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Aby vy̗ešila všechny konfl ikty svɀta…
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O|autorovi 

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

Martin Svatoš je ŉeský mediátor a rozhodce ocenōný nō-
kolika mezinárodními rankingy jako pūední odborník na 
mimosoudní ūešení sporŷ v ĐR (Who’s Who Legal Offi -
cial Selection for Czech Republic 2016–2019, Mediator 
of the Year 2016 by Wealth and Finance INTL, Mediation 
Lawyer of the Year in the Czech Republic 2017, 2018, 
Mediator of the year 2019 by Acquisition International). 

V oblasti mediací obchodních sporŷ patūí s více než 
350 domácími i|mezinárodními pįípady (pūes 3000 ho-
din jednání) mezi nejzkušenōjší odborníky ve stūední Ev-
ropō. Medioval celou škálu pūípadŷ od stavby a provozu 
nōkolika elektráren (jaderné, solární i uhelné), po spory 
ohlednō výstavby dálnic, mezinárodní námoįní i|silniê-
ní dopravy, ale také spor vedený podle kanonického 
práva, nōkolik komunitních konfl iktŷ ŉi lokální rozepūe 
v srdci Afriky.

Za svou kariéru trénoval v|mediaci a| vyjednávání 
stovky osob, mezi jeho klienty patūí mimo jiné i Ministerstvo spravedlnosti Filipínské 
republiky, Úūad pro zastupování státu ve vōcech majetkových ĐR ŉi jedna evropská par-
lamentní frakce. Je pravidelným pūispōvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog, 
editorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017) a jedním ze 
spoluautorŷ Komentáįe zákona o|mediaci (Wolters Kluwer, 2019).

Martin pŷsobí jako vōdecký pracovník na Právnické fakultø Univerzity Karlovy a je 
ŉlenem vōdecké rady University Carlo Bo v|Urbinu (Itálie). Na obou tōchto vysokých 
školách pūednáší o mediacích, arbitrážích a vyjednávání. Pravidelnō vystupuje jako host na 
įadø zahraniêních univerzit (Faculté libre de Droit de Toulouse – Francie, Université des 
Antilles – Guadeloupe, Georgetown University|– USA, Shanghai University of Finance 
and economics – Đína, …) a na domácích| i|mezinárodních konferencích (IBA Annual 
Conference Washington DC, DiS Annual Conference Berlin, UIA World Forum of Medi-
ation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Dublin). Dále pŷsobil ve více 
než dvacítce sporŷ jako rozhodce (VIAC, FAĐR, ad hoc). V celé ūadō dalších pūípadŷ pak 
s rozhodŉím ūízením radil jako of counsel (ūízení dle pravidel ICC, ad hoc, …).

V minulosti pracoval na ICC v Paūíži a na Camera Arbitrale v Milánō. Absolvoval právnic-
kou fakultu paūížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law 
School (USA). 
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ūízení úŉasti na informativním setkání ŉi pūímo na mediaci je nutné chápat jako podmínku, 
kterou musí úŉastníci splnit, aby mohlo soudní ūízení pokraŉovat. S trochou nadsázky jde 
o obdobnou podmínku, jakou pūedstavuje povinnost zaplacení soudního poplatku nebo 
nutnost být zastoupen advokátem v urŉitých sporech.

Na celou vōc je možné pohlížet ještō jinak – možná ponōkud paradoxnō je právō vyšší 
míra zapojení mediace cestou k posílení principu volného pūístupu ke spravedlnosti. To 
ostatnō shrnuje i Evropská mediaŉní smōrnice: „Zajištŏní lepšího pŭístupu ke spravedlnosti 
je cíl, který tvoŭí souŋást politiky Evropské Unie pro vytvoŭení prostoru svobody, bezpeŋ-
nosti a práva, a mŏl by zahrnovat pŭístup k soudním i mimosoudním metodám ŭešení 
sporŹ. Tato smŏrnice by mŏla pŭispŏt k ŭádnému fungování vnitŭního trhu, zejména pokud 
jde o dostupnost mediaŋních služeb.“ 

Není tajemstvím, že soudní systémy nejenom v Evropō trpí v souŉasnosti znaŉným pūe-
tížením a že ŉasto musí jednat i o do jisté míry okrajových sporech, jakož i o sporech, které 
lze závazným rozsouzením vyūešit jen stōží. 

Je zūejmé, že efektivita i funkŉnost celého systému mandatorní mediace závisí do jisté 
míry primárnō na soudcích. Modernō uvažující soudce bude tento institut využívat za úŉe-
lem posílení principu distributivní spravedlnosti a efektivnosti justice, což povede ve svém 
dŷsledku k tomu, že se soudy budou moci soustūedit na složitōjší pūípady a na kauzy, ve 
kterých mediace možná není, aŰ již z dŷvodu naprosté neschopnosti stran spolu navzájem 
komunikovat, nebo proto, že je dotŉena otázka týkající se veūejného poūádku ŉi ústavních 
a základních lidských práv. Vyšší využívání mediace tak povede k vyūešení problému pūetí-
žení soudní soustavy ŉi alespoţ k zásadnímu zlepšení celé situace. 

Kapitola 52: První setkání se zapsaným mediátorem

Ne všichni, kdo bloudí, jsou ztraceni…

σ J.R.R. Tolkien, SpoleȔenstvo prstenu

Informativní setkání

Đeský právní ūád umožţuje, aby soud úŉastníkŷm ūízení naūídil první setkání se zapsaným 
mediátorem. Jde o informativní schŷzku, na které by se strany a zapsaný mediátor mōly 
setkat a prodiskutovat výhody mediace a vhodnost daného sporu pro tento konsensuální 
proces. Đeský soudce nemŷže stranám pūímo naūídit zahájení mediace, aŉkoliv to bude 
nejŉastōjší výstup ze samotného setkání. 

Martin Svatoš

Martin Svatoš
Tato část knihy není součástí ukázkové kapitoly
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Z|praxe mediátora: Spisová znaêka

Spisová znaŉka sporu, který soud poslal k prvnímu setkání se zapsaným mediátorem, 
naznaŉovala, že žaloba byla podána pūed mnoha lety. V mezidobí se úŉastníci ūízení 
propracovali k odvolacímu soudu, následnō i na Nejvyšší soud, aby se celá záležitost 
zase vrátila na poŉátek.

Zeptal jsem se dvou mužŷ, kteūí se na první setkání dostavili, co oŉekávají od dneš-
ního dne:

„Popravdŏ? Myslím si, že si pan soudce myslí, že už jsme byli všude, jen ne u me-
diátora, tak nás sem poslal…“

„To je jistŏ možné, ale když už jste tady, nechcete mi ŭíct nŏco o tom, co vás pŭived-
lo na tuhle cestu žalob a soudŹ?“ odpovōdōl mediátor.

Nakonec se podaūilo nalézt kompromis, který spor ukonŉil. Když všichni odcházeli, 
otoŉil se mediátora jeden z pánŷ a povídá: „Víte, je veliká škoda, že mediace nebyla 
už v dobách, kdy jsme se tenkrát nepohodli…“

Odraz v právu toto oprávnōní nachází v § 100 zákona 99/1963 Sb. obŉanského soud-
ního ūádu: (2) „Je-li to úŋelné a vhodné, mŹže pŭedseda senátu úŋastníkŹm ŭízení naŭídit 
první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a pŭerušit 
ŭízení, nejdéle však na dobu 3 mŏsícŹ. Pokud se úŋastníci bez zbyteŋného odkladu nedo-
hodnou na osobŏ mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem pŭedseda 
senátu. Po uplynutí 3 mŏsícŹ soud v ŭízení pokraŋuje. První setkání nelze naŭídit po dobu 
platnosti pŭedbŏžného opatŭení ve vŏcech ochrany proti domácímu násilí.“

V tomto modelu strany do uzavūení smlouvy o provedení mediace nikdo nenutí. Sa-
motné setkání je jen jakási informativní schŷzka mezi mediátorem a stranami. Jeho úŉelem 
je, aby byly strany o možnostech a výhodách mediace, jakož i o tom, jak vlastnō samotné 
ūízení funguje, informovány od edukovaného a zasvōceného odborníka, kterým by osoba 
zapsaná v seznamu mediátorŷ vedeném Ministerstvem spravedlnosti mōla být.

Jedinou povinností stran, která z daného ustanovení OSİ vyplývá, tedy je, aby se s me-
diátorem sešly a pūijaly od nōj takovou informaci, a to v rozsahu maximálnō tūí hodin. Do 
uzavūení smlouvy o provedení mediace strany v Đeské republice soud nutit nemŷže a ani 
jim to nepūikazuje. Pūípadný text smlouvy o provedení mediace, samotná mediace a uza-
vūení mediaŉní dohody je již zcela v režii stran a mediátora.

Výbør mediátora

Specifi ka vykazuje proces výbōru mediátora pro první setkání. Právo volby náleží nejprve 
úŉastníkŷm soudního ūízení. Ve spoleŉném výbōru nejsou omezeni niŉím jiným než tím, 
že se musí jednat o osobu zapsanou v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 
První krok tak zjevnō spoŉívá na stranách a jejich právních zástupcích. Je bohužel smutným 
faktem, že nōkteré strany (a bohužel nōkdy i jejich advokáti) pūistupují k tomuto svému 
oprávnōní dost laxnō. Pūitom výbōr mediátora je nejdŷležitōjším krokem, který zcela zá-
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sadnō ovlivní prŷbōh prvního setkání i budoucí mediace. Z tohoto dŷvodu by mu mōla být 
vōnována patūiŉná pozornost. 

Strany mají samozūejmō právo mediátora telefonicky kontaktovat, zeptat se jej na jeho 
ŉasové možnosti, mediaŉní styl, odmōnu a podobnō.

Varianty prŃbøhu setkání

Podle priorit stran a složitosti pūípadŷ mŷže mít první setkání se zapsaným mediátorem 
jednu ze tūí následujících podob. Ve všech variantách by mōl mediátor strany informovat 
o tom, že zahájením mediace není dotŉeno jejich právo domáhat se ochrany svých práv 
a oprávnōných zájmŷ soudní cestou, a že za obsah pūípadné mediaŉní dohody jsou odpo-
vōdné pouze strany konfl iktu.

Neformální rozhovor o|mediaci

První a nejménō konkrétní variantou je neformální rozhovor o fungování mediace jako 
takové, o jejích výhodách a možnostech, jehož cílem je strany a jejich právní zástupce 
v oblasti mimosoudního ūízení vhodnō vzdōlávat. První setkání se zapsaným mediátorem 
v této verzi vypadá tak, že mediátor strany seznámí se základními výhodami a základními 
zásadami mediace a pūedstaví stranám celý proces. Mōl by také strany upozornit na zá-
kladní výhody, které mediace ve srovnání se soudním ūízení pūedstavuje. 

Pokud se strany rozhodnou po tomto informativním jednání zahájit samotnou mediaci, 
probere mediátor s nimi ŉi s jejich právními zástupci pūípadné detaily smlouvy o prove-
dení mediace a následnō podepsáním tohoto dokumentu je mediace zahájena a setkání 
ukonŉeno.

Pokud se strany nerozhodnou mediaci zahajovat, vystaví jim mediátor potvrzení o ab-
solvování setkání.

Obecná diskuze nad vhodností daného pįípadu pro mediaci

Druhou variantou, která pūichází v úvahu, je obecná diskuze nad vhodností daného pūípa-
du pro mediaci ŉi pro jiný mimosoudní zpŷsob ūešení sporŷ. I zde samozūejmō mediátor 
seznámí strany s principem a prŷbōhem mediace a se všemi informacemi, které zaznōly 
v pūedchozí verzi. Navíc ale probírá detaily daného pūípadu a ukazuje na nich, kudy by se 
potencionálnō konsensuální ūízení mohlo ubírat. Sám si vyhodnocuje, zdali je daný pūípad 
do mediace vhodný. Mediátor ale nesmí mediovat, tj. aktivnō ūešit daný spor – nezapomí-
nejte na to, že zapsaný mediátor je povinen provádōt mediaci jen v souladu se zákonem 
o mediaci a smlouva o provedení mediace doposud nebyla podepsána.

Následovat mŷže domlouvání podmínek pūípadné smlouvy o provedení mediace a její 
podpis, eventuálnō ukonŉení prvního setkání a návrat k soudu. 

Zahájení mediace

Koneŉnō poslední variantou je zahájení mediace a samotné vyjednávání o meritu samot-
ného sporu. Je totiž dobré pūipomenout, že strany nejsou nuceny sedōt s mediátorem tūi 
hodiny a povídat si o výhodách a nevýhodách mediace. Koneŉnō byla by i mylná pūed-
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stava, že všechny strany dorazí do mediaŉní místnosti neinformovány a nepūipraveny. Ze-
jména ve složitých sporech vōnují pūípravō úŉastníci a jejich právní zástupci dostatek ŉasu. 
Mnohdy se navíc stává, že stejná osoba se již mediace úŉastnila v pūedchozím, na sporu 
nezávislém pūípadō. V takovýchto pūípadech by byla jakákoliv debata o procesu zbyteŉná 
a strany samy preferují, aby byla rovnou zahájena samotná mediace. Vymezený ŉas je pak 
vōnován pūímo jednání o meritu sporu.

Osobnō považuji poslední model, který je také stranami v drtivé vōtšinō pūípadŷ prefe-
rován, za nejefektivnōjší zpŷsob, jak využít tūi hodiny, které soud stranám naūídil s mediá-
torem strávit. Tento ŉas tak je možné využít k tomu, aby byl získán základní pūehled o zá-
jmech a potūebách stran, o jednotlivých tématech k vyjednávání a také k zjištōní pūípadné 
možné oblasti dohody.

V|praxi

V mé praxi vypadá zpravidla první setkání se zapsaným mediátorem tak, že stranám základní 
informace zašlu e-mailem dopūedu, a to vŉetnō návrhu textu smlouvy o provedení mediace. 
Pūi samotném jednání nejprve struŉnō strany seznámím se základními výhodami a základními 
zásadami mediace a následnō jim a jejich právním zástupcŷm vysvōtlím celý proces. Poté 
probíráme pūípadné detaily smlouvy o provedení mediace, na kterých jsme se eventuálnō 
pūi pūedchozí komunikaci neshodli. Pak zpravidla dochází k podpisu smlouvy a zahájení sa-
motné mediace. V návaznosti na specifi ka daného pūípadu trvá tato první informaŉní fáze 
od 15 do 30 minut. Zbylé dvō a pŷl hodiny je pak možné použít na ūešení samotného sporu.

Je nicménō potūeba zdŷraznit, že koneŉné rozhodnutí o podobō prvního setkání se 
zapsaným mediátorem je vždy na stranách. Je naprosto nepūípustné, aby mediátor strany 
do uzavūení smlouvy o provedení mediace jakkoliv tlaŉil. Nōkdy volíme a využíváme více 
teoretické a informativní formy prvního setkání. Naopak pokud strany projeví touhu medi-
aci rovnou zahájit, bylo by zcela v rozporu se smyslem zákona, aby jim to mediátor jakkoliv 
vymlouval.

Odmøna mediátora

Odmōna za první setkání se zapsaným mediátorem je stanovena vyhláškou Ministerstva 
spravedlnosti ŉ. 277/2012 Sb. v jejím § 15 takto: „Výše odmŏny za první setkání s mediá-
torem naŭízené soudem ŋiní 400 Kŋ za každou zapoŋatou hodinu. (…)“ Strany se mohou 
s mediátorem dohodnout, že se od tohoto bodu odchýlí a i pro první setkání si upraví 
odmōnu jinak.

Odmōna za provádōní mediace, která je obsažena ve smlouvō o provedení mediace, 
je však již vōc jiná. Na té se dohadují strany s mediátorem a plnō odvisí od svobodné vŷle 
stran. Pokud se strany rozhodnou rovnou zahájit mediaci, poŉítá se takto strávený ŉas do 
hodin, které mediátor mediuje, nikoliv do ŉasu prvního setkání. V dŷsledku toho se stra-
nám úŉtuje již smluvní odmōna.

I v tomto bodō si ale dovolím poznámku v tom smōru, že by mediátoūi mōli být pri-
márnō vedeni touhou strany motivovat do užívání ADR ūízení. Pokud se jedná o fi nanŉnō 
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drobný zamōstnanecký spor, bude nereálné od stran požadovat klasickou hodinovou saz-
bu, neboŰ by se tím mediace stala výraznō dražší než soudní ūízení. Rozum a pūimōūenost 
by mōly v tomto smōru pūevážit.

Osobnō jsem nōkolikrát odmōnu za provedení setkání následnō od stran ani nepožado-
val, neboŰ by její platba pūedstavovala v jejich tíživé sociální situaci znaŉný problém. To ale 
rozhodnō není niŉí povinnost, ŉistō moje osobní preference. 

Zákon o|nesporných įízeních 

Dle ustanovení § 474 odst. 1 zákona ŉ. 292/2013 Sb., o zvláštních ūízeních soudních, ve 
znōní pozdōjších pūedpisŷ mŷže soud „rodiŋŹm uložit na dobu nejvýše 3 mŏsícŹ úŋast na 
mimosoudním smírŋím nebo mediaŋním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim naŭídit 
setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména odborníkem v oboru pedopsycholo-
gie.“ U odborné veūejnosti vznikla diskuze, zdali mŷže soud stranám v tōchto pūípadech 
pūímo naūídit mediaci. Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti však za toto „mediaŉní 
jednání“ „nelze považovat „mediaci“, potažmo „rodinnou mediaci“ ve smyslu ust. § 2 
písm. a) a b) zákona o mediaci, která je vždy s ohledem na svou povahu zcela dobrovolná, 
založená na vŹli stran a zahájena uzavŭením smlouvy o provedení mediace. NemŹže být 
proto naŭízena (vynucena) soudem, který by takovým zpŹsobem de facto zasáhl do smluvní 
volnosti úŋastníkŹ ŭízení.“ (Ministerstvo spravedlnosti ĐR, 2019)

Vychází se tedy z úvahy, že i v tomto pūípadō naūizuje soud pouze první setkání se za-
spaným mediátorem. Uvedené stanovisko Ministerstva spravedlnosti ĐR má však pouze 
doporuŉující charakter, neboŰ závazný výklad právních pūedpisŷ mŷže podávat podle ŉes-
kého práva jen soud.

Doporuêení zúêastnit se mediace

Kromō naūízení prvního setkání má ŉeský soudce možnost také mediaci nezávaznō do-
poruŉit. To mŷže být použito zejména tehdy, pokud podmínky pro naūízení nejsou splnō-
ny nebo pokud má dotŉený soudce osobní názorové limity na naūízení mediace, ovšem 
i pūesto se domnívá, že by byla vhodná. Neformální rada je navíc o to cennōjší, že je po-
depūena autoritou a zkušenostmi soudce.

Pokud jde o zmocnōní k doporuŉení, pūipomeţme ŉeský obŉanský soudní ūád, konkrét-
nō jeho ustanovení § § 99 (1): „Pŭipouští-li to povaha vŏci, mohou úŋastníci skonŋit ŭízení 
soudním smírem. Soud usiluje o smír mezi úŋastníky; pŭi pokusu o smír pŭedseda senátu 
zejména s úŋastníky probere vŏc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího 
soudu a rozhodnutí uveŭejnŏná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se vŏci 
a podle okolností pŭípadu jim doporuŋí možnosti smírného vyŭešení sporu. Je-li to s ohle-
dem na povahu vŏci vhodné, upozorní pŭedseda senátu úŋastníky rovnŏž na možnost 
využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o so-
ciálních službách.“ Další zmocnōní pak nalezneme v § 114a téhož pūedpisu, kde se praví: 

„(1) Nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2, pŭipraví pŭedseda senátu jednání tak, 
aby bylo možné vŏc rozhodnout zpravidla pŭi jediném jednání.
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(2) Za tím úŋelem pŭedseda senátu (…) b) úŋastníky ŭízení upozorní na možnost využití 
mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních 
službách, je-li to vhodné (…).“

Vzhledem k tomu, že se vskutku jedná o víceménō neformální doporuŉení, neexistují 
žádné statistiky, nakolik je toto ustanovení v praxi soudy skuteŉnō používáno a nakolik se 
strany po té rozhodují mediaci zahájit. Z vlastní praxe však mohu potvrdit, že se takové 
situace vyskytují a že fungují.

Kapitola 53: Mediaêní doložky

Vždycky jsi psal a budeš psát i teŁ. 
Vše, co musíš uȔinit, je napsat jednu pravdivou vɀtu. 

Napiš tu nejpravdivɀjší vɀtu, co znáš…

σ Ernest Hemingway, Pohyblivý svátek

Jedna pravdivá vøta

Mediaŉní doložka je jedna malá klauzule obsažená v rámci rŷznō dlouhých smluv týkajících 
se jakéhokoliv pūedmōtu. Jde o ustanovení, ve kterém se strany dohodnou, že se v pūí-
padō sporu z dotŉené smlouvy pokusí svŷj rozpor nejprve smírnō vyūešit prostūednictvím 
mediace. Na rozdíl od rozhodŉí doložky, kterou je vhodné dávat primárnō do obchod-
ních kontraktŷ, její mediaŉní sestūiŉka nalezne vhodné užití ve všech možných smlouvách 
i v rámci základních mezilidských vztahŷ. Kdykoliv budete sepisovat jakoukoliv smlouvu, 
zvažte, zdali do ní neumístit mediaŉní doložku.

Alternativou k ní jsou tzv. vícestupťové doložky (nōkdy také MDR z anglického multiti-
ered dispute resolution clauses), které v sobō zahrnují nōkolik procesních krokŷ za úŉelem 
vyūešení daného sporu. Takové ujednání zavazuje strany postupnō k nōkolika zpŷsobŷm 
ūešení konfl iktu (napū. nejprve vyjednávat, následnō mediaci, pokud tato selže, arbitráž). 
MDR klauzule se ale ŉastōji vyskytují v obchodních smlouvách. 

Pokud strany uzavūou mediaŉní doložku, jsou samozūejmō smluvnō zavázány se media-
ce úŉastnit. Co to však pro nō znamená a jak lze jejich úŉast chápat? Má být jejich jednání 
aktivní, nebo postaŉí pasivnō „prosedōt“ vyhrazený ŉas? Je pravda, že praktický dopad 
motivace na mediaci vedenou dle mediaŉní doložky mŷže být rŷzný. Pozitivum je však 
nutné spatūovat v tom, že se strany v mediaci ocitnou.

Martin Svatoš

Martin Svatoš
Tato část knihy není součástí ukázkové kapitoly


