
Mediace usnadní 
komunikaci, zmírní 
nap!tí a u"et#í 
nemalé peníze. 
Doká$e odvrátit 
soudní spor, pokud 
ob! strany cht!jí 
problém vy#e"it. 
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Zab!váte se mediací, a"to jak v"roli lektorky, tak 
mediátorky. Jak! je rozdíl mezi mediací a"vyjed-
náváním?
Mediace je !asto definována jako proces mimosoud-
ního vyjednávání. Jinak "e!eno – mediátor je ve#své 
podstat$ vyjednava!, ale neplatí to naopak. Zásadním 
rozdílem je to, %e zatímco vyjednava! jedná za#sebe 
nebo za#n$koho jiného, mediátor za#nikoho nevyjed-
nává. Z&stává po#celou dobu neutrální – jak k#pod-
stat$ sporu, tak i#k#jednotliv'm stranám. Mediátor 
stojí uprost"ed sporu, nehájí ani neobvi(uje nikoho 
z#p"ítomn'ch. 

Jaké v!hody mediace byste zmínila?
Mediace je procesem, na#jeho% podob$ se ú!astníci 
v'razn$ podílejí. Hlavními rysy mediace je to, %e li-
dé, kte"í se pro ni rozhodnou, ‚svého‘ mediátora zvolí 
a#v'sledné "e)ení sporu odsouhlasí. Celého procesu se 
toti% ú!astní dobrovoln$. I#kdy% mnoho zemí, v!etn$ 
*eské republiky, mediaci stanoví za#povinnou p"ed 
soudním projednáním n$kter'ch typ& spor&, není 
v#silách mediátora nebo kohokoli jiného p"inutit jednu 
nebo druhou stranu k#ú!asti v#procesu nebo k#p"ijetí 
dohody. Strany mají právo kdykoli mediaci p"eru)it 
nebo do#ní po#dohod$ op$t vstoupit, a#to dokonce u% 
v#pr&b$hu soudního procesu.
Dal)ím kladem je, %e mediace je p"íle%itostí projed-
nat spor v#soukromí. T"eba v#otázce "e)ení rodinn'ch 
vztah& je to víc ne% cenné. Vezm$te si u% jen termino-
logii %alobce vs. %alovan', která z#podstaty v$ci nijak 
nep"ispívá k#tomu, aby jedna nebo druhá strana cht$-
la b't vst"ícná. A#p"itom je to pro ob$ cenné – kv&li d$-
tem, majetkovému vypo"ádání i#budoucím vztah&m. 
Ty nemusejí z&stat nutn$ nejp"átel)t$j)í, ale mohou se 
díky "e)ení rozvodu prost"ednictvím mediace zm$nit 
v#konstruktivní. Stru!n$ "e!eno: mediace umo%(uje 
zú!astn$n'm nevyhrocovat dlouhodobé vztahy, zva-
%ovat alternativy "e)ení a#z&stat otev"en'mi p"ípad-
né spolupráci v#budoucnu. 
Mediace je navíc ke#v)emu, co jsem zmínila, rychlej)í 
a#levn$j)í ne% soud, a#"e)ení, k#nim% strany touto ces-
tou dojdou, jsou stabiln$j)í. A!koli nem&%eme strany 
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Jist% jste u& sly'eli – i(kdy& ne t)eba 
v(*eském prost)edí – termín mediace. 
Jde o(mimosoudní proces, v(n%m& 
t)etí neutrální osoba pomáhá najít 
stranám v(konfliktu oboustrann% 
p)ijatelné )e'ení sporu. Její rolí ale 
není spor rozhodnout nebo navrhovat 
podobu )e'ení – tato odpov%dnost 
z+stává na(t%ch, kte)í se pro mediaci 
rozhodnou. Hovo)it o(mediaci je 
v(t%chto dnech v(,eské republice 
aktuální – relevantní zákon je toti& 
v(jednání Parlamentu ,R. Na(jeho 
p)íprav% se podílela i(Dana Poto*ková, 
která se mediaci dlouhodob% v%nuje.

!e"íte spor? 
Zkuste mediaci
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p"inutit k#dohod$, v'sledky ukazují, %e p"ibli%n$ +, % 
mediovan'ch spor& k#dohod$ dosp$je. Ne nadarmo je 
heslem CMI mediátor& „Nejlep)í je domluvit se“.

Jaká je role mediátora v"#e$ení sporu? Opravdu 
nem%&e jeho strany k"dohod'"p#im't?
Není v#moci mediátora p"inutit strany ani k#aktivní 
ú!asti, ani k#p"ijetí závazk& proti jejich v&li. Jeho rolí je 
napomoci nalézt co nejlep)í mo%né "e)ení pro v)echny 
zú!astn$né. Mediátor neradí, neposuzuje, nedoporu-
!uje. Jeho prvotním úkolem je pomoci stranám ukon!it 
‚zákopovou‘ válku, sednout si ke#spole!nému stolu 
a#hledat sch&dné varianty "e)ení. 

Jaké charakteristiky má podle va$í zku$enosti 
dobr! mediátor? K"(emu v$emu musí b!t citliv! 
a"na"co brát ohled?
Co má mediátor znát a jaké má mít vzd$lání, stanoví 
zákon. Dle mého názoru se dobr' mediátor pozná ne-
jen podle vysokého procenta uzav"en'ch dohod, ale 
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také podle po!tu dohod stabil-
ních. Na#na)ich kurzech u!íme 
dovednosti, o#kter'ch se domní-
váme, %e by m$l dobr' a#úsp$)-
n' mediátor ovládat. Pat"í mezi 
n$ vyjednávání, um$ní dob"e se 
ptát a#naslouchat a#také um$t !íst mezi "ádky. Dob-
r' mediátor by m$l um$t pracovat s#emocemi a#v$d$t, 
jak pooto!it strany od#boje k#jednání. Také by m$l mít 
vnit"ní pokoru, smysl pro humor, nebát se konfliktu. 
Zárove( by se m$l vyznat trochu v#právu, trochu v#psy-
chologii… Krátce bych "ekla – a#nemyslím to nijak pa-
teticky – m$l by b't !lov$kem. 

Doslova ‚na"spadnutí‘ je zákon o"mediaci. Co p#i-
nese a"jak!ch typ% spor% se m%&e dotknout?
Zákon o#mediaci pro)el t"etím !tením v#Poslanecké 
sn$movn$. Zavádí do#!eské praxe institut mediace 
jako plnohodnotné alternativy soudního "e)ení spo-
r& a#m&%e se dotknout v)ech ob!anskoprávních a#ob-
chodních spor&. Upravuje nejenom v'kon mediace 
a#postavení mediátora, ale také motivuje strany k#po-
kusu o#dohodu. Navrhované zn$ní zákona nap"íklad 

umo%ní soudc&m doporu!it, nebo dokonce na"ídit 
stranám ú!astnit se mediace. Dále se po!ítá s#poza-
stavením proml!ecích a#prekluzivních lh&t v#pr&b$-
hu mediace. U#nás u% nyní stát garantuje vrácení -. % 
soudního poplatku v#p"ípad$ uzav"ení soudního smíru 
p"ed rozhodnutím soudu, nicmén$ chybí zde praktic-
k' !lánek – tj. kdo pom&%e stranám smíru dosáhnout. 
Soudci, i#p"es sebelep)í v&li, mnohdy nemají prostor 
k#p"esv$d!ování a#vedení stran k#dohod$. 
Vloni se u#nás po!et pravomocn'ch soudních rozhod-
nutí ve#sporech, které by se mohly v#budoucnu stát 
p"edm$tem mediace, pohyboval okolo /,. tisíc. Kdyby 
se jen desetina "e)ila prost"ednictvím mediace, roz-
hodn$ by zákon, o#kterém mluvíme, napomohl p"etí-

%enosti soud&. 

Existují spole(nosti, které vy-
u&ívají mediaci na"nástroj #e-
$ení spor% – jak interních, tak 
s"dodavateli."Zmínila byste n'-
které z"nich a"p#ípady, v"nich& 
práv' mediace vyu&ily? Co jim 
to p#ineslo?
Asi vás zklamu mlhavou odpov$dí, 
ale vzhledem k#tomu, %e mediace je 
soukrom'm procesem stran, jsem 
vázána p"ísnou ml!enlivosti. Medi-
a!ní dolo%ku vyu%ívá "ada nadná-
rodních firem jako Motorola, Goo-
gle, Fujitsu, KPMG, PwC, Vodafone, 
DHL, New York Times, Shell a#mno-
hé dal)í… v !eském prost"edí jsme 
v#tomto sm$ru v#po!átcích. Mohu-li 
mluvit z#praxe – nej!ast$ji si !e)tí 
mana%e"i kloní k#mediaci, kdy% ne-
cht$jí situaci vyhrotit a#zve"ejnit. 
P"íkladem je, %e se nemohou domlu-
vit nap"ímo, p"esto je)t$ cht$jí uká-

zat dobrou v&li p"ed soudním jednáním. Dojde-li toti% 
a% na#soud, je cesta zp$t ke#spolupráci tém$" nemo%ná. 
Pokud bych m$la zmínit jeden p"íklad, poda"ilo se 
spole!nosti Motorola po#zavedení ADR systému, co% 
znamená vyu%ití mediace a#arbitrá%e ve#vnitropodni-
kov'ch sporech a#sporech s#dodavateli, sní%it b$hem 
)esti let v'daje svého právního odd$lení o#+. %. Stojí 
za#zmínku, %e v'zkum Fortune 0..., kter' se usku-
te!nil p"ed t"emi lety, ukázal, %e -+ % firem z#tohoto 
%eb"í!ku má s#mediací p"ímé zku)enosti; 12 % z#nich 
ji b$%n$ vyu%ívá a#preferuje pro "e)ení sv'ch obchod-
ních a#pracovních spor&. U)et"ení a% +. % náklad& 
za#soudní v'daje, podpora dlouhodob'ch vzájemn'ch 
vztah& a#vysoká míra spokojenosti s#v'sledkem – to 
v)echno jsou silné argumenty pro zvá%ení mediace. 
Nap"íklad v#p"ípadech pracovních spor& úsp$)nost 
mediace dosahuje a% /, %. 
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PhDr. DANA 
POTO#KOVÁ, MDR 
absolvovala studium mediace 
na!právnické fakult" Pepperdine 
University. Ta nabízí – vedle 
Harvardu a!Hamline University 
– jeden z nejlep#ích media$ních 
program% v!USA. Mediaci se v"nuje 
více ne& dvanáct let, p'edná#í o!ní 
a!#kolí dal#í mediátory. Pracuje 
v!organizaci Conflict Management 
International, která vzd"lává 
v!oblasti mediace a!vyjednávání, 
a!to v!souladu s!Evropsk(m 
etick(m media$ním kodexem 
a!vzd"lávacími standardy p'edních 
media$ních #kol. P'ed dv"ma lety 
byla ve!Venezuele zvolena $lenkou 
p'edstavenstva World Mediation 
Forum, které sdru&uje p'ibli&n" )*+ 
media$ních organizací a!mediátor%. 


