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Špatná zpráva: spory byly, jsou a budou. Dobrá zpráva: existuje levnější, 
rychlejší a efektivnější řešení než běžný soud. Mediace.

ŘEŠTE SPORY JAKO ÚSPĚŠNÍ
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 ÷ Text: JUDr. Martin Svatoš, 
zapsaný mediátor a rozhodce

MARTIN SVATOŠ

Absolvent právnické fakulty 
pařížské Sorbonny je přední 
český mediátor pomáhající 
s urovnáváním sporů v obchod-
něprávních i v občanskopráv-
ních vztazích. Z oblasti mi-
mosoudního řešení sporů má 
pracovní zkušenosti z Meziná-
rodní obchodní komory v Paříži 
a z italského Camera Arbitrale 
v Miláně. V roce 2013 se stal 
jedním z prvních šesti mediáto-
rů zapsaných Ministerstvem 
spravedlnosti ČR.

gement si brzy povšiml, že negativní reputace, kterou soudní 
žaloby a spory vzbuzují, jim v očích jejich akcionářů na přízni 
nepřidá. V klidu a k všeobecné spokojenosti vyřešená rozepře 
naopak ano. Vezmeme-li v potaz, že je navíc mediace oproti 
soudním řízením i rychlejší a levnější, je její úspěch rázem 
vysvětlen.
A jak vlastně celý proces funguje? Jedná se ve skutečnosti 
o formalizované vyjednávání vedené pod dohledem nezávislé 
a neutrální třetí osoby. Její využití je velmi široké, a proto se 
aplikuje od drobných občanskoprávních kon liktů až po spory 
obchodní, a dokonce i pro řešení mezinárodních kon liktů 
pod taktovkou OSN.
Princip je však vždy v zásadě stejný – dvě strany, dva úhly 
pohledu a nulová snaha o kompromis. Ten však kupodivu 
ani mediace nehledá – jejím cílem je totiž konsensus, 
což je dohoda ještě o úroveň kvalitnější. Běžný kompromis 
totiž vzniká jako oboustranný ústup z požadavků spor-
ných stran, takže výsledkem je situace, kdy ani jedna 
z nich není spokojená. Konsensus oproti tomu je novým 
řešením, které zcela splní požadavky všech. Jak je možné 
ho dosáhnout?

Pozice a zájmy
Mediace vychází z předpokladu, že sporné strany prezen-
tují v konfliktu toliko svoji vlastní pozici, což je deklarova-
né ztělesnění jejich požadavků. Ve skutečnosti však jsou 
jejich zájmy, které jsou pro ně klíčové a které protistraně 
z nejrůznějších důvodů nechtějí sdělit, jiné. Odhalením 
a pojmenováním těchto skrytých informací je pak možné 
dosáhnout výstupu, který je pro všechny zúčastněné přija-
telný, ačkoli si jej sami na počátku mediace ani nedokázali 
představit.
Současně se tento přístup neomezuje na prosté reagování 
na nastalou situaci, snahou je vyřešit problémy i pro budouc-
nost. Jinými slovy, vedení dnešních amerických společností 
se posouvá od reaktivity, tedy prostého hledání adekvátní 
reakce na krizovou situaci, k proaktivitě, kterou charakterizu-
je aktivní přístup k odstraňování potenciálních problémů 
dříve, než nastanou. 

Zákon o mediaci u nás přijat
Jistý skepticismus, s jakým se mediace setkává všude, kam 
se dostane poprvé, roztává, pokud se zveřejní míra její 
úspěšnosti. Všeobecně se na základě empirických průzku-
mů uvádí, že má mediace úspěšnost okolo 75–80 procent. 

Američané dávají přednost mediátorům
Spor, kon likt, problém… Slova, která žádný manažer neslyší 
rád, ale přesto tvoří nedílnou součást jeho profesního života. 
Úspěšní lidé se od neúspěšných neliší tím, že se nesetkávají 
s problémy, ale tím, jak je umí vyřešit. O sporech, ať už se 
týkají spolupracovníků v rámci irmy, nebo klientů či ob-
chodních partnerů, to platí také. Oproti ostatním nesnázím 
se však takový kon likt může v podobě soudního řízení pro-
dražit a spolknout velkou část vašich lidských i ekonomic-
kých zdrojů.
Světoví lídři v západní Evropě či v USA si jsou tohoto faktu 
vědomi a v případě sporů zvolí před tím, než se de initivně 
rozhodnou pro soudní řízení, mediaci – mimosoudní řešení 
sporu, během kterého neutrální třetí osoba – mediátor – po-
máhá sporným stranám nalézt smírné východisko z jejich 
situace. 
Ve Spojených státech vede ekonomický časopis Fortune se-
znam tisíce nejúspěšnějších amerických irem pod názvem 
Fortune 1,000. V hvězdné plejádě předních ekonomických 
celebrit nalezneme irmy jako petrochemický gigant Exxon 
Mobil, síť obchodů Wal-Mart, výrobce automobilů General 
Motors či Ford, ale také třeba Apple, Microsoft, Coca-Colu 
nebo Google. Vědci z prestižní Cornell University provedli 
průzkum toho, jak tyto společnosti řeší své ať již vnitro irem-
ní, či externí spory. Z výsledku vyplynulo, že 98 procent z nich 
používá mediaci.
Žádná z těchto irem nemá zájem, pokud to není bezpodmí-
nečně nutné, skončit na dlouhé měsíce u soudů, ale chce spor 
dovést rychle, snadno a potichu ke smíru – bez zbytečné pub-
licity a přitom tak, aby na tom ještě vydělala. Univerzální zá-
sada managementu totiž zní, že nelze-li riziko eliminovat, 
je třeba jej alespoň minimalizovat, což je přesně to, co media-
ce nabízí. Nedokáže sice na sto procent zabránit tomu, že 
strany nakonec stanou před soudem, může však zajistit, aby 
po dobu trvání mediace měly obě strany svůj osud ve svých 
rukou a nerozhodl za ně někdo třetí. 

Tichá (r)evoluce
Ale ani v USA, kde má moderní mediace své kořeny, nebyly 
mimosoudní způsoby řešení sporů vždy běžně užívány. 
Od 90. let 20. století se však mediace a další ADR (alternative 
dispute resolution) stávají čím dál víc populární. Vede k tomu 
celá řada důvodů, avšak jeden z těch hlavních dal tomuto vý-
voji i své jméno. Jde primárně o mlčenlivost a důvěrnost. Me-
diace oproti soudním řízením není veřejná a americký mana-
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Úspěšní se od neúspěšných 
liší tím, jak se umí vypořádat 
s problémy.

Navíc na rozdíl od soudního řízení nepoškozuje dobré jmé-
no a nelze v ní prohrát.
To si začínají uvědomovat i tuzemští podnikatelé, neboť 
ADR v poslední době získává na významu i v České re-
publice. Přesto lze tvrdit, že je zde tento pojem spíše ne-
známým. Pod tlakem Evropské unie však i český zákono-
dárce nakonec přijal zákon o mediaci, čímž umožnil její 
právní zakotvení. Vezmeme-li v úvahu, že průměrné 
soudní řízení trvá v České republice okolo 600 dnů, 
lze předpokládat, že i u nás se brzy mediace stane běž-
ným nástrojem k předcházení konfliktů předních a úspěš-
ných firem. Díky ní se totiž dá spor odstranit během ně-
kolika hodin, maximálně dnů.

Mediace však, jak již bylo řečeno, zajišťuje celou řadu dal-
ších výhod. Půjde primárně o úsporu nákladů, a to nejen 
těch lidských, ale v neposlední řadě i finančních.  Odhadu-
je se, že náklady na ni jen v peněžní rovině představují 
jednu čtvrtinu nákladů spojených se soudním řízením 
či s arbitráží. 
Tuto efektivitu pak doplňuje i skutečnost, že mediace chrání 
dlouhodobé obchodní vztahy. Strany, které se jí účastní, jsou 
ochotné spolu nadále spolupracovat a svoje obchodní vztahy 
ještě posílit. Totéž se však již nedá říci o společnostech, které 
řeší spory klasickou soudní cestou. S tím v neposlední řadě 
souvisí i ochrana dobrého jména společnosti, které není po-
škozeno případnou publicitou soudního řízení a které získá 
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díky deklarované ochotě se dohodnout. Společnosti s takovou 
iremní kulturou jsou pak žádanějšími obchodními partnery.

Nakonec lze dodat, že mediace nabízí stranám, které se jí 
účastní, orientaci na budoucnost. Oproti soudním a rozhod-
čím řízením, jež se věnují výhradně minulosti, mediace pomá-
há řešit problémy zítřka. Mnohdy se tak již přímo při mediaci 
vyřeší problémy, které by na management společnosti teprve 
čekaly. 
Tyto nesporné výhody si v západní Evropě i v USA dobře uvě-
domují. Proto patří principiální znalosti mediace do základní 
výbavy každého manažera, a to nejen v tak prestižní společ-
nosti, jakou seznam Fortune 1,000 bezpochyby představuje. 
Zmínky o jejím úspěchu totiž přichází z nejrůznějších koutů 
světa.  Díky ní kupříkladu město Edinbourgh vyřešilo spor 
ohledně stavby své tramvajové sítě a společnost Boeing zase 
předešla mnoha svým vnitro iremním zaměstnaneckým spo-
rům. Milovníci sportu pak jistě ocení, že kanadsko-americká 
hokejová NHL díky mediaci zachránila konání letošní hokejo-
vé sezony. Lze jenom doufat, že se české irmy do tohoto pres-
tižního společenství brzy přidají.  

Princip mediace 
je vždy v zásadě 
stejný – dvě 
strany, dva 
úhly pohledu 
a nulová snaha 
o kompromis.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

42-44b_mediace.indd   4442-44b_mediace.indd   44 2.10.13   16:192.10.13   16:19


