení Va#eho problému po&ítejte p)ibli%n' s 5-10 sezeními. Následn' se budeme dohadovat, zda 
by byla vhodná dal#í spolupráce. V#e je samoz)ejm' dobrovolné a nemáte %ádnou povinnost docházet na 
sezení proti vlastní v$li! 

Rizika: V pr$b'hu counselingu n'kdy dochází k"v!znamn!m %ivotním zm'nám v"oblasti rodinn!ch vztah$, 
partnersk!ch vztah$, pracovního nasazení nebo %ivotního stylu. Tato rozhodnutí zákonit' vypl!vají 
z"terapeutické zku#enosti, b'hem které si klienti &asto p)enastaví sv$j dosavadní hodnotov! %eb)í&ek. 
N'které symptomy mohou b!t velmi intenzivní a na p)echodnou dobu obtí%n' zvladatelné. B'hem na#ich 
setkání budete mít prostor se mnou v#echny tyto negativní vedlej#í p)íznaky pojmenovat a dále diskutovat. 
Ne% budete d'lat n'jaké záva%né %ivotní rozhodnutí, doporu&uji jeho následky v sezeních zvá%it a 
rozmyslet. 

První 1-3 setkání budeme v'novat tomu, co od na#ich setkávání o&ekáváte, a co byste spoluprací se mnou 
cht'l/a ve svém %ivot' zm'nit. B'hem t'chto sezení se Vás budu dotazovat na Vá# dosavadní %ivot, na Va#e 
blízké, na pro%itá traumata &i %ivotní nep)íjemnosti. Budu samoz)ejm' pln' respektovat pokud o n'kter!ch 
tématech nebudete chtít zpo&átku hovo)it a budeme je jenom postupn', ve vzájemné d$v')e, rozkr!vat. 
Proces máte pod kontrolou a kdykoliv ho m$%ete zastavit. Následn' Vám nabídnu mo%nosti, jak bych k 
Va#emu problému p)istupovala a jaké metody spolupráce bychom pro Vás mohli vyu%ít.  

Poskytování slu%eb: Standardní forma setkání je osobn' na adrese Na po)í&í 12, Praha 1. Pokud v#ak z 
jak!chkoliv d$vod$ pot)ebujete vyu%ít on-line setkání (jednorázov', krátkodob' &i pouze), jsem na to 
p)ipravená. Sta&í mi dát pár minut p)ed sezením v'd't a poslat odkaz, kde se chcete setkat. Pracuji na 
v#ech zaveden!ch platformách (zoom, Google meets, Skype…). 

Dominika Čechová, M.A.
Na Poříčí 12  110 00 Praha 1

 Palác YMCA, místnost 422 
Mob.: 602 735 215

Email: dominika@counseling.cz
www.counseling.cz

mailto:dominika@counseling.cz
http://www.counseling.cz


Doporu!uji Vám, abyste si v"echny informace a dojmy z#na"ich prvních sezení pe!liv$ zvá%il/a a následn$ 
se svobodn$ rozhodl/a, zda se Vám bude se mnou v#horizontu n$kolika t&dn' a% m$síc' dob(e 
spolupracovat.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy t!kající se terapeutick!ch p)ístup$, které pou%ívám, m$%eme je ihned 
diskutovat. Pokud byste se ani po diskuzi necítil/a komfortn' a v"sezeních necht'l/a dál pokra&ovat, ráda 
Vám doporu&ím jiné odborníky, kte)í se zab!vají du#evním zdravím a/nebo osobním rozvojem. Rozsáhl! 
seznam kvalifikovan!ch odborník$ naleznete také zde: www.czap.cz/adresar . 

Ml&enlivost: Sou&ástí terapie je, %e se mnou budete probírat velmi osobní zále%itosti. Úsp'#nost na#í 
spolupráce bude záviset na tom, jak budete otev)en/a hovo)it o sv!ch pocitech, hodnotách a %ivotních 
krocích. Abyste se cítil/a uvoln'n' a mohl/a se svobodn' vyjád)it, jsem povinna zachovávat ml&enlivost o 
v#ech informacích, které se b'hem terapie dozvím. V"(eské republice jsem )ádnou &lenkou (eské asociace 
pro psychoterapii (www.czap.cz) jejím% etick!m kodexem (https://www.czap.cz/Eticky-kodex) jsem vázána. 
Psychologii jsem vystudovala na americké univerzit' La Salle (www.lasalle.edu) a proto dobrovoln' 
p)istupuji i k"etickému kodexu Americké Psychologické Asociace (www.apa.org).  

V"souladu s"t'mito pravidly nezp)ístupním informace získané b'hem na#ich sezení %ádné t)etí stran' bez 
Va#eho písemného souhlasu krom' v!jimky, kdy je takové zp)ístupn'ní nutné, abych „ochránila Vás nebo 
n'koho jiného od p)ímého nebezpe&í“, nebo kdy je to jinak zákonem vy%adováno (nap). v"p)ípadech 
zneu%ívání d'tí, senior$, nebo jinak znev!hodn'n!ch ob&an$ nebo na základ' soudního p)íkazu). 

Deepsy: Pro svou práci také vyu%ívám systém pro získávání zp'tné vazby o procesu a v!sledku 
psychoterapeutické spolupráce. Jedná se o webovou aplikaci spl*ující nejnáro&n'j#í po%adavky na 
zabezpe&ení dat. Její vyu%ití je pro m' d$le%ité z toho d$vodu, %e zp'tnou vazbu od klient$ a spole&nou 
domluvu nad dal#ím postupem pova%uji za velmi d$le%itou a u%ite&nou &ást mé práce.  
Více o aplikaci DeePsy si m$%ete p)e&íst zde. Z domény noreply@deepsy.cz Vám také dojde email s 
informovan!m souhlasem a odkazem na sadu dotazník$, které bych Vás poprosila p)ed prvním sezením 
vyplnit (zabere to maximáln' 10 - 20 minut). 

(as: Jednotlivá sezení jsou plánována v 50ti minutov!ch blocích. (as, kter! v'nuji na#emu sezení je ur&en 
pouze pro Vás. Pokud pot)ebujete zru#it nebo p)eobjednat sezení, ud'lejte to, prosím, nejmén' 24h 
dop)edu. Pokud to p$jde, pokusím se Vám nabídnout sezení ve stejném t!dnu. Dále bych Vás ráda 
upozornila, %e jste ve vlastním zájmu zodpov'dn!/á dorazit na sezení v&as;  sezení skon&í v%dy v"p)edem 
ur&eném &ase i v"p)ípad', %e se opozdíte. 

Zru#ení sezení: Pokud je nutné na#e naplánované sezení z jakéhokoliv d$vodu zru#it, prosím informujte m' 
24h p)edem na telefonu 602"735 215 (sta&í sms zpráva). Pokud na sezení nedorazíte, nebo ho zru"íte s 
mén$ ne% 24h p(edstihem budu po Vás po%adovat úhradu celého sezení tak, jako kdyby prob$hlo. 

Elektronická komunikace: Bohu%el není v mé moci zajistit d$v'rnost informací p)ená#en!ch po internetu, 
tak%e pokud se rozhodnete kontaktovat m' emailem, p)ebíráte na sebe odpov'dnost za rizika spojená s 
poru#ením d$v'rnosti informací takto zaslan!ch.  

GDPR: Z profesního hlediska mám povinnost zaznamenávat ka%dé na#e sezení nebo telefonickou 
komunikaci. Zaznamenávám si stru&né informace o tom, %e jste m' nav#tívil/a, jak! byl Vá# hlavní d$vod 
vyhledat counseling, cíle a pokroky, kter!ch jsme spolu dosáhli, témata, která jsme diskutovali, Va#í osobní 
historii, podklady, které obdr%ím od Va#ich jin!ch terapeut$ nebo které jim zp)ístupním a ú&etní záznamy.  

Va#e jméno a kontaktní údaje (telefonní &íslo, e-mail) vyu%ívám ke komunikaci s Vámi, zvlá#tní kategorie 
osobních údaj$ (nap)íklad údaje o Va#em zdravotním stavu, osobních preferencích, zp$sobu %ivota apod.) 
vyu%ívám k provád'ní své práce psychoterapeutky. 

Jméno a p)íjmení, telefonní &íslo, e-mail, zvlá#tní kategorie osobních údaj$ (tj. zejména údaje o zdravotním 
stavu, ale mohou sem pat)it i údaje o rasovém &i etnickém p$vodu, politick!ch názorech, nábo%enském 
vyznání &i filosofickém p)esv'd&ení nebo &lenství v odborech a údaje o sexuálním %ivot' nebo sexuální 
orientaci uchovávám po dobu 10 let od ukon&ení na#í spolupráce. 

Supervize: Abych Vám poskytla slu%bu na nejvy##í úrovni, vyhrazuji si právo v"p)ípad' pot)eby Vá# p)ípad 
na anonymní bázi konzultovat s jin!mi specialisty na oblast du#evního zdraví. 

Sdílení údaj$: Va#e osobní údaje sdílím pouze v p)ípad' pot)eby a pouze se supervizorem v rámci svého 
dal#ího profesního r$stu, abych Vám mohl zajistit ty nejkvalitn'j#í slu%by. Supervizorovi ov#em neposkytuji 
Va#e jméno ani kontaktní údaje. 

http://www.czap.cz/adresar
http://www.czap.cz
https://www.czap.cz/Eticky-kodex
http://www.lasalle.edu
http://www.apa.org
https://www.deepsy.cz/about/client
mailto:noreply@deepsy.cz


Úhrada za slu%by: Poplatek za slu%by je splatn! v"okam%iku poskytnutí slu%by (krom' p)ípadu 
zv!hodn'ného „balí&ku“, kter! se hradí p)edem). Na ka%dé sezení vystavuji fakturu.  

Platby p)ijímám v hotovosti nebo p)evodem na bankovní ú&et 107-4848 82 0207/0100 veden! u Komer&ní 
banky, nebo p)es benefitov! program. Pokud jste &lenem benefitového programu, kter! nemám uveden na 
webu www.counseling.cz, kontaktujte m', ráda se do Va#eho programu zapojím, pokud to bude mo%né. 

Spolupráce se zdravotními poji#+ovnami: Poji#t'nci vybran!ch zdravotních poji#+oven mají mo%nost nechat 
si &ást náklad$ na psychoterapeutické konzultace proplatit od své zdravotní poji#+ovny. Ov')te si, zda Va#e 
zdravotní poji#+ovna má preventivní program v oblasti du#evního zdraví. Pokud si nejste jistí, zeptejte se m' 
a poskytnu Vám aktuální informace. Jsem partnerkou v#ech zdravotních poji#+oven v oblasti preventivních 
program$. 

Kontakt: Velmi &asto nejsem ihned k dispozici na telefonu. B'hem klientsk!ch sezení telefon nezvedám. V 
takovém p)ípad' mi prosím napi#te SMS zprávu a já se Vám obratem ozvu. Pokud se z"n'jakého 
nep)edvídatelného d$vodu nem$%ete se mnou spojit a máte pocit, %e pot)ebujete akutn' hovo)it s 
odborníkem na du#evní zdraví, kontaktujte prosím linku d$v'ry krizového centra Psychiatrické lé&ebny 
Bohnice 284"016"666 &i Terapeutické sluchátko na &ísle 212 812 540. 

Va#e p)ipomínky: Pokud nebudete spokojen/a s tím, jak sezení probíhají, prosím Vás o okam%itou zp'tnou 
vazbu, abych mohla Va#e p)ipomínky zpracovat. Zp'tné vazby od Vás si velmi cením a beru ji vá%n'. Pokud 
by Va#e stí%nost nebyla vysly#ena k Va#í spokojenosti, m$%ete na m' podat i stí%nost k etické komisi (eské 
asociace pro psychoterapii. 

Dal#í práva:  
• Máte mo%nost kdykoliv na#i spolupráci ukon&it; v"takovém p)ípad' Vám ráda poradím s"v!b'rem 

jiného specialisty, pokud ho budete pot)ebovat. V p)ípad', %e je na#e spolupráce zavedená (tj. 
vid'li jsme se více ne% 3x) doporu&uji rozlou&ení v'novat jedno ukon&ovací sezení. 

• Máte právo na pé&i, která bude respektovat Va#e pot)eby a nebude Vás jakkoliv znev!hod*ovat na 
základ' rasy, etnika, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, v'ku, nábo%enství nebo národnosti.  

• Máte právo ptát se na cokoliv ohledn' terapeutick!ch metod, mého vzd'lání nebo m!ch 
zku#eností.  

• Máte právo o&ekávat, %e se sou&asn!mi ani b!val!mi klienty neudr%uji spole&enské ani intimní 
vztahy. 

Ú&astí na prvním sezení stvrzujete, %e jste p)e&etl/a a byl/a srozum'n/a s v!#e uveden!mi informacemi a %e 
pokud jste m'l/a n'jaké otázky, byly uspokojiv' odpov'zeny. Zárove* vyslovujete souhlas s"podmínkami 
spolupráce a zavazujete se je dodr%ovat. 

D'kuji a t'#ím se na#í spolupráci! 

Dominika !echová, M.A.

http://www.counseling.cz

