Profesní standardy mediátora - podmínky pro výkon
povolání
Úvodem:
Účelem standardů je vytvořit obecný rámec pro mediační službu a poskytnout
profesionálním mediátorům nástroj pro jejich činnost. Standardy jsou zpracovány tak,
aby byly uplatnitelné ve všech typech mediace (rodinná, občanská, obchodní a
pracovní, v trestně-právní justici, multikulturní) s tím, že v určitých případech může být
jejich uplatnění ovlivněno zákonem nebo typem dohody.
Standardy by měly plnit tři základní funkce:
a)
být průvodcem a pomocníkem mediátorů
b)
poskytovat informace stranám účastnícím se mediace
c)
zvyšovat důvěru v mediační službu u veřejnosti
Standardy reflektují existující Kodex mediátora AMČR a zahrnují otázky a sporné případy,
které se v mediační praxi objevují. Vychází z předpokladu, že mohou poskytnout
praktickou pomoc pro mediátory jednotlivce i organizace a instituce zúčastněné v mediaci.
Mediace je proces, ve kterém třetí strana –mediátor- usnadňuje rozhovor a řešení
problému tak, aby zúčastněné strany dospěly k přijatelnému výsledku. Mediátor
usnadňuje komunikaci, umožňuje vzájemné pochopení, zaměřuje strany na jejich
zájmy a napomáhá tvořivému hledání tak, aby strany dosáhly své vlastní dohody.
1) Kompetence a sebeurčení stran: mediátor si je vědom, že mediace je založena na
principu pravomoci a sebeurčení stran. Znamená to, že mediační proces je plně
závislý na schopnosti stran dosáhnout dobrovolně dohody. Kterákoli ze stran může
kdykoliv od mediace ustoupit.
Komentář:

Mediátor poskytuje informace o procesu mediace, o předmětech jednání a pomáhá
stranám vysvětlit všechny nejasné a sporné body. Primární úlohou mediátora je řídit
dobrovolnou účast v rozpravě. Stranám musí být poskytnuta příležitost posoudit dle
schválených kritérií všechny navržené nabídky.

Mediátor osobně nemůže zajistit, že každá strana dospěje k dohodě na základě plné
informovanosti. V případě, že je to vhodné, může mediátor doporučit konzultovat záležitosti
týkající se informovanosti stran s dalšími profesionály či odborníky.

2) Kompetence mediátora: mediátor vede mediační proces nestranně, tzn., že
dodržuje zásady nestrannosti, důvěrnosti a kvality procesu. Zásada nestrannosti je
pilířem mediačního procesu. Mediátor by měl mediovat jen takové případy, ve kterých
je schopen zaručit svoji nestrannost. V případě, že ví, že není z jeho strany možné
dále vést mediaci nestranně, je jeho povinností z mediace odstoupit.
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Komentář:

Mediátor by měl odstoupit, kdykoli se objeví možnost, že by mohl být nakloněn jedné
ze stran. Kvalita mediačního procesu je posílena v případě, že strany důvěřují nestrannosti
mediátora.

V případě, že je mediátor určen soudem nebo organizací, musí vysílající instituce
vyvinout úsilí k zajištění nestrannosti vyslaného mediátora.

Na webových stránkách AMČR existuje seznam akreditovaných mediátorů

Důvěrnost mediace by neměla bránit efektivnímu monitorování, výzkumu a
hodnocení mediace a mediačních programů ze strany zodpovědných osob. Za
odpovídajících podmínek může být výzkumníkům dovoleno získat statistické údaje a se
souhlasem stran i jednotlivé případy k prostudování či účasti na mediaci a rozhovoru se
stranami. Je zajištěna anonymita stran, tzn., že konkrétní kauza bude uváděna bez jmen a
se souhlasem stran.
3)Kvalita procesu : mediátor by měl vést mediační proces otevřeně, účinně a
způsobem odpovídajícím principům sebeurčení stran. Mediátor by měl pracovat tak,
aby se zvyšoval vzájemný respekt mezi stranami. Každá ze stran musí mít odpovídající
příležitost zúčastnit se diskuse. Strany se společně s mediátorem dohodnou kdy, kde
a za jakých podmínek dosáhnou mediační dohodu nebo mediační proces přeruší.
Komentář:

Mediátor by měl přistoupit na mediaci pouze pokud je připraven mediaci vést
efektivně.

Mediátor může přistoupit pouze na mediaci těch případů, kdy je schopen splnit
očekávání stran ohledně délky a času mediace. Mediátor by neměl připustit, aby mediace
byla prodlužována jak stranami, tak jejich zástupci.

Mediátor a strany mohou rozhodnout, kdy mediaci začnou nebo zda od mediace
odstoupí, a také mohou rozhodnout, že všichni ostatní budou z procesu mediace vyloučeni..

Primárním úkolem mediátora je usnadňovat dobrovolnou dohodu stran. Tato role se
zásadně liší od ostatních profesionálních vztahů. Slučování role mediátora a role
profesionálního poradce (stejně tak psychoanalytika, soudce, právního zástupce, sociálního
pracovníka či dalšího experta) je problematická a mediátor by jí měl přísně rozlišovat.
Z tohoto důvodu by měl mediátor odmítnout profesionální poradenství (stejně tak roli
psychoanalitika, soudce, právního zástupce, sociálního pracovníka či dalšího experta).
Naopak, tam, kde je to vhodné, může mediátor doporučit poradenství, arbitráž, soud nebo
neutrální posouzení či další procesy. Mediátor, který na žádost stran poskytne profesionální
službu, zvyšuje svoji odpovědnost v souladu s profesionálními kodexy a standardy další
profese.

Mediátor odstoupí z mediace v případě, že není schopen ji vést nebo není schopen
zůstat nestranný.

Mediátor odstoupí od mediace nebo posune schůzku v případě, že je zneužívaná
k ilegálním záležitostem, že účastník mediace je pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo že
není schopen mediace s jiných fyzických či mentálních příčin.
4) Inzerování a nabídka služeb: Mediátor musí být v inzerování a nabídce mediace
pravdivý. Inzerce nebo jakákoliv jiná komunikace s veřejností týkající se služeb nebo
výuky, tréninku a expertiz, musí být ze strany mediátora pravdivá. Mediátor neslibuje
ani negarantuje výsledek.
Komentář:

Komunikace s veřejností je založena na důvěře v metodiku procesu mediace.

V inzerátech a ostatní komunikací s veřejností může mediátor využít reference na
státní, soukromé i veřejné organizace, pouze pokud se vztahují k jeho kvalifikaci mediátora a
garantují jeho status.
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5) Poplatky: Mediátor v úplnosti informuje strany o poplatcích. Strany dostávají
dostatek informací týkajících se poplatků tak, aby se mohly rozhodnout, zda využijí
služeb mediátora. Pokud mediátor požaduje poplatky, musí být tyto poplatky
v souladu s poskytnutou službou, typem a komplexností případu, požadovaného času,
zkušenostmi mediátora a poplatky běžnými v dané komunitě. Doporučenou a
osvědčenou praxí je psaná dohoda o poplatcích.
Komentář:
 Mediátor, který odstoupí od mediace, vrací všechny poplatky stranám.
 Spolumediátor , který se podílí na poplatcích, by měl dodržet uznávané standardy.
 Mediátor nepřijme poplatek za referenci o záležitosti jiného mediátora nebo jiné osoby.
6) Konflikt zájmů: mediátor vyloučí současné i budoucí potenciální konflikty zájmů,
které může rozumně předpokládat. Je nutné, aby se chránil také před konflikty zájmů,
které se mohou objevit v průběhu mediačního procesu.
Komentář:
 Mediátor by se měl vyhnout konfliktům zájmů při doporučování služeb dalších
profesionálů. Mediátor může odkázat na služby profesionálních agentur a institucí
(případně asociací, poraden , advokátních kanceláří, apod.), které mají seznam
kvalifikovaných profesionálů.
 Potencionální konflikt zájmů může nastat mezi administrátory mediačních programů a
mediátory, kdy je mediátor nucen vzít určité mediační případy. Dohody musí být vždy jen
mezi stranami účastními se procesu, všechny tlaky mimo mediační proces by nikdy
neměly mediátora ovlivnit v jeho rozhodování.

7) Kvalifikace a odborná vybavenost:mediátor by měl mediovat pouze v případě, že
má kvalifikaci nezbytnou pro uspokojení očekávání stran. Od člověka, který nabízí
své služby jako mediátor, očekávají účastníci i veřejnost, že je kompetentní a schopen
efektivně mediaci provádět. V mediacích spojených se soudem, nebo dalšími
mandátními formami mediace je nezbytné, aby určený mediátor měl odpovídající
kvalifikaci a praxi. AMČR garantuje odpovídající úroveň odbornosti těch mediátorů,
které akredituje.
Komentář:
 Mediátor by měl mít pro strany odpovídající vzdělání, výcvik a zkušenosti. V rámci
Asociace mediátorů se předpokládá specializace, tzn. orientace v právním rámci oblasti,
ve které mediuje (komunitní-občanská, rodinná, obchodní a podniková, multikulturní,
trestně-právní) a další specifické znalosti a dovednosti.
 Samozřejmostí je, že mediátor respektuje etický kodex mediátora AMČR
 Požadavky na to, aby mohl být mediátor zařazen do seznamu mediátorů, musí být
veřejně dostupné pro zájemce o mediaci.
 Pokud je mediátor stanoven soudem, nebo jinou institucí, příslušná instituce musí
zajistit., aby měl odpovídající kvalifikaci pro danou mediaci.
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8) Důvěrnost: Mediátor garantuje důvěrnost celého procesu mediace. Mediátor nesmí
zveřejnit žádnou informaci týkající se stran bez souhlasu všech zúčastněných nebo
bez požadavku ze strany zákona.
Komentář:
 Strany se mohou řídit svými dohodnutými pravidly nebo mohou akceptovat navržená
pravidla jednotlivého mediátora nebo instituce. Dokud je otázka důvěrnosti pro strany
důležitá, měl by se jí mediátor věnovat.
 Pokud mediátor provádí soukromá setkání se stranou, povaha a důvěrnost těchto
setkávání by měla být projednána předem. (Např. i oddělená jednání stran a mediátora).
 Mediátor by neměl hovořit o tom, jak se strany v procesu mediace chovaly, ani o
jednotlivých návrzích a dohodách. Zprávu podává mediátor, pokud je vyžádána a po
dohodě se stranou.
9) Povinnosti k mediačnímu procesu: Mediátor má povinnost pracovat na svém
odborném růstu a zvyšování kvality své odborné praxe.
Komentář:
 Mediátor je posuzován jako profesionál ve svém oboru .Je jeho povinností využívat své
znalosti pro účely informování veřejnosti o mediačním procesu a napomáhat
k dostupnosti mediace pro zájemce.
 Mediátor dodržuje etický kodex mediátora Asociace mediátorů České republiky z května
2003.
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