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Část první: Definice koučinku 
 
Sekce 1: Definice 

Koučink: Koučink je partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové 
nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu. 

Profesionální koučovací vztah: Profesionální koučovací vztah nastává tehdy, 
když 
koučování zahrnuje obchodní dohodu nebo smlouvu, která definuje odpovědnosti 
každé strany. 

ICF profesionální kouč: ICF profesionální kouč souhlasí s tím, že bude koučovat 
v souladu s klíčovými profesionálními kompetencemi podle ICF a zaručuje se, že 
bude 
dodržovat ICF Etický kodex. 
Pro vyjasnění rolí v koučovacím vztahu je často nutné rozlišovat mezi klientem a 
sponzorem. 
Ve většině případů je klient a sponzor ta samá osoba a lze tedy používat jeden 
termín: klient. 
Z důvodů jednoznačného pojmenování definuje Mezinárodní federace koučů tyto role 
následovně: 

Klient: „Klient“ je člověk (lidé), který je koučován (kteří jsou koučováni). 

Sponzor: „Sponzorem“ je člověk (včetně jeho zástupců), který platí a domlouvá 
dodávání služeb kouče. 
Ve všech případech by koučovací smlouva nebo dohody měly jasně stanovit 
pravidla, role a 
odpovědnosti, jak pro klienta, tak i pro sponzora, pokud to není jedna a táž osoba. 

 
Část druhá: ICF standardy etického chování 
 
Preambule: ICF profesionální koučové usilují o chování, které pozitivně odráží 
koučovací 
profesi, respektují různé přístupy ke koučování a zároveň uznávají, že jsou 
zodpovědní 
dodržovat příslušné zákony a pravidla. 
 
Sekce 1: Obecné zásady profesionálního chování 
Jako kouč: 
1. Nebudu vědomě činit žádná veřejná prohlášení, která jsou nepravdivá nebo 
zavádějící, 
nebudu tvrdit nic nepravdivého v písemných dokumentech, které se vztahují ke 
koučovací 
profesi, mé certifikaci nebo ICF. 
2. Přesně pojmenovávám svou koučovací kvalifikaci, odbornost, zkušenost, 
certifikace a 
certifikace ICF. 
3. Uznávám a ctím všechno úsilí, přispění a tvorbu druhých a nevydávám cizí dílo za 
svoje. 



Chápu, že porušením tohoto standardu se mohu stát účastníkem právního jednání s 
třetí 
stranou. 
4. Budu se za každých okolností snažit, abych poznal/a, kdy má vlastní témata či 
moje 
osobní problémy mohou narušovat moji koučovací práci a být v rozporu s 
profesionálními 
vztahy. Pokud to bude podle daných skutečností a okolností nutné, rychle vyhledám 
profesionální pomoc a stanovím kroky, které je třeba udělat, současně zvážím, zda je 
třeba pozastavit nebo ukončit mé koučovací vztahy. 
5. Budu se chovat v souladu s Etickým kodexem ICF při všech koučovacích 
školeních, 
koučovacím mentorinku a při koučovací supervizi. 
6. Budu provádět a podávat zprávu o výzkumu kompetentně, pravdivě, čestně a v 
rámci 
uznávaných vědeckých standardů. Můj výzkum bude prováděn se všemi potřebnými 
souhlasy a přijetím zúčastněných osob. K výzkumu budu přistupovat tak, abych 
chránil/a 
jeho účastníky před jakýmkoli potenciálním poškozením. Veškerý výzkum bude 
prováděn 
v souladu se zákony země, ve které se výzkum provádí. 
7. Budu udržovat, ukládat a disponovat se všemi pracovními záznamy, které byly 
vytvořeny 
v rámci koučovací praxe takovým způsobem, který zaručuje důvěrnost, bezpečnost a 
ochranu soukromí a je v souladu s odpovídajícími zákony a dohodami. 
8. Budu používat ICF členské kontaktní informace (e-mailové adresy, telefonní čísla 
atd.) 
pouze v rozsahu schváleném ICF. 
 
Sekce 2: Střet zájmů 
Jako kouč: 
9. Budu se snažit předejít střetům zájmů a potenciálním střetům zájmů a pokud 
nastanou, 
budu o nich otevřeně jednat. Vznikne-li takový střet, nabídnu své odstoupení. 
10. Otevřeně sdělím svému klientovi nebo klientce a sponzorovi veškeré 
předpokládané 
platby, které mohu zaplatit nebo obdržet za zprostředkování služeb či kontaktu 
klienta 
třetím stranám. 
11. Barterový obchod za služby, zboží nebo jiné nepeněžní odměny budu dělat 
pouze tehdy, 
pokud to negativním způsobem neovlivní koučovací vztah. 
12. Nebudu vědomě využívat žádné osobní, profesionální nebo finanční výhody nebo 
přínosy z koučovacího vztahu, kromě platby dle dohody nebo smlouvy. 
 
Sekce 3: Profesionální chování s klienty 
Jako kouč: 
13. Nebudu záměrně podávat zavádějící nebo falešná tvrzení o tom, co můj klient 
nebo 
sponzor může ode mne jako od kouče získat z koučovacího procesu. 



14. Nebudu dávat svým klientům nebo potencionálním klientům informace nebo rady, 
o 
kterých vím, že mohou být zavádějící nebo nepravdivé. 
15. Se svými klienty a sponzory uzavřu jasné dohody a smlouvy. Všechny dohody a 
smlouvy 
budu respektovat v rámci profesionálních koučovacích vztahů. 
16. Pečlivě vysvětlím a budu usilovat o to, aby na prvním setkání klient a sponzor 
(sponzoři) 
porozuměli povaze koučování, důvěrnosti sdělovaných informací, finančním 
dohodám a 
dalším podmínkám koučovací dohody nebo smlouvy. 
17. Budu zodpovědný za stanovení jasných, řádných a kulturně citlivých hranic 
týkajících se 
fyzického kontaktu, který mohu mít s klientem nebo sponzory. 
18. Nebudu se sexuálně stýkat s žádným ze svých současných klientů nebo 
sponzorů. 
19. Budu respektovat klientovo právo kdykoli ukončit koučovací proces v souladu 
s podmínkami dohody nebo kontraktu. Budu věnovat pozornost signálům, že pro 
klienta 
není koučovací vztah nadále přínosný. 
20. Povzbudím klienta nebo sponzora, aby udělal změnu, pokud jsem přesvědčen, 
že klient 
nebo sponzor dostanou lepší služby od jiného kouče nebo z jiného zdroje. 
21. Navrhnu klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, když to budu 
považovat za 
vhodné nebo nutné. 
 
Sekce 4: Soukromí a důvěrnost 
Jako kouč: 
22. S veškerými informacemi získanými od klienta nebo sponzora budu nakládat na 
nejpřísnější úrovni důvěrnosti. Budu mít jasnou dohodu nebo smlouvu s klientem 
před 
tím, než případně předám tyto informace další osobě, kromě výjimek vycházejících 
ze 
zákona. 
23. Udělám jasné dohody, které se týkají toho, jak dochází k výměně informací mezi 
koučem, 
klientem a sponzorem. 
24. Když jsem v pozici lektora studentů koučování, objasním tento přístup důvěrnosti 
svým 
studentům. 
25. S kouči a dalšími osobami, se kterými spolupracuji při poskytování služeb svým 
klientům 
a jejich sponzorům za platbu nebo jako dobrovolnou činnost, učiním jasné dohody 
nebo 
smlouvy, aby dodržovali ICF Etický kodex část 2, 4: Soukromí a důvěrnost a celý ICF 
Etický kodex, je-li třeba ho uplatnit. 

 
Část třetí: ICF etický závazek 



Jako ICF profesionální kouč uznávám a souhlasím s tím, že budu respektovat etické 
a právní 
závazky vůči svým koučovaným klientům a sponzorům, kolegům a veřejnosti. 
Zavazuji se k 
dodržování ICF Etického kodexu a k uplatňování těchto standardů s těmi, které 
koučuji. 
Pokud tento etický závazek nebo kteroukoli část Etického kodexu poruším, 
souhlasím s tím, 
že mne ICF podle svého úsudku bude volat k odpovědnosti. Dále souhlasím s tím, že 
moje 
odpovědnost vůči ICF za takové porušení může znamenat takové sankce, jako je 
ztráta 
členství v ICF a/nebo ICF certifikace. 
Schváleno komisí ICF pro etiku a standardy 30. října 2008. 
Schváleno ICF představenstvem 18. prosince 2008. 


