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Projekt  Statutárního města České Budějovice „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“ v návaznosti na dokument 

Rozvojový plán sociálních služeb pro období let 2013 – 2018 zajišťuje kontinuitu plánování a inovování sítě sociálních služeb. 

Cílem projektu je plán postupně zavádět do praxe, reagovat na poptávku uživatelů služeb tak, aby byly sociální služby v našem městě a blízkém 

okolí pro uživatele dostupné časově i místně a byly poskytovány kvalitně a efektivně.

Veškeré informace o projektu je možné získat na webových stránkách http://rpss.c-budejovice.cz a facebooku https://cs-cz.facebook.com/rpss.cb 
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koordinátorka plánování sociálních služeb:

Mgr. Šárka Kovárnová
tel.: 386 801 623
e-mail: rpss@c-budejovice.cz

• Nejsou nám lhostejné Vaše problémy

• Chceme pro Vás kvalitní sociální služby

• Přizpůsobujeme síť sociálních služeb Vašim potřebám

• Pravidelně zjišťujeme, jak jsou služby poskytovány

• Podporujeme spolupráci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb

• Zapojit se můžete i Vy

„Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice“

inzerat MF 285x85.indd   1 9/27/13   10:07 AM

Město České Budějovice 
realizuje dvouletý projekt 
„Implementace Rozvojové-
ho plánu sociálních služeb 
České Budějovice“, jehož 
cílem je pravidelné oživování 
strategického dokumentu 
„Rozvojový plán sociálních 
služeb České Budějovice 
2013 – 2018“ a jeho zavádění 
do praxe. Jednou z aktivit 
plánu je také vznik a rozvoj 
mediačního centra DOHODA.

Projekt, který je fi nancova-
ný z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím 
Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR 
umožňuje navázání na kon-
tinuální proces plánování 
sociálních služeb a aktivní 
spolupráci poskytovatelů, 
zadavatelů a uživatelů 
služeb na vytváření sítě so-
ciálních služeb. Základním 
východiskem pro tuto práci 
je přitom právě Rozvojo-
vý plán sociálních služeb, 
v němž jsou stanoveny 
priority, opatření a aktivity, 
které povedou k rozvoji 
a inovování sociálních slu-
žeb v Českých Budějovicích 
a blízkém okolí. „Dokument 
se zaměřuje na zachování 
a rozvoj sociálních služeb 

pro seniory, osoby se zdra-
votním znevýhodněním, 
osoby ocitající v nejrůzněj-
ších krizových a náročných 
životních situacích či děti 
a mládež,“ sděluje náměs-
tek pro školství a sociální 
věci Petr Podhola. „Aby-
chom nezůstali pouze u plá-
nu, je třeba se dokumentem 
neustále aktivně zabývat,“ 
dodává Podhola. 

Základem je kvalita a do-
stupnost služeb

Díky projektu Implementa-
ce Rozvojového plánu se 
pravidelně scházejí odbor-
níci z řad poskytovatelů 
sociálních služeb a pracují 
na tom, aby se Rozvojový 
plán sociálních služeb za-
váděl do praxe a zlepšoval 
tak podmínky poskytování 
těchto služeb pro obča-
ny města. „Díky novému 
projektu tak máme možnost 
například zpracovat další 
analýzy ohledně potřebnosti 
jednotlivých služeb“, infor-
muje o důležitosti projek-
tu v procesu městského 
plánování sociálních služeb 
jeho koordinátorka Šárka 
Kovárnová. K naplnění to-
hoto cíle mají pomoci také 

pravidelné schůzky s uživa-
teli těchto služeb. „Pro-
běhly již schůzky v domě 
s pečovatelskou službou 
nebo v azylovém domě 
a naplánované jsou již další, 
třeba ve středisku výchovné 
péče. Projekt nám pomůže 
pokračovat v nastaveném 
procesu plánování sociálních 
služeb a zajistit pro naše 
občany opravdu kvalitní 
služby, které budou vychá-
zet z jejich konkrétních po-
třeb a budou pro ně oporou 
a pomocí v tíživých životních 
situacích. Důležité je také, 
aby byly služby co nejsnáze 
dostupné časově i místně,“ 
dodává Kovárnová.

Mediační centrum Dohoda 
vzniklo také díky podpoře 
města

„V současné době probíhá 
již čtvrté kolo setkávání 
šesti pracovních skupin, 
které jsou rozdělené podle 
cílových skupin – osoby se 
zdravotním postižením, 
senioři, děti a mládež, 
poradenství, osoby v krizi 
a osoby závislé či ohrožené 
závislostí na návykových 
látkách. Jednotlivé pracov-
ní skupiny přitom aktivně 

pracují na naplňování priorit 
plánu,“ přibližuje činnost 
skupin metodik plánování 
Zdeněk Říha. Jedna z těch-
to priorit také obsahuje ak-
tivitu zaměřenou na vznik 
a rozvoj Mediačního centra 
DOHODA, které v letošním 
roce zahájilo za podpory 
Statutárního města České 
Budějovice svou činnost 
pod Jihočeskou rozvojovou 
o.p.s. „Díky tomu mohou 
lidé využívat služby mi-
mosoudního řešení konfl iktů 
zdarma či za sníženou sazbu. 
Mediace je tak efektivním 
východiskem řešení jakých-
koliv sporů v případě, že ne-
chceme vynakládat fi nanční 
prostředky za soudní proces 
a je dostupná i pro občany 
s omezenými fi nančními 
možnostmi,“ sděluje Kovár-
nová.

Projekt poběží dva roky 
a každý rok přitom přinese 
„Akční plán“ s aktuali-
zovanými údaji, aby bylo 
jasné, čeho se dosáhlo a co 
je třeba ještě zlepšovat. 
Samozřejmostí je také kaž-
doroční vydávání Průvodce 
sociální oblastí města České 
Budějovice s aktuálními 
kontakty na poskytovatele 
jednotlivých služeb. 

PROJEKT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 
NAPOMÁHÁ ROZVÍJET A INOVOVAT SÍŤ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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3:  Nahlas: V ulicích Českých 
Budějovic jsme se vás 
ptali na otázky týkající se 
mediace.

4: Zaostřeno: Mimosoudní 
řešení sporů s akcentem 
na mediaci.

6:  V křesle: „Mediace je 
dnes popelkou, ale její 
možnos   se začínají 
rozšiřovat“, říká Táňa Šiš-
ková, jedna z průkopnic 
a propagátorek mediace 
v České republice 

9: V pas  : Rozvádějící se 
manželé a péče o dítě. 
Příběh z Mediačního 
centra. 

12: Osudy: Je možné vyhrát 
nad vychytralými řemesl-
níky? Aneb kdo nehraje, 
nevyhraje! Příběh z ob-
čanské poradny.

14: Na stopě: Soud nebo 
mediace? Jak řeší spory 
u našich sousedů.

15: P.S.: Mediace v projek-
tech Jihočeské rozvojové 
v roce 2013

OBSAH
Časopis, který právě držíte v ruce, je celý věnovaný mimosoudnímu řešení sporů. Je mi veli-
kým potěšením, že k němu mohu napsat úvodní slovo. 
Více než 5 let pracuji jako poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. Za tuto 
dobu jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří řešili svoje těžkos   s někým druhým. Vždy jsme se 
drželi zásady: těžkos   se nejdříve pokusit urovnat smírem - dohodou. V případě, že druhá 
strana nechtěla na dopisy odpovídat, nezbylo než se obrá  t na soud. Ten může pomoci spor 
rozhodnout ve svém usnesení či rozhodnu  , ale určitě nezachová dobré vztahy mezi zúčast-
něnými. 
Proto jsem velmi ráda, že právě Jihočeská rozvojová o.p.s. otevřela na počátku roku Mediační 
centrum DOHODA. Zde nabízí mediace zdarma, za sníženou či plnou cenu. Co mne na medi-
aci oslovilo? Právě její rychlost. Mediátor se může se stranami sejít k první mediaci v řádech 
dnů. Často se stává, že lidé, kteří spolu nemluví několik let, začnou komunikovat a spolupra-
covat. Na konci jednání mají spolu vyjednanou dohodu, která je pro obě strany přijatelná. 
V některých případech je potřeba absolvovat více mediačních jednání (rodinná mediace), 
přesto každé setkání s mediátorem přispívá ke zklidnění atmosféry mezi zúčastněnými. 
Mediačnímu centru DOHODA přeji hodně spokojených klientů a co nejvíce uzavřených me-
diačních dohod. 

Zapsaný mediátor Mgr. Miloslava Hanousková

Lenka B., 22 let, studentka VŠ
1. Mediace je zpro-
středkování rozho-
voru, při němž dvě 
strany řeší konfl ikt 
mimosoudní cestou. 

Uplatňuje se například v rám-
ci probační a mediační služby, 
kde mediaci vede zkušený 
pracovník.

2. Ne, nemyslím si, že spor řeše-
ný prostřednictvím mediace 
je dražší. 

3. Mediaci bych v případě urči-
tého sporu využila, vždy zále-
ží, o jakou situaci by se jedna-
lo. 

Filip K., 15 let, žák ZŠ
1. Proces podobný soudnímu ří-

zení, při kterém je prostředník 
mezi oběma stranami. Ten se 
nazývá mediátor, využívá se 
zde psychologické řešení kon-
fl iktu.

2. Ano je levnější, protože se 
nejedná o státní proces, ale 
je zde uložena role mediáto-
ra, který je součás   soudního 
okrsku.

3. Raději ne. Pokusil bych se to 
vyřešit bez zbytečných okol-
ků. V případě, že by toto ne-
šlo, obrá  l bych se na proces 
mediace nebo soudní řízení. 

Tereza N., 23 let, studentka VŠ
1. Vím, co je mediace.
2. Je to levnější.
3. Klidně bych to zkusila, proto-

že k soudu pak můžu jít vždyc-
ky.

Jan B., 35 let, dělník
1. To bych asi dokázal, tam se 
řeší ty spory ne?

2. Podle mě to bude levnější 
nebo to vyjde nastejno, ale 
asi levnější.

3. Klidně bych to zkusil.

Alena S., 26 let, učitelka
1. Myslím, že vysvět-
lit bych to dovedla, 
asi ne odborně, ale 
snad dovedla. Snaha 
o urovnání (vyřešení) 

konfl iktu mimosoudní cestou. 
2. Myslím, že není. Možná je to 

i rychlejší.
3. Záleželo by, o jaký spor by 

šlo. Ale pakliže by to bylo 
jednodušší a snazší vyřešit to 
pomocí mediace, neváhala 
bych.

Markéta F., 25 let, logis  k
1. Částečně ano.
2. Myslím si, že soud-
ní spor je dražší.
3. Já bych volila spíše 
soudní řízení.

Pavlína K., 25 let, na MD
1. Mediace je součást probační 

a mediační služby, řeší se tam 
nějaké konfl ikty.

2. Myslím si, že mediace je cel-
kově levnější.

3. Nevím, raději bych nevyužila 
ani soud, ani mediaci, ale kdy-
bych se dostala do situace, 
kde bych se musela rozhod-
nout, záleželo by na konkrét-
ním problému.

Veronika A., 22 let, číšnice
1. Mediace je takový 
to řešení problémů 
bez soudu, třeba se 
tam můžou řešit sou-
sedský nebo rodinný 

spory a tak...
2. Levnější bude určitě mediace 

a hlavně tam bude asi i úspo-
ra času.

3. Záleželo by na tom, o jaký 
problém by se jednalo, ale 
nebráním se tomu.

Růžena Z., 63 let, důchodce
1. To asi nedokázala, protože ne-

vím, co to je. Pozn.: vysvětle-
no.

2. Bude to asi levnější než soudy.
3. Doufám, že nic nebudu řešit, 

ale teď když to takhle vím, 
možná bych se na mediaci 
i obrá  la.

A N K E TA

Foto titulní strana:
archiv

nahla
Zpracovala: 
Martina Zimmelová

Na téma mediace jsme se ptali lidí v ulicích Českých Budějovic. Položili jsme jim tyto 
otázky: 

1) Dokázal/a byste vysvětlit co je to mediace?
2) Myslíte si, že spor řešený prostřednictvím mediace je dražší než soudní řízení? 
3) V případě, že byste řešil/a nějaký spor, využil/a byste mediaci?

Projekt NNO REVERS: Pojď-
me řešit spory efek  vně je 
spolufi nancován Statutárním 
městem České Budějovice. 

EDITORIAL
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zao třeno

Text: 
Mgr. Martina 
Ramešová, PhD.

Foto: archiv

Mimosoudní řešení sporů 
s akcentem na mediaci

V odborné terminologii se tyto 
způsoby nazývají ADR. Termín 
„alterna  vní způsoby řešení 
sporů“ (Alterna  ve Dispute Re-
solu  on – ADR) je vymezován 
jako alterna  vní řešení sporů 
k formám řešení sporů pomocí 
státních orgánů – veřejnou mocí. 
V současné době je zkratka ADR 
také mnoha autory a ins  tucemi 
vykládána jako „amicable dis-
pute resolu  on“, což znamená 
„přátelské řešení sporů“, čímž 
podtrhuje jejich alterna  vnost 
k „nepřátelskému řešení sporů“ 
před státními soudy a jejími or-
gány využívajícími autority státní 
moci. Tak například N. Rozehna-
lová zastává názor, že název „al-
terna  vní“ značí to, že tyto me-
tody jsou „alterna  vní k formám 
řešení sporů, kterým stát posky-
tuje garance mocí veřejnou – tj. 
vůči řízení soudnímu i řízení roz-
hodčímu“. (2)

Odborníci zabývající se mi-
mosoudními metodami řešení 
sporů zdůrazňují, že použi   fo-
rem ADR není vhodné ve všech 
situacích a ve všech sporech 
a ani tyto metody nemohou na-

hradit stávající systém soudnic-
tví, ale měly by pomoci k rych-
lejšímu a účinnějšímu vyřešení 
některých typů sporů. 

Formy ADR představují alterna-
 vu právě k soudnictví a jsou 

defi novány více méně  m, čím 
se od něho liší. Výběr určité for-
my alterna  vního řešení daného 
sporu závisí na vůli a dohodě 
sporných stran a umožňuje tak 
stranám ponechat si kontrolu 
nad svými vlastními záležitost-
mi. Existuje celá škála možných 
způsobů řešení sporů vzniklých 
mezi stranami, vždy bude zále-
žet na ochotě a vstřícnos   obou 
sporných stran se nějakému 
z nich podrobit.

Jednotlivé způsoby mimosoud-
ního řešení sporů se navzájem 
liší převážně mírou formaliza-
ce, kdy nejvíce formalizovanou 
metodou je arbitráž na jedné 
straně a na straně druhé jsou to 
neformální metody jako media-
ce a konciliace. 

Arbitráž: Strany konfl iktu společ-
ně pověřují vyřešením svého pří-
padu zvolenou tře   nezávislou 
osobu arbitra. Arbitr vyslechne 
každou ze stran, zváží předne-
sené argumenty a požadavky 
a učiní rozhodnu  . To je pak pro 
klienty závazné a vymahatelné. 
Arbitrážní řízení dává stranám 
větší prostor k vyjádření svých 
stanovisek, potřeb a zájmů. Ko-
nečná dohoda však nevzniká 
prostřednictvím vzájemného vy-
jednávání a zvažování možných 
způsobů řešení. Je rozhodnuta 
autoritou. (3)

Konciliace: Je postup, který má 
do značné míry stejné cíle a me-
tody jako přímý dvoustranný 

postup řešení konfl iktu. Rozdíl 
je v přítomnos   tře   strany – 
smírčího, který zprostředkovává 
komunikaci mezi účastníky kon-
fl iktu. Anglický výraz „concilia-
 on“ pochází z la  nského slova 

„conciliare“, což znamená „dát 
dohromady“. To je také úkolem 
smírčího – přivést obě strany 
k sobě, a to jak fyzicky, tak i psy-
chicky. (3) 

Konciliace a mediace jsou čas-
to zaměňovány. Nejvýraznější 
rozdíly můžeme spatřovat prá-
vě v činnosti třetích osob tzv. 
zprostředkovatelů. Mediátor 
na rozdíl od konciliátora nepo-
skytuje právní rady, ale usiluje 
o to, aby se stanoviska stran po-
stupně sbližovala způsoby spíše 
procedurálními. Jeho činnost je 
založena na smlouvě o mediaci, 
která jej opravňuje k mediační 
činnos  . Vlastní řešení sporu po-
nechává na dohodě stran sporu. 
Další odlišnost spočívá v mož-
nos   mediátora jednat se stra-
nami odděleně. Toto oddělené 
jednání umožňuje mediátorovi 
zohlednit nejen práva smluvních 
stran, ale i jejich zájmy a potře-
by a pojmout tak řešení sporu 
komplexněji, než jen jako záleži-
tost čistě právní. Konciliátor sám 
navrhuje smírné řešení sporu, 
za  mco mediátor „pouze“ vede 
strany, aby se samy dohodly 
na smírném řešení. Odlišení po-
stavení konciliátora a mediátora 
nejlépe vys  huje tvrzení N. Ro-
zehnalové „že konciliátor je ne-
obvykle ak  vní mediátor“. (2)

Mediace: Defi nice pojmu může-
me najít v mnoha odborných pu-
blikacích, základem je odvození 
z la  nského „medius“, což zna-
mená střední, prostřední, ale též 

nestranný. (3) Anglické „media-
 on“ znamená řešení konfl iktu 

za pomoci neutrálního prostřed-
níka. Mediátor je tedy prostřed-
ník při vyjednávání smíru. (4)

Charakteris  cké znaky mediace: 

a)  Dobrovolnost a nezávaznost 
procesu. Průběh tohoto pro-
cesu je kontrolován sporný-
mi stranami, může být kdy-
koli jednostranně ukončen 
kteroukoli ze stran. Jeho vý-
sledek je také závislý na vůli 
stran a jejich spolupráci, 
strany nemohou být žád-
ným způsobem nuceny ho 
akceptovat. Mediátor nemá 
pravomoc vydat závazné roz-
hodnu  . Mediace zpravidla 
končí sjednáním písemné 
dohody, kde jsou zahrnuty 
dosažené výsledky. Před-
pokládá se, že tato dohoda 
bude dobrovolně dodržena, 
že závěrečné ujednání bude 
stranami dobrovolně spl-
něno, jelikož strany k němu 
dospěly bez donucení, svo-
bodně a z vlastní vůle. Tak-
to uzavřená dohoda však 
nepředstavuje vykonatelný 
právní  tul. Přímou vyko-
natelnost práv a povinnos   
je možné založit sepsáním 
takové dohody formou no-
tářského zápisu s doložkou 
vykonatelnos   nebo schvá-
lením soudem. 

b)  Zásada nezaujatos  . Uplat-
ňuje se během mediační-
ho procesu  m způsobem, 
že strany se dohodnou, že 
nebudou používat jakékoli 
výrazy snižující důvěryhod-
nost a důležitost jednotli-
vých subjektů a jejich zájmů, 

Lidé řeší spory od počátku své existence. Různé doby přinášely různé způsoby, jak problé-
my řešit. Zvláště v posledních dese  le  ch se do popředí dostávají mimosoudní řešení sporů 
neboli alterna  vní (metody) řešení sporů. Ty se odlišují od soudních řešení sporů svojí dob-
rovolnos  . Na stranách sporu záleží, zda vůbec jiný způsob řešení sporu zvolí a jsou to právě 
ony, které mají rozhodující vliv na průběh i výsledek řešení sporu touto cestou. Mimosoudní 
řešení sporů se řídí odlišnými pravidly a uplatňují se v nich jiné principy než u řízení soud-
ního, řízení probíhá před osobami odlišnými od soudu, je rychlé a v některých případech 
i méně nákladné. (1)



5

zao třeno
Foto: 
archiv

stejně tak případných řešení 
do budoucna. 

c)  Důvěrnost procesu. Pla   zde 
pravidlo, že informace, kte-
ré strana výslovně neoznačí 
za veřejné, zůstávají v taj-
nos  . Tuto důvěrnost musí 
zachovávat jak druhá strana, 
tak mediátor. Důvěrnost se 
týká celého procesu a vzta-
huje se na všechny informa-
ce, které při řízení vyjdou 
najevo. Mediace poskytuje 
stranám výhodu soukromí 
na rozdíl od soudního řízení, 
jehož průběh je často pozna-
menán zvýšeným zájmem 
veřejnos  . 

d)  Přeměna soupeření na spo-
lupráci. Mediace je založena 
na teorii, že nemá být rozho-
dováno ve prospěch jedné 
nebo druhé strany, ale strany 
mají být vedeny k tomu, aby 
samy došly k řešení, v němž 
budou mít obě strany pocit, 
že „jsou na tom lépe“ než 
před  m. Strany spolupracu-
jí jak mezi sebou navzájem, 
tak i s mediátorem, jsou po-
vinny mu předkládat potřeb-
né materiály a dokumenty, 
uvádět důkazy a pravidelně 
se s ním scházet. Vzájem-

ná kooperace a dosahování 
společných cílů může fungo-
vat jen na základě efek  vní 
komunikace, přátelského po-
stupu, koordinace úsilí, sho-
dy a důvěry. Proces a řešení 
je založeno na individuálních 
zájmech stran a akceptace 
řešení není mo  vováno tla-
kem společenského vědomí, 
ale v prvé řadě kalkulací pro-
spěšnos  . Výsledek mediace 
není závislý na dokázaných 
skutečnostech ani na přísluš-
né právní úpravě, ale pouze 
na aktuálních zájmech stran. 

e)  Neutralita a nestrannost 
mediátora. Postavení medi-
átora je klíčové pro celý prů-
běh mediace a pro úspěch 
urovnání sporu. Musí se 
jednat o osobu nestran-
nou a neutrální, která bude 
respektovat názory stran, 
nevnucovat jakékoli řešení, 
respektovat soukromí a dů-
věrnost sdělení. Tře   osoba 
nesmí přijmout funkci me-
diátora nebo v ní setrvat, 
pokud hrozí pochybnos   
o jeho nestrannos  . Aby 
byla zachována vyváženost 
a nepodjatost, měl by medi-
átor věnovat oběma stranám 

stejnou pozornost, poskyto-
vat jim stejný čas na vyjád-
ření, stanovit jim stejné pod-
mínky fi nancování i množství 
úkolů. (5) 

K hlavním výhodám mediace tak 
patří nejen již zmiňovaná dob-
rovolnost a důvěrnost, ale také 
rychlost a nízké fi nanční náklady. 
Za  mco na soudní řízení mohou 
strany konfl iktu čekat v řádech 
měsíců až let, u mediace je doba 
čekání v rámci dnů, maximálně 
týdnů. Ze zkušenos   zároveň 
vyplývá, že spokojenost klientů 
s výsledkem soudního řízení se 
pohybuje okolo 40%. U media-
ce je toto číslo mnohem vyšší 
a dosahuje asi 80%, což je nepo-
chybně důsledkem právě vyšší 
míry zainteresovanos   spor-
ných stran do procesu a tvorby 
výsledku řešení konfl iktu. Také 
mnohem nižší fi nanční náklady 
jsou důležitým faktorem, kvůli 
kterému mediaci upřednostňu-
je stále více lidí, i díky tomu, že 
náklady se mezi účastníky rozdě-
lují, na rozdíl např. od soudního 
řízení. (5)

Je třeba zdůraznit, že ne všechny 
konfl ikty jsou vhodné pro medi-
aci. Mediace vychází z předpo-
kladu rovnos   účastníků. Rozpor 

v síle stran byl iden  fi kovaný 
jako nejdůležitější faktor pro vy-
loučení některých případů např. 
v rozvodové problema  ce. Dis-
kutovaným tématem je i vhod-
nost mediace pro případy násilí 
a případy spojené se závislos   
na alkoholu a drogách. (3) 

Díky stále větší podpoře mediace 
i ze strany zákonodárců, můžeme 
mediaci využívat při řešení mno-
ha sporů, které dříve řešil pouze 
soud. U lidí se zvyšuje povědomí 
o této metodě řešení sporů, pře-
stávají se bát ji využít. Přemýšlejí 
i o tom, jaké fi nanční i emoční 
výhody mediace přináší. Mají již 
také větší záruky v profesionalitě 
mediátorů. Mediátorem nemůže 
být každý. Vysokoškolské vzdě-
lání v magisterském studiu je 
základní podmínkou ve spojení 
s bezúhonnos   a způsobilos   
k právním úkonům. Zejména 
složená mediační zkouška má za-
jišťovat odbornost a znalost pro-
cesu mediace dle zákona o me-
diaci. Ministerstvo spravedlnos   
vede veřejně přístupný seznam 
mediátorů, který je přístupný 
na www.jus  ce.cz.
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Text: 
Ing. Šárka Jarolímková, 
zapsaný mediátor

Kdybys měla jednoduše říci, jaký 
užitek a kde všude může media-
ce pomoci?
Mediace může pomoci prak  cky 
ve všech sférách našeho života: 
v rodině, v práci, v obchodě. Roz-
víjí se i mediace ve spotřebitelské 
oblas   a v příhraničních konfl ik-
tech. Pro svá specifi ka (dobrovol-
nost, mediátor neradí, účastníci 
sami dělají dohodu na základě 
možnos   a potřeb) je úspěšná 
a věřím, že u nás bude stále čas-
těji vyhledávaná. Nejrychleji 
roste zájem o mediaci v rodinné 
oblas  , protože přibývá rozvodů 
a rozchodů manželů či partnerů 
s dětmi, dále pak často za medi-
átorem přijdou sousedé, kteří se 
již řadu let hádají a kri  zují jeden 
druhého. Přibývá i pracovních 
a obchodních sporů.

U nás je od podzimu 2012 tato 
služba konečně uzákoněna Záko-
nem o mediaci a tak bude stále 
častěji doporučovaná soudci, 
sociálními pracovnicemi a dal-
šími experty. Lidé se v podstatě 
nechtějí hádat, přirozenos   je, že 
chtějí žít v harmonii, jen se jim to 
někdy nepodaří. 
Ale naštěs   se začíná stále více 
zájemců školit v mediaci a více kli-
entů se obrací na mediátora, aby 
věci vyřešili v klidu, bezpečí a dů-
stojně. Lidé často po mediaci ří-
kají: „Kdybychom navš  vili medi-
átora před 10 lety, nemuseli jsme 
se rozvádět“... nebo v pracovním 
konfl iktu: „Poznal jsem, že moje 
pravda není jediná a že může být 
více názorů, vidění a řešení a to 
vlastně fi rmě pomůže“… apod.

Co tě k mediaci přivedlo a jak ses 
o mediaci dozvěděla? 
Po roce 1989 jsem jako sociolog 
sledovala dění ve společnos   
a vnímala jsem, že nastává sice 
svoboda, ale s ní přichází i zodpo-
vědnost a že je pro náš život něco 
důležité udělat. Pracovala jsem 
dost dlouho jako romská kurá-
torka (sociálka, co pomáhá lidem 
v nouzi) a sledovala jsem rostoucí 
napě   v zemi a chtěla jsem ně-
jak pomoci. Když mi z katedry 

psychologie na počátku 90. let 
minulého stole   nabídli možnost 
spolupracovat s mediátory z USA, 
ani minutu jsem neváhala. Umě-
la jsem pracovat v terénu, uměla 
jsem anglicky a to bylo vše, co 
jsem k tomu potřebovala. A sa-
mozřejmě jsem měla „za zády“ 
velkou pomoc a zázemí mé ro-
diny, která mi umožnila dále se 
vzdělávat, jezdit po republice, 
školit a zakládat budoucí smírčí 
rady, psát skripta a nakonec kni-
hu o mediaci. 

Mediaci se stále věnuješ, jak vi-
díš situaci v tomto oboru na čes-
kém trhu dnes?
Rozhodně se bude šířit. Očekává-
me i větší osvětu ze strany státu, 
protože za  m je převážně v rukou 
organizací jako je Asociace medi-
átorů ČR, o.s. a jednotlivců, kteří 
ji v rámci své práce také nabízejí. 
Poslední dva roky je větší podpo-
ra i díky advokátům, kteří se za-
čínají mediaci věnovat. Navíc díky 
zákonu jsou již nastavena pravi-
dla pro zkoušky tzv. „zapsaných 
mediátorů“. První desítky jsou již 
zapsáni na ministerstvu spravedl-
nos  . Dále se zvyšuje i počet vy-
školených mediátorů nejen naší 
vzdělávací ins  tucí, ale i dalšími 
subjekty. Informace o mediáto-
rech se šíří i s rostoucím počtem 
spokojených klientů. Mediace je 
však stále ještě tak trochu popel-
kou, ale jsem přesvědčena, že se 
její možnos   začínají rozšiřovat.

Co říkáš zákonu o mediaci?
Na Zákon o mediaci jsme velmi 
čekali. Příprava nebyla jednodu-
chá a vlastně jsou díky zákonu 
nastaveny dvě roviny mediátorů:
1. Zapsaní mediátoři – tzv. ofi -

ciálně akceptovatelní, kteří 
jsou zapsáni na webu minis-
terstva, pouze vysokoškoláci 
s magisterským  tulem, kteří 
složili státní zkoušku z media-
ce. Ti budou využíváni hlavně 
soudci, kteří mohou poslat 
k mediaci mnoho klientů před 
uzavřením případu.

2. Mediátoři, kteří pracující 
na základě živnos  . Kvalitu 

druhé skupiny nikdo nekont-
roluje, protože zákonem není 
nastavena nová profese medi-
átora, na mediaci se hledí jen 
jako na metodu a mnohými 
je prezentována jako právní 
podobor. Mediátoři s živnos-
tenským listem či poskytující 
medici v rámci své práce v po-
radnách a kancelářích mohou 
být vynikající, ale také bez pa-
třičného vzdělání a supervize, 
takže mohou mediaci hodně 
poškodit. Náš návrh, aby me-
diátory vzdělával pouze akre-
ditovaný vzdělavatel, nebyl 
akceptován. Asi to bude trvat 
ještě nějakou dobu, než se trh 
„vytříbí“, ale mediace je již ofi -
ciálně uznána a to je důležité.

Když porovnáš možnos   a meze 
mediace u nás doma a v zahra-
ničí?
Je samozřejmé, že v zemích, kde 
byla mediace tvořena a již má 
za sebou mnoho let existence, 
tam je situace lepší. Jsou to ze-
jména země jako USA, Kanada, 
Austrálie a západní Evropa, u nás 
a na východě je teprve na počát-
ku. I když mají mnozí mediátoři 
téměř 20 leté zkušenos  , není 
jich za  m mnoho a trh zájem-
ců nemůže být pokryt ze dne 
na den. A lidé potřebují slyšet 
o více pozi  vních příkladech a ro-
zumět tomu, co mediace nabízí.

Čím tě mediace ve tvém životě 
oboha  la?
Na mediaci mne fascinuje, že vy-
užívá faktu, že konfl ikt má v sobě 
i pozi  vní stránky a že neutrál-
ní mediátor je zodpovědný jen 
za proces řízení rozhovoru, niko-
liv za výsledné řešení. Protože je 
řešení vybráno na základě mož-
nos   a potřeb, nikoliv na základě 
obecných práv a povinnos  , lidé 
se rádi dohodnou, když situaci 
a návrhu rozumí a tak mají šanci 
své chování do budoucna změnit. 
Vidím, že mediace lidi povzbuzu-
je, pomáhá jim posílit jejich vlast-
ní kompetence, které při složité 
situaci na čas ztra  li. Myslím si, 
že práce s lidmi rozdílných názorů v kře le

PhDr. Tatjana Šišková 
Mediátor od roku 1993 
dosud, zejména rodinná, 
kulturní, interetnická a pra-
covní mediace. Mediace 
vede v českém i anglickém 
jazyce. 
Od roku 2012 je jmenovaná 
Ministerstvem spravedlnos   
ČR komisařkou pro zkoušení 
budoucích zapsaných medi-
átorů, jak pro základní tak 
i pro rodinnou mediaci. 
VZDĚLÁNÍ: 
Filosofi cká fakulta Universi-
ty Karlovy Praha, obor socio-
logie a fi losofi e, doktorát 
ze sociologie, fi losofi e, 
demografi e. 
Jedno semestrální seminář 
„obecná sociologie“ na Co-
lumbia University v New 
Yorku, USA
Několika stupňové výcviky 
v mediaci, řešení konfl iktů, 
vyjednávání a mul  kulturní 
výchova v letech 1992-2008, 
vedené americkými, brit-
skými, polskými, českými, 
slovenskými a holandskými 
lektory v počtu více než 500 
hodin.
Autorka knihy Facilita  vní 
mediace, vydané v 2012. 

Táňa Šišková patří mezi první průkopnice a propagátorky mediace v České republice. Proto 
byla první volbou, když jsem přemýšlela koho oslovit a požádat o rozhovor pro časopis 
Revers. Byla jsem velmi potěšená, že moji nabídku přijala. Rozhovor s ní vedla akreditovaná 
mediátorka Ing. Šárka Jarolímková. 

Mediace je dnes popelkou, 
ale její možnos   se začínají 
rozšiřovat...
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v kře le

poručení nebo po úvahách, jak 
jinak řešit konfl ikt než soudně, 
s poradcem či sociální pracovnicí. 
V poslední době se na nás obrací 
i mnoho smíšených manželství, 
která se rozpadají, kde jsou však 
dě   a rozchod by měl být řešen 
důstojně a dě   by určitě měly 
vědět, že táta a máma jsou stále 
s nimi. Jakmile bude více pozi-
 vních informací o možnostech 

mediace a jak jej budou exper   
na jiné procesy doporučovat, zá-
jem se zvýší. Za 20 let již posun 
vidím pozi  vněji.

Máš nějaký jednoduchý návod 
na prevenci? Nebo zkušenost, 
co pomáhá, když se ocitneme 
v situaci, kterou vnímáme jako 
krizovou?

V krizové chvíli si obvykle myslí-
me, že svět se hrou  , že nastává 
konec, vše vidíme černě. Neu-
vědomujeme si, že jednou jsme 
dole a jednou nahoře a že je vše 
rela  vní. Doporučuje se nejdříve 
„vnitřně uklidnit“, tedy začít zhlu-
boka dýchat, usmát se na sebe 
do zrcadla a zastavit se. Dětem 
říkáme, že vlastně mají vše dělat 
podle světel semaforu. Když je 
červená, musíme se zastavit, urči-
tě neřešit. Začít trochu přemýšlet 
o tom druhém, jen ne o mě sa-
motném a zamyslet se nad dů-
sledky křiku, nadávek a pomluv. 
Pak si na oranžové uvědomit, 
co by se mohlo udělat jinak než 
dříve, jakou cestou tedy jít kon-
krétně. A ještě znovu vzít v úva-
hu, jaké důsledky daná situace 
přinese nejen mě, ale i druhému. 
A když je zelená, teprve jednej. 
Tedy neříkám nic nového: neřeš 
s horkou hlavou. Popřípadě zajít 
k mediátorovi, který je zodpověd-
ný za klidné vedení sporu. A ještě 
pomůže společně hledat řešení, 
která přinesou zisk oběma stra-
nám.

Dodávám jen, že mediace není 
všelék, ale je to další alterna  va, 
které by se lidé neměli bát.

budou řešit. Přestali se vlastně 
hádat kvůli kri  kám druhého 
před synem. Na počátku druhé 
mediace nám oba sdělili, že sní-
žení počtu hádek a diskuze jen 
ve vymezené dny a na dané téma 
ohromně „vyčis  la“ atmosféru 
a chlapec se začal smát a přestal 
se pomočovat. Byli z toho až do-
ja   a  m více si uvědomili, že pro 
dobro Davídka by se měli přeci 
jen do budoucna dohodnout 
a zkusit dodržovat nová pravidla.

Co by měl mediátor, z pozice 
tvých dlouholetých zkušenos-
 , jako odborník a jako člověk 

umět?
Tak jako v dalších profesích, 
i v mediaci člověk zkušenostmi 
roste a zkvalitňuje práci. Sice si 
musí dávat pozor na určité stere-
otypy a tzv. ověřené postupy, pro-
tože každý případ je jiný, i když se 
může zdát podobný.
Mediátor by se neměl bát konfl ik-
tů, spíše by měl vědět, že k životu 
patří a stále by měl mít na mysli, 
že řešení potřebují čas, důvěru 
a chuť ke spolupráci. Rozhodně by 
měl vnímat, kdy musí proces řídit 
a kdy naopak stát v pozadí, proto-
že není hlavní hrdina. Spíše než li-
dem říkat co je a není vhodné, by 
je měl vést k přemýšlení o důsled-
ku rozhodnu   či požadavku. Pro-
tože pomáhá lidem vidět každý 
příběh očima toho druhého, nau-
čí se, že mediace není o souhlasu, 
ale o porozumění a pochopení. 
K lidem by měl přistupovat s res-
pektem, který by klien   měli po-
cí  t. Vždy mne to  ž potěší, když 
se pláč a nadávky u  ší a když lidé 
začínají narovnávat záda, přestá-
vají se bát dívat do očí a začnou se 
uklidňovat. Mediátor samozřej-
mě nemá život bez konfl iktů, ale 
neskládá zbraně, ani neútočí, ale 
dává přednost dohodě. A to přeji 
každému mediátorovi, protože 
vlastně svým způsobem dává 
i podprahově příklad druhým, jak 
se dají věci sdělovat a jak je spo-
lečně řešit.

Co si myslíš, jak umí české rodiny 
a vůbec česká společnost řešit 
konfl ikty?
V rámci jednoho projektu jsme 
zjišťovali, jak lidé vnímají slovo 
„konfl ikt“. Tohoto slova se lidé 
bojí, protože nevědí, jak konfl ikty 
řešit, často se pokládají za slabší 
stranu a problém nechtějí sami 
vůbec řešit. Také vnímají, že situ-
ace je konfl iktní až ve chvíli, kdy 
se lidé chytají pod krkem, ubližují 
si a kdy ztra  li navzájem důvě-
ru a i víru v lepší časy. Všude se 
snažíme zdůraznit, že konfl ikt je 
přirozenou součás   života, že je 
spíše jakési koření. A že nedoro-
zumění by se mělo řešit ještě dří-

a podpora spolupráce jsou smy-
sluplné. A tak jsem se svou prací 
spokojena, i když se točí kolem 
konfl iktu. Sama jsem dříve spě-
chala s řešením, dnes více naslou-
chám a neřeším tolik za druhé. 

A naopak, je něco, co   mediace 
„vzala“?
Mnoho času a energie mi zabrala 
propagace, osvěta a získávání kli-
entů, spíše než poskytování me-
diace samotné. A boj s odbornou 
veřejnos   a úřady nebyl také pro-
cházkou růžovým sadem. Určitě 

mi mediace vzala čas, který bych 
trávila s rodinou a přáteli. A vím, 
že práce v neziskové organizaci 
je sice povzbudivá, ale nekončící 
práce.

Můžeš se s námi podělit o své 
zkušenost a říci, jaký příběh tě 
zaujal, čím a proč? 
Příběhů je více, ale mám jeden 
z rodinné mediace. Dva rozvádě-
jící se manželé měli syna Davídka. 
Sice o něm hovořili jako o nej-
větším pokladu, který nemohou 
ztra  t, ale svými hádkami, i když 
určitě nechtěně, ho zatahovali 
do života dospělých a brali si jej 
jako rukojmího. Chlapec se začí-
nal v noci pomočovat, přestal se 
smát a byl až apa  cký. Dohadova-
li řadu věcí a v rámci komunikace 
se dohodli, že každý bude tomu 
druhému a  m pádem i svému dí-
tě   volat jen v určité dny a v kon-
krétní hodinu, nikoliv kdykoliv 
jako dříve. A určili si, co a kdy 

ve, než přijde slovní útok a rvač-
ka. Mediátor by měl být vnímán 
jako opravdu neutrální osoba, 
která projasňuje sdělení, která 
umí pracovat s emocemi, pro-
tože ke konfl iktu patří. Lidé díky 
respektu k pocitům zjis  , že se 
za ně nemusí stydět. Vždyť emo-
ce nám pomáhají v životě věci 
rozhodovat, učíme se díky nim 
komunikovat a rozpoznáváme, co 
a jak vlastně v určitých situacích 
prožíváme. 
U nás víme, že lidé rádi delegují 
svá rozhodnu   na nějakou auto-
ritu a tou bývá vedoucí, soudce, 
poradce. Někdo, kdo stojí výše 
nad nimi a o kom jsou přesvědče-
ni, že rozhodne zásadně v jejich 
prospěch. A také očekávají, že 
po rozsudku se vše vyřeší a na-
stane defi ni  vní klid. Víme, že je 
to jen zbožné přání. Tak jako cho-
díme k zubaři, lidé se určitě na-
učí chodit k mediátorovi, kde se 
důstojně dohodnou, i rozvedou, 
i něco nového začnou.

Jak může mediace přispět či 
pomoci v nastavování příkladů 
(hodnot) při řešení konfl iktních 
situací?
Mediace nabízí slušnou komu-
nikaci, respekt k názorům, hod-
notám, očekávání. Je to model, 
který lidem velmi brzy vyhovuje, 
protože už jsou unaveni vlastním 
konfl iktem, ale také modely cho-
vání, které vidí kolem sebe. Jed-
nak u tzv. celebrit a poli  ků, kde 
nepla   dohoda, kde se soustředí 
na peníze a jednak proto, že po-
zi  vní příklady a slušné jednání 
nejsou pro media tak atrak  v-
ní. Tak sledujeme a čteme jen 
o bouřlivých rozchodech, bitkách, 
zatčeních a podobně. Také si my-
slím, že mnozí neumějí konfl ikty 
efek  vně řešit proto, že se neu-
číme tyto dovednos   ani doma, 
ani ve škole a máme těžkos   žít 
a pracovat s někým, kdo má jiný 
názor, očekávání a jinou předsta-
vu, jak řešit složitější situace. 
Ale naštěs   právě jako reakce 
na to se začíná stále více zájemců 
školit v mediaci a více klientů se 
na mediátora obrá  , aby věci vy-
řešili v klidu, bezpečí a důstojně.

Jaký je postoj české veřejnos   
k mediaci a jak se mění?
Máme zkušenos  , že Češi patří 
mezi tzv. “sudičské země“, kde 
autoritou je soudce, který za ně 
rozhodne. A to je za  m pro vět-
šinu lidí jednodušší, mnozí se 
to  ž bojí zodpovědnos   nebo 
neunesou důsledky rozhodnu  . 
Mnohdy však s rozsudkem soudu 
nesouhlasí, a proto se odvolávají. 
Na mediaci přicházejí lidé před 
soudním jednáním, při i po něm. 
Buď dostanou informace, do-
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Asociace mediátorů České republiky, o.s. - je nevládní or-

ganizace, která sdružuje profesionální mediátory podporují-

cí myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfl iktů a roz-

voje mediačních služeb. Byla založena skupinou mediátorů, 

facilitátorů a trenérů v r. 2000 a svoji činnost zahájila na po-

čátku roku 2001. Většina jejích členů jsou zkušení odborníci, 

držitelé řady mezinárodních certifi kátů v oblasti komunika-

ce, řešení konfl iktů, vyjednávání a mediace. 

POSLÁNÍ A CÍLE AMČR

• udržovat mediaci na vysoké profesionální úrovni

• dodržovat profesní standardy a etický kodex mediátora

• šířit o ní povědomí 

• vzdělávat zájemce o mediační dovednosti v rámci vzdělávacích standardů, které zaručují profesionalitu 

• poskytovat mediační služby a poradenství v oblasti řešení konfl iktů, včetně interetnických a vyjednávání

• udržování kontaktů a výměnu zkušeností s dalšími asociacemi či sdruženími mediátorů ve světě

• ochranu akreditovaných mediátorů - členů AMČR

• ochranu klientů, kterým byla poskytnuta mediační služba akreditovaným mediátorem AMČR

AKREDITACE A ČLENSTVÍ VE SVĚTOVÝCH SÍTÍCH 

AMČR je držitelem akreditace MŠMT, MV a MPSV ČR, vytvořila Etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací a profesní 

standardy mediace, má vlastní akreditační systém.

Od května 2003 je členem Světového fóra mediátorů (WFM) a od prosince 2007 je členem Iniciativy Evropské sítě medi-

átorů (EMNI).

VÝSLEDKY ASOCIACE

Asociace realizuje mediaci v rodinné, komunitní, pracovně-obchodní, spotřebitelské a etnické oblasti. 

Lektoři vyškolili přes 800 mediátorů, akreditační komise asociace udělila 80 mediátorům „Certifi kát akreditovaného mediá-

tora“.

Má 26 členů a 7 lektorů.

Její 4 členové patří mezi zkušební komisaře, kteří zkouší podle Zákona o mediaci budoucí mediátory, kteří chtějí být „zapsa-

ným mediátorem“ pro ministerstvo spravedlnosti.

KONTAKTY:

Název organizace:  Asociace mediátorů ČR, o.s.

Právní forma:  Občanské sdružení

Sídlo organizace:  K Vodojemu 4/2382, 150 00 Praha 5 - Radlice

IČO:  70908044

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 151 896 369/0800

Telefon:  +420 251 553 461, +420 739 490 394

E-mail:  amcr@amcr.cz

 www.amcr.czv kře le



9

Foto:
archiv REVERS
Text:PhDr. Mirka 
Nečasová, PhD.
mediátor MC Brno

První mediační fáze
Manželé k mediaci přišli včas. 
Jsou oba mimořádně nervózní. 
Společně s kolegou mediáto-
rem jsme se představili a usadili 
jsme se v hovorně ke kulatému 
stolu - ale tak, aby manželé ne-
byli v přímém kontaktu. Nabídli 
jsme jim něco k pi  , protože bylo 
horké letní odpoledne, ujis  -
li se, že oba mají 2 až 2,5 hodi-
ny čas a vstoupili jsme do první 
fáze mediace. Kolega nejdříve 
zopakoval informace z letáčku. 
Vysvětlil, že mediace je způsob 
mimosoudního řešení sporů 
za pomoci prostředníka, a také 
roli tohoto prostředníka: mediá-
tor je odborníkem na komunikaci 
a vyjednávání, pomáhá stranám 
sporu vyjádřit jejich stanoviska 
a podporuje účastníky v hledání 
hlubších zdrojů problému. Po-
máhá jim se navzájem pochopit 
a následně hledat řešení, která 
by vyhovovala oběma. Provází 
je fázemi procesu mediace a má 
také za toto vedení odpovědnost. 
Odpovědnos   stran je potom na-
plnění tohoto procesu obsahem. 
To prak  cky znamená, že objas-
ňují, jak vnímají situaci a její vznik 
ze svého pohledu, postupně pak 
přecházejí od minulos   do sou-
časnos  , kde jsou vedeni k tomu, 
aby se pokusili vnímat, jak se cí   
druhá strana sporu a v ideálním 
případě pak následně přesouvají 
pozornost k budoucnos   - spo-
lupracují na hledání námětů, jak 
spor řešit ke spokojenos   obou 
stran. Pokud se podaří najít vyho-
vující řešení, mediátoři pomohou 
stranám formulovat dohodu. Ta 
může v rodinných kauzách slou-
žit i jako základ pro zjednodušený 
smluvní rozvod. To zaujalo pana 
Z., protože se domníval, že roz-
vod je možný pouze prostřednic-
tvím zdlouhavého soudního jed-
nání. Paní Z. zase zajímalo, zda je 
nutné, aby takováto dohoda byla 
učiněna za pomoci mediátora, 
který je uveden na seznamu Mi-
nisterstva spravedlnos   (tzv. za-
psaný mediátor). Ujis  li jsme ji, 

že to není nutné. Důležité je v je-
jich případě to, zda jim způsob, 
jakým mediátoři vedou proces, 
vyhovuje, a zda společně směřují 
k cíli. Součás   1. fáze mediace je 
i domluva na pravidlech - tedy 
především dobrovolnost, diskrét-
nost a dodržování pravidel sluš-
ného chování. S  m oba manželé 
souhlasili. V závěru úvodní fáze 
byli upozorněni i na možnost 
oddělených setkání pouze s me-
diátory bez účas   druhé strany. 
Po tomto uvedení se obě strany 
viditelně uklidnily. 

Tématem, se kterým přišli, je 
péče o syna. Na OSPODu se do-
mluvili, že otec bude mít syna 
každé druhé úterý odpoledne 
a v sobotu celý den. Pan Z. by ale 
chtěl péči rozšířit nejlépe na celý 
víkend. Matka si to však nepřeje. 

V následující druhé fázi mediace 
jsme vyzvali paní Z. jako iniciátor-
ku mediace, aby nás seznámila 
se svým pohledem na situaci. 
Manžela jsme instruovali, aby 
do hovoru paní Z. nevstupo-
val, může si ale psát poznámky, 
ke kterým se potom - až bude 

mít udělené slovo - případně 
vrá  . Paní Z. začala vzpomínat 
na téměř idylický život poté, co 
se vzali a žili spokojeně v malém 
domku, který postupně rekon-
struovali. Oba intenzivně praco-
vali, aby měli fi nance na stavební 
úpravy. Po dvouletém společném 
souži   se jim narodil syn Honzík, 
který má nyní 3,5 roku. Jedná se 
o hyperak  vní dítě a péče o něj 
je chvílemi mimořádně náročná. 
Paní Z. říká, že manžel si hledal 
ještě další zaměstnání, aby po-
kryl náklady na opravu domu, 
takže byla se synem hodně sama 
a připadala si čím dál víc vyčer-
paná a opuštěná. Nakonec se 
s manželem odcizili. Manžel na-
víc ztra  l zaměstnání a začal stres 
řešit alkoholem. Po jedné hádce, 
kdy mu paní Z. řekla, že má příte-
le, odešel z domu a krátký čas žil 
na ulici a přespával u kamarádů. 
Paní Z. se za něj styděla - jen si 
tak potvrdila, že udělala správ-
ně, když podala žádost o rozvod. 
Nakonec se pan Z. obrá  l na své 
rodiče a bydlí u nich společně se 
svojí, za  m neprovdanou, sest-
rou. Takto odděleně žijí manželé 
už 1,5 roku. V průběhu hovoru 

paní Z. se pan Z. jen velmi ob  ž-
ně ovládal. Poté, co dostal slovo, 
začal křičet, že jej paní Z. zradila 
a zničila mu život, navíc udržova-
la za jeho zády poměr s bývalým 
přítelem a čeká s ním nyní dítě. 
Ujis  li jsme jej, že vnímáme, že 
tato situace je opravdu emočně 
mimořádně náročná, přesto ale 
musíme odkázat na dodržová-
ní pravidel slušného chování, 
na kterých jsme se domluvili 
v úvodu. Poté, co se pan Z. uklid-
nil, začal sklesle popisovat, jak 
vnímá situaci on. Uznává, že 
v práci byl od rána do večera, ale 
dělal to vše pro rodinu, aby měli 
pěkné bydlení. Těžce nese odlou-

čení. Chtěl by se alespoň častěji 
vidět se svým synem, na kterém 
přímo visí. Paní Z. uznává, že pro 
pana Z. to muselo být těžké. Ví, 
že opravdu stojí o syna a Honzík 
má také ta  nka rád. Podporu-
jeme oba v tom, aby si zkusi-
li představit, jak se asi cí   ten 
druhý. Zdá se, že pan i paní Z. již 
jsou schopni mluvit přímo spolu, 
aniž by se vzájemně uráželi (tře   
fáze mediace). Rekapitulujeme, 
co bylo řečeno a poukazujeme 
na to, co oba manžele spojuje 

v pa ti

Rozvádějící se manželé 
a péče o dítě
Na Mediační centrum se obrá  la paní Z. V e-mailu píše, že jsou s manželem v rozvodovém 
řízení, ale soud ještě neproběhl. Momentálně nejsou schopni se domluvit na rozsahu péče 
o syna, a tak jim sociální pracovnice na OSPOD doporučila, aby zkusili mediaci. Paní Z. si 
Mediační centrum vyhledala na internetu. Ptá se, zda a kdy by byla mediace možná. Uvádí, 
že informace si s manželem předají. Pracovnice mediačního centra paní Z. poděkovala za zá-
jem o mediaci, vyžádala si kontakt i na manžela a navrhla tři termíny, kdy jsou mediátoři 
k dispozici. K dopisu přiložila letáček se základními informacemi o mediaci. Paní Z. s man-
želem se poté domluvili na dni, který by jim oběma vyhovoval. Pracovnice pak ještě termín 
připomněla, stejně jako místo setkání. Mediace se provádějí v prostorách občanské poradny 
v Brně na Anenské 10, se kterou Mediační centrum úzce spolupracuje.
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diaci mohli s bývalým partnerem 
říct skutečnos  , které by se jinak 
nedozvěděli. Má to  ž zkušenost, 
že kdykoliv spolu chtěli něco ře-
šit, tak jejich setkání pravidelně 
končí hádkou. Pan Z. na mediaci 
oceňuje určitý řád i to, že se díky 
mediaci dozvěděl o obavě paní Z. 
z jeho sestry. Nikdy před  m jej 
to nenapadlo. 

Jsme rádi, že se podařilo najít 
řešení tohoto bodu a doufá-
me, že se zvolený způsob péče 
o syna osvědčí. Pokud by však 
byla potřebná nějaká další úpra-
va této dohody, jsme plně k dis-
pozici. Pan a paní Z. se rozhodli, 
že budou do Mediačního centra 
docházet, dokud neuzavřou do-
hodu i ohledně bydlení a dělení 
majetku. Chtěli by se to  ž rozejít 
za využi   smluvního rozvodu, aby 
tak jejich rozchod byl pro syna 
i pro ně co nejméně zatěžující. 
Domlouváme si tedy termíny dal-
šího mediačního sezení, inkasuje-
me poplatek Mediačního centru 
250 Kč od každého za toto sezení 
a doufáme, že se nám společně 
podaří jejich přání naplnit.

- láska k synovi a snaha, aby jej 
jejich rozchod co nejméně po-
znamenal. Ptáme se na to, jak 
probíhá péče nyní. Pan Z. uvádí, 
že mu s péčí o Honzíka pomáhá 
jeho matka, někdy také sestra. 
Sám má nyní už zase náročné 
zaměstnání, proto by mu vyho-
vovalo, kdyby mohl mít Honzíka 
celý víkend, kdy má volno. Paní 
Z. však s rozšířením péče zásadně 
nesouhlasí. Argumentuje  m, že 
syn je malý, často nemocný, otec 
se o něj neumí postarat odpoví-

Ing. Šárka Jarolímková, zapsaný mediátor

Vážení čtenáři, 
když pročítám příběh V pas  , tak mě napadá, jak jsou pro nás některá životní rozhodnu   a situace náročné. 
Účastníci mediace se rozhodli řešit svoji společnou cestu ukončením vztahu a přenastavením svých rolí a pravidel, jak 
být dobrým tátou i mámou i po rozvodu. Za pomoci tře   osoby, která je nestranná, nesoudí je a nehodno   - tzn., že jim 
naslouchá a respektuje jejich názory i pocity. Mediace je účinná, když vztah stran pokračuje i v budoucnu (jsem i nadále 
máma a táta), když strany mají pocit odpovědnos   za konfl ikt, za vztah, i za ostatní, kterých se spor týká (např. dě  ) 
a a hlavně obě strany souhlasí s účas   na mediaci.
Na počátku mediace je vždy užitečné, když se podaří vytvořit atmosféru bezpečí a důvěry, popsat a objasnit pravidla: KDO 
je mediátor a co je jeho úkolem, CO je principem mediace, CO mohou strany očekávat a co ne, a JAK to vše bude probíhat. 

Důvod? Když si představíme, že obvykle nemáme mnoho zkušenos   s touto službou, a nevíme, co nás přesně čeká nebo máme obavu z neznámého (oba 
manželé byli před mediací mimořádně nervózní). Je uklidňující, když víme, co se bude dít, podle jakých pravidel a jak budeme společně postupovat. 
Mediátor pak naslouchá, zjišťuje, o co jde (informace, fakta), jak kdo spor vnímá a prožívá (pocity). Vzhledem k tomu, že každý z nás má jiné životní zkušenos  , 
potřeby, postoje, očekávání, je přirozené, že se pohled na stejnou situaci různí. Každý vidíme jen část, určitý kus skládačky. Jsme smutní a naštvaní z toho, že 
ten, kdo je nám tak blízký, celou situaci vnímá a prožívá jinak, bojíme se a cí  me křivdu, že nám ten druhý nerozumí, nechápe nás a neocení. 
Paní Z. byla se synem hodně sama a připadala si čím dál víc vyčerpaná a opuštěná. Manžel byl nešťastný, že ho paní Z. zradila a zničila mu tak život. 
V této čás   mediace se stává, že vyprávění jednoho či druhého je plné kri  ky a emocí a je úkolem mediátora pojmenovat konkrétní potřeby, převést tyto 
s  žnos   na potřeby. Potřeba jednoho není kri  kou druhého. Paní má starost o výchovu a bezpečí svého syna, pán se chce vídat se svým synem co nejčastěji. 
Mediátor začíná konkre  zovat předmět jednání - jak se postarat o syna Honzíka i po rozvodu, kde a na čem se strany shodují, kde mají společné potřeby - láska 
k synovi. Strany mají možnost se vzájemně slyšet - co druhý říká a jak celou situaci vnímá v souvislos   s novými sděleními. To je nesmírně cenné, někdy je to 
vlastně poprvé, co si strany vzájemně naslouchají. Aha, ty jsi to myslel takto, není to naschvál, jen potřebuješ něco jiného než já. Paní Z. uznává, že pro jejího 
manžela to muselo být těžké. Ví, že opravdu stojí o syna, a Honzík má také ta  nka rád. Manžel uznává, že v práci byl od rána do večera, ale dělal to vše pro 
rodinu, aby měli pěkné bydlení. Těžce nese odloučení. Každý potřebujeme i jiný čas na zpracování nové situace. 
Role mediátora je v této fázi důležitá pro to, aby pomohl a byl prostředníkem ke vzájemnému pochopení stran, mostem k porozumění, jak situaci vnímá ten 
„druhý“. Orientuje strany od minulých zkušenos   k budoucímu řešení, učí strany komunikovat, aby se vzájemně slyšely a vnímaly. Zde mediátoři přistoupili 
k oddělenému jednání stran (s paní Z. a jejím manželem jednají zvlášť) a zjišťují pravé důvody svých neshod. 
Paní Z. má strach nechat syna celý víkend u manžela, kvůli nemoci jeho sestry. Manžel paní Z. se domnívá, že mu dělá naschvály, aby se mu poms  la. Mediátor 
pomohl danou situaci nově pojmenovat a umožnil tak stranám změnit přístup k řešení celé situace. Teprve pak, po společném sdělení těchto skutečnos   a po-
chopení úhlu pohledu toho druhého, dochází k důležitému zlomu. Spor se mění v problém. Teprve tehdy lze hledat možná řešení ke vzájemnému prospěchu. 
Manžel paní Z. přiznává, že jej vůbec nenapadlo, že by mohla mít obavy z chování jeho sestry. Tyto obavy respektuje. Paní Z. zase rozhořčeně odmítá, že by se 
chtěla ms  t. Jde jí především o bezpečí Honzíka. Poukazuje i na to, že péči ostatních osob (babička, dědeček) důvěřuje a ví, že je má Honzík rád. Má rád i sestru 
manžela, ale paní Z. má přece jen o Honzíka obavu a nepřeje si, aby s ní byl Honzík sám.
Manželé se nyní orientují na hledání řešení, sami předkládají a diskutují návrhy, nápady, jak problém řešit. Zvažují pro a pro  . Mediátor dbá také na pojme-
nování tzv. pojistek (co se stane, když …). Hlídá, aby dohoda byla vyvážená, reálná, konkrétní, srozumitelná a měřitelná. Strany znovu přezkoumávají návrhy 
řešení a pracují na konkrétní dohodě: KDE, KDO, CO, KDY, JAK. 
Velmi oceňuji zkušenost a citlivý přístup kolegů mediátorů z Brna v našem příběhu V pas  . Také si osobně cením všech, kteří zažívají podobné situace a mají 
ochotu a snahu se domluvit.

ZÁVĚREM: Nejde o to, jít hlavou pro   zdi, ale spíš o to, najít očima dveře.

Z pohledu odborníka

dajícím způsobem. Diskuse se 
točí v kruhu a nedokážeme hle-
dat další možnos  , jak péči upra-
vit. Nakonec volíme oddělená 
setkání s každou stranou zvlášť. 
V oddělených setkáních se ukáže, 
že ve skutečnos   se matka ne-
domnívá, že by otec péči o syna 
nezvládl. Má ale strach nechat 
syna u otce celý víkend, protože 
předpokládá, že v tom případě 
jej bude hlídat i sestra manžela, 
která trpí psychickou chorobou 
a pokud není kompenzovaná, 
tak je pro své okolí nebezpečná. 
Pan Z. zase v odděleném setkání 
vyjádřil svoje roztrpčení. Domní-
vá se, že matka dělá naschvály 
a dítě mu nechce dávat přes celý 
víkend proto, aby se mu poms  -
la. Probíráme s každým situaci 
a nakonec od obou získáváme 
souhlas, abychom jejich obavy 
i způsob, jak si vysvětlují situa-
ci a chování bývalého partnera 
nadnesli na společném setkání. 
Scházíme se tedy opět všichni 
a hovoříme o nastolených téma-
tech. Pan Z. přiznává, že jej vůbec 
nenapadlo, že by paní Z. mohla 
mít obavy z chování jeho sestry. 

Domnívá se, že má svoji nemoc 
pod kontrolou, ale obavy paní Z. 
respektuje. Paní Z. zase rozhořče-
ně odmítá, že by se chtěla ms  t. 
Jde jí především o bezpečí Hon-
zíka. Poukazuje i na to, že péči 
ostatních osob (babička, děde-
ček) důvěřuje a ví, že je má Hon-
zík rád. Má rád i sestru pana Z., 
ale paní Z., má přece jen o Honzí-
ka obavu a nepřeje si, aby s ní byl 
Honzík sám. Přecházíme tak ply-
nule do čtvrté fáze mediace, kdy 
klienty vybízíme, aby dávali ná-
vrhy na řešení situace. Nakonec 
se společně dohodnou na roz-
šíření péče otce na celý víkend 
od pátku 14 hod. do neděle 19 
hod., jedenkrát za 14 dní s  m, 
že se otec zaváže, že nebude dítě 
dávat hlídat své sestře a nene-
chá ji s dítětem o samotě (bude 
vždy přítomen buď on, babička 
nebo dědeček). Tuto dohodu 
jsme pomohli zpracovat písem-
ně. V závěru shrnujeme průběh 
a výsledek sezení a oceňujeme 
ochotu obou pracovat na výsled-
ku, který by byl pro obě strany 
akceptovatelný a co nejšetrnější 
k dítě  . Paní Z. říká, že si díky me-v pa ti

Foto: 
archiv REVERS
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Jmenuji se Šárka Jarolímková a od roku 2006 jsem akreditova-

nou mediátorkou při Asociaci mediátorů ČR. 

Dle Zákona o  mediaci č. 202 / 2012 jsem složila zkoušku medi-

átora a jsem zapsaným mediátorem Ministerstva spravedlnosti 

ČR. Jako mediátorka spolupracuji také s  Mediačním centrem 

DOHODA v Českých Budějovicích. Službu mediace nabízím v Ji-

hočeském, Středočeském a Ústeckém kraji. 

O mediaci z pohledu mediátora...
Když se dostaneme do  konfl iktní situace, kterou vnímáme jako 

náročnou, komplikovanou a  mnohdy neradostnou, tak hledáme 

cestu, jak a kudy dál. Jednou z možností je využít službu mediace.

Při mediaci pomáhá profesionální vyjednavač – mediátor stranám po-

máhá změnit vzájemnou komunikaci tak, aby strany našly způsob, jak 

vzniklé problémy společně vyřešit, zprostředkovává možnost dívat se 

na danou situaci nově a z jiné perspektivy, než byly doposud zvyklé.

Když nemáme schopnost, čas, motivaci... se dohodnout nebo se 

dohodneme výrazně jednostranně, je užitečné si položit otázku, 

co všechno a koho z dlouhodobého hlediska můžeme ztratit či jak 

ovlivníme životy našich blízkých nebo své vlastní životní podmín-

ky. Většina problémů má svá řešení, zejména tam, kde je ochota 

ke  společnému jednání, ochota ke  zvažování důsledků toho, co 

udělám nebo také neudělám.

Kvalitu a hodnoty zvládání komunikace v těžké životní situaci (kdy jsme plní bolesti a pocitu zranění nebo nespravedlnosti) přenášíme jako 

vzor na své děti a jsme jim příkladem, v dobrém i ve zlém ...

Mediace je proces, který může mj. přinést porozumění a pochopení a mám radost, když se podaří dohoda, užitečná pro všechny strany, 

když se podaří nastavit prostředí osobní důstojnosti, respektu a tolerance k jinakosti. 

Je to jedno z malých vítězství člověka v běhu všedního života.

i n g .   Š á r k a  J a r o l í m k o v á  |  w w w . m c - k r u h . c z  |  t e l . :  6 0 5   4 8 6   4 2 8

O Mediačním centru
Mediační centrum, o.s. vzniklo na jaře roku 2008, zakládající čle-
nové se však mediací zabývají mnohem déle; mediaci poskytovali 
ve spolupráci s brněnskou Občanskou poradnou již od roku 2000. 
Někteří ze zakladatelů sdružení stáli také při zrodu Asociace mediá-
torů ČR. 
Mediační centrum funguje jako občanské sdružení. Orientuje se 
na rodinnou mediaci a další spory v občanskoprávní oblasti. Nej-
častěji tak doprovází manželské a partnerské páry a jejich rodiny 
krizovými obdobími jejich života (např. úprava péče o dítě, rozdělení 
majetku, vypořádání bydlení). 
K charakteristickým rysům brněnského Mediačního centra patří orienta-
ce na ekonomickou dostupnost rodinné mediace (mediace je realizována 
za symbolické poplatky díky ochotě jednotlivých mediátorů i Občanské 
poradny, v jejíchž prostorách i nadále mediační sezení probíhají) a také 
práci v mediátorských dvojicích (ideálně ve dvojici žena – muž), což 
přispívá ke kvalitě mediačního procesu. Všichni mediátoři mají odpoví-
dající vzdělání, v týmu zatím nepůsobí tzv. zapsaný mediátor. 
Mediační centrum spolupracuje s občanskými poradnami, orgány 
sociálně právní ochrany dětí a dalšími organizacemi. 

Činnost 
Mediační centrum, o.s. se orientuje na následující činnosti:
- vlastní mediační praxe, především v oblasti rodinné mediace,
- osvěta, popularizace metody mediace, 
- vzdělávací aktivity. 

Aktuální nabídka vzdělávání
Mediační centrum, o.s. ve spolupráci s o.s. Modrá linka realizuje 
v Brně v termínu 11. – 12. listopadu 2013 vzdělávací program Me-
diace – způsob řešení konfl iktu, v celkovém rozsahu 16 hodin. Kurz 
uvádí do techniky mediace a je určen jak budoucím mediátorům, 
tak i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří se o mediaci 
zajímají a chtějí se touto metodou inspirovat ve své praxi nebo 
vědět, kdy ji doporučit svým klientům. Přihlásit se na kurz je možné 
na www.vzdelavani.modralinka.cz 
Mediační centrum organizuje tyto a další kurzy (nyní nově např. pro 
pedagogy z oblasti práva) podle 
aktuálního zájmu. 

Další informace 
Další informace je možné získat 
na webových stránkách organizace 
www.mediace-brno.cz, 
na e-mailu 
info@mediace-brno.cz, 
či na telefonním čísle 
605 013 107.

v pa ti
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o udy

Foto: 
archiv 
Text: 
Mgr. Petra Sádovská

Paní Maruška, která navš  vila 
Občanskou poradnu na počát-
ku roku 2013, řešila spor s ře-
meslníkem, který si za práci 
naúčtoval více peněz, než si 
původně ujednali. Věděla, že 
řemeslník není v právu. Hledala 
pomoc, kde se dalo, ale i advo-
kát jí doporučil zapla  t. Vzpo-
mínám na první konzultaci, jak 
se jí v očích mísily slzy smutku, 
zlos   a zoufalství.

Jak to všechno začalo?

Paní Maruška vypráví, že se 
rozhodla zateplit svůj domek 
s využi  m dotačního progra-
mu Zelená úsporám. Na do-
poručení příbuzných oslovila 
řemeslníka, který zpracovává 
projekty a následně je i reali-
zuje. Uvažovala prak  cky: „Kdo 
jiný by mohl projekt realizovat 
lépe než ten, kdo ho vytvořil!?!“ 
Podepsali tedy smlouvu o dílo, 
jejíž součás   byl rozpočet, kte-
rý přesně vyčíslil celkovou cenu 
zateplení. 

Doposud to vypadá na bez-
problémovou spolupráci, co se 
změnilo?

V listopadu 2012 se začalo 
s pracemi. Do 14 dní mělo být 
hotovo, ale práce na domě se 
protahovaly. Řemeslníci přijíž-
děli nepravidelně: „Vypadalo 
to, jako by můj dům byl nedůle-
žitý. Jako by dávali přednost lu-
kra  vnějším nabídkám. Ke mně 

jezdili jen, když zbyl čas. Často 
přijel pouze jeden nebo dva 
pracovníci“. Marušku nejvíce 
trápilo, že se pomalu blíži-
la zima s prvními mrazy. Paní 
Maruška moc dobře věděla, že 
zima materiálům používaným 
k zateplení domu nesvědčí. 
Snažila se s řemeslníkem do-
mluvit a práci trochu uspíšit, 
ale od podpisu smlouvy se ne-
ukázal. 

„Přijížděli dělníci, kteří plnili 
jeho zadání, nic moc nevědě-
li nebo nechtěli nic říkat, aby 
nepřišli o práci.“ Když se jí ko-
nečně podařilo někoho kom-
petentního dohledat, dostalo 
se jí akorát neslušného jednání 
a opovržení. Celé toto období 
bylo velmi vypjaté, plné po-
chybnos   a obav, zda udělala 
správně, zda zbůhdarma nevy-
hodí našetřené peníze. 

Naprosto chápu Vaše pocity, 
jistě se s něčím podobným se-

tkalo více z nás. Povězte, co se 
dělo, když bylo zateplení do-
končeno?

Po dokončení zateplení přišel 
jednoho dne kolem 19. hodiny 
řemeslník pro podpis lis  ny, že 
paní Maruška souhlasí s dokon-
čeným dílem a že ho přebírá. 
Při tom si všimla, že vyúčtova-
ná částka je vyšší o 20 000 Kč, 
než bylo původně ujednáno. 
Řemeslník to zdůvodnil tak, že 
bylo zatepleno více m2, než se 
počítalo v projektu. Paní Ma-
ruška převze   podepsala, aby 
se ho zbavila, ale odmítla pla  t 
cokoliv navíc.

„Zapla  la jsem si projekt na za-
teplení celého domu, tak kde se 
vzaly další m2? Vyrostl mi snad 
dům?“ K žádos   o dotace Zele-
ná úsporám potřebovala přilo-
žit dokumenty, které zpracová-
val řemeslník. Byla bezradná. 
Vyhrožoval, že pokud nezapla  , 
postará se, aby nedostala dota-
ci, a zažaluje ji. „Konec termínu 
pro podání žádos   o dotace se 
blížil a s  m člověkem nebyla 
řeč. Nevěděla jsem, co mám 
dělat. Záhy přišla od jeho ad-
vokáta výzva k uhrazení dluhu 
ve výši 20 000 Kč. Vyděsilo mne 
to, neboť jsem nikdy nic nedlu-
žila.“

A co jste tedy dělala?

Paní Maruška s řemeslníkem 
od této doby komunikovala 
pouze písemně. „Úplně první 
dopis za mě psala známá práv-
nička, ale pak už řekla, že na to 
nemá čas. Takže jsem byla 
úplně bezradná. Zašla jsem 
do známé advokátní kanceláře 
v Českých Budějovicích. Advo-
kát se mi na to podíval, ale jen 
letmo a řekl, že odjíždí na dovo-
lenou a radí mi, abych to zapla-
 la. Vzal si ode mě peníze a  m 

to skončilo. Takže jsem šla od-
tud znovu vynervovaná, ubre-
čená a ještě více bezradná.“ 

Pak jste přišla do Občanské 
poradny v Českých Budějo-
vicích, jak jste se o ní vlastně 
dozvěděla? 

Je možné vyhrát nad vychytralými 
řemeslníky? Aneb kdo nehraje, nevyhraje!

Riegrova 1756/51 (3. patro)

370 01 České Budějovice

387 222 838, 606 720 095

poradna@jr-spolecnost.cz

www.obcanskeporadenstvi.cz
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„Při soudním procesu, hodně 
mluvil soudce, byl dokonale 
v obraze. Pan soudce vycházel 
celou dobu jen z dokumentů, 
které jsme sepsali v Občanské 
poradně. Právník za mě ani tro-
chu nebojoval. V mém případě 
mohu říci, že právo a sprave-
dlnost byly jedno a totéž. Před 
 mto soudcem klobouk dolů.“

Paní Maruška absolvovala cel-
kem tři soudní stání, ze kterých 
vyšla jako vítěz. Řemeslník jí 
musí pla  t náhradu za náklady 
řízení ve výši téměř 14 000 Kč. 
Podařilo se jí včas podat kom-
pletní žádost o dotaci, která 
byla nakonec i schválena. 

A jak dlouho jste celý případ 
řešila?

„Začalo to koncem prosince 
2012 a teď v srpnu mi přišel 
rozsudek.“ Druhá strana nevyu-
žila možnost odvolání, tak roz-
sudek nabyl právní moci a pří-
pad je vyřešen. 

Obrá  la byste se ještě někdy 
na Občanskou poradnu, kdyby 
bylo potřeba?

„Určitě a doporučuju ji. Je to 
poradna, kde opravdu pomáha-
jí lidem, kteří nemají známos   
a peníze. Ti se nemají na koho 
obrá  t. Každý nemá  síce, aby 
pla  l advokáty, aby si vymohl 
právo a spravedlnost.“

Jistě se mnou budete všichni, 
souhlasit, že soudní spory jsou 
zdlouhavé a velmi psychicky, 
časově i fi nančně náročné. Zku-
šenost paní Marušky to jasně 
potvrzuje. Ona neměla na vý-
běr, druhá strana na ni podala 
žalobu a nezbylo jí nic jiného, 
než se bránit. Ale je spousta 
sporů, které lze vyřešit i jinak. 
Vyzkoušejte mediaci. I paní 
Maruška dnes říká, že k soudu 
by už nikdy jít nechtěla, a to vše 
vyhrála. 

o udy

Foto: 
archiv

„O Občanské poradně jsem se 
dozvěděla jednou ráno z tele-
vize, na ČT 2. Náhodou jsem 
to zapnula a byla tam jako 
host nějaká paní, nevím, jak 
se jmenuje, a mluvili právě 
o občanských poradnách.“ To 
po neúspěchu u advokáta paní 
Marušku zaujalo a zapsala si te-
lefonní číslo do sídla Asociace 
občanských poraden v Praze. 
Zde dostala telefonní kontakt 
na nejbližší občanskou porad-
nu, tedy na Občanskou po-
radnu při Jihočeské rozvojové 
o.p.s. v Českých Budějovicích. 
„Zavolala jsem tedy do porad-
ny. Pracovníci zde byli ochotní 
a já se dozvěděla, kdy mohu 
přijít na první konzultaci.“ 

S jakým očekáváním jste 
do Občanské poradny přišla? 
Co jste prožívala před první 
konzultací?

„Já jsem doufala, že se snad na-
jde někdo, kdo mi podle té paní 
z televize pomůže. Nečekala 
jsem tedy, že to bude pomoc 
v takovém rozsahu. Že mi třeba 
řeknou, obraťte se tamhle atd. 
Ale že k tomu zavolají právnič-
ku, která mi opravdu fundova-
ně pomůže, napíše ty dopisy, to 
jsem opravdu nečekala.“

Takže jste byla překvapená?

„V každém případě příjemně.“

A jak probíhala konzultace 
v poradně?

Paní Maruška přišla v dohod-
nutý čas do poradny na kon-
zultaci: „Poradce mne přivítal, 
vyslechl, hodně se vyptával 
na podrobnos   celého případu, 
aby se zorientoval a získal tak 
detailní přehled o tom, co se 
kdy stalo.“ 

„Co mne však nejvíce překvapi-
lo, že poradce zavolal právnič-
ce a domluvil mi s ní schůzku. 
Ta přišla perfektně připravená, 
v mých dokumentech měla 
podškrtané důležité věci a už 
měla připraven dopis advoká-
tovi, který jsme společně ještě 
doplnily. Sama bych to nezvlád-
la.“

Na kolika konzultacích jste 
byla v Občanské poradně?

„Myslím, že čtyřikrát.“ Paní Ma-
rušce poradci pomáhali i s ná-
slednou korespondencí advo-
kátovi i soudu.

A vzpomenete si, co Vám po-
mohlo nejvíce?

„Poradna za mě vyřešila stěžej-
ní věci. Kontakt s jejich práv-

ničkou a napsání dopisů advo-
kátovi a k soudu. To bylo podle 
mě to nejdůležitější. Nikdo jiný 
pro mě asi více neudělal. Pro 
mě v mém věku už je problém 
i psát dopis na počítači. A hlav-
ně to správně formulovat. 
Starší člověk dnes může těžko 
s těmi úřady komunikovat v pí-
semné formě.“

Jak Váš příběh pokračoval 
po poslední konzultaci v Ob-
čanské poradně?

„Řemeslník na mne podal pro-
střednictvím advokáta žalobu, 
byla jsem přizvaná k soudu, 
opět vyvstaly mé obavy. Porad-
na klienty u soudu nezastupuje, 
proto jsem si našla právníka. 
Vybrala jsem si ho zcela náhod-
ně. Bral to jako málo lukra  vní 
job. Nepodpořil mě. Říkal mi, že 
to nevidí růžově, že jiná věc je 
právo a druhá věc je spravedl-
nost.“

Jak Vám bylo, když jste šla 
k soudu?

„No to je hrozný pocit, já jsem 
v životě u soudu nebyla, ani 
jsem tam netrefi la. Nevěděla 
jsem, jak se tam mám chovat, 
to bylo opravdu hrozné. Niko-
mu bych to nepřála.“

Kompletní poradenství bylo uskutečněno v rámci projektu Spotřebitelské poradenství.

Finanční prostředky pro tento projekt byly uvolněny Ministerstvem průmyslu a obchodu 

prostřednictvím Asociace občanských poraden.
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Text: 
Mgr.Kateřina Jurková

Soud nebo mediace?
… aneb jak řeší spory naši sousedi

Na Slovensku se v první řadě po-
kouší dosáhnout smíru mediací
Na Slovensku je mediace zakot-
vena v zákoně o mediaci z roku 
2004, který upravuje provádění 
mediace, základní zásady media-
ce a organizaci a účinky media-
ce. Mediace je přípustná a také 
nejběžnější v oblas   občansko-
právních a rodinných vztahů, 
obchodních závazkových vztahů 
a pracovněprávních vztahů. Tře-
  věta ustanovení § 99 odst. 1 

zákona č. 99/1963 Sb. občanský 
soudní řád v platném znění zní: 
„Umožňují-li to okolnos   pro-
jednávané věci, může soud před 
prvním jednáním a během řízení 
účastníky vyzvat, aby pokusili do-
sáhnout smíru prostřednictvím 
mediace a zúčastnili se informač-
ní schůzky u mediátora zapsané-
ho v rejstříku mediátorů.“
Mediaci lez využít v občansko-
právních, rodinných, obchodněp-
rávních a pracovněprávních zále-
žitostech (např. majetkové otázky 
spojené s rozvodem, úprava rodi-
čovských práv a povinnos  , sou-
sedské spory, spory vycházející 
z nevrácené půjčky, spotřebitel-
ské spory apod.). Naopak exis-
tují spory, u kterých je mediace 
vyloučená: spory, u kterých to 
vylučují vztahy mezi znesvářený-
mi stranami, nebo spory, kde to 
nedovolují právní předpisy. 
Mediátorem může být každá 
osoba zapsaná na seznamu me-

diátorů vedeným Ministerstvem 
spravedlnos   SR, na které se 
účastníci mediace dohodnou 
a která funkci mediátora přijme. 
Mediátor musí splňovat záko-
nem stanovené náležitos  , kte-
rými jsou způsobilost k právním 
úkonům v plném rozsahu, bez-
úhonnost, vysokoškolské vzdělá-
ní druhého stupně a osvědčení 
o úspěšném absolvování odbor-
né přípravy mediátora. Finanční 
odměna mediátora je individuál-
ní a obvykle je založena na hodi-
nové sazbě nebo paušální sazbě. 
Mediace je podnikáním a nemá 
žádné náklady stanovené pře-
dem.

Praxe říká, že mediace je stále 
mezi lidmi považována za alter-
na  vní metodu řešení sporů
Směrnice 2008/52/ES umožňuje 
osobám zúčastněným ve sporu 
požadovat, aby byla písemná do-
hoda vyplývající z mediace vyko-
natelnou. Členské státy tuto in-
formaci sdělí soudům a ostatním 
orgánům příslušným k přijímání 
příslušných žádos  . Dohoda, 
která z mediačního řízení vzejde, 
musí mít písemnou formu. Pla   
především pro strany této doho-
dy a je pro ně závazná. Na zákla-
dě této dohody může oprávněná 
strana podat návrh na soudní vý-
kon rozhodnu   nebo na exekuci, 
pokud je tato dohoda:
• sepsána ve formě notářského 

zápisu;
• schválena jako soudní smír 

před soudem, rozhodčím or-
gánem.

Pokud mediace nevede k uzavře-
ní dohody, je možno domáhat se 
předmětných nároků u soudu.
Průzkumy ukázaly, že i když me-
diace není na Slovensku úplně 
neznámým pojmem, rozhodně 
není všeobecně známá jako je-
den z alterna  vních způsobů ře-
šení sporů. 

V Německu stvrdili mediaci zá-
konem v roce 2012
Německý zákon o mediaci sta-

noví pouze základní pravidla. 
Mediátoři a strany musí mít při 
provádění mediace k dispozici 
dostatečný manévrovací prostor. 
Zákon nejprve defi nuje pojmy 
„mediace“ a „mediátor“, aby me-
diaci odlišil od ostatních postupů 
pro řešení sporů. Pro provádění 
mediace není stanoven žádný po-
drobný jednací řád. Jsou však sta-
noveny různé povinnos   týkající 
se zveřejňování a různá omezení 
činnos  , aby byla zajištěna ne-
závislost a neutralita mediátorů. 
Kromě toho je zákonem výslovně 
regulována povinnost zachová-
vat důvěrnost jak pro mediátory, 
tak pro jejich pomocníky. 
Pro mediátory není na rozdíl 
od Slovenska stanoven žádný 
určitý profesní profi l. Mediátor 
musí na vlastní odpovědnost 
a na základě vhodného vzdělání 
a vhodné odborné přípravy zajis-
 t, aby měl požadované znalos   

a zkušenos   k tomu, aby mohl 
stranám během mediace po-
skytovat odborné vedení. Zákon 
stanoví, jaké znalos  , kompeten-
ce a metody by vhodné vzdělá-
ní mělo zpravidla poskytnout. 
Každý, kdo splní tyto požadavky, 
se může stát mediátorem. Nepo-
žaduje se ani minimální věk, ani 
určité dosažené vzdělání s vyso-
koškolským diplomem.
Mediace se v Německu nejčastě-
ji využívá v oblastech rodinného 
práva, dědického práva a ob-
chodního práva. Zákon o mediaci 
vytváří v jednotlivých jednacích 
řádech (např. v občanském soud-
ním řádu) různé pobídky, aby 
podpořil řešení sporů dohodou. 
Strany by tedy v budoucnu měly 
při podání žaloby doložit, zda se 
pokusily o mimosoudní vyřešení 
sporu, například mediací, a zda 
podle jejich názoru existují něja-
ké důvody, které takovému po-
stupu brání. Kromě toho může 
soud stranám mediaci nebo jiný 
postup mimosoudního řešení 
sporu navrhnout, a pokud strany 
na tento návrh přistoupí, nařídit 
pozastavení řízení. 
Mediace není bezplatná, od-

měna závisí na dohodě mezi 
soukromým mediátorem a zú-
častněnými stranami. Neexistuje 
žádný předpis, který by upravo-
val poplatky za mediaci, ani se 
nevedou sta  s  ky nákladů me-
diace. Za realis  ckou se pokládá 
odhadovaná sazba v rozmezí 80 
až 250 EUR za hodinu.

Výše honorářů za mediaci v Ra-
kousku závisí na dohodě mezi 
soukromým mediátorem a stra-
nami sporu
Mediace v občanském právu je 
upravena zákonem z roku 2003. 
Spolkové ministerstvo sprave-
dlnos   vede seznam registro-
vaných mediátorů. Do tohoto 
seznamu se zapisují pouze me-
diátoři, kteří mají na základě 
příslušného vzdělání odbornou 
kvalifi kaci. Neexistuje však žádný 
ústřední státní orgán příslušný 
pro mediační služby, stejně tak 
neexistuje žádné zvláštní naříze-
ní nebo kodex chování pro me-
diátory. Mediátoři nejsou regist-
rováni jako specialisté: například 
jako mediátoři pro rodinné prá-
vo, mediátoři pro oblast lékařství 
nebo stavebnictví, oblas   činnos-
  registrovaných mediátorů jsou 

uváděny odděleně. Každá osoba, 
která má stanovené vzdělání, 
může být podle platných před-
pisů zapsána do seznamu „regis-
trovaných mediátorů“. Mediace 
řeší, podobně jako ostatních zmi-
ňovaných zemí, spory v občan-
skoprávních věcech, které běžně 
rozhodují soudy. Účast na media-
ci je dobrovolná, aby se stranám 
sporu umožnilo nalézt řešení, 
za které budou odpovídat. V ně-
kterých sousedských sporech je 
nutné se před podáním žaloby 
pokusit o mimosoudní řešení 
sporu u smírčího orgánu pro-
střednictvím pokusu o smír před 
soudem nebo mediace.
Směrnice 2008/52/ES umožňuje 
stranám sporu žádat, aby byl ob-
sah písemné dohody dosažené 
v rámci mediace prohlášen za vy-
konatelný. Členské státy sdělí, 
které soudy nebo jiné orgány 
jsou příslušné k přijímání těchto 
žádos  . Obsah dohody dosažené 
v rámci mediace je vykonatelný 
pouze v případě, že je sjednán 
před soudem ve formě narovná-
ní, nebo notářem ve formě no-
tářského zápisu.

Než chodit k soudu, proč se raději nepokusit vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jde o pro-
středek alterna  vního řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout doho-
dy. Výhodou využi   mediace bývá při tomto způsobu řešení sporu časová i fi nanční úspora, 
ve srovnání s délkou i náklady soudního projednání věci. Na Slovensku, v Německu i v Rakousku 
jsou si toho vlády i odborníci dobře vědomi a tento způsob řešení sporů podporují. Jak se liší 
praxe v těchto státech a jak jsou na tom naši sousedé ve srovnání s námi? 
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Jihočeská rozvojová o.p.s. v rámci dotačního řízení Statutárního města Čes-
ké Budějovice obdržela dotaci, aby mohla založit a otevřít Mediační centrum 
DOHODA, ve kterém bude nabízet bezplatné mediace. Dalším cílem bylo vy-
víjet ak  vity, které povedou k vyšší informovanos   o mimosoudním řešení 
sporů s akcentem na mediaci. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY: 
1. MEDIAČNÍ CENTRUM DOHODA, podpořeno částkou 40 000 Kč

2. NNO REVERS: „Pojďme řešit spory efektivně“, podpořen částkou 50 000 Kč

Ak  vity projektů: 
• Vytvoření webových stránek Mediačního centra DOHODA

• Vytvoření loga a grafi ckých podkladů pro MC DOHODA

• Realizace bezplatných mediací

• Zpracování Nezávislého občasníku REVERS (kde bude rozebrána problema  ka mimosoud-
ního řešení sporů)

Výstupy projektu: 
• Webové stránky MC DOHODA www.mc-dohoda.cz

• Bezplatné mediace: 

Termín mediace Časová dotace Uzavřená dohoda 
(postupová dohoda)

2. 7. 2013 3 hodiny NE

26. 8. 2013 4 hodiny ANO

9. 9. 2013 4 hodiny ANO

23. 9. 4 hodiny ANO

Celkem proběhly 4 mediace v rozsahu 15 hodin.

3 mediace proběhly s jedním párem. Mediační dohoda upravila péči o jejich dě  , stanovila 
principy výchovy a vyřešila otázku výživného. Bohužel více bezplatných mediací již poradna 
nemohla nabídnout, tak některá témata zůstala nevyřešená. Zde se potvrdilo, že rodinné 
mediace jsou velmi specifi cké mnohos   témat, která je potřeba řešit.

 
• Nakoupený majetek pro Mediační centrum DOHODA: Flipchart s výsuvnými rameny, 

uzamykatelná kartotéková skříň a notebook.

• Nestranný Nezávislý Občasník REVERS (který právě držíte v ruce).

Děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice.

Mediačnímu centru DOHODA přejeme mnoho spokojených klientů. 

Těšíme se na Vás. 

Projekty Jihočeské rozvojové 2013

M E D I A C E

REVERS 
- Nezávislý Nestranný Občasník
vydává Jihočeská rozvojová o.p.s.
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Projekt NNO REVERS: Pojďme 
řešit spory efektivně je spolufi-
nancován Statutárním městem 
České Budějovice. 
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Poslání a cíle mediačního centra:
• Poskytování specifické formy pomoci v rodinných a občan-

skoprávních sporech, formou mediace.
• Nabízení mediace podpořené z dotací za sníženou úhradu 
či bezplatně.

Cílová skupina mediačního centra:
• Mediace je určena všem, kteří jsou v konfliktu či sporu. 

a chtěli by danou situaci řešit efektivně a předejít tak zdlou-
havému soudnímu řízení.

• Dále je určena těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým 
kdo je mu blízký, a právě z tohoto důvodu nechce řešit věc 
soudně.

Mediátor
• usnadňuje komunikaci sporným stranám (hledá společná 

témata, pojmenovává potřeby)
• neradí, nehodnotí a neřeší
• pomáhá oprostit spor od emocí
• je zodpovědný za bezpečný prostor (ctí dodržování pravi-

del, vyváženosti celého procesu)

Témata, se kterými mediace může pomoci:
Oblast rodina: vztahy – majetky
• Máte těžkosti s dohodou ohledně úpravy péče o děti ať již 

před rozvodem či po rozvodu, tak aby naplňovala potřeby 
rodičů, prarodičů, ostatních příbuzných, ale zejména potře-
by a přání dětí?

• Potřebujete v zájmu dětí zlepšit komunikaci, výměnu infor-
mací s bývalým partnerem (přesně stanovit jaké informace 
je potřeba sdělovat, jak, kdy, kde a za jakých okolností)?

• Nedokázali jste se dohodnout na rozdělení společného 
jmění manželů?

• Přestali jste s někým blízkým komunikovat? Trápí vás to, 
chtěli byste se pokusit to změnit?

• Potřebujete vyjednat dohodu v dědickém řízení?
• Chtěli byste lépe fungovat, komunikovat a naplňovat po-

třeby v širší rodině?

Oblast majetkoprávní
• Trápí vás podílové spoluvlastnictví a potřebujete nastavit 

pravidla pro společné užívání, péči atp.?
• Potřebujete zlepšit sousedské soužití?
• Chtěli byste sepsat závěť a potřebovali byste si projednat 

tuto záležitost s vašimi dětmi na bezpečném a diskrétním 
místě?

• Uvažujete o darování majetku a potřebujete tento krok 
projednat s osobami, kterých se to týká?

Oblast pracovní
• Trápí vás vztahy na pracovišti a chcete je zlepšit?
• Myslíte si, že by mohla u vás na pracovišti fungovat lepší 

komunikace?
• Potřebujete nastavit pravidla pro předávání informací?

Proč o mediaci uvažovat?
• Mediace nabídne stejný prostor pro vaše sdělení.
• Budete mít vlastní kontrolu nad celým procesem řešení 

situace.

• Ujasníte vzájemná očekávání, zájmy a potřeby.
• Ušetříte čas i peníze (soudní řízení trvá i několik měsíců, 

někdy i let a je finančně náročnější).
• Společně vytvoříte dohodu, která bude oboustranně přija-

telná.

Důležité informace:
• Proces mediace trvá přibližně 3 hodiny.
• Finanční náročnost je 350,– až 500,– Kč za 1 hodinu pro 

každou stranu.
• V případě, že bydlíte v Českých Budějovicích a okolí, máte 

možnost využít dotačně podpořenou mediaci za sníženou 
úhradu.

• Účast v mediaci je dobrovolná.


