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prosím! 

Představujeme vám první díl seriálu o řešení sousedských sporů a hojení vztahů mezi 

sousedy neformální, mírnou a důvěrnou cestou. 

 
 

Italská krev sousedským sporům nesvědčí... 

Alžbětě ještě nebylo ani 28 let, když jí s manželem Jakubem přibyl k řešení 

každodenních sporů jejich pěti malých ratolestí ještě jeden, zbrusu nový, sousedský. 

Vdovec Antonín, který se právě přistěhoval do zděděného bytu o patro níž se těšil, jak 

si konečně bude každý den po návratu z náročné práce užívat klid a čtení 

dobrodružných románů. 

Jeho představa však vzala rychle za své ve chvíli, kdy zjistil, že strop jeho obýváku je 

zároveň i podlahou dětského pokoje pěti malých hlučných výtržníků. Jelikož 

Antonínovi v těle zpola kolovala italská krev, nenechal si své rozčarování z nežádoucí 

zvukové kulisy pro sebe. A tak se i několikrát za večer neúnavně vydával o patro výš, a 

s temperamentem sobě vlastním, náležitě důrazně až agresivně domlouvat svým 

sousedům a dožadovat se klidu. 

Jak sousedským sporům pomohla mediace? 

Na mediátora se Alžběta s Jakubem obrátili ve chvíli, kdy cítili, že vyčerpali všechny 

své nápady, jak situaci řešit. K uklidnění totiž nepomohl ani jejich čerstvě 



položený protihlukový koberec. Navíc jim u auta kdosi začal pravidelně vypouštět 

pneumatiky a nebylo těžké domyslet, kdo za tím asi stojí. Alžběta se začala 

bát sousedových výhružek a ze strachu přestala otvírat dveře návštěvám. Když 

Antonín poprvé uslyšel, že sousedé žádají o společnou mediaci, se setkáním 

nesouhlasil. Až po podrobném vysvětlení všech jejích předností a ujištění, že nemá co 

ztratit, na mediaci kývl. 

Jelikož však jejich vzájemný vztah byl v této fázi už velmi vyhrocený, strany daly 

nakonec přednost formě odděleného jednání. Mediátor se tedy na prvních setkáních 

scházel s každou stranou zvlášť. Na třetím setkání se již strany byly ochotné potkat 

společně a za doprovodu mediátora dospěli k mediační dohodě. Ta mimo jiné 

zahrnovala i přesun Antonínova obýváku na opačnou stranu bytu. Na oplátku náklady 

spojené s touto dispoziční změnou se z větší části zavázali uhradit Jakub s Alžbětou. 

Jelikož konflikt často skrývá i novou příležitost, vztahy se za krátký čas napravily do té 

míry, že Jakub, profesí lékař, sehnal Antonínovi vhodného kolegu, který mu pomohl 

vyléčit jeho chronické zdravotní obtíže. 

 

Jak funguje oddělená mediace? 

Ve výše popsaném případě se strany rozhodli pro formu oddělených jednání, které 

mediace v rámci svého flexibilního procesu také umožňuje. Mediátor se tedy scházel 

s každou stranou zvlášť a protistranám zprostředkovával vzájemné, předem schválené 

postoje. U náročných sporů, kdy se strany odmítají vůbec vidět, je to někdy jediná 

možnost, jak jim umožnit začít spolu komunikovat. V oddělených jednáních mediátor 

strávil se stranami celkem osm hodin během dvou jednacích dnů. Nepotkávali se 

tedy společně v mediační místnosti, jak je obvyklé, ale aby bylo jednání co 

nejefektivnější, strany se domluvily, že budou jednat s mediátorem přímo ve svých 

bytech. Výhodou bylo, že mediátor tak mohl vidět i skutečný stav v obou 

místnostech, které byly součástí sporu. Jakmile to situace umožňovala, navrhl 



mediátor stranám pokračovat dále formou společného jednání, při kterém již mohlo 

docházet k vzájemné interakci a přímé komunikaci mezi stranami. S tím tentokrát 

strany souhlasily a za další tři hodiny dospěly ke společné dohodě. 

Popsaná forma odděleného jednání je tzv. shuttle diplomacy, která je díky 

pendlování mezi stranami pro mediátora náročnější a vyžaduje značné zkušenosti. 

Běžnější verze odděleného jednání je taková, při které se tradiční společné jednání 

dočasně přeruší, aby se strany mohly samostatně potkat s mediátorem v oddělené 

místnosti. To umožňuje sdělit si např. důvěrné informace, uklidnit emoce, nebo 

překonat slepou uličku v jednání. 
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Autoškola v bytě 

Zajímá vás, jak řešit sousedské spory mírovou a mimosoudní cestou? Máme pro vás už 

druhý díl seriálu o hojení vztahů mezi sousedy neformální, mírnou a důvěrnou cestou. 

 
 

Autoškola v bytovém domě - co na to SVJ? 

Roman zářil! Na tuhle chvíli čekal dlouho. V práci překvapivě kývli na slušné odstupné 

a tak mu už nic nestálo v cestě za vysněným podnikáním. Bude mít vlastní autoškolu! 

Všechno do sebe zapadalo. Klienty mu slíbil předchozí zaměstnavatel a jeho přízemní 

čtyřpokojový byt se jevil ideálně. Dvě místnosti nechá zrekolaudovat na nebytový 

prostor a zřídí si v nich provozovnu, kde bude provádět školení a „jízdy“ na trenažéru. 

Zbylé místnosti mu k bydlení postačí. Jelikož chtěl mít vše řádně povolené a 

schválené, začal obcházet sousedy s žádostí o souhlas s částečnou změnou užívání. 

Ve chvíli, kdy mu chybělo už jen poslední vyjádření, pustil se s chutí do rekonstrukce. 

Měl přeci už více než potřebných 75 % souhlasných podpisů. 

Jenže zanedlouho na Romana čekalo ve schránce nemilé překvapení. Pod hlavičkou 

advokátní kanceláře se v dopise dočetl, že má zanechat veškerých stavebních 



úprav, jelikož podle platných Stanov SVJ k příslušné změně užívání musí mít souhlas 

všech vlastníků. A Jaroslav, předseda výboru SVJ, svůj souhlas rozhodně nepřipojí. 

Spory v SVJ 

Romana polilo horko. Rekonstrukce běžela v plném proudu, chybělo právě už jen 

doložit souhlas vlastníků. Jestliže své podnikání do čtyř měsíců nespustí, jeho klíčová 

dohoda o zprostředkování klientů padne. A celý plán se sesype jak domeček z karet. 

Představa až několikaletého soudního sporu ho donutila k akci. Jelikož Jaroslav zatím 

nechtěl o svém souhlasu ani slyšet, obrátil se Roman na mediátora. V něčem měl teď 

přeci jenom štěstí. Jaroslav už ve své funkci jednou služeb mediátora úspěšně využil, a 

když mu Roman navrhl, že náklady spojené s mediací uhradí sám, se společným 

setkáním souhlasil. 

 

Poprvé se všichni sešli už za několik dní. Poté se pravidelně potkávali u mediátora 

každý týden na 2-3 hodiny. Jaroslav zpočátku zarytě trval na svém postoji. Dával 

důrazně najevo, že radši nepřipustí žádnou změnu, než aby čelil ve svém vyšším 

věku jakémukoli riziku diskomfortu či nejistoty. Postupně však začal odhalovat 

konkrétní důvody svých obav. Strach ze zvýšeného pohybu osob i z možného 

nepořádku. Obavy, že Roman bude inspirovat další nájemníky k podnikání ve svých 

bytech a tím se postupně bytový dům promění v jednu velkou provozovnu. Nebo že 

Roman v budoucnu již bez souhlasu vlastníků přemění celý byt na podnikání. 

Mediace řeší sousedské spory 

Pod vedením mediátora společně rozebírali jednotlivé detaily plánovaného režimu a 

hledali způsob, jak zachovat nerušené soužití obyvatel domu a současně umožnit 

Romanovi jeho podnikání. Výsledkem byla časově omezená dohoda, která 

zahrnovala klauzule o maximálním pohybu osob, zřízení kamerového systému, přesný 

režim vpouštění klientů do domu, modernizaci domovního zvonku, zvýšení příspěvku 



do fondu oprav či systém kontroly i sankcí za nedodržování pravidel. Po čtyřech 

týdnech od chvíle, kdy Roman nalezl ve své schránce třaskavé psaní, již mohl 

mediátor s právníky obou stran připravit konečné znění Mediační dohody. Její 

součástí byl i Jaroslavův podpis pod souhlasem se změnou užívání. Roman tak 

nakonec dokázal stihnout zahájení svého provozu včas. 

Konsenzualista o úspoře času 

Časová úspora je považována za jednu z hlavních výhod mediace. Délka mediačního 

řízení může být řádově několik dnů, či hodin. Naproti tomu průměrná délka 

soudního řízení je v současnosti v České republice cca 1,5 roku. Z toho je zřejmá 

značná efektivita mediace. S tím také souvisí i rychlost zahájení mediace, která také 

většinou může započít v rámci dnů. 

Samozřejmě délka skutečné mediace souvisí s komplikovaností a rozsahem případu. 

To se ale týká i soudních řízení, která se mohou, na rozdíl od mediace, prodloužit až o 

měsíce i roky… 
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sklep? A mohla bych ho vidět…? 

Jak řešit sousedské spory klidnou a bezproblémovou cestou? Ve třetím díle našeho seriálu 

Konsenzualista vysvětluje, proč je lepší jít formou mediace než přes soud. 

 
 

Nový předseda SVJ Mikuláš 

Zase tu bylo hlasování o novém členu výboru. Všichni z vlastníků, kteří si již tuto 

funkci ať již z důvodu osobní odvahy, skrytých ambicí či nedostatku soudnosti 

vyzkoušeli, neměli zájem o dalších pět nevděčných let. Mikuláš byl posledním 

vlastníkem bez této trpké zkušenosti. A protože i on to věděl a na domu mu záleželo, 

se smutným úsměvem na nabídnutou funkci předsedy kývnul. Už za pár měsíců cítil, 

že daň za jeho souhlas bude příliš vysoká. V domě právě probíhaly tři rozsáhlé 

rekonstrukce, střecha byla v havarijním stavu a balkon na spadnutí. Dům mu začal 

požírat o poznání víc času, než si připustil i v tom nejhorším scénáři. A ostatní vlastníci 

mu to moc neulehčovali. 

Neschválená rekonstrukce sklepa 

Při kontrole patního vodoměru ve sklepě zjistil, že soused Emil se právě pustil do 

rekonstrukce své sklepní kóje. Zrovna Emil! Ten, se kterým Mikuláš nikdy nedokázal 

nalézt společnou řeč! Nezbylo mu než upozornit Emila, že dělá zásah do 



společných prostor, což bez souhlasu ostatních vlastníků nemůže. Jelikož Emil patřil 

do vyšší váhové kategorie a Mikuláš chtěl zabránit konfliktu, navrhl mu, že nechá jeho 

stavební úpravu schválit vlastníky zrychlenou metodou per rollam mimo 

shromáždění tak, aby výsledek byl známý co nejrychleji. Souhlasné hlasování 

proběhlo až nečekaně hladce a Mikuláš pocítil letmé uspokojení z toho, jak situaci 

zvládnul. Pouze však do chvíle, než mu přišlo oznámení od majitele sousední kóje 

Františka, že Emil nedodržel téměř nic ze schváleného projektu. 

Mediace nebo soudní spor? 

Při kontrole Mikuláš zjistil celou škálu pochybení: nedostatečné odvětrání kóje v 

rozporu s projektem, zazdění větracího okna, neschválenou úpravu podlahy, 

nataženou zásuvku ze sklepního osvětlení (u které stál velký zánovní mrazák), či 

nová přípojka vody ze společné stoupačky. Emil však vůbec nevypadal, že by cokoli 

chtěl na svém díle měnit. Začal zpochybňovat legitimitu hlasování, odvolával se na 

předchozí neschválené úpravy v jiných sklepních kójích a naopak upozorňoval na 

řadu historických pochybení ze strany výboru. Atmosféra houstla. Mezi vlastníky se 

začaly tvořit rozdělené názorové tábory. Sousedé se přestávali zdravit. Vše směřovalo 

k soudnímu sporu. Mikuláš tedy ještě zkusil oslovit mediátora. Ten se spojil s Emilem 

a vyjasnil mu přednosti mediace při řešení sporů. Mimo jiné se tak Emil dozvěděl, že 

kromě nejistého výsledku, značných nákladů a časové ztráty bude mít soudní spor 

destrukční účinky také na celkové vztahy v domě. **Emil nakonec s mediací souhlasil. 

** 

 

Průběh mediace v SVJ 

V průběhu společné mediace se začaly pomalu mezi stranami obrušovat hrany. 

Postupně se při vyjednávání vytvořil prostor i na vyjasnění léta se táhnoucích 

sousedských křivd, které se již pravidelně „dědily“ z generace na generaci. Emil s 

Mikulášem tak dostali nečekanou příležitost otevřeně promluvit o vzájemných 



sousedských vztazích svých již nežijících rodičů a dozvědět se řadu nových informací, 

zdůvodnění či pohledů týkajících se starých událostí. Výsledkem bylo, že i díky těmto 

zdánlivě nesouvisejícím rozhovorům pak bylo snadnější změnit atmosféru ve 

vyjednávání a následně dohodnout funkční soubor pravidel a sankcí pro konkrétní 

rekonstrukci sklepní kóje. Ten se stal pak také podkladem pro obecně platná pravidla 

pro celé SVJ, která byla následně jednohlasně schválena na nejbližším 

shromáždění. 

Sousedské shody a neshody 

V soudním sporu je filosofická mapa zastupujícího právníka charakteristická tím, 

že vnímá účastníky sporu jako protivníky, tj. zvítězí-li jeden, druhý automaticky 

prohrává. To je v zásadním protikladu s principy, o které se opírá mediace. Ta vychází 

z předpokladu, že všem účastníkům sporu může být prospěšné, podaří-li se 

dosáhnout takového tvůrčího řešení, na němž se všichni shodnou. U sousedských 

sporů to platí dvojnásob, jelikož dobré sousedské vztahy mají přímý vliv na míru 

životní spokojenosti všech účastníků. Ve společných domech jde většinou o 

dlouhodobé soužití lidí, kteří mají často velmi odlišné postoje, názory a životní 

zvyklosti. Současně mají ale moc se vzájemně ovlivňovat, pomáhat si či si škodit. A k 

tomu ještě musí hledat konsenzus při rozhodování o společném majetku. Věnovat 

zvýšenou energii pro udržování a rozvíjení vzájemných vztahů proto tady dává smysl 

více, než kdekoli jinde. 
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skvrny, kam se podíváš! 

Sousedské vztahy občas nejsou úplně růžové. Společně s konsenzualistou vám přinášíme 

čtvrtý díl našeho seriálu o řešení sousedských sporů klidnou a nenáročnou cestou. 

 
 

Barbora a oprava vodovodu 

Abstraktní umění ji vždycky přitahovalo. Proto nejprve s upřímným zájmem 

pozorovala narůstající a měnící se vlhkou skvrnu na stropě sprchového koutu. Do 

reality ji však rychle vrátilo pomalé odkapávání zakalené vody na nablýskané 

dlaždičky. Barbora vyběhla o patro výše a domáhala se nápravy u mladých sousedů, 

kteří tu bydleli v pronájmu sotva pár týdnů. Ti jen rezignovaně pokrčili rameny a 

zavřeli přívod vody. Protože nešlo o první takový případ, Barbora už věděla, co bude 

následovat. Pravidelný scénář vypadal asi takto: společné zdlouhavé nahánění 

majitele Prokopa, nekonečné dohadování o nápravu a náhradu škody a nakonec 

provizorní, mizerná oprava sousedova odpadu, která nevydrží déle než čtyři měsíce. 

To celé se opakovalo již více než dva roky a intervaly mezi opravami se postupně 

zkracovaly. Možná i neutěšený technický stav bytu a složitá komunikace s Prokopem 

byly důvodem, proč se v patře nad Barborou každý rok pravidelně střídají noví 

nájemci. Tentokrát jí však došla trpělivost. 



Předžalobní výzva nebo mediace? 

Po poradě se svým známým advokátem se nejprve sešla s výborem SVJ. Tam zjistila, 

že i výbor má na Prokopa spadeno, jelikož mu dluží již čtyři splátky do fondu oprav. 

Dále se dozvěděla, že Prokop žije již několik let na Slovensku a nebude lehké se s ním 

spojit. Společně pak sestavili předžalobní výzvu, kterou mu odeslali. V duchu se 

Barbora začala smiřovat s představou nekonečných soudních tahanic s nejistým 

výsledkem někde v daleké budoucnosti. K jejímu překvapení se jí ale asi za dva týdny 

Prokop sám ozval s tím, že je ochoten o celé záležitosti jednat a navrhl mediaci. 

Jelikož ale v nejbližší době žádnou cestu do Čech neplánoval, jako nejrychlejší 

variantu navrhl společnou on-line mediaci. 

 

Mediace v době internetové 

Ta proběhla již za několik dní. V on-line spojení byli současně Barbora se svým 

advokátem, předseda SVJ, Prokop a nezávislý mediátor. Při prvním jednání, které 

trvalo přes tři hodiny, bylo odsouhlaseno provedení podrobnějšího průzkumu stavu 

odpadu a související konstrukce domu pomocí znalce. Jelikož se jednalo částečně o 

konstrukci domu a částečně o vnitřní bytové rozvody, na nákladech za znalecké 

posouzení se podíleli SVJ i Prokop společně. Během druhé následující on-line 

schůzky, která se uskutečnila za tři týdny ve stejném složení, se podařilo dojít až k 

uzavření mediační dohody. Ta obsahovala technologický postup oprav, způsob 

úhrady nákladů, maximální možný termín pro provedení oprav, odškodné pro 

Barboru i termín na splacení dlužných částek do fondu oprav. Nechyběly ani sankce 

za případné nedodržení smluveného. Barboře tak svitla naděje, že tentokrát by řešení 

mohlo být přeci jen efektivnější. 

 

 



On-line mediace 

V dnešní době, kdy se díky současným zdravotním opatřením skokově zvýšilo užívání 

on-line komunikace, se najde jen málokdo, kdo by s touto technologií neměl osobní 

zkušenost, nebo o ní alespoň neslyšel. Není tedy žádným překvapením, že i on-line 

mediace se stala nedílnou součástí řešení konfliktů. Její formát se příliš neliší od 

klasické mediace, na rozdíl od ní ale probíhá buď celá, či její značná část 

prostřednictvím on-line aplikací na internetu (např. pomocí Skype, Zoom, či s využitím 

specializovaných aplikací určených výhradně pro mediaci). 

Výhody online mediace 

On-line mediace má řadu výhod i některá omezení. Mezi výhody patří možnost 

rychlého zahájení, úspora nákladů či možnost spojení lidí, kteří jsou ve stejné době na 

různých místech. Může probíhat značně neformálně, takřka z obýváků jednotlivých 

účastníků. Je možné ji také zcela přizpůsobit časovým potřebám jednotlivých stran. 

Také se dá využít v dalších specifických situacích, třeba tam, kde strany, například díky 

pocitu ohrožení, nejsou ochotné společně zasednout k jednomu stolu. Dokonce 

vhodný software umožňuje i využívat klasický nástroj mediace – oddělená jednání. 

(Jde o techniku, kdy se mediátor může během mediace ve vymezeném čase potkávat 

se stranami konfliktu samostatně, bez přítomnosti druhé strany). 

Ale co ty nevýhody? 

Přes zmíněné výhody může být samotná komunikace v on-line prostředí náročnější a 

únavnější než přímé setkání účastníků. On-line mediaci mohou také negativně ovlivnit 

technické problémy jako je nekvalitní připojení některého z účastníků. Rozhodně jde 

ale o metodu, která bude v budoucnosti využívána stále častěji. 

 

 

 

 

 



Jak řešit sousedské spory? | Díl 5 - To u nás 

v domě, problémy nenajdete… 

Jak Tomáš ve svém SVJ řeší pravidelné neplacení členského příspěvku? Společně s 

Konsenzualistou vám přinášíme pátý díl oblíbeného seriálu o sousedských sporech. 

 
 

Tomáš se rád mezi známými chlubil poměry, které v „jeho“ domě panovaly. Většinou 

slýchával od kamarádů neuvěřitelné příběhy sousedských válek, kterých byli v 

lepším případě jen pouhými svědky, v tom horším přímými účastníky. Když Tomáš 

popisoval téměř ideální vztahy mezi patnácti členy jeho „esvéjéčka“, všichni mu 

záviděli. Na společných shromážděních věcnou diskuzí pravidelně nacházeli shodu 

na nutných investicích, či na zvyšování poplatků do fondu oprav. Aniž by o tom 

zvlášť hovořil, Tomáš se někde uvnitř dmul pýchou s vědomím, že na tom má 

nemalou zásluhu i on sám. Předsedou výboru SVJ byl přes 10 let a v domě to bylo 

vidět. Na vztazích mezi sousedy mu vždycky záleželo. Lidé v domě spolu mluvili a 

dokázali si často i vzájemně pomáhat. 

Josef nekomunikuje… 

O to víc ho překvapilo, že Josef, který bydlel v domě skoro nejdéle, a nikdy s ním 

nebyly problémy, přestal z ničeho nic platit dlouhodobé zálohy. Dluh pomalu 

narůstal a tak se Tomáš pokoušel situaci řešit. Cítil, že Josef má zřejmé finanční 

starosti, i když on sám situaci bagatelizoval. Ze začátku Josef s Tomášem 

spolupracoval a část dluhu uhradil. Jenže za pár měsíců se situace opakovala a Josef 

už pak jen sliboval a sliboval a sliboval…. Nakonec přestal komunikovat úplně a před 



Tomášem se začal schovávat. V té době dluh činil již desítky tisíc korun. Tomášovi 

nezbývalo, než jednat. Podávat žalobu se mu příliš nechtělo, ale jiné řešení neviděl. V 

té době narazil na internetu na článek o mediaci, o které toho upřímně příliš nevěděl. 

Nejvíc ho v textu zaujala informace, že v některých zemích v případě sousedských 

sporů musí soudní žalobě nejprve předcházet pokus o mimosoudní řešení sporu 

mediací.

 

Pomůže mediátor? 

Rozhodl se zkusit to také a oslovil mediátora se zaměřením na sousedské spory. 

Velkou šanci tomuto způsobu řešení však nedával, protože předpokládal, že Josef o 

setkání zájem neprojeví. Naštěstí zřejmě z obavy z možné žaloby Josef účast na 

mediaci přislíbil. Během mediace se Josef postupně rozpovídal. Vyšlo tak najevo, že 

Josefův syn se před časem dostal do dluhové pasti a Josef se mu snažil ze všech sil 

pomoct situaci řešit. Pomáhal tak usilovně, až se do dluhů dostal sám. Konečná 

mediační dohoda, ke které společně dospěli, obsahovala splátkový kalendář s přesně 

stanovenými částkami a termíny splátek. Jelikož Tomášova důvěra vůči Josefovi už 

byla značně narušená, využil jednu z mediátorem zmíněných variant a notářským 

zápisem zajistil dohodě přímou vykonatelnost. 

Přímá vykonatelnost 

Konkrétním výsledkem úspěšné mediace je mediační dohoda. Ta sama o 

sobě není přímo vymahatelná (vykonatelná) státní mocí. Tedy nelze zaručit, že po 

skončení mediace bude spor definitivně vyřešen. Všeobecně se však věří, že strany 

mají tendenci dodržovat dohodnuté a pravděpodobnost, že mediace selže, je tedy 

velmi nízká. Tento fakt praxe jen potvrzuje a různé zdroje uvádějí faktickou 

úspěšnost mediace až 90 %. Pokud budou chtít účastníci sporu přeci jen zajistit 

přímou vykonatelnost mediační dohody, existuje cesta. Účastníci sporu mohou 

takovouto dohodu předložit soudu ke schválení tzv. prétorského soudního smíru, 



nebo můžou vynutitelnost mediační dohody zajistit také jejím sepsáním formou 

notářského zápisu nebo exekučního zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Tím 

se dohoda stane exekučním titulem, aniž by tomu muselo předcházet soudní nebo 

rozhodčí řízení. Na jeho základě tak může jedna strana v případě neplnění 

dohody druhou stranou navrhnout nařízení exekuce, která spočívá ve vymožení 

peněžité částky od dlužníka pro věřitele, nebo v donucení ke splnění jiné povinnosti.  
 


