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1. TISKOVÉ ZPRÁVY
Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody
Jako červnové téma byla zvolena mediace. Zpráva podrobně vysvětlila, co mediace představuje,
jaké jsou její výhody oproti soudním sporům a během jakých sporů je vhodné mediaci uplatnit.
Tisková zpráva byla distribuována 19. června 2013 mainstreamovým tištěným médiím a
zpravodajským internetovým serverům, zaměřeným na právo a finance.

Vyřešení soudního sporu trvá v Česku průměrně 600 dní. Mediace
představuje rychlé, levné a efektivní řešení
PRAHA, 19. června 2013 – Rozvody, sousedské konflikty, spory mezi zaměstnancem a firmou
nebo rozepře o majetek mezi dědici – tyto spory nyní končí nejčastěji u soudů a jejich vyřešení
trvá několik měsíců i let. Díky mediaci se doba řešení sporů může zkrátit na pouhé hodiny.
Soud v Česku trvá v občanském řízení průměrně 581 dní. V obchodním řízení je to dokonce
kolem 620 dní. „Oproti tomu mediace – čili zprostředkování dohody – trvá řádově několik
hodin. V případě komplikovanějšího problému může jeho vyřešení trvat několik dní. V zahraničí
podle studií úspěšnosti vede mediace k vyřešení sporů ve více než 75 procentech případů.
Další výhodou mediace jsou i nižší náklady,“ řekl Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři.
Odhaduje se, že náklady na mediaci jsou asi třetinové oproti tomu, co stojí soudní řízení. Je
obvyklé, že náklady spojené s mediací si strany sporu rozdělí rovným dílem. Předpokladem
úspěšné mediace je ochota obou stran komunikovat. Mediaci lze uplatnit především v
rodinných, pracovních, obchodních nebo sousedských vztazích. Jejím cílem je nabídnout
sporným stranám možnost svůj spor rychle, kultivovaně a hlavně mimosoudně vyřešit.
„Mediace řeší skutečné potřeby obou stran a odstraňuje napětí mezi nimi. Umožňuje vyřešit
problémy dohodou a udržet tak dobré vztahy mezi stranami i do budoucna. V případě uzavření
dohody ohledně urovnání sporu mají strany větší vůli ji plnit, protože jim nebyla vnucena, ale
dohodly se na ní,“ vysvětlil Milan Jelínek.
Podle zkušeností z evropských zemí se postupem doby tento způsob rozšířil tak, že existují
země, v nichž podíl mediací na řešení sporů je vyšší než 50 procent. V Česku až do loňského září
chyběla zákonná úprava mediace. „Schválením nového mediačního zákona došlo k mírnému
zvýšení zájmu o řešení sporů tímto způsobem. Prozatím se však nejedná o nijak masový nárůst.
Pokud bude vývoj mediace obdobný jako v některých evropských zemích, lze očekávat, že v
průběhu zhruba tří let se mediace začne výrazně prosazovat i v Česku,“ řekl Milan Jelínek.
Novinkou, kterou s sebou zákon přinesl, je to, že mediaci může nařídit soud. Pokud to bude
soud považovat za vhodné, může nařídit účastníkům řízení tříhodinovou mediaci. „Výhodou
je, že si mediátora mohou vybrat sami. Určitý problém může představovat to, že pokud je
mediace nařízená, nemusí mezi stranami panovat ochota spor vyřešit dohodou. V takovém
případě je vyřešení konfliktu na soudním rozhodnutí,“ upozornil Milan Jelínek.

2. MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
deník MF DNES, příloha Doma DNES, 5. 6. 2013
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měsíčník Podnikatel, č. 5 - 6/ 2013

Platí pozdě, nebo vůbec
Podnikatel str. 7 Svět financí
Pozor na obchody s firmami z Británie, Polska, Rumunska a Řecka
Až třetina českých firem platí faktury po splatnosti. Průměrně uhradí tuzemští podnikatelé své závazky
do 45 dnů. Platební morálka se však zhoršila i v zahraničí. Čeští exportéři by měli s pozdní platbou
počítat u poloviny firem z Velké Británie, třetiny společností z Polska nebo 30 % slovenských
podnikatelů.
Platební morálka v Česku se řadí k nejhorším v Evropě. Na poslední příčce rizikovosti plateb je však
zadlužené Řecko, kde je průměrná splatnost faktur 90 dní. V Rumunsku je až desetina pohledávek zcela
nevymahatelných. „Obecně platí, že procento úspěšnosti se výrazně zvyšuje, pokud věřitel přistoupí k
vymáhání rychle, nejlépe do tří měsíců po splatnosti. Za tímto časovým horizontem šance výrazně
klesají,“ vysvětlil Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Přístup k
pohledávkám napříč Evropskou unií se však podle něho výrazně liší. Nadprůměrná délka splátek se týká
především jižních zemí. Naopak podnikatelé z Finska či Norska své závazky hradí ve lhůtách splatnosti.
Poměr pohledávek vymožených bez nutnosti soudního sporu nebo rozhodčího řízení se blíží k 50 %. Pro
podnikatele, kteří si s vymáháním pohledávek nevědí rady, je řešením jejich prodej. Zejména u starších
pohledávek, jejichž vymahatelnost klesá, se vyplatí postoupit je někomu, kdo se vymáháním pohledávek
zabývá profesionálně.
Věřitel musí počítat s tím, že cena za prodané pohledávky nedosáhne ani poloviny jejich nominální
hodnoty, ale náklady na vymožení jsou často tak vysoké, že se z pohledu celkového ekonomického
výsledku věřiteli stejně nevyplatí.
Vybrat správného partnera pro postoupení pohledávek však není jednoduché. Odpovědných a
seriózních profesionálních agentur není mnoho. Je třeba se zajímat o to, jakou mají historii a pověst, a
hodnotit také jejich přístup k jednání o odkupu pohledávek. Pokud má však podnikatel velké procento
nesplacených pohledávek a najde dobrou profesionální agenturu, může jít o velmi praktické, rozumné, a
nakonec i ekonomicky výhodné řešení.
V době současné hospodářské recese počet nezaplacených faktur stoupá a řada z nich je
nevymahatelných. Hlavním důvodem rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek jsou bankroty
společností. Do insolvence se jen v roce 2011 dostalo 220 tis. evropských firem, což je asi 600 denně
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I export tíží pozdní platba faktur
Rozhodnete-li se jako podnikatel pro exportní aktivity, musíte počítat s faktem, že ani mezinárodní
obchod není ušetřen neduhu pozdního placení faktur. Nejde tedy jen o problém ČR, v níž až třetina firem
platí své závazky po stanovené lhůtě. I v zahraničí se platební morálka značně zhoršila.
Čeští exportéři by měli s pozdní platbou počítat u 50 % firem z Velké Británie, 34 % společností z Polska
nebo 30 % slovenských podnikatelů. Na poslední příčce rizikovosti plateb je zadlužené Řecko s
průměrnou splatností faktur 90 dní. Až 10 % pohledávek v Rumunsku je zcela nevymahatelných.
„Obecně platí, že procento úspěšnosti se výrazně zvyšuje, pokud věřitel přistoupí k vymáhání rychle,
nejlépe do tří měsíců po splatnosti. Za tímto časovým horizontem úspěšnost vymáhání dluhu výrazně
klesá,“ konstatuje Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. „Přístup k
pohledávkám napříč EU se však výrazně liší. Nadprůměrná délka splátek se týká především jižních zemí.
Naopak podnikatelé z Finska či Norska své závazky hradí ve lhůtách splatnosti,“ dodává.
Poměr vymožených zahraničních pohledávek bez nutnosti soudního sporu anebo rozhodčího řízení se
blíží k 50 %. Řešením pro podnikatele, kteří si s vymáháním pohledávek nevědí rady, je jejich prodej.
Zejména u starších pohledávek, jejichž vymahatelnost klesá, se vyplatí postoupit je někomu, kdo se
vymáháním pohledávek zabývá profesionálně.
Věřitel sice musí počítat s tím, že cena za prodané pohledávky nebude rozhodně ani ve výši poloviny
jejich nominální hodnoty, ale náklady na vymožení jsou často tak vysoké, že se stejně vymáhání z
pohledu celkového ekonomického výsledku věřiteli nevyplatí.
Vybrat správného partnera pro postoupení pohledávek však není jednoduché, odpovědných a seriózních
profesionálních agentur na trhu příliš nepůsobí. „Je třeba se zajímat o jejich historii a pověst a hodnotit
také přístup, jaký mají k jednání o odkupu pohledávek. Pokud ale má podnikatel ze svého byznysu velké
procento nesplacených pohledávek a najde dobrou profesionální agenturu, může jít o velmi praktické,
rozumné a nakonec i ekonomicky výhodné řešení,“ podotýká Milan Jelínek.
Tím však výčet optimističtějších variant končí. Čeští exportéři tak stále více musí mít na paměti
skutečnost, že v době současné ekonomické recese počet nezaplacených faktur stoupá a řada z nich je
nevymahatelných.
Hlavním důvodem rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek jsou bankroty firem.

