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Naše sdružení získalo na základě žádosti podané v lednu 2011  finanční podporu MŽP 

na realizaci projektu, který bude probíhat v následujících dvou letech. Budeme 

usilovat o zlepšení informovanosti občanů, kultivaci prostředí pro projednávání 

rozvojových záměrů letiště a hledat možnosti zmírnění negativních vlivů jeho 

provozu. 

 Projekt Mediace se skládá ze dvou částí: V první etapě je cílem seznámit veřejnost i 

příslušné instituce s principem mediace a  hledat možnosti a způsob jak začlenit 

mediační metody do projednávání rozvojových záměrů na letišti a v jeho okolí.  

V druhé části se projekt soustředí na vyhledávání a popularizaci opatření a postupů, 

které jsou prověřené praxí a vedou ke zmírnění negativních následků provozu letiště. 

Důraz bude kladen na omezení hlukové zátěže. Tyto, takzvané “best practices“ se 

budeme snažit přizpůsobit našim podmínkám a podporovat jejich realizaci. 

Financování projektu:  90% oprávněných nákladů MŽP, 10% spoluúčast Celkový 

rozpočet projektu:  1.666.666,-Kč Dotace z revolvingového fondu MŽP:  1.500.000,- 

Kč Spolufinancování sdružení:  166.666,-Kč Smlouva stav:  podepsaná 29. 6. 2011, 

příloha zprávy Trvání projektu:  08/2011 – 07/2013, celkem 24 měsíců Mechanika  

čerpání fondu: I. záloha vyplacena před zahájením projektu – 900.000,-Kč v 8/2011 II. 

záloha po vynaložení 25% nákladů projektu – 450.000,-Kč, po předložení 2. průběžné 

zprávy, nejpozději do 30. 9. 2012 III. zůstatková platba po schválení předložené 

závěrečné zprávy – 150.000,-Kč 

Obecný cíl projektu: zlepšení informovanosti občanů, kultivaci prostředí pro 

projednávání rozvojových záměrů letiště a hledání možností vedoucích ke zmírnění 

negativních vlivů jeho provozu. Průběh  projektu: Konkrétně se chystáme uspořádat 

dvě mezinárodní konference a řadu odborných seminářů. Přeložíme a vydáme řadu 

tematických publikací a rozšíříme naše webové stránky. V průběhu projektu se 

budeme komunikovat jak s občanskými sdruženími a obcemi, tak i příslušnými orgány 

státní správy a firmami, které působí na pražském letišti. 

Mediace znamená zavedení role vzájemně respektovaného prostředníka (případně 

prostředníků), kteří usměrňují jednání tak, aby bylo dosaženo přijatelného konsensu. 

Budeme využívat zkušeností od nás i ze zahraničí, především z regionů, v nichž již 

byly mediační metody uplatněny, jako jsou Vídeň, Frankfurt, Paříž a další. Pro náš 

záměr je důležité, že vláda ČR letos přijala návrh zákona o mediaci. Proto doufáme i v 

podporu ze strany příslušných vládních úřadů. 

Jsme rádi, že projekt má od začátku také podporu vedení Letiště Praha a věříme, že 

jeho výsledky přinesou užitek pro většinu zúčastněných. 

 

Autor: Vladimír Vytiska, předseda rady PAR a koordinátor projektu  

 



Seminář o Mediaci, Suchdol 26. 3. 2013 

 

   
 

Tento týden v úterý, 26. 3. 2013 se opět sešli zájemci o téma mediace, tentokrát na 

Fakultě životního prostředí ČZU na Suchdole, kde se konal v pořadí již třetí seminář o 

mediaci pořádaný sdružením PAR za podpory Revolvingového fondu MŽP ČR, 

k podpoře šíření povědomí o mediace – jako možnosti  mimosoudního řešení sporů. 

Seminářů bude celkem 6-7 a navazují na konferenci o mediaci, kterou sdružení PAR 

organizovalo na podzim roku 2012 v Roztokách. 

Seminář otevřel úvodním slovem Vladimír Vytiska, člen rady sdružení PAR, který 

představil sdružení Prague Airport Region, projekty realizované sdružením 

zabývajícími se kvalitou života v letištním regionu a zapojení do sítě evropských 

letištních regionů ARC. 

O mediaci pohovořil Tomáš Horáček, mediátor a spoluautor v loňském roce přijatého 

zákona o mediaci. Z řad účastníků semináře padaly dotazy na různé aspekty mediace 

použité v praxi, ale zejména byl zájem o zahraniční zkušenosti z mediačních procesů 

v souvislosti s rozvojem letišť. 

Pro představení mediačního procesu ve Frankfurtu a Vídni si vzal opět slovo Vladimír 

Vytiska. 

Sdružení PAR se snaží prostřednictvím projektů, do kterých je zapojeno a partnerství 

v asociaci evropských letištních regionů (ARC), získávat nové poznatky a vyhledávat 

dobré zkušenosti, jejichž aplikací v našich podmínkách by mohlo docházet ke 

zvyšování kvality života občanů v okolí Letiště Václava Havla Praha. 

Další seminář na téma mediace a letištní region se uskuteční v Roztokách, dne 29. 4. 

2013, od 17:30h v prostorách radnice v Roztokách. 

Program semináře: 

 Kvalita života v letištních regionech – postavení občanů, municipalit  

a regionů v problematice provozu a rozvoje letiště 

 Zákon o mediaci a jeho aplikace 

 O mediaci v letištních regionech 

 Diskuze 

 

Lektoři:  Ing.Vladimír Vytiska – starosta Únětic a člen rady PAR, JUDr.Tomáš 

Horáček - odborník na mediaci, případně další hosté. 

K dispozici budou studijní materiály na téma Mediace a Kvalita života v letištních 

regionech. 

Těšíme se na shledanou v Roztokách  –  Vladimír Vytiska  

Další informace na www.airportregion.cz  

http://www.airportregion.cz/


 

Profil: 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.,  
je proděkanem pro magisterský studijní program Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a odborným asistentem na katedře obchodního práva PF UK.  

Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a jako 

mediátor, člen Asociace mediátorů SR a člen Vědecké rady ESI. 

Je spoluautorem komentáře k obchodnímu zákoníku a autorem řady odborných statí. 

Externě lektoruje kurzy se zaměřením na obchodní právo a řešení sporů pro bankovní 

sektor i pro řadu renomovaných agentur. 
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