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Pro absolventy pokročilého programu 
SENIOR AKADEMIE nabízíme mož-
nost seberealizace a zhodnocení naby-
tých znalostí, dovedností a informací 
v programu komunitního dobrovolnictví 
ASISTENT STRÁŽNÍKA ÚZEMÁŘE. 
Je to možnost pokračujícího partnerství 
mezi seniory-absolventy a strážníky – 
územáři, a tím i příležitost ovlivnit věci 
veřejné přímo, rychle, efektivně a s vy -
užitím jejich životních zkušeností, moud-
rosti a odpovědnosti.

Kdo je Asistent strážníka-územáře?
Senior-absolvent pokročilého studijního 
programu, který má zájem se aktivně 
podílet na udržení nebo obnovení bez-
pečnosti a veřejného pořádku v místě 
svého bydliště a být nápomocen svým 
spoluobčanům, strážníkovi-územáři 
a zástupcům místní samosprávy při jeho 
nastolení a udržení. 

Pro strážníka je asistent partnerem, 
který mu pomůže se rychle a správně ori-
entovat v místě, situaci a vztazích, které 
jsou příčinou nebo důsledkem problémů 
nebo protiprávního jednání. 

Pro asistenta je strážník partnerem, 
s jehož pomocí může rychle a efektivně 
řešit problémy, které trápí občany v dané 
lokalitě, ulici nebo domě. 

Pro občany v místě působení je asis-
tent rádcem a prostředníkem při řešení 
problémů, zprostředkovatelem informa-
cí, případně osvětových a informačních 
akcí městské policie.

Máte-li zájem zapojit se  
do této formy komunitního  

dobrovolnictví jako 
ASISTENT STRÁŽNÍKA ÚZEMÁŘE, 

dejte o sobě vědět  
a zaregistrujte se 

v Poradenském centru MP Brno, 
Křenová č. 4,  

tel.: 544 252 617, e-mail: 
poradenskecentrum@mpb.cz.

■
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Asi to všichni zná-
te ze své vlastní zku-
šenosti, ať už tomu 
říkáte stres, blbá nála-
da, deprese, depka či 
světabol. Stavy, kdy je 
nám smutno, kdy se 
trápíme nebo jsme 
lítostiví, zklamaní, 
na štvaní,  otrávení 
a zne chucení, zažívá-
me s větší či menší 
pravidelností po celý 
svůj život. Můžeme 

s nimi bojovat, odmítat je, brát nějaké ty 
léky či bylinky, můžeme je ale také při-
jmout, smířit se s nimi a naučit se s nimi žít. 
Je to jen na nás. Opravdu nevím, která 
z těchto možností je správná, a která naopak 
ta špatná. Nevím, jak mohou lidé „utéci“ 
před svými smutky, trápením a beznadějí. 
Nevím, co lidem radí psychologové, psychi-
atři, psychoterapeuti, léčitelé, přátelé a blíz-
cí. Zato vím přesně, co jsem často slyšel od 
svého tatínka, kdykoliv jsem něco zpackal, 
pokazil a popletl, nebo prožíval nějaké 
osobní zklamání. Kdykoliv, kdy jsem pro-
padal trudným myšlenkám a zamýšlel se 
nad smyslem života, jen prošel kolem, 
uštědřil mi lehký pohlavek a jakoby mimo-
chodem utrousil: „No co co, synku, i pád na 
držku je pohyb vpřed“. S touto svojí průpo-
vídkou přicházel neúnavně, vždy znovu 
a znovu, kdykoliv si myslel, že potřebuji 
povzbudit, nastartovat, pohladit po duši 
a doplnit trošku optimismu a důvěru v to 
lepší, co teprve přijde. Maminka pak jeho 
osobitou terapii završila silnou hovězí 
polévkou a ujištěním, že tatínek to se mnou 
myslí dobře. Nikdy jsem o tom nepochybo-
val a oběma jsem věřil. Možná to je ten 
důvod, proč to fungovalo tehdy, a proč to 
funguje dodnes, i když bez tatínkova 
pohlavku a maminčiny hovězí polévky.

Je to už hezkou řádku let nazpět, kdy 
jsem si, coby hlídkový strážník, vykračoval 
v horkém letním dni ulicemi svého okrsku. 

Prošel jsem kolem posledního rodinného 
domku a vydal se po cestě k zahrádkářské 
kolonii. Neušel jsem více jak 100 metrů, 
když jsem zaslechnul pronikavý dětský 
pláč. Zněl zoufale, bolestivě a vytrvale. 
Přidal jsem do kroku a snažil se zorientovat, 
odkud přichází. Uplynulo několik nekoneč-
ných minut hledání v hustém křoví, ale 
nakonec se přede mnou otevřela malá pla-
ninka. Skupina asi 10 až 11 letých dětí stála 
kolem stromu a sledovala malé kotě, které 
na rezavém drátě viselo za zadní nohy z vět-
ve stromu. Bolestivě naříkalo a jeho tělíčko 
sebou prudce zmítalo v marné snaze unik-
nout. Tento bizarní děsivý obraz doplňoval 
rozpustilý křik, výskot a hravé poskakování 
neposedných dětí. Udělal jsem krok vpřed 
a křik dětí okamžitě utichnul. Rozběhly se 
na všechny strany a já zůstal na planince 
sám s naříkajícím kotětem. Neutíkal jsem za 
nimi a nevolal na ně. Dobrou polovinu těch 
dětí jsem znal a ony to věděly. Věděly, že se 
s nimi brzy uvidím, ale nevěděly, že se toho 
setkání bojím víc jak ony. Bál jsem se jejich 
vysvětlení, bál jsem se toho okamžiku, kdy 
mi odpoví na otázku: PROČ?

Seděl jsem v tramvaji a mířil po službě 
domů. Nepřítomně jsem hleděl z okna a pře-
mýšlel o tom, proč desetileté děti zraňují, 
proč necítí bolest jiných a proč se z bolesti 
jiných radují. Nepřišel jsem na nic, jen se mi 
v hlavě usadilo velké prázdno a smutno. Na 
zastávce do vozu přistoupila skupina chlap-
ců. Mohli mít něco kolem 12 let a bylo 
kolem nich zvláštní ticho. Pošťuchovali se, 
plácali po ramenou a zádech, ale nemluvili. 
Byli neslyšící a mluvili jen svými dlaněmi 
a výrazem tváře. Do vozu tramvaje vletěl 
otevřeným oknem čmelák. Zmateně narážel 
do skla a snažil se uniknout na svobodu. 
Moc mu to nešlo, a po každém nárazu se 
vracel mezi cestující, kteří se po něm oháně-
li rukama. Začal boj o život. Skupina chlap-
ců našla cíl svého zájmu. Srolovali časopis 
a očima sledovali let čmeláka. Tušil jsem, 
že se blíží jeho konec. Čmelák unaveně 
usednul na okno, a chlapec s roličkou časo-
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Můžeme se domluvit 

aneb zákon o mediaci
❱ Jak vám mohou pomoci 

neziskové organizace
❱ Komunitní  

dobrovolnictví  
– asistent strážníka  
územáře

❱ Pozvání  
– VIII. Letní branně 
vzdělávací seminář

❱ Diskuzní klubové večery

Motto k zamyšlení
„Jaké je nejtěžší břemeno na světě? Nemít co nést…“

— život sám ■
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Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Čekej to nejhorší  
a doufej v to nejlepší!

— život sám

Na slovíčko
přátelé…

Tichá noc…

Luboslav Fiala

Diskuzní klubové večery  
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stávající stu-
denty připomínáme termíny diskuzních klubo-
vých večerů, které ještě budou konat v roce 
2013. V uvedené dny vždy od 17,00 h. do 20,00 
h. v Klubu zastupitelů na ulici Mečová č. 5. 
Mís ten ky si můžete vyzvednout měsíc před 
konáním klubu v našem Poradenském centru na 
ulici Křen ová č. 4, v pracovní dny v době od 
7,30 do 17,00 (pátek do 14,30 h). Pozvání do 
srpnového klubu (9. 8. 2013) přijal ředitel 
Krajské hygienické stanice Brno pan MUDr. 
Jan Mareček. Na letošní poslední říjnový klub 
jednáme o návštěvě ředitele brněnského dětské-
ho diagnostického ústavu.        ■

pisu se k němu opatrně přibližoval. 
Místo přesného smrtícího úderu, však 
následovalo něžné ukrytí čmeláka do 
roličky časopisu a pak otevřeným 
oknem let za svobodou. Byla to neuvě-
řitelná pantomima jakoby z jiného svě-
ta, než byl ten, z něhož jsem se právě 
vracel. Byl to okamžik, který mi, ales-
poň na nějaký čas, pomohl neslyšet 
naříkající kotě a prožít „čmeláčí tichou 
noc“. 

Stejně jako každý rok trvání Senior akademie vás všechny zveme na již osmý roč-
ník „letního, branně vzdělávacího semináře“. Letos jsme jej zasadili do nádherného 
prostředí „Přírodního parku Velká Baba“. 

Čeká vás trasa v délce 7 kilometrů, která povede z Ivanovic do Medlánek, kde se 
všichni sejdeme v areálu Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje. Naši kolegové z jízdní jednotky Policie ČR vám představí svo-
ji náročnou práci, vysvětlí vše, co souvisí s výcvikem policistů i koní, a úkoly, které 
tato jednotka plní. Na závěr uvidíte ukázky zákroků a výcviku jízdních policistů i jejich 
koní. Samozřejmě nebude chybět tradiční „Strážníkův guláš“, na kterém si, jak doufá-
me, pochutnáte v areálu medláneckého letiště.

Trasa pochodu není, co do převýšení a schůdnosti terénu, příliš náročná, s výjim-
kou asi půl kilometru dlouhého úseku, hned za Ivanovicemi, který vede do kopce a po 
lesní cestě rozježděné od lesní techniky. Přesto, nebo právě proto, dobře zvažte, zda 
vám vaše případná omezení dovolí trasu zvládnout. I přesto, že trasa vede po turistic-
kých značkách, obdržíte na startu plánek 
a všechny potřebné informace na cestu. 
Připraveny jsou pro vás také stravenky a iden-
tifikační butony pro vstup do areálu policie. 
Nezapomeňte na svůj pitný režim a dobrou 
náladu. Obojí budete potřebovat. Odjezdy zpět 
jsou z Medlánek, ze zastávky na ulici Hud-
cova, a to opět linkami č. 41 a č. 71.

KDY, KDE A V KOLIK SE SEJDEME NA STARTU POCHODU
TERMÍN KONÁNÍ PÁTEK 23. 8. 2013

ČAS PREZENCE
START

09:30 – 10:00 hod
10:00 hod

prezence, plánek, 
stravenky, butony

MÍSTO PRO START Ivanovice zastávka MHD – KOUTY

DOPRAVA NA START Autobusy MHD 
č. 41 a č. 71

odjezdy ze zastávky 
Královo Pole - nádraží

ČASY ODJEZDŮ MHD 09:02
09:22
09:42

(jezdí po 20 minutách)
jízdní doba do zastávky Kouty  
cca 15 minut

Pozvání – VIII. Letní branně vzdělávací seminář

9.
SRPEN

11.
ŘÍJEN

Pro účast na semináři se REGISTRUJTE v Poradenském centru MP Brno,  
Křenová č. 4, do 15. 8. 2013, na telefonním čísle 544 252 617, 
elektronicky na e-mailové adrese poradenskecentrum@mpb.cz; nebo 
osobně PO, ÚT, ČT – 7:30 až 17:00; ST – 7:30 až 18:00 a PÁ 7:30 až 14:30 h.
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pro mediaci v trestních věcech. Od záko-
na o mediaci se očekává zejména rychlé, 
levné, jednoduché a neformální řešení 
sporů, které by jinak skončily před obec-
nými soudy. Tím se má docílit zejména 
zkrácení doby projednávání věcí, jakož 
i ulehčení práce soudům. 

Osoba mediátora  
a seznam mediátorů
Vedle již zmiňované nestrannosti jakožto 
zásadní podmínky výkonu funkce mediá-
tora se obecně uznává, že správný mediá-
tor by měl být člověk znalý problematiky, 
v rámci níž probíhá mezi stranami před-
mětný spor. Právnické vzdělání je často 
výhodou, avšak není podmínkou. Vedle 
vlastností profesních by měl mediátor mít 
také určité vlastnosti komunikační, při-
čemž ideálně by měl být také dobrým 
psychologem, a to zejména v rámci sporů 
týkajících se rodinného soužití.

Poskytovat služby mediátora dle 
nového zákona o mediaci může pouze 
osoba zapsaná v seznamu mediátorů (sa-
mozřejmě pokud jí nebyla pozastavena 
činnost). Tento seznam vede Ministerstvo 
spravedlnosti. Do seznamu může být 
zapsána pouze osoba, která je bezúhonná, 
je způsobilá k právním úkonům, složila 
zkoušku mediátora a nebyla v posledních 
pěti letech vyškrtnuta ze seznamu pro 
závažné porušení povinností mediátora. 
K těmto povinnostem se však stanoví 
také povinnost mít ukončené vysokoškol-
ské vzdělání v magisterském nebo nava-
zujícím magisterském studijním progra-
mu.

 
Smlouva o provedení mediace  
a mediační dohoda 
Mediace jako taková se zahajuje uzavře-
ním smlouvy o provedení mediace mezi 
stranami sporu. Určení konkrétního medi-
átora se ponechává na vůli těchto stran. 
Náležitosti smlouvy o provedení mediace 
stanoví zákon o mediaci v § 4, přičemž 
zajímavá bude zejména praxe při stano-
vení výše odměny mediátora. Vzhledem 

k povaze mediace spojené s neutrálním 
postavením mediátora je žádoucí, aby se 
odměna mediátora stanovila nezávisle na 
výsledku mediace, tedy zejména hodino-
vou sazbou, přičemž strany se v závěru na 
konečné odměně budou podílet každá 
rovným dílem. Z procesního hlediska je 
uzavření smlouvy velmi důležité s ohle-
dem na běh promlčecích lhůt. Stavení 
běhu promlčecích lhůt je jedním z hlav-
ních přínosů zákona o mediaci ve srovná-
ní s právní úpravou před účinností tohoto 
zákona. Směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2008/52/ES obsahuje požada-
vek, aby stranám, které se rozhodnou pro 
mediaci za účelem urovnání svého sporu, 
nebylo uplynutím promlčecí doby v prů-
běhu mediace bráněno v uplatnění svého 
práva v rámci soudního nebo rozhodčího 
řízení. V návaznosti na tento požadavek 
dochází uzavřením smlouvy o provedení 
mediace ke stavení běhu promlčecích 
lhůt.

Uzavření mediační dohody stranami 
sporu je jedním ze způsobů ukončení 
mediace. Mediátor na tuto dohodu musí 
vyznačit, že taková dohoda byla uzavřena 
v rámci mediace, samotný mediátor však 
není stranou mediační dohody. Mediátor 
v mediační dohodě figuruje za účelem 
ověření, že dohoda byla opravdu uzavře-
na v rámci mediace. Mediační dohoda 
není sama o sobě vykonatelným exekuč-
ním titulem. Její vykonatelnosti však lze 
docílit poměrně jednoduše, např. v rámci 
notářského zápisu nebo soudem schvále-
ného smíru.

Některé změny obchodního  
a občanského zákoníku
V souvislosti s přijetím zákona o mediaci 
dochází také k úpravě znění právních 
předpisů s mediací souvisejících. Za 
zmínku stojí například následující změny 
obchodního a občanského zákoníku, kdy 
tyto změny souvisí zejména s novou 
úpravou běhu promlčecích lhůt. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, váže zánik práva mimo jiné na jedná-
ní spočívající v neuplatnění tohoto práva 
ve stanovené době. Zánik práva z důvodu 
jeho neuplatnění je blíže upraven v § 583, 
přičemž za odstavec 1 tohoto paragrafu se 
nově vkládá odstavec 2, a to ve znění: 
„Doba stanovená k uplatnění práva podle 
odstavce 1 neběží, pokud ohledně něj 
probíhá mediace podle zákona o media-
ci.“.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zá-
koník, upravuje stavení a přetržení proml-
čecí doby v § 402 a následujících. V ná-
vaznosti na zákon o mediaci bude 
obchodní zákoník např. za stávajícím 
§ 404 nově obsahovat § 404a, a to ve zně-
ní: „Promlčecí doba přestává běžet, jest-
liže je zahájena mediace podle zákona 
o mediaci.“.

Závěr
Mediace je metodou mimosoudního řeše-
ní sporů, která přináší mnohé výhody. Ať 
už bude mediace využita za účelem doho-
dy v rámci sporu rodinného, pracovního 
či obchodního, bude vždy možné najít 
nějakou výhodu oproti řešení sporu před 
soudem nebo rozhodcem. Mediace je 
výhodný způsob řešení sporů jak pro 
samotné strany, které po vzájemné medi-
ační dohodě mohou dále s přátelskými 
vztahy pokračovat například v obchod-
ních vztazích, tak i pro stát, který pro-
střednictvím mediace dosáhne odlehčení 
v agendě soudů. 

Zdroj: Mgr. Radek Salajka, advokátní 
koncipient, JUDr. Petr Novotný, advokát

■

V minulém čísle jsme vám poradili kde, 
jak a proč se soudit, oznamovat a domá-
hat se práva. Dnes bychom vám chtěli 
poradit jak se domluvit, bez ohledu na to, 
kdo je v právu podle zákona a bez ohledu 
na to, na čí straně stojí ona relativní svět-
ská spravedlnost. Hledat a nacházet kom-
promisy a slušná řešení přijatelná pro obě 
strany sporu. Jak jednoduché…

Dne 2. května 2012 byl po dlouhotrva-
jících jednáních a diskusích schválen 
zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to 
zejména jako výsledek implementace 
směrnice Evropského parlamentu a rady 
č.2008/52/ES do českého právního řádu. 
Zákon o mediaci nabyl účinnosti dne 1. 
září 2012. Cílem tohoto článku je přiblížit 

čtenářům některé rysy české právní úpra-
vy mediace a při této příležitosti poukázat 
na vybrané změny obchodního a občan-
ského zákoníku nastolené v souvislosti 
s přijetím zákona o mediaci.

Mediace se tradičně řadí mezi tzv. 
alternativní formy řešení sporů, známé 
především pod zkratkou ADR. Podstatou 
mediace je jmenování třetí, nestranné 
osoby, která se snaží strany, které mají 
mezi sebou nějaký spor, vést k dohodě. 
V žádném případě by tedy nemělo být 
cílem mediace vítězství jedné strany nad 
druhou, nýbrž nalezení kompromisu, kte-
rý se následně vtělí do mediační dohody 
uzavřené mezi původně „znepřátelenými“ 
stranami. Mediace je forma řešení sporu 

stojící mezi prostým vyjednáváním stran 
a soudním, příp. rozhodčím řízením. 

Význam zákona o mediaci
Zákon o mediaci je významný přede-

vším z toho důvodu, že do našeho právní-
ho řádu konečně zavádí pravidla řešení 
sporů prostřednictvím mediace, jakož 
i definici základních pojmů s tím souvise-
jících. Řešení sporu prostřednictvím 
mediátora je možné nejenom ve věcech 
obchodních, ale také např. ve věcech pra-
covních či rodinných, jakož i v jiných 
netrestních věcech. Důležité je však roz-
lišovat nový zákon o mediaci od zákona 
č. 257/2000 Sb., o probační a mediační 
službě, který je naopak určen speciálně 
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Můžeme se domluvit, aneb zákon o mediaci…

Hledat viníky a určovat míru jejich viny 
je u nás tím nejobvyklejším způsobem 
řešení problémů. Není to však vždy ten 
nejúčinnější, nejhumánnější a nejrozum-
nější způsob. Najít toho, kdo je vinen, 
neznamená najít příčinu, a uložit mu trest, 
nepřináší vždy řešení. Mediátoři mohou 
pomoci najít kompromisy v postojích 
znesvářených stran, ale jsou zde mnohé 
nestátní, neziskové organizace, které 
pomáhají hledat a nalézat řešení sporů, 
ale hlavně předcházet a zmírňovat jejich 
příčiny. Z mnoha desítek zmíníme jen tři 
příklady. Je jen na vás, zda je v případě 
potřeby využijete.

Občanská poradna Brno  
– Anenská č. 10, tel: 545 241 828
Poskytuje rady, informace a pomoc všem 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, nebo jim taková situace hrozí. 
Usiluje o to, aby netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností nebo dostupných slu-
žeb. Je nezávislým místem bezplatné, 

důvěrné a nestranné pomoci, provází 
občany při jejich obtížích. Podílí se na 
činnosti Asociace občanských poraden 
a společně upozorňují příslušné státní 
a místní orgány na nedostatky legislativy 
a na neřešené problémy občanů ve snaze 
ovlivnit vývoj politiky a sociálních slu-
žeb. Sociální pracovník vede s uživate-
lem rozhovor, jehož cílem je zjistit jeho 
problémy a potřeby. Na základě zjiště-
ných potřeb navrhuje sociální pracovník 
uživateli různé varianty řešení, váží s ním 
výhody a nevýhody. Uživatel služby je 
veden k tomu, aby si sám určil, které 
řešení mu nejlépe vyhovuje. Sociální pra-
covník pro něj vyhledává příslušné právní 
normy, vysvětluje obsah právních doku-
mentů a formulářů, zprostředkovává 
pomoc u dalších institucí. Součástí pora-
denské práce je i poskytování vzorů 
podání a žalob. Uživateli je vysvětleno, 
jakým způsobem lze vzor použít, jak jej 
vyplnit, kam se podává, je mu nabízena 
i možnost kontroly sestavených podání. 
Prvotní je povzbuzovat uživatele služby, 
aby dokázal svoji situaci řešit samostatně 
s podporou poradce a zvýšil tak svoje 
dovednosti. Uživatelům, kteří tyto doved-

nosti nemají, poradci pomohou potřebné 
dokumenty sestavit.

SPONDEA  
– Sýpka č. 25, tel: 541 235 511
Posláním organizace je zlepšování kvali-
ty života dětí, mladých lidí a jejich blíz-
kých, dále osob ohrožených domácím 
násilím a následným pronásledováním. 
Cílem je podpora klientů ve schopnosti 
řešit obtížné životní situace a opětovně se 
začlenit do společnosti. Spondea je 
poskytovatelem tří služeb sociální pre-
vence – Krizová pomoc, Sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi 
a Intervenční centrum. Spondea má pově-
ření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí, je provozovatelem Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a nestátního 
zdravotnického zařízení.

Bezplatné senior linky 
Cítíte se opuštěni, potřebujete si popoví-
dat, ztratili jste chuť do života, zemřel 
vám partner, je vám smutno, potřebujete 
se poradit v sociální oblasti, ubližují vám 
lidé, úřady, prožíváte jinou těžkou životní 
situaci?              ■

SENIOR 
TELEFON

800 157 157 Krizová a poradenská linka pomoci seniorům  
(24 hodin denně)

LINKA 
SENIORŮ

800 200 007 bezplatná a anonymní telefonická služba  
pro seniory, osoby o seniory pečující  
a osoby v krizi  
(všední den 8,00 – 20,00)

Jak vám mohou pomoci neziskové organizace…

Komunitní  
dobrovolnictví  
– asistent  
strážníka  
územáře…

Možností, jak se ve společnosti reali-
zovat, máte jako absolventi Senior akade-
mie mnoho. Můžete pomáhat ve své rodi-
ně či v okruhu svých známých. Můžete se 
také zapojit do dobrovolnické činnosti 
v některé z mnoha neziskových, nestát-
ních organizací. V nich máte možnost 
věnovat se lidem s různými handicapy, 
lidem, kterým jejich věk a onemocnění již 
nedovolí žít plnohodnotný život, nebo se 
podílet na práci s dětmi a mládeží. Zde 
všude je dobrovolníků třeba. Zde všude 
můžete být užiteční a zhodnotit tak vše, 
co jste se naučili nejen v naší akademii, 
ale také ve svém osobním a pracovním 
životě. Brněnská městská policie vám 
nabízí novou alternativu seberealizace.

➜ ➜ ➜
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pro mediaci v trestních věcech. Od záko-
na o mediaci se očekává zejména rychlé, 
levné, jednoduché a neformální řešení 
sporů, které by jinak skončily před obec-
nými soudy. Tím se má docílit zejména 
zkrácení doby projednávání věcí, jakož 
i ulehčení práce soudům. 

Osoba mediátora  
a seznam mediátorů
Vedle již zmiňované nestrannosti jakožto 
zásadní podmínky výkonu funkce mediá-
tora se obecně uznává, že správný mediá-
tor by měl být člověk znalý problematiky, 
v rámci níž probíhá mezi stranami před-
mětný spor. Právnické vzdělání je často 
výhodou, avšak není podmínkou. Vedle 
vlastností profesních by měl mediátor mít 
také určité vlastnosti komunikační, při-
čemž ideálně by měl být také dobrým 
psychologem, a to zejména v rámci sporů 
týkajících se rodinného soužití.

Poskytovat služby mediátora dle 
nového zákona o mediaci může pouze 
osoba zapsaná v seznamu mediátorů (sa-
mozřejmě pokud jí nebyla pozastavena 
činnost). Tento seznam vede Ministerstvo 
spravedlnosti. Do seznamu může být 
zapsána pouze osoba, která je bezúhonná, 
je způsobilá k právním úkonům, složila 
zkoušku mediátora a nebyla v posledních 
pěti letech vyškrtnuta ze seznamu pro 
závažné porušení povinností mediátora. 
K těmto povinnostem se však stanoví 
také povinnost mít ukončené vysokoškol-
ské vzdělání v magisterském nebo nava-
zujícím magisterském studijním progra-
mu.

 
Smlouva o provedení mediace  
a mediační dohoda 
Mediace jako taková se zahajuje uzavře-
ním smlouvy o provedení mediace mezi 
stranami sporu. Určení konkrétního medi-
átora se ponechává na vůli těchto stran. 
Náležitosti smlouvy o provedení mediace 
stanoví zákon o mediaci v § 4, přičemž 
zajímavá bude zejména praxe při stano-
vení výše odměny mediátora. Vzhledem 

k povaze mediace spojené s neutrálním 
postavením mediátora je žádoucí, aby se 
odměna mediátora stanovila nezávisle na 
výsledku mediace, tedy zejména hodino-
vou sazbou, přičemž strany se v závěru na 
konečné odměně budou podílet každá 
rovným dílem. Z procesního hlediska je 
uzavření smlouvy velmi důležité s ohle-
dem na běh promlčecích lhůt. Stavení 
běhu promlčecích lhůt je jedním z hlav-
ních přínosů zákona o mediaci ve srovná-
ní s právní úpravou před účinností tohoto 
zákona. Směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2008/52/ES obsahuje požada-
vek, aby stranám, které se rozhodnou pro 
mediaci za účelem urovnání svého sporu, 
nebylo uplynutím promlčecí doby v prů-
běhu mediace bráněno v uplatnění svého 
práva v rámci soudního nebo rozhodčího 
řízení. V návaznosti na tento požadavek 
dochází uzavřením smlouvy o provedení 
mediace ke stavení běhu promlčecích 
lhůt.

Uzavření mediační dohody stranami 
sporu je jedním ze způsobů ukončení 
mediace. Mediátor na tuto dohodu musí 
vyznačit, že taková dohoda byla uzavřena 
v rámci mediace, samotný mediátor však 
není stranou mediační dohody. Mediátor 
v mediační dohodě figuruje za účelem 
ověření, že dohoda byla opravdu uzavře-
na v rámci mediace. Mediační dohoda 
není sama o sobě vykonatelným exekuč-
ním titulem. Její vykonatelnosti však lze 
docílit poměrně jednoduše, např. v rámci 
notářského zápisu nebo soudem schvále-
ného smíru.

Některé změny obchodního  
a občanského zákoníku
V souvislosti s přijetím zákona o mediaci 
dochází také k úpravě znění právních 
předpisů s mediací souvisejících. Za 
zmínku stojí například následující změny 
obchodního a občanského zákoníku, kdy 
tyto změny souvisí zejména s novou 
úpravou běhu promlčecích lhůt. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, váže zánik práva mimo jiné na jedná-
ní spočívající v neuplatnění tohoto práva 
ve stanovené době. Zánik práva z důvodu 
jeho neuplatnění je blíže upraven v § 583, 
přičemž za odstavec 1 tohoto paragrafu se 
nově vkládá odstavec 2, a to ve znění: 
„Doba stanovená k uplatnění práva podle 
odstavce 1 neběží, pokud ohledně něj 
probíhá mediace podle zákona o media-
ci.“.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zá-
koník, upravuje stavení a přetržení proml-
čecí doby v § 402 a následujících. V ná-
vaznosti na zákon o mediaci bude 
obchodní zákoník např. za stávajícím 
§ 404 nově obsahovat § 404a, a to ve zně-
ní: „Promlčecí doba přestává běžet, jest-
liže je zahájena mediace podle zákona 
o mediaci.“.

Závěr
Mediace je metodou mimosoudního řeše-
ní sporů, která přináší mnohé výhody. Ať 
už bude mediace využita za účelem doho-
dy v rámci sporu rodinného, pracovního 
či obchodního, bude vždy možné najít 
nějakou výhodu oproti řešení sporu před 
soudem nebo rozhodcem. Mediace je 
výhodný způsob řešení sporů jak pro 
samotné strany, které po vzájemné medi-
ační dohodě mohou dále s přátelskými 
vztahy pokračovat například v obchod-
ních vztazích, tak i pro stát, který pro-
střednictvím mediace dosáhne odlehčení 
v agendě soudů. 

Zdroj: Mgr. Radek Salajka, advokátní 
koncipient, JUDr. Petr Novotný, advokát

■

V minulém čísle jsme vám poradili kde, 
jak a proč se soudit, oznamovat a domá-
hat se práva. Dnes bychom vám chtěli 
poradit jak se domluvit, bez ohledu na to, 
kdo je v právu podle zákona a bez ohledu 
na to, na čí straně stojí ona relativní svět-
ská spravedlnost. Hledat a nacházet kom-
promisy a slušná řešení přijatelná pro obě 
strany sporu. Jak jednoduché…

Dne 2. května 2012 byl po dlouhotrva-
jících jednáních a diskusích schválen 
zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to 
zejména jako výsledek implementace 
směrnice Evropského parlamentu a rady 
č.2008/52/ES do českého právního řádu. 
Zákon o mediaci nabyl účinnosti dne 1. 
září 2012. Cílem tohoto článku je přiblížit 

čtenářům některé rysy české právní úpra-
vy mediace a při této příležitosti poukázat 
na vybrané změny obchodního a občan-
ského zákoníku nastolené v souvislosti 
s přijetím zákona o mediaci.

Mediace se tradičně řadí mezi tzv. 
alternativní formy řešení sporů, známé 
především pod zkratkou ADR. Podstatou 
mediace je jmenování třetí, nestranné 
osoby, která se snaží strany, které mají 
mezi sebou nějaký spor, vést k dohodě. 
V žádném případě by tedy nemělo být 
cílem mediace vítězství jedné strany nad 
druhou, nýbrž nalezení kompromisu, kte-
rý se následně vtělí do mediační dohody 
uzavřené mezi původně „znepřátelenými“ 
stranami. Mediace je forma řešení sporu 

stojící mezi prostým vyjednáváním stran 
a soudním, příp. rozhodčím řízením. 

Význam zákona o mediaci
Zákon o mediaci je významný přede-

vším z toho důvodu, že do našeho právní-
ho řádu konečně zavádí pravidla řešení 
sporů prostřednictvím mediace, jakož 
i definici základních pojmů s tím souvise-
jících. Řešení sporu prostřednictvím 
mediátora je možné nejenom ve věcech 
obchodních, ale také např. ve věcech pra-
covních či rodinných, jakož i v jiných 
netrestních věcech. Důležité je však roz-
lišovat nový zákon o mediaci od zákona 
č. 257/2000 Sb., o probační a mediační 
službě, který je naopak určen speciálně 
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Můžeme se domluvit, aneb zákon o mediaci…

Hledat viníky a určovat míru jejich viny 
je u nás tím nejobvyklejším způsobem 
řešení problémů. Není to však vždy ten 
nejúčinnější, nejhumánnější a nejrozum-
nější způsob. Najít toho, kdo je vinen, 
neznamená najít příčinu, a uložit mu trest, 
nepřináší vždy řešení. Mediátoři mohou 
pomoci najít kompromisy v postojích 
znesvářených stran, ale jsou zde mnohé 
nestátní, neziskové organizace, které 
pomáhají hledat a nalézat řešení sporů, 
ale hlavně předcházet a zmírňovat jejich 
příčiny. Z mnoha desítek zmíníme jen tři 
příklady. Je jen na vás, zda je v případě 
potřeby využijete.

Občanská poradna Brno  
– Anenská č. 10, tel: 545 241 828
Poskytuje rady, informace a pomoc všem 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, nebo jim taková situace hrozí. 
Usiluje o to, aby netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností nebo dostupných slu-
žeb. Je nezávislým místem bezplatné, 

důvěrné a nestranné pomoci, provází 
občany při jejich obtížích. Podílí se na 
činnosti Asociace občanských poraden 
a společně upozorňují příslušné státní 
a místní orgány na nedostatky legislativy 
a na neřešené problémy občanů ve snaze 
ovlivnit vývoj politiky a sociálních slu-
žeb. Sociální pracovník vede s uživate-
lem rozhovor, jehož cílem je zjistit jeho 
problémy a potřeby. Na základě zjiště-
ných potřeb navrhuje sociální pracovník 
uživateli různé varianty řešení, váží s ním 
výhody a nevýhody. Uživatel služby je 
veden k tomu, aby si sám určil, které 
řešení mu nejlépe vyhovuje. Sociální pra-
covník pro něj vyhledává příslušné právní 
normy, vysvětluje obsah právních doku-
mentů a formulářů, zprostředkovává 
pomoc u dalších institucí. Součástí pora-
denské práce je i poskytování vzorů 
podání a žalob. Uživateli je vysvětleno, 
jakým způsobem lze vzor použít, jak jej 
vyplnit, kam se podává, je mu nabízena 
i možnost kontroly sestavených podání. 
Prvotní je povzbuzovat uživatele služby, 
aby dokázal svoji situaci řešit samostatně 
s podporou poradce a zvýšil tak svoje 
dovednosti. Uživatelům, kteří tyto doved-

nosti nemají, poradci pomohou potřebné 
dokumenty sestavit.

SPONDEA  
– Sýpka č. 25, tel: 541 235 511
Posláním organizace je zlepšování kvali-
ty života dětí, mladých lidí a jejich blíz-
kých, dále osob ohrožených domácím 
násilím a následným pronásledováním. 
Cílem je podpora klientů ve schopnosti 
řešit obtížné životní situace a opětovně se 
začlenit do společnosti. Spondea je 
poskytovatelem tří služeb sociální pre-
vence – Krizová pomoc, Sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi 
a Intervenční centrum. Spondea má pově-
ření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí, je provozovatelem Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a nestátního 
zdravotnického zařízení.

Bezplatné senior linky 
Cítíte se opuštěni, potřebujete si popoví-
dat, ztratili jste chuť do života, zemřel 
vám partner, je vám smutno, potřebujete 
se poradit v sociální oblasti, ubližují vám 
lidé, úřady, prožíváte jinou těžkou životní 
situaci?              ■

SENIOR 
TELEFON

800 157 157 Krizová a poradenská linka pomoci seniorům  
(24 hodin denně)

LINKA 
SENIORŮ

800 200 007 bezplatná a anonymní telefonická služba  
pro seniory, osoby o seniory pečující  
a osoby v krizi  
(všední den 8,00 – 20,00)

Jak vám mohou pomoci neziskové organizace…

Komunitní  
dobrovolnictví  
– asistent  
strážníka  
územáře…

Možností, jak se ve společnosti reali-
zovat, máte jako absolventi Senior akade-
mie mnoho. Můžete pomáhat ve své rodi-
ně či v okruhu svých známých. Můžete se 
také zapojit do dobrovolnické činnosti 
v některé z mnoha neziskových, nestát-
ních organizací. V nich máte možnost 
věnovat se lidem s různými handicapy, 
lidem, kterým jejich věk a onemocnění již 
nedovolí žít plnohodnotný život, nebo se 
podílet na práci s dětmi a mládeží. Zde 
všude je dobrovolníků třeba. Zde všude 
můžete být užiteční a zhodnotit tak vše, 
co jste se naučili nejen v naší akademii, 
ale také ve svém osobním a pracovním 
životě. Brněnská městská policie vám 
nabízí novou alternativu seberealizace.

➜ ➜ ➜
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Pro absolventy pokročilého programu 
SENIOR AKADEMIE nabízíme mož-
nost seberealizace a zhodnocení naby-
tých znalostí, dovedností a informací 
v programu komunitního dobrovolnictví 
ASISTENT STRÁŽNÍKA ÚZEMÁŘE. 
Je to možnost pokračujícího partnerství 
mezi seniory-absolventy a strážníky – 
územáři, a tím i příležitost ovlivnit věci 
veřejné přímo, rychle, efektivně a s vy -
užitím jejich životních zkušeností, moud-
rosti a odpovědnosti.

Kdo je Asistent strážníka-územáře?
Senior-absolvent pokročilého studijního 
programu, který má zájem se aktivně 
podílet na udržení nebo obnovení bez-
pečnosti a veřejného pořádku v místě 
svého bydliště a být nápomocen svým 
spoluobčanům, strážníkovi-územáři 
a zástupcům místní samosprávy při jeho 
nastolení a udržení. 

Pro strážníka je asistent partnerem, 
který mu pomůže se rychle a správně ori-
entovat v místě, situaci a vztazích, které 
jsou příčinou nebo důsledkem problémů 
nebo protiprávního jednání. 

Pro asistenta je strážník partnerem, 
s jehož pomocí může rychle a efektivně 
řešit problémy, které trápí občany v dané 
lokalitě, ulici nebo domě. 

Pro občany v místě působení je asis-
tent rádcem a prostředníkem při řešení 
problémů, zprostředkovatelem informa-
cí, případně osvětových a informačních 
akcí městské policie.

Máte-li zájem zapojit se  
do této formy komunitního  

dobrovolnictví jako 
ASISTENT STRÁŽNÍKA ÚZEMÁŘE, 

dejte o sobě vědět  
a zaregistrujte se 

v Poradenském centru MP Brno, 
Křenová č. 4,  

tel.: 544 252 617, e-mail: 
poradenskecentrum@mpb.cz.

■
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Asi to všichni zná-
te ze své vlastní zku-
šenosti, ať už tomu 
říkáte stres, blbá nála-
da, deprese, depka či 
světabol. Stavy, kdy je 
nám smutno, kdy se 
trápíme nebo jsme 
lítostiví, zklamaní, 
na štvaní,  otrávení 
a zne chucení, zažívá-
me s větší či menší 
pravidelností po celý 
svůj život. Můžeme 

s nimi bojovat, odmítat je, brát nějaké ty 
léky či bylinky, můžeme je ale také při-
jmout, smířit se s nimi a naučit se s nimi žít. 
Je to jen na nás. Opravdu nevím, která 
z těchto možností je správná, a která naopak 
ta špatná. Nevím, jak mohou lidé „utéci“ 
před svými smutky, trápením a beznadějí. 
Nevím, co lidem radí psychologové, psychi-
atři, psychoterapeuti, léčitelé, přátelé a blíz-
cí. Zato vím přesně, co jsem často slyšel od 
svého tatínka, kdykoliv jsem něco zpackal, 
pokazil a popletl, nebo prožíval nějaké 
osobní zklamání. Kdykoliv, kdy jsem pro-
padal trudným myšlenkám a zamýšlel se 
nad smyslem života, jen prošel kolem, 
uštědřil mi lehký pohlavek a jakoby mimo-
chodem utrousil: „No co co, synku, i pád na 
držku je pohyb vpřed“. S touto svojí průpo-
vídkou přicházel neúnavně, vždy znovu 
a znovu, kdykoliv si myslel, že potřebuji 
povzbudit, nastartovat, pohladit po duši 
a doplnit trošku optimismu a důvěru v to 
lepší, co teprve přijde. Maminka pak jeho 
osobitou terapii završila silnou hovězí 
polévkou a ujištěním, že tatínek to se mnou 
myslí dobře. Nikdy jsem o tom nepochybo-
val a oběma jsem věřil. Možná to je ten 
důvod, proč to fungovalo tehdy, a proč to 
funguje dodnes, i když bez tatínkova 
pohlavku a maminčiny hovězí polévky.

Je to už hezkou řádku let nazpět, kdy 
jsem si, coby hlídkový strážník, vykračoval 
v horkém letním dni ulicemi svého okrsku. 

Prošel jsem kolem posledního rodinného 
domku a vydal se po cestě k zahrádkářské 
kolonii. Neušel jsem více jak 100 metrů, 
když jsem zaslechnul pronikavý dětský 
pláč. Zněl zoufale, bolestivě a vytrvale. 
Přidal jsem do kroku a snažil se zorientovat, 
odkud přichází. Uplynulo několik nekoneč-
ných minut hledání v hustém křoví, ale 
nakonec se přede mnou otevřela malá pla-
ninka. Skupina asi 10 až 11 letých dětí stála 
kolem stromu a sledovala malé kotě, které 
na rezavém drátě viselo za zadní nohy z vět-
ve stromu. Bolestivě naříkalo a jeho tělíčko 
sebou prudce zmítalo v marné snaze unik-
nout. Tento bizarní děsivý obraz doplňoval 
rozpustilý křik, výskot a hravé poskakování 
neposedných dětí. Udělal jsem krok vpřed 
a křik dětí okamžitě utichnul. Rozběhly se 
na všechny strany a já zůstal na planince 
sám s naříkajícím kotětem. Neutíkal jsem za 
nimi a nevolal na ně. Dobrou polovinu těch 
dětí jsem znal a ony to věděly. Věděly, že se 
s nimi brzy uvidím, ale nevěděly, že se toho 
setkání bojím víc jak ony. Bál jsem se jejich 
vysvětlení, bál jsem se toho okamžiku, kdy 
mi odpoví na otázku: PROČ?

Seděl jsem v tramvaji a mířil po službě 
domů. Nepřítomně jsem hleděl z okna a pře-
mýšlel o tom, proč desetileté děti zraňují, 
proč necítí bolest jiných a proč se z bolesti 
jiných radují. Nepřišel jsem na nic, jen se mi 
v hlavě usadilo velké prázdno a smutno. Na 
zastávce do vozu přistoupila skupina chlap-
ců. Mohli mít něco kolem 12 let a bylo 
kolem nich zvláštní ticho. Pošťuchovali se, 
plácali po ramenou a zádech, ale nemluvili. 
Byli neslyšící a mluvili jen svými dlaněmi 
a výrazem tváře. Do vozu tramvaje vletěl 
otevřeným oknem čmelák. Zmateně narážel 
do skla a snažil se uniknout na svobodu. 
Moc mu to nešlo, a po každém nárazu se 
vracel mezi cestující, kteří se po něm oháně-
li rukama. Začal boj o život. Skupina chlap-
ců našla cíl svého zájmu. Srolovali časopis 
a očima sledovali let čmeláka. Tušil jsem, 
že se blíží jeho konec. Čmelák unaveně 
usednul na okno, a chlapec s roličkou časo-
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Můžeme se domluvit 

aneb zákon o mediaci
❱ Jak vám mohou pomoci 

neziskové organizace
❱ Komunitní  

dobrovolnictví  
– asistent strážníka  
územáře

❱ Pozvání  
– VIII. Letní branně 
vzdělávací seminář

❱ Diskuzní klubové večery

Motto k zamyšlení
„Jaké je nejtěžší břemeno na světě? Nemít co nést…“

— život sám ■
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Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Čekej to nejhorší  
a doufej v to nejlepší!

— život sám

Na slovíčko
přátelé…

Tichá noc…

Luboslav Fiala

Diskuzní klubové večery  
v roce 2013

Pro všechny naše absolventy i stávající stu-
denty připomínáme termíny diskuzních klubo-
vých večerů, které ještě budou konat v roce 
2013. V uvedené dny vždy od 17,00 h. do 20,00 
h. v Klubu zastupitelů na ulici Mečová č. 5. 
Mís ten ky si můžete vyzvednout měsíc před 
konáním klubu v našem Poradenském centru na 
ulici Křen ová č. 4, v pracovní dny v době od 
7,30 do 17,00 (pátek do 14,30 h). Pozvání do 
srpnového klubu (9. 8. 2013) přijal ředitel 
Krajské hygienické stanice Brno pan MUDr. 
Jan Mareček. Na letošní poslední říjnový klub 
jednáme o návštěvě ředitele brněnského dětské-
ho diagnostického ústavu.        ■

pisu se k němu opatrně přibližoval. 
Místo přesného smrtícího úderu, však 
následovalo něžné ukrytí čmeláka do 
roličky časopisu a pak otevřeným 
oknem let za svobodou. Byla to neuvě-
řitelná pantomima jakoby z jiného svě-
ta, než byl ten, z něhož jsem se právě 
vracel. Byl to okamžik, který mi, ales-
poň na nějaký čas, pomohl neslyšet 
naříkající kotě a prožít „čmeláčí tichou 
noc“. 

Stejně jako každý rok trvání Senior akademie vás všechny zveme na již osmý roč-
ník „letního, branně vzdělávacího semináře“. Letos jsme jej zasadili do nádherného 
prostředí „Přírodního parku Velká Baba“. 

Čeká vás trasa v délce 7 kilometrů, která povede z Ivanovic do Medlánek, kde se 
všichni sejdeme v areálu Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje. Naši kolegové z jízdní jednotky Policie ČR vám představí svo-
ji náročnou práci, vysvětlí vše, co souvisí s výcvikem policistů i koní, a úkoly, které 
tato jednotka plní. Na závěr uvidíte ukázky zákroků a výcviku jízdních policistů i jejich 
koní. Samozřejmě nebude chybět tradiční „Strážníkův guláš“, na kterém si, jak doufá-
me, pochutnáte v areálu medláneckého letiště.

Trasa pochodu není, co do převýšení a schůdnosti terénu, příliš náročná, s výjim-
kou asi půl kilometru dlouhého úseku, hned za Ivanovicemi, který vede do kopce a po 
lesní cestě rozježděné od lesní techniky. Přesto, nebo právě proto, dobře zvažte, zda 
vám vaše případná omezení dovolí trasu zvládnout. I přesto, že trasa vede po turistic-
kých značkách, obdržíte na startu plánek 
a všechny potřebné informace na cestu. 
Připraveny jsou pro vás také stravenky a iden-
tifikační butony pro vstup do areálu policie. 
Nezapomeňte na svůj pitný režim a dobrou 
náladu. Obojí budete potřebovat. Odjezdy zpět 
jsou z Medlánek, ze zastávky na ulici Hud-
cova, a to opět linkami č. 41 a č. 71.

KDY, KDE A V KOLIK SE SEJDEME NA STARTU POCHODU
TERMÍN KONÁNÍ PÁTEK 23. 8. 2013

ČAS PREZENCE
START

09:30 – 10:00 hod
10:00 hod

prezence, plánek, 
stravenky, butony

MÍSTO PRO START Ivanovice zastávka MHD – KOUTY

DOPRAVA NA START Autobusy MHD 
č. 41 a č. 71

odjezdy ze zastávky 
Královo Pole - nádraží

ČASY ODJEZDŮ MHD 09:02
09:22
09:42

(jezdí po 20 minutách)
jízdní doba do zastávky Kouty  
cca 15 minut

Pozvání – VIII. Letní branně vzdělávací seminář

9.
SRPEN

11.
ŘÍJEN

Pro účast na semináři se REGISTRUJTE v Poradenském centru MP Brno,  
Křenová č. 4, do 15. 8. 2013, na telefonním čísle 544 252 617, 
elektronicky na e-mailové adrese poradenskecentrum@mpb.cz; nebo 
osobně PO, ÚT, ČT – 7:30 až 17:00; ST – 7:30 až 18:00 a PÁ 7:30 až 14:30 h.
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