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Předmluva
Text, který se Vám dostává do rukou, byl zpracován v rámci
projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva
v souvislosti se zkušenostmi z výuky a jako jakési zobecnění
výukových materiálů předmětu Techniky vyjednávání při
poskytování právních služeb a předmětu Kontraktační
a prezentační dovednosti.
Důvod, proč jsme chtěli do výuky na právnické fakultě zavést
předmět
zabývající
se
kontraktačními
dovednostmi
a vyjednáváním při poskytování právních služeb, spočíval
zejména v tom, že naši studenti přicházejí do praxe bez přípravy
na to, že jednou z jejich důležitých rolí jako právníků bude
i řešení a předcházení konfliktů mezi lidmi.
Před nedávnem se do právní praxe zaváděla nová profese
mediátora a většina z nás, starých praktiků, poukazovala na to, že
tradičně jakýmsi mediátorem v právních sporech byli
i představitelé klasických právnických profesí, tedy soudci
a advokáti. Zkušený soudce i advokát totiž ví, že smírné vyřešení
sporu je velmi dobrým výsledkem. Ve všech oblastech života,
v podnikání i soukromém životě, přemýšliví lidé dospívají
k závěru, že kompetitivní strategie jsou méně efektivní než
strategie kooperativní. Je tedy zpravidla lepší spolupracovat než
soupeřit.
Chtěli jsme, aby si studenti uvědomili, že setrvávání v situaci
jakéhokoli sporu je pro člověka mimořádně zatěžující.
A nejnáročnější řešení sporu je jeho poměrně zdlouhavé
a nákladné řešení před soudem. Mnoho lidí, kteří vedli dlouhý
soudní spor, žehrají na to, že se včas nepokusili s protistranou
dohodnout. I v průběhu soudního sporu se advokát může stát
vyjednavačem a dovést tak svého klienta k přijatelnému
soudnímu smíru. Touto cestou se pak z bývalých protivníků
mohou státu budoucí spolupracující partneři. Dobře vyjednaný
smluvený rozvod manželů z nich může v budoucnu udělat dobré
6
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přátele a je také nejlepším řešením pro jejich děti. Celkově je
dohoda velmi dobrým řešením, které ve svém důsledku může
přinést i největší osobní satisfakci všem znesvářeným
zúčastněným. V našich předmětech Techniky vyjednávání při
poskytování právních služeb a Kontraktační a prezentační
dovednosti chceme naše studenty připravit právě na to, aby
dokázali příslušné vyjednávání vést a nebyli pro svého klienta při
vyjednávání přítěží, ale pomocníkem.
Sebevědomý, slušný a úspěšný právník se totiž pozná mimo jiné
podle toho, že svému klientovi umí nabídnout i možné řešení
sporu vyjednáváním, jímž se jeho právní problém možná vyřeší
rychlou a méně bolestnou cestou. A že svého klienta umí tímto
vyjednáváním dobře provést.
Věřím, že tato příručka může studentům a mladým právníkům
pomoci při přípravě na případnou budoucí roli vyjednavače,
řešícího konflikty a spory svých klientů.
Kateřina Šimáčková
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I.

Konflikty a hledání jejich řešení

V naší moderní době jsme obklopeni konflikty. Navíc, díky
moderním technologiím a 24hodinovému zpravodajství, jsme
o jejich existenci informováni kdykoliv zapneme televizi, rádio,
připojíme se na síť. I v našich soukromých životech se konflikty
objevují poměrně často. Jak ale konflikty vznikají? Co je vytváří?
Existence konfliktů není možná ve vzduchoprázdnu, tj. bez
lidské intervence. Konflikty neexistují jako přirozené jevy na
vnímání, vůli a postojích lidí nezávislé. Ba právě naopak,
konflikty jsou nejčastěji interpersonální, kdy konflikt existuje
mezi jednotlivci či skupinami nebo dokonce národy.
Tato interpersonální charakteristika propůjčuje konfliktům jejich
hlavní rys. Tím je, že jejich existence, a také stupeň rozvoje,
závisí na subjektivním vnímání těch, kterých se týkají. Podle
tohoto přístupu můžeme konflikty, což v dalším textu bude
používáno jako neutrální a generické označení, dělit na problémy
a na spory. Problémy jsou takové konflikty, kdy všechny strany
konfliktu usilují o řešení konfliktu bez úsilí o prosazení vlastního
řešení. Řešení konfliktu je hledáno a nalézáno v procesu
analýzy konfliktu, diskuse o řadě možných řešení a následně
výběru řešení nejvhodnějšího z pohledu udržitelnosti dohody.
Řešením, o jehož dosažení ve vyjednávání usilujeme, zde
rozumíme jak proces, neboli postup stran při hledání řešení, tak
i výsledek dosažený v tomto procesu výběru a upřesnění
podoby řešení. Spory je pak možné, na základě jejich odlišnosti
od problémů, charakterizovat jako konflikty jednotlivců, skupin
či národů, kdy každá nebo alespoň jedna ze stran usiluje
o prosazení svého vlastního řešení.1

1
Toto třídění konfliktů na problémy a spory a definice z tohoto třídění
vyplývající byly převzaty z publikace Jiřího Plamínka, Konflikty
a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné vydání, str. 17-20.
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V dalších částech tohoto textu se k uvedenému rozdílu a jeho
vlivu na vyjednávání ještě vrátíme. V této úvodní části stačí,
abychom pochopili, že je to právě a jedině subjektivní vnímání
a přítomnost emocí, které obklopují a zároveň zamlžují – ve
smyslu znesnadňují – pochopení věcného racionálního jádra
sporu. Jinak řečeno, to, že řešiteli sporů jsou lidé se směsicí
pocitů, s různým vnímáním a s vlastním subjektivním přístupem
ke sporu, komplikuje možnost dobrat se věcného základu sporu,
na kterém můžeme vystavět racionální řešení. Zároveň nám to
však otevírá a ukazuje cestu k úspěšným řešením, která zcela
logicky a nezbytně vede přes zvládání konfliktů založených na
pochopení vztahových a zvládnutí komunikačních aspektů.
Techniky řešení konfliktů a úloha vyjednávání
Je-li existence konfliktů závislá na subjektivním vnímání
a postojích stran, pak je vyjednávání jednou z možných technik
řešení konfliktů. Technik řešení konfliktů je ovšem více. Jedno
z možných dělení je podle toho, zda se strany samotné podílejí
na řízení procesu řešení a na výběru a prosazování řešení, resp.
na výběru a kontrole výsledku procesu.
Jako právníci si samozřejmě uvědomujeme, že jednou z možných
technik řešení je delegace, resp. svěření sporu či přenesení
problému na rozhodujícího jednotlivce či instituci odlišných od
stran sporu či problému. Takovým „delegátem-řešitelem“ může
být například arbitr, mediátor nebo soud. V případě tohoto
postupu však nemají strany kontrolu ani nad procesem, ani nad
výsledkem procesu. To pro ně může být silně frustrující.
O tomto skrytém nebezpečí v rozhodnutí odevzdat svůj spor do
rukou „nezávislému řešiteli“ by měl každý právník se svým
klientem dostatečně včas pohovořit, aby se vyhnul frustraci na
straně klienta nebo aby klientovi existenci této možné frustrace
přiblížil.
Navíc toto přesunutí kompetence rozhodnout o konfliktu
vyžaduje od stran značnou důvěru právě v onu „nestrannost“
9
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vybraného „řešitele“. Pokud totiž strany jakkoliv o této
nestrannosti pochybují, či nevěří dokonce samotnému postupu
při výběru mediátora nebo facilitátora, podkopává to jejich
důvěru v možnost dosažení spravedlivého řešení. Pokud
například navrhne osobu mediátora či facilitátora jedna ze stran,
může protistrana na tuto osobu, ale také na řešení touto osobou
navrhované, pohlížet s velkou nedůvěrou. Nabádáme Vás tedy
k tomu, abyste ve své roli právních zástupců, rozhodne-li se Váš
klient zvolit formu mediace či facilitace, na tuto skutečnost
klienta upozornili a předem s ním projednali, jaký výběr osoby
by považoval za důvěryhodný a spravedlivý.
Dalším postupem, který nedává stranám kontrolu ani nad
procesem ani nad výsledkem je ignorování či popírání
existence konfliktu a s tím spojená všeobecná pasivita stran.
Taková taktika však nejen že konflikt neřeší, ale může strany
přivést až na okraj krize či je do krize uvrhnout. Jen málo
konfliktů lze vyřešit úplnou pasivitou. Naopak pasivita zvyšuje
tlak na strany a často vede k eskalaci konfliktu.
Na opačném pólu z hlediska zapojení stran do řešení konfliktu
stojí techniky s maximální účastí a kontrolou stran nad procesem
i výsledkem. Jednou takovou technikou je vyjednávání.
V podstatě se zde jedná o přímou komunikaci mezi stranami,
kdy strany v procesu řízeném do značné míry jimi samotnými se
podílejí na hledání a výběru řešení odpovídajících jejich zájmům
a potřebám.
Vyjednávání je tak technikou s maximální
kontrolou stran nad procesem. Technikou s omezenou
kontrolou nad procesem, ale s maximální kontrolou nad
výsledkem, jsou procesy mediace (u sporů) či facilitace
(u problémů).2 Každá z těchto technik má své výhody i své
nevýhody. Oproti delegaci či úplné ignoraci konfliktu mají však
2

Takto pojaté třídění technik řešení konfliktů podle podílu účasti stran na
řešení a podle míry kontroly stran nad procesem a výsledkem bylo převzato
z publikace Jiřího Plamínka, Konflikty a vyjednávání, GRADA 2012,
3. upravené a doplněné vydání, str. 41-43.
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jednu velkou výhodu. Tím, že stranám svěřují aktivní roli,
posilují jejich zájem o řešení. A je to právě zájem o řešení
a aktivita na straně těch stran, které mohou významně přispět ke
zdárnému řešení konfliktu.
Příčiny konfliktů
Z výše uvedeného popisu, zdůrazňujícího vliv subjektivního
vnímání na existenci konfliktu, by čtenář mohl nabýt dojmu, že
konflikty existují čistě kvůli hodnotovým a hodnotami
podpořeným postojovým rozdílům mezi stranami. To ovšem
není pravda. V celé řadě případů je racionálním jádrem problém
vztahující se k věci resp. k věcným zájmům. Střet mezi stranami
je v těchto případech střetem věcných zájmů stran, kdy jejich
zájmy nejsou společné či alespoň nekonfliktní, ale jsou
protichůdné a vzájemně se vylučují nebo minimálně soutěží
o prosazení se proti zájmům protistrany. Jinými slovy řečeno,
v samotném jádru konfliktu stojí střet protichůdných zájmů.
Ovšem ve velké skupině případů vděčí konflikt za svou existenci
určitému narušení vztahů samotných. Mnoho konfliktů tak
pochází z oblasti vztahů. Ještě další skupinou konfliktů jsou
konflikty, jež mají svůj původ v oblasti komunikace, a to zvlášť
pokud komunikace alespoň částečně či dočasně selhává či již
selhala. Ne zcela ojediněle je také konflikt spojen s problémy
z více oblastí. Tak je tomu například v situaci, kdy se vztahy mezi
stranami sporu narušily natolik, že spolu strany odmítly nebo
prostě a jednoduše přestaly komunikovat. Konflikt tohoto typu
spadá do obou oblastí, tj. do vztahové i komunikační oblasti.
I toto zjištění ukazuje stejným směrem, kterým se ubírá náš
přístup ke konfliktům, a to směrem, který prohlubuje chápání
a staví zvládání konfliktů na dovednostech budování a udržování
vztahů a na budování a podpoře správných vztahů ve smyslu
efektivních komunikačních návyků.
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Dynamika vývoje konfliktu
Když už jsme u typologie konfliktů, řekněme si něco o druzích
konfliktů z pohledu jejich vývojových stádií. Konflikt obdobně
jako nemoc nepropukne zničehonic v plné síle, ale postupně se
rozvíjí. Na jeho počátku stojí varovné signály, něco jako
symptomy nemoci. Pokud jsou tyto symptomy včas a správně
rozpoznány a rychle je přistoupeno k jejich odhalení
a odstranění, pak je šance, že konflikt nenabyde větších rozměrů
a že se dá racionálně vyřešit na úrovni problému.
Naopak pokud se včas nezareaguje, „obalí se“ racionální jádro
konfliktu další vrstvou, a to zejména tak, že si strany začnou více
vážit a hlouběji uvědomovat vlastní zájmy a hlavně si začnou
budovat svoje postoje a pěstovat tu část ve svých zájmech
a postojích, která prohlubuje jejich odlišnost od zájmů
protistrany.3 Z problému se konflikt přerodí ve spor. Ještě
později pak strany odmítnou od těchto zájmů a postojů
odstoupit „už jen z principu“, aby nenechaly protistranu v něčem
vyhrát či nebyly považovány za slabší stranu konfliktu. V této
fázi, které pro její tendenci nutící strany k vyhrocení jejich
postojů říkáme polarizace, jsou věcné zájmy a střety v zájmech
doslova pohřbeny pod nánosem subjektivního vnímání sporu.
V této fázi prochází konflikt krizí a katarzí, neboť v této fázi
nedokážou strany setrvat příliš dlouho. Delší setrvávání v této
fázi je natolik nepříjemné a nepřijatelné, že se konflikt brzy
přerodí do jedné z následujících fází, jimiž jsou buď fáze
separace, destrukce či vyčerpání.
K separaci dojde, pokud se strany pouze přestanou stýkat
a komunikovat. Pokud spolu strany nejsou nijak blíže vztahově
svázány, může konflikt touto fází skončit. Pokud ovšem strany
pojí silná vztahová pouta a pokud jejich styk je z nějakého
důvodu nezbytný (např. situace rozvedených manželů s malými
3
My se o tomto procesu podrobněji zmiňujeme v kapitole této příručky
nazvané „Analýza oponentovy situace ve smyslu oddělení postojů od
zájmů“.
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dětmi) nebo pro nějakou příčinu nelze styk vyloučit (např. pozice
obchodních konkurentů na úzce specializovaném trhu), pak
obvykle projde konflikt ještě dalšími stádii, a to buď destrukcí,
nebo v případě, že vztah nebyl zcela zničen či dokáže stádium
destrukce nějak obejít, navazují fáze vyčerpání, latence
a návratu do klidového stádia.4
Každý, kdo vychovával teenagera nebo u osob mladších, kdo si
ještě na svá teenagerovská léta vzpomíná, rozpozná tyto fáze,
kterými nejspíš prošel sám ve vztahu s rodičem, když spolu
vyjednávali novou dohodu o tom, jak přenastavit svůj vztah na
vztah dvou dospělých. Není náhodou, že psychologové pracující
s touto věkovou skupinou kladou takový důraz na otevřenou
komunikaci a na neustálé připomínání toho, že je v zájmu obou
stran dojít k nějakému pro strany přijatelnému řešení.
Výsledky respektive závěry procesu vyjednávání
Možná se vám zdá příliš tvrdé a příliš netaktické zamýšlet se nad
veškerými možnými výstupy vyjednávání ještě než jsme si řekli
a dostatečně popsali, co vyjednáváním je a k čemu obvykle
směřuje. Ovšem právě uvědomíme-li si tu skutečnost, že ne vždy
a dokonce možná ani ne převážně je výstupem vyjednávání
dohoda, pak teprve dokážeme pochopit výjimečnost procesu
vedoucího k dohodě a dostatečně ocenit složitost a náročnost
tohoto procesu.
Dalšími možnými a nikoliv neobvyklými výstupy vyjednávání
jsou tyto výstupy nebo jejich kombinace:
Rozpoznaná a přijatá nedohoda = Jedním z výstupů je
rozeznání na obou stranách, popřípadě alespoň na jedné
vyjednávací straně, toho že dohoda není možná. Důvodů může
4

Podrobnější popis fází vývoje konfliktů lze nalézt v publikaci Jiřího
Plamínka, Synergický management, GRADA 2000, str. 200 a následující.
My jsme se zde také přidrželi tohoto třídění.
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být více, nejčastěji je však důvodem to, že neexistuje prostor pro
dohodu (více viz níže). Nedohoda je tedy vědomé a stranami
přijaté ukončení vyjednávání z tohoto důvodu. Pro nás právníky
navíc nedohoda může znamenat a často též znamená, že se
vydáváme na cestu řešení existujícího sporu soudní cestou.
Odročení nebo přerušení vyjednávání = Dohoda stran, že za
současné situace resp. za existence současných podmínek nelze
nebo není vhodné ve vyjednávání začínat nebo v něm
pokračovat a odročení pokračování na dobu, kdy dojde ke
změně situace či podmínek. Někdy taková dohoda o odročení
může být velmi efektivním předstupněm výsledné dohody.
Pokud totiž brání dosažení dohody nějaká situace existující
v současné době, která ovšem může časem pominout, či naopak,
pokud není splněna podmínka, která může být a nejspíš bude
splněna v budoucnosti, je tento postup v tomto stádiu daleko
efektivnější než mrhání energií a časem ve snaze dosáhnout
dohody teď, kdy k tomu nejsou situace a podmínky příznivé.
Právníci by si vždy měli pro možnost odročení vyžádat a získat
od svých klientů souhlas. Klient musí mít zároveň jasno, kdy se
znovu započne v jednání. Tím nemyslíme, že musí existovat
časová lhůta, ale musí být jasné, jaká situace povede k obnovení
vyjednávání. Vhodné, ve smyslu odstraňující pochybnosti
o ochotě stran i dále jednat a ještě obecněji o ochotě řešit
konflikt vyjednáváním, je dále sjednat kdo a jak toto obnovení
bude iniciovat.
Selhání vyjednávání = K němu dojde v případě přerušení či
ukončení vyjednávání bez uznání, že není možné se dohodnout,
bez dohody, a dokonce bez jakéhokoliv náznaku vůle pokračovat
ve vyjednávání kdykoliv v budoucnosti.
Znovu zde pro jistotu zopakujeme, že dohoda, ať už trvalá nebo
jen dočasná, je samozřejmě možným a kýženým výstupem
procesu vyjednávání.
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II.

Mapování vyjednávacího pole pro
stranu oponenta

Obecně o mapování vyjednávacího pole
Jednou z velmi důležitých dovedností, kterou je třeba při
vyjednávání se naučit, je tzv. zmapovat vyjednávací pole. Cílem
tohoto mapování je v podstatě zjistit, zda a kde existuje prostor
pro vzájemnou dohodu. Problematické je, že v rámci
vyjednávání si toto strany většinou nesdělují přímo a jednoduše.
Mapování je tak namísto jednoduchého dosazení zjištěných
neznámých do té správné rovnice spíš tápáním a zjišťováním
v jakém vztahu k sobě jednotlivé věci jsou. K tomuto zjišťování
patří identifikace toho, jaké jsou zájmy oponenta; rozpoznání,
kdy a kde je z nich ochoten slevit; a naopak, kde ustoupit
nemůže; jak lze zájmy na obou stranách sporu poskládat tak,
abychom mohli uspokojit, alespoň částečně, obě strany
vyjednávání.
Součástí mapování vyjednávacího pole je kromě posuzování
oponentovy situace také strategické uvažování o vlastní pozici,
resp. o pozici klienta. Právník může převzít iniciativu a o strategii
s klientem otevřeně hovořit. Tím myslíme pouze s klientem, bez
přítomnosti protistrany. Ovšem právník by neměl tuto strategii
nastavovat za klienta. Naopak by mu měl předestřít možnosti,
které se před klientem otvírají, a prodiskutovat, jak by využití té
které možnosti vypadalo. Rozhodnutí resp. volbu strategie by
však měl učinit po této konzultaci s právníkem, spočívající
v důkladném prozkoumání alternativ, přednostně klient.
Tomuto kroku, tj. kroku nastavení strategie, by mělo
předcházet rozsáhlé prozkoumání klientových zájmů a stanovení
cílů pro vyjednávání. Pokud není klient schopen odhalit
právníkovi či dokonce označit své zájmy nebo stanovit si cíl,
kterého chce dosáhnout, bude se strategie nastavovat jen velmi
těžce. Naopak, čím jasnější jsou klientovy zájmy a cíle, tím
15
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přiléhavější strategii je možno nastavit k jejich prosazování.
Zájmy a cíle klienta navíc formují jeho pokyny pro právníka,
kterými se právník musí řídit. Právě tato formulace pokynů
signalizuje právníkovi, zda jsou klientovy zájmy a cíle v souladu
s nastavenou strategií. Pokud naopak pokyny klienta zvolené
strategii odporují nebo ji narušují, je čas vrátit se znovu k diskusi
s klientem o jeho zájmech a prioritách těchto zájmů. K tomuto
přezkumu souladu zájmů klienta s nastavenou strategií může
v rámci vyjednávání dojít i vícekrát. Jak zájmy, tak priority, se
totiž mohou během vyjednávání, které vede k odkrývání zájmů
protistrany a dále často i k hlubšímu pochopení zájmů
a možností jejich prosazení klientem samotným, i několikrát
změnit.
Analýza oponentovy situace ve smyslu oddělení
postojů od zájmů
Jak už jsme zmínili, je v rámci vyjednávání potřeba naučit se
analyzovat situaci, a to jak vlastní, tak i oponentovu.
Problematické přitom je, že pořád pracujeme s lidmi a jejich
emocemi. Jednou z hlavních úloh tedy je „přeložit“ konflikt do
„jazyka“, kterému dokážou obě strany porozumět a který nám
odhalí příčinu a stádium konfliktu a dále napomůže v jeho řešení.
Tento první krok nebo spíš přístup ke konfliktu můžeme nazvat
odhalením pocitového obalu na racionálním jádru problému.
Právě my, právníci, máme s tímto odhalením nemalé problémy
a zdráháme se byť i jen připustit existenci pocitového obalu
obklopujícího či dokonce přehlušujícího příčinu a existenci
problému. Je to často zejména proto, že se necítíme dostatečně
kompetentní k rozkrytí pocitového aspektu problému. Ovšem
nemusíme být diplomovaní psychologové, abychom dokázali
postupovat obezřetně a s uvědoměním si, že pocitový obal téměř
vždy existuje a konflikt ovlivňuje.
Prostá metodika přístupu ke konfliktu, založeném na tomto
uvědomění, spočívá v poznání, že každý konflikt existuje
16
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v několika rovinách. Nám právníkům se konflikt jeví jako právní
problém, na který lze najít odpověď pomocí interpretace
a aplikace práva ve spravedlivém procesu. Ovšem oponentovi,
neprávníkovi a laikovi, se konflikt nejspíš nejeví pouze takto
„technicky“.
Nejčastěji bude oponent nebo i náš klient vnímat konflikt
současně v jeho několika hladinách. Na samém vrcholku vnímání
bude onen racionální a věcný pohled na problém. Zde budou
dominovat zájmy a zde se budou formovat cíle. Tato hladina je
nám právníkům známá jako skutkové posouzení případu, kde se
popisují základní fakta případu a uvádí jejich základní právní
posouzení. Ovšem pod touto hladinou se rozkládá daleko širší
hladina vnímání svázaného s hodnotami, které klient vyznává.
Na této úrovni budou jak konflikt, tak i jeho řešení, posuzovány
například jako nespravedlivé nebo diskriminační, protože právě
v této hodnotové hladině se odráží principy typu fair-play
a stejným stejně či rozdílným různě.
Ještě hlouběji a v samých základech problému se nachází hladina
prožívání, hladina emocí. Tady už žádná racionalita nepůsobí.
Tady vládnou a na celý konflikt působí ty základní emoce jako
zlost, vztek a agrese, pocit ponížení a touha po uznání, apod.
Pokud sahají kořeny konfliktu až do této hladiny, napájí emoce
konflikt a činí z něj spor. Pokud jsme schopni toto napájení
nejen rozpoznat, ale časem také ztlumit či dokonce přerušit,
bude zvládnutí věcné hladiny konfliktu daleko jednodušší
a dohoda daleko stabilnější. Naopak i dosažení řešení pouze ve
věcné hladině nemusí ještě přinést zánik konfliktu, protože
emoce budou nadále působit a dohoda jimi bude i do budoucna
ohrožována.

17
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Je otázkou, zda si dobrý právník dokáže poradit s problémy
klienta či oponenta bez analýzy všech těchto hladin. Je však
nesporné, že efektivní vyjednavač si musí zmapovat a poté
poradit se všemi těmito hladinami. Počáteční krok, který umožní
vyjednavači dobrat se k věcnému jádru či k racionálnímu základu
problému, vede přes oddělení postojů strany od jejích
skutečných zájmů. Strany totiž nevyjadřují svá přání nebo spíš
své požadavky v jejich racionální rovině, ale v rovině hodnotové.
Takto vyjádřené zájmy nazýváme postoje stran. Jak se liší zájmy
od postojů? Zájmy jsou skryté příčiny toho, proč lidé zaujímají
určité postoje. Nebo jinak, postoje jsou vnější manifestací
skrytějších zájmů. V konfliktní situaci zaujmou strany určité
18
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postoje a ty pak komunikují. Jinými slovy řečeno, to co strany
potřebují či chtějí a to, co nám říkají, že potřebují či chtějí, není
totéž! Příčiny postojů bývají propojeny nejen s bezprostřední
situací, ale s celým komplexem hodnot a příčin, které poukazují
na to, co je pro stranu důležité a proč, tedy na její zájmy.
Toto je také důvodem, proč někdy mohou naši klienti trvat na
něčem či prosazovat něco, co se nám nejeví být v jejich zájmu.
V takovém případě bychom měli přestat vyjednávat a vrátit se
k prozkoumání zájmů vlastního klienta. Možná ho k prosazování
určitého řešení vede nějaká příčina, kterou nejsme schopni
odhalit, ale která osvětlí důvody jeho zájmu a odhalí nám, proč
právě toto řešení je pro klienta přijatelné nebo nepřijatelné.
Odhalení emočního obalu na racionálním jádře
konfliktu
Jak se dozvědět co nejvíce o zájmech? Jsou-li strany
nakloněny kooperaci a lze-li zvolit kooperativní vyjednávací styl
(o výběru vyjednávacího stylu víc níže), můžeme se ptát klienta či
oponenta prostě a jednoduše CO? nebo PROČ?: Proč zaujímá
tento postoj? Co ho k němu vede? Co by se muselo nebo mělo
změnit, aby došlo k dohodě, kterou budou obě strany považovat
za spravedlivou a budou se jí řídit a dodržovat ji? Pokud strany
nejsou schopny vyjednávat v kooperativním stylu, musíme se
ptát alespoň sami sebe: Co vedlo protistranu k přijetí takového
postoje? Co ji vede k odmítání námi navrhovaného řešení? Proč
zatvrzele trvá na určitém postoji? Co ji může přimět ke změně
takového postoje?
Podobně jako v pyramidě vnímání konfliktu se budeme i v rámci
této analýzy muset ponořit do několika hladin konfliktu. Někdy
velmi pomůže, jsme-li schopni „naladit“ se a vnímat pocitovou
hladinu konfliktu. I jen prosté rozpoznání například toho, že je
protistrana silně rozrušena a zdá se, že jakékoliv řešení zmiňující
ústup z určité pozice jí nahání strach, nám může pomoci
pochopit zarputilost a neústupnost v jednání a částečně
19
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„odemknout“ tu záhadu, proč se nám nedaří se dohodnout.
Pokud se nám podaří odhalit, co strach působí a jak lze
protistranu proti hrozícímu „nebezpečí“ ochránit, pak jsme se
posunuli mnohem dále, než kdybychom jen donekonečna
probírali prvky dohody v její věcné rovině. Pochopení
a zohlednění pravých zájmů oponenta či klienta nás posunuje
směrem k dohodě, i když jednotlivosti dohody ještě nebyly
dojednány. Stejné pochopení a zohlednění zájmů navíc buduje
důvěru a upevňuje stabilitu možné dohody.
Vraťme se k metafoře nemoci. Pokud lék reaguje na příčiny
nemoci, jsme na lepší cestě k uzdravení se, než pokud lék reaguje
na pouhé symptomy. Chápeme-li zájmy jako příčiny postojů, pak
je jednoznačné, že řešení reflektující zájmy jsou stabilnější,
vymahatelnější a uspokojivější pro strany, neboť tato řešení stojí
na základech, tj. příčinách konfliktu. Naopak řešení reflektující
pouze postoje nejsou natolik stabilní a uspokojivé, neboť jejich
základem jsou pouhé reakce na příčiny konfliktu, a tyto reakce se
mohu měnit a způsobit, že nastavená řešení se stanou
nevyhovujícími, a to i v případě, kdy na zájmech samotných se
nic nezměnilo. Ještě komplikovanější bude situace, pokud vedle
nositele zájmu existuje v konfliktu ještě další osoba či osoby,
které jsou tzv. nositeli moci.
Nositelé zájmů a nositelé moci
V rámci konfliktu bude každá ze stran odhadovat svůj vliv a tím
pádem i potenciál dospět k dohodě pro ni výhodné podle toho,
jak silná se bude strana cítit ohledně jejího vlivu. Zdrojem tohoto
vlivu přitom mohou být jak reálná podstata konfliktu a její
reflexe v silné verzi BATNA (více viz dále v textu), tak také
formální a neformální zdroje vlivu. Ve věcné podstatě
konfliktu může mít vliv podobu nějakého zvláštního či
privilegovaného postavení (například postavení zajišťující přístup
k informacím či prostředkům ochrany zájmů protistraně
nedostupných) nebo oprávnění (například vlastnictví předmětu,
o který se vede spor). Za formální zdroj vlivu lze považovat
20
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například mandát od jiného nositele moci, včetně oficiálního
postavení vykonavatele například nějaké úřední pravomoci
(například pravomoc úřadu schválit dohodu). Neformálním
zdrojem vlivu může být cokoliv, co staví stranu do vlivnější
pozice vis-a-vis protistrany. Může to být schopnost vyznat se
v mezilidských vztazích a manipulovat druhé, mimořádné osobní
charisma, ale třeba i pocit nadřazenosti nepodložený zcela
jednoznačně schopnostmi a postavením, ale opřený o nějaký
předsudek. Další zdroj vlivu bude uložen nebo spíše napojen na
něco, čemu můžeme říkat „legitimita“ zájmů nebo nároků.
Jak se tato legitimita vytvoří a na čem bude záležet, bude záviset
na druhu vztahu mezi stranami, druhu konfliktu a dalších
faktorech.
Pro nalezení stabilního a uspokojivého řešení konfliktu je
důležité, aby se vyjednávání zúčastnili, pokud možno,
všichni nositelé zájmů a nositelé moci. V řadě situací se však
nejedná o osoby totožné. Jinými slovy, ne vždy se tyto skupiny
překrývají. Pokud existují nositelé moci, kteří mohou mít vliv na
nositele zájmů, pak je výhodné o jejich existenci alespoň vědět.
Proto v případech, kdy existuje někdo, kdo se může ptát po
motivech našeho jednání či důvodech našeho rozhodnutí například manžel či manželka, náš nadřízený, ale i další osoby
ve vlivném postavení směrem k nám - je dobré existenci těchto
osob a jejich vlivu rozeznat a pracovat s tímto poznáním. Klient
by měl mít ke svému právníkovi dostatečnou důvěru na to, aby
mu dokázal o existenci těchto osob říci a jejich vliv na svou
osobu mu vysvětlit. Pokud klient existenci takových osob tají,
nebo pokud předstírá, že takový vliv nemají, může se právník
u vyjednávacího stolu a hlavně u sestavování dohody dočkat
velkých, někdy i značně nepříjemných a stabilitu dohody
ohrožujících překvapení.5

5
To, že osoby v postavení nositelů moci Vám mohou pomoci také dospět
k dohodě, rozebíráme podrobněji v kapitole nazvané „Nebojujte sami,
přiveďte si posilu!“.
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III.

Úvahy o vlastní pozici, respektive
pozici klienta a postup jednání
o zájmech

BATNA
Už jsme si vysvětlili, že je pro nás lépe pohybovat se v prostoru
příčin než v prostoru symptomů a důsledků konfliktů. Nalezení,
pochopení a zohlednění příčin konfliktu je předpokladem
dohody nebo jiného stabilního, ve smyslu dlouhodobě
udržitelného a vymahatelného, řešení konfliktu. Zvládání
konfliktu proto vyžaduje dobrou orientaci a navigaci v prostoru
pro dohodu.
Nejdůležitějším pojmem, resp. konceptem, který si musíme
osvojit při definování prostoru pro dohodu, je BATNA. Tento
pojem je zkratkou anglického pojmu Best Alternative To
a Negotiated Agreement, což lze volně přeložit jako nejlepší
alternativa k vyjednané dohodě. V podstatě se jedná o jakousi
„default option“ neboli záložní variantu, která se uplatní, pokud
nedojde k dohodě mezi stranami. BATNA určuje nebo spíš
ovlivňuje míru potřeby, míru motivace stran dohodnout se
a možnosti dohody, přičemž tyto veličiny jsou ve vzájemně
protikladném poměru. Čím horší je BATNA, tím větší jsou
potřeba a motivace dohodnout se, a tím lepší je možnost
dohody. Naopak, je-li BATNA jen o něco málo horším řešením
než navrhovaná dohoda, pak jsou motivace, potřeba a možnost
dohody malé.
Samozřejmě, že v ideální situaci znáte nebo si umíte
představit BATNU oponenta. To ovšem vyžaduje usilovný
sběr informací o oponentových zájmech a prioritách, správnou
analýzu oponentovy situace, ale také znalost nebo minimálně
velmi dobrý odhad týkající se uvažování oponenta. Znalost nebo
alespoň dost přibližný odhad BATNY oponenta Vám dá
možnost odhadnout, které nabídky jsou pro oponenta přitažlivé,
22
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které přijatelné a které nepřipadají v úvahu. A také naopak.
Z reakcí oponenta na Vámi předkládané nabídky se dozvídáte
cenné informace, z nichž se můžete pokusit sestavit si přibližný
odhad o jeho BATNĚ.
I když znalost či správný odhad pro oponentovu BATNU
nemáte nebo dosud nemáte dostatek informací k sestavení
takového odhadu, můžete a zároveň musíte začít analýzou své
vlastní situace a vystavěním své vlastní BATNY. Hlavní
výhodu tohoto postupu je, že vytvořením své BATNY získáte
měřítko, kterým budete moci poměřovat každý návrh, který Vám
protistrana předloží. Nikdo, ani ten nejschopnější manipulačně
nadaný vyjednavač, Vás tedy nebude moci přinutit k pro Vás
nevýhodné dohodě.
Prostor pro vyjednávání nebo také prostor pro
dohodu
Jakmile znáte svou vlastní BATNU a umíte s ní pracovat, což
znamená, že se nedáte jen tak zmást či zmanipulovat
a zapomenout na svou BATNU, získáte jednoznačné měřítko
pro ostatní nabídky. Veškeré nabídky v prostoru pro dohodu
umožňující řešení lepší, než je Vaše BATNA, jsou tak pro Vás
přijatelné a leží ve Vašem cílovém prostoru pro dohodu.
Podobně Vaše nabídky, které jsou lepší než oponentova
BATNA, leží v jeho cílovém prostoru pro dohodu. Vyjednávací
prostor pro obě strany tedy leží v průniku Vašeho a oponentova
cílového prostoru pro dohodu. Ovšem ne vždy existuje průnik
cílových prostorů pro dohodu obou stran. Někdy je tato
množina prázdná, resp. tento prostor nulový. V těchto případech
dohoda není možná bez změny BATNY alespoň jedné strany
nebo bez změny resp. vstupu nějakého jiného zájmu či dokonce
jiného nositele zájmu do vyjednávání.

23

Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Vztahy mezi zájmy stran
Zda existuje, či neexistuje prostor pro dohodu obou stran,
je určeno především vztahy mezi zájmy stran. Společné
zájmy prostor pro dohodu stran rozšiřují, souběžné ho
neomezují, ale protichůdné ho zužují. V rámci vyjednávání lze
poměrně rychle odhalit zájmy společné a nebývá problém se na
nich shodnout a potvrdit si je. Souběžné zájmy jsou zájmy, jež
se vzájemně nevylučují. Jsou jako nitky natažené do různých
směrů. Někdy pomůže jejich odhalení a poskládání do prostoru
tak, „aby to dávalo smysl“ a nekladly si navzájem žádný odpor či
nekřížily se.
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Kritické je, jak se strany dokážou vyrovnat se zájmy rozdílnými
ve smyslu protichůdnými. Toto jsou zájmy, které se buď
ve skutečnosti, nebo v postoji a chápání stran, navzájem vylučují.
Někdy dokáží strany, například změnou svého postoje či nazírání
na problém, tyto zájmy jaksi spíše potlačit tak, aby nebránily
shodným zájmům ve výstavbě dohody. Někdy se jejich
protichůdná povaha nedá tak jednoduše ovlivnit a je třeba
pracovat na jejich vyřazení či změně na zájmy shodné či alespoň
souběžné.
Postup jednání o zájmech aneb horolezecká metoda
Z pohledu právníka coby reprezentanta a ochránce klientových
zájmů pak lze o každém nabízeném řešení uvažovat jako o řešení
spadajícím do jedné z těchto kategorií:
(1) optimální nebo jednoznačně přijatelné řešení pro mého
klienta;
(2) řešení naplňující klientovo reálné očekávání, které je také
přijatelné, i když ne preferované;
(3) řešení na stejné úrovni jako BATNA (nedojde ani ke
zlepšení ani ke zhoršení situace oproti BATNA); nebo
(4) varianta odchodu, protože neexistuje prostor pro
dohodu obou stran (navrhované řešení je horší než
BATNA).
Právě rozpoznání, do jaké kategorie řešení patří, a dále
rozpoznání, zda existuje vůle k dohodě, napomáhá stranám buď
k postupu ve vyjednávání, nebo k ústupu od dalšího vyjednávání.
Přijatelnost a nepřijatelnost řešení, jakož i otázku dalšího
postupu či ústupu, byste měli s klientem konzultovat, ještě než
sdělíte tyto skutečnosti protistraně.
Rozhodnete-li se k postupu, existuje jakási metoda, kterou pro
jednání o zájmech používá většina zkušených vyjednavačů. Tato
metoda radí postupovat od zájmů společných k zájmům
25
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rozdílným. Říká se jí horolezecká, neboť se podobá lezení na
skálu, kdy v dolním, nástupním úseku postupujeme poměrně
sebejistě a rychle a ukotvujeme dohody o dílčích částech,
o kterých se lze dohodnout, vzhledem k existujícím společným či
souběžným nevýlučným zájmům. Tak se dostáváme výš a blíž
„vrcholu“, kterým je dosažení dohody. Výhodou metody je, že
v momentě, kdy se poprvé dostaneme k obtížnému úseku
obsahujícímu protichůdné a výlučné zájmy, máme více
společných zkušeností, delší a úspěšnou cestu za sebou, a tím
pádem snad i menší chuť to celé vzdát. Naopak kdybychom
začali hned s obtížnou částí, mohlo by se dosažení dohody jevit
podobně nedosažitelné jako vrchol skály, která pro nás hned
kousek od země nastražila převis či podobné těžce zdolatelné
místo.6

6

Popis horolezecké metody je převzat z publikace Jiří Plamínek, Konflikty
a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné vydání, str. 82 a 83.
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IV.

Volba vyjednávacího stylu podle
kritérií úspěchu

Vedle existence, či neexistence vyjednávacího prostoru je to
především to, čeho chceme vyjednáváním dosáhnout, co
rozhoduje o výsledku vyjednávání. Respektive o výsledku
rozhoduje, jaké kombinace zájmů a jaké motivy stran, ve smyslu
čeho chce ta která strana dosáhnout, se ve vyjednávání střetnou.
Ovšem ani zde se nejedná o nějaké zákonitosti, které existují
nezávisle na vyjednávajících stranách, jejich právních zástupcích
či jiných reprezentantech. Ba právě naopak, podle toho, co
považuje ta která strana v dané situaci za úspěch, volí si strana
obvykle svůj vyjednávací styl. Základní jsou čtyři vyjednávací
styly: kompetitivní, kooperativní, obětavý nebo též ústupný a styl
destruktivní.7 Další styly se používají omezeněji. Pro úplnost
uvádíme přehled stylů v závislosti na zvoleném kritériu úspěchu.
Kritéria úspěchu a odpovídající vyjednávací techniky
Kritérium úspěchu

Efektivní vyjednávající technika

Vlastní vítězství

Kompetitivní vyjednávání

Společná výhra

Kooperativní vyjednávání

Objektivní spravedlnost

Principiální vyjednávání

Permanentní nedohoda

Virtuální vyjednávání

Výhra protistrany

Obětavé vyjednávání

Společná prohra

Destruktivní vyjednávání

Zdroj: Jiří Plamínek, Konflikty a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné
vydání, str. 56 a 57.
7

Náš rozbor jednotlivých stylů, od kooperativního a principiálního přes
virtuální vyjednávací styl až k obětavému a destruktivnímu vyjednávání, byl
inspirován a částečně převzat z publikace Jiřího Plamínka, Konflikty
a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné vydání, str. 56-70.
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Na tomto místě si dovolíme uvést základní charakteristiku
jednotlivých stylů, neboť pro efektivní vyjednávání je vhodné
naučit se tyto styly rozpoznávat.
Kompetitivní vyjednávací styl
Zcela základním je styl kompetitivní. Tento styl je stylem toho,
komu jde především o prosazení vlastních zájmů, a to spíše na
úkor než s ohledem na zájmy protistrany. Tomuto stylu není
třeba se příliš učit a hledat k němu složitě cestu. Naopak, téměř
v jakýkoliv moment lze ve vyjednávání změnit původní styl ve
styl kompetitivní. Ovšem tato změna může mít katastrofální
následky. Někdy k tomuto stylu strana přistoupí v reakci na
nátlak či jinou silovou reakci protistrany. Samotná změna stylu
zde může přispět k eskalaci konfliktu.8
Hlavní výhodou tohoto stylu je jeho poměrná síla.
Porovnáme-li ho s ostatními styly, co do možnosti vylepšení si
postavení oproti BATNA i co do možnosti, že tento styl
přemůže jiný styl, umístí se tento styl hned za silně matoucím
„pro-forma“ neboli virtuálním vyjednáváním. Zatímco virtuální
vyjednavač má nad kompetitivním vyjednavačem navrch,
protože se nepotřebuje a ani nechce dohodnout, kompetitivní
vyjednavač má navrch nad vyjednavači ostatních stylů, protože
jeho kompetitivní styl je agresivnější a dokáže pro svou stranu
z možných dosažitelných možností vybojovat lepší výsledek než
styly mírnější. Dělá to tím, že si z dosažitelných hodnot nárokuje
značnou či podstatnou část pro svou stranu. Pokud jedná
například zkušený a efektivní vyjednavač tímto stylem a dokáže
získat a správně si vyhodnotit informace o protistraně, pak má
šanci na úspěch v podobě vlastního vítězství.
Naopak hlavní nevýhodou tohoto stylu je to, že i pro
efektivního vyjednavače je tento styl velmi náročný ve smyslu
stresující. Například získání a vyhodnocování informací, na
8

Více se této dynamice věnuje v kapitole příručky nazvané „Od přístupu
zaměřeného na řešení problému k silovému přístupu“.
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nichž se úspěch tohoto stylu zakládá, nemusí být vůbec
jednoduché, zvlášť když se protistrana začne tomuto stylu bránit
právě tím, že informace zadržuje nebo dokonce podsouvá
vyjednavači informace nepravdivé. Další nevýhodou je, že i když
vyjednavač protistranu v podstatě „porazí“ a vyjedná pro svou
stranu či pro svého klienta vše, co si klient přál, a možná i o něco
více, neznamená to, že bylo dosaženo stabilní dohody ve
smyslu její přijatelnosti, vymahatelnosti a dlouhodobé
udržitelnosti. Jinými slovy, ne se vším, s čím poražený oponent
od stolu odchází, musí tento oponent souhlasit ve smyslu
přijímat to, ctít a dodržovat. Ještě jinak řečeno, i v případě, kdy
kompetitivní vyjednavač dosáhne výhry, nedosáhne leckdy
stabilní dohody. Výsledkem vyjednávání je tak vyhraná bitva, ale
prohraná válka nebo spíše trvající válka, protože v jakémkoliv
dalším momentě, kdy se nebude chtít prohrávající strana
podrobit a nalezne sílu se vzepřít, tak dohodu poruší.
Řada lidí tento styl používá nikoliv proto, že věří v jeho
efektivitu, ale proto, že vyhovuje jejich osobnímu stylu. Pokud se
s takovým vyjednavačem setkáte, doporučujeme, abyste si jeho
kompetitivnost nebrali osobně a nevykládali si jeho styl jako
nějakou nezměnitelnou skutečnost. Nebudete-li si útočnost
tohoto stylu brát osobně a dokážete-li vysvětlit, proč použití
jiného stylu může být pro strany prospěšnější, možná se Vám
podaří přesvědčit i vyjednavače, který nakonec přistoupí na Váš
styl a Vaše návrhy.
Ze zkušenosti víme, že i řada právníků podléhá představě, že
klient uznává jejich reprezentaci za efektivní, pouze jsou-li na
protistranu „ostří“ a „nedají protistraně nic zadarmo“. To svádí
k přijetí kompetitivního stylu i lidi, kteří tohoto založení nejsou.
Znovu nám nezbývá než zopakovat, že výhry takto získané
nemusí vždy přinést klientovi ani uspokojení, ani přijatelné
a dlouhodobě udržitelné řešení. Pokud Váš klient trvá na
používání kompetitivního stylu a Vám samotným tento styl
nevyhovuje, doporučujeme, abyste s klientem rozebrali, proč na
použití stylu trvá a zvlášť proč si myslí, že budou jeho zájmy lépe
29
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ochráněny tímto stylem. K vysvětlení volby jiného než
kompetitivního stylu Vám může napomoci následující úvaha
o udržitelnosti dohody.
Uspokojením oponenta k udržitelné dohodě
Jelikož jsme se k úvaze, co nejvíce ovlivňuje stabilitu dohody,
dostali při rozboru kompetitivního vyjednávacího stylu,
vysvětlíme si tuto problematiku hned u tohoto vyjednávacího
stylu. Ovšem podobně platí i při použití ostatních vyjednávacích
stylů.
Právě kompetitivní styl, který dotlačí oponenta k dohodě, která
je pro něj věcně jen těžko přijatelná, a zároveň k řešení, dospěje
všemi možnými prostředky bez dodržení pravidel fair-play
souboje, riskuje ohrožení stability ve smyslu udržitelnosti
dohody. Pokud navíc role, kterou oponent sehrál při hledání
řešení, se mu jeví jako nedůstojná, pak téměř není šance, že se
dohoda prosadí a nebude ze strany oponenta bojkotována či
jinak ohrožena.
Z pohledu oponenta, ale i z pohledu efektivního vyjednavače
usilujícího o stabilní dohodu, je třeba při vyjednávání uspokojit
tři hladiny spokojenosti oponenta. Těmito hladinami jsou:
věcná, procesní a osobní spokojenost. Nejhlouběji leží hladina
věcná, kdy záleží na tom, zda výsledek vyjednávání, resp.
dosažená dohoda, dokáží alespoň minimálně uspokojit obě
strany vyjednávání, tj. leží ve vyjednávacím prostoru, kdy je
výsledná dohoda lepší než BATNA každé ze stran. Nad touto
hladinou se rozprostírá hladina procesní spokojenosti
představovaná fair-play pravidly dodržovanými v procesu
vyjednávání. Ta je naplněna, pokud obě strany považují
dosaženou dohodu za možná ne příliš příznivou ve věcném
slova smyslu, ale za férově sjednanou. A naopak, i příznivý
výsledek dosažený neférovým způsobem si leckdy vyslouží
odmítnutí strany, jež se cítí tímto jednáním podvedena. Nejvýše
položená, ale naprosto klíčová pro stabilitu dohody, je hladina
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osobní, ve které se odráží spokojenost v podobě hodnoty
„keeping of one’s face“ neboli zachování si vlastní tváře či
důstojnosti. Ani když dosažená dohoda přisuzuje oponentovi
lepší výsledek než BATNA a při vyjednávání nebyly použity
neférové triky, nemusí být oponent ochoten na dohodu
přistoupit nebo jí dodržovat, bylo-li dohody dosaženo za cenu
ztráty jeho důstojnosti.9

Zdroj: Jiří Plamínek, Konflikty a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné
vydání, str. 104 a 105.
9

Vysvětlení této zákonitosti postavené na třech hladinách spokojenosti bylo
inspirováno a částečně převzato z publikace Jiřího Plamínka, Konflikty
a vyjednávání, GRADA 2012, 3. upravené a doplněné vydání, str. 104 a 105.
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Co z tohoto popisu hladin spokojenosti a reakce stran na
dosažení spokojenosti v jednotlivých hladinách vyplývá? Že
zatímco vyjednávání se velmi často soustředí na hladinu věcnou,
tj. nalezení řešení racionálního jádra konfliktu ve věcné hladině,
procesní a hlavně osobní hladiny nepoutají naši pozornost
s takovou intenzitou, přičemž ovšem z pohledu stability dohody
jsou tyto hladiny ještě důležitější než hladina věcná. Z pohledu
strategie vyjednávání pak lze vyvodit závěr, že i v případech, kdy
nelze obě strany uspokojit ve věcné hladině, mělo by být o to
více dbáno na spravedlivý proces vyjednávání, a o to více
chráněna osobní důstojnost té strany, která v rámci dohody měla
učinit nebo učinila nějaký ústupek.10
Principiální vyjednávací styl
Právě na možnost uspokojení hladiny procesní spokojenosti
reaguje principiální vyjednávací styl akcentující profesionalitu
vyjednavačů a objektivitu kritérií. Hlavní výhodou tohoto stylu
je, že přistoupí-li obě strany na použití kritérií, která obě strany
považují za objektivní, rázem se dostaneme přímo
k racionálnímu jádru konfliktu a konflikt můžeme řešit jako
pouhý problém, právě za pomoci těchto kritérií. Pokud jsou
kritéria či pravidla formulována například pro určité odvětví
určitou profesní organizací, můžeme použít tato pravidla
a kritéria. Umocňuje to tak profesionalitu vyjednavačů založenou
většinou na jejich příslušnosti k dané profesi a zkušenosti
s vyjednáváním sporů v rámci této profese.
Hlavní nevýhodou tohoto stylu je, že v případě sporů, kdy
racionální jádro konfliktu je obaleno a překryto emočním
obalem, lze jen stěží tento styl aplikovat. Pokud se aplikuje i
v těchto případech, kdy jedna strana prostě trvá na tom, aby ta
druhá strana byla „rozumná“, přistoupila na její „objektivní
10

Více se o vhodnosti postupovat s respektem k důstojnosti oponenta
uvádíme v kapitole nazvané „Připravte pro oponenta ústupovou cestu, resp.
most“, kde rozebíráme čtyři klasické překážky dohody.
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kritéria“ a podřídila se jejímu „racionálnímu řešení“, je jen malá
šance na stabilní dohodu nebo dohodu vůbec.
Někdy může i v případech, kdy se jedná spíš o emocí prostý
problém, dojít k jakémusi vpádu emocí do vyjednávání, pro
strany nečekanému. V žádném případě nelze projevené emoce
ignorovat. Naopak je potřeba je legitimovat, například jejich
pojmenováním a uznáním jejich oprávněnosti a výskytu v místě,
kde se objevily. Člověka tyto emoce projevujícího proto není
vhodné přerušovat. Podle intenzity projevu emoce lze usuzovat
na její průběh. V podstatě až v momentě jejího odeznění lze
vhodnou formulací na tuto emoci a situaci jejího vpádu reagovat.
Nejdůležitější je přitom dbát, aby osobní důstojnost nebyla ani
poškozena ani ohrožena.
Kooperativní styl vyjednávání
Nejnáročnějším, ale také nejvýhodnějším pro obě strany je
kooperativní vyjednávací styl, který je založený na hluboké
důvěře stran a na společném hledání a vytváření nových hodnot.
V podstatě se v něm obě strany snaží obhájit a prosadit své
vlastní zájmy a přitom respektovat a napomoci realizaci
zájmů protistrany. Problematické je, že není-li kooperace
oboustranná, je pro stranu, která kooperaci prosazuje
a dodržuje, jednání nevýhodné až nebezpečné. Pokud totiž
protistrana spolupráci jen šikovně předstírá, je to pro ni velmi
výhodné, neboť jí to umožní zjistit velmi cenné informace
o zájmech strany spolupráci nabízející. Tyto informace jí pak
mohou napomoci k získání převahy ve vyjednávání o dohodě.
Vzpomeňte si na to, co jsme již říkali o správném odhadu
BATNY oponenta. Proto je třeba jen velmi opatrně nabízet
spolupráci a v podstatě v rámci celého vyjednávání
kontrolovat, zda protistrana neztratila motivaci ke
spolupráci a nepoužívá tohoto stylu za účelem podvodného
získání převahy.
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Virtuální styl vyjednávání
Tento styl je sice co do své převahy nad ostatními styly velmi
silný, ale to pramení z toho, že vyjednavač se v tomto případě
nepotřebuje a vlastně ani nechce dohodnout. Nejde-li však
o dohodu, co je cílem tohoto vyjednávání? Obvykle jde
o získání nějaké výhody předstíráním zájmu o dohodu.
V zadání vyjednavače jsou tedy dva pokyny: nedohodnout se
a neprozradit se. K naplnění tohoto zadání používá virtuální
vyjednavač řadu taktik, někdy silně matoucích. Tak například
svádí jednání na slepé stezky, kde se rád věnuje méně
významným
či
dokonce
zcela
bezvýznamným
pseudoproblémům. Mimořádně vyzdvihuje a věnuje se osobní či
naopak formální a procesní stránce vyjednávání. Pokud přeci jen
vyjednávání směřuje k dohodě, pak znovu otevírá už uzavřené
části jednání a vrací ho do předchozích stádií. Nebo naopak
může velmi nečekaně obvinit Vás nebo Vašeho klienta, že
nesměřujete k dohodě nebo že dosažení dohody zdržujete či mu
jinak bráníte.
Objevit příčinu toho, proč se vyjednavač s Vámi nechce
dohodnout, je možné jen někdy. Někdy je také virtuální
vyjednávání jen hrou o čas a může se změnit na jiný styl poté, co
se virtuální vyjednavač dozví nějakou informaci, kterou
považoval za zásadní pro vyřešení sporu či dosažení dohody.
Odhalit to, zda se jedná o virtuálního vyjednavače, nemusí
naopak být nemožné nebo příliš těžké. Předně je potřeba se
ujistit, že jde o virtuálního vyjednavače s výše zmíněným
zadáním a nikoliv pouze o chaotického či jinak zmateného
vyjednavače. Tomu může napomoci stanovení pravidel
a pořádku pro vyjednávání. Ve vymáhání dodržování pravidel
a pořádku musíte vytrvat. Minimálně se tím vyhnete obvinění, že
vyjednávání brzdíte Vy nebo Váš klient. Další možnou taktikou
je sběr informací o možném důvodu pro virtualitu, tj. cílenou
neochotu se dohodnout. O něco přímější je postup, kdy
vyjednavači sdělíte, že máte takové podezření, a zároveň ho
vyzvete, aby Vaše obavy rozehnal, a to nejlépe nějakým
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konkrétním návrhem či činem. Můžete také upozornit na
existenci své BATNY a možnosti ukončit toto vyjednávání
odchodem Vaší strany od stolu. Případně můžete navrhnout
přerušení vyjednávání, které – jde-li o hru o čas – virtuální
vyjednavač nejspíš smí přijmout. Můžete mu ponechat možnost
zvolit dobu přerušení. I to někdy napomůže a odhalí více o jeho
skutečných cílech. Minimálně to neplýtvá Vašim a klientovým
časem a energií.
Destruktivní a obětavé vyjednávání
V destruktivním vyjednávání nejde o prosazení vlastních
zájmů, ale o zničení, resp. porážku či prohru většinou bývalého
partnera, často vnímaného jako konkurenta. Jedinou obranou je
včasné rozeznání, co je cílem, a rychlé ukončení vyjednávání i za
cenu toho, že některé Vaše či klientovy požadavky zůstaly
neuspokojeny. Prodlouženým vyjednáváním vystavujete sebe
a klienta dalším útokům a dalším porážkám.
U obětavého vyjednávání jde většinou o nerovnost, která Vám
či Vašemu klientovi přinese krátkodobou výhodu, ale ta může
v dlouhodobějším horizontu přerůst v nevýhodu nebo
minimálně v pocit zavázanosti druhé straně. Působí zde
zákonitost protislužby neboli reciprocity. Podle této zákonitosti
nás služba, kterou nám někdo prokázal, nebo dar, který nám
někdo dal, zavazuje k jednání v jeho prospěch v našich dalších
společných jednáních. Tento závazek samozřejmě není
vymahatelný, ale v pocitové rovině existuje, a jak jsme již dříve
poukázali, je to právě pocitová rovina, ve které se odehrávají
komunikační transakce, a proto je sama existence pocitu
zavázanosti velmi významná.
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V.

Vyjednávat znamená komunikovat

Již dříve jsme zmínili, že efektivní komunikační návyky
považujeme za klíčové pro úspěšné vyjednávání. Proto bychom
si měli říci něco více o tom, jak spolu komunikujeme.
Velmi nám v tom pomůže analýza komunikačních transakcí,
kterou zpracoval profesor Friedemann Schulz von Thun, resp. ta
část jeho analýzy, které se zkráceně říká komunikační čtverec.
Základním tvrzením von Thunovy analýzy je, že schopnost
pochopit, resp. vysvětlit si sdělení od jiné osoby závisí na
schopnosti správně si vyložit duševní pochody a mezilidské
faktory ovlivňující komunikaci.11
Abychom se byli schopni přiblížit von Thunově analýze co
nejvíce, předložil on sám pro tuto analýzu ukázkový příklad
manželského páru, který jede městem. Auto řídí manželka.
Ve městě jedou běžnou rychlostí, a když se v jednom momentě
blíží k semaforu, prohlásí manžel coby spolujezdec: „Hele, svítí
zelená“. K analýze tohoto sdělení použijeme komunikační
čtverec a jeho pomocí „dešifrujeme“ manželovo sdělení, ale
i širší rámec komunikace.

11

Popis a vysvětlení jak dle profesora Friedemanna Schulze von Thun
fungují komunikační transakce, resp. jakým vlivům podléhají, byl inspirován
a částečně převzat z publikace Matthiase Schrannera, Umění vyjednávat
a přesvědčit v obtížných situacích, GRADA 2011, první vydání, str. 34-37.
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Zdroj: Matthias Schranner, Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích, GRADA
2011, první vydání, str. 34.

Na vrcholu čtverce stojí prosté věcné sdělení. V tomto smyslu
je sdělení prostým konstatováním nějaké skutečnosti. V našem
případě nám ve věcné rovině sděluje, že na semaforu, ke kterému
se auto blíží, svítí v okamžiku, kdy toto manžel manželce sděluje,
zelená.
V další rovině, kterou nazval von Thun apel, je obsah sdělení
přeformulován do jakési výzvy, která požaduje, aby ten druhý
(komunikační partner) něco udělal nebo naopak neudělal.
V našem případě můžeme usuzovat, že manžel manželku
nabádá, aby přidala a semaforem, resp. křižovatkou, na zelenou
projela.
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Do další roviny se promítá to, čemu dal von Thun název sdělení
o sobě. Strana, která sdělení poskytuje, nabízí protistraně náhled
do toho, co je pro ni důležité a jak to ona sama vidí. Každé
sdělení tak vypovídá něco o autorovi tohoto sdělení. Co
vypovídá sdělení o manželovi v našem případě? Přinejmenším
nám odhaluje to, že nesedí v autě „jako pecka“, ale že průběh
jízdy sleduje a dokonce komentuje. Možná, že také pospíchá.
Poslední, ale neméně významnou je rovina vztahová. Tento
aspekt je v podstatě rozšířenou analýzou vztahu mezi
komunikačními partnery. Základní otázkou zde je, co si o sobě
navzájem strany myslí. V našem případě je možno položit si
v této souvislosti tyto otázky: Co si myslí manžel o manželce
jako řidičce? Považuje ji za stejně zručnou jako je on sám? A co
si myslí ona o jeho poznámce? Bere ji z pozice rovnocenného
partnera jako výzvu k projetí semaforu, protože oba spěchají
a chtějí být na místě dřív, nebo z pozice partnera v podřízeném
či podřazeném postavení jako nemístnou kritiku jejích řidičských
schopností?
Tolik
k analýze
komunikovaného
sdělení
z pohledu
komunikujícího partnera, tj. autora sdělení. Celá věc se ovšem
komplikuje ještě dále tím, že ve stejných čtyřech rovinách může
být sdělení i přijímáno. V této souvislosti se někdy mluví
o takzvaných čtyřech uších naslouchajícího partnera. Podle
toho, kterou rovinu naslouchající partner upřednostní, může
sdělení vyvolat u naslouchajícího partnera, tj. adresáta sdělení,
zcela rozdílnou reakci.
Tak například soustředí-li se manželka na věcné zvládnutí
situace, pak nejspíš odpoví, nebo si pro sebe pomyslí: „Dík.
Vidím (zelenou) a projedu to“. Pokud je citlivá na manželovy
pobídky, tak může dokonce odvětit: „Jasně, přidám.“ Bude-li se
spíše soustředit na manželovo sdělení o sobě, může sice přidat,
ale nevrle celou situaci komentovat větou: „Už zase spěcháš?“.
Pokud si jako řidička sice věří, ale komandování manžela jí
připomíná její podřízenou roli v jejich vztahu, může odseknout:
„Jestli chceš, můžeš řídit sám“.
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K tomuto popisu nutno ještě dodat, že celá interakce je navíc
podřízena dalším zákonitostem, které její průběh a výsledek
ovlivňují. První zákonitost je zákonitost, jež nám objasňuje, že
příčinou nezdařené dohody nebo dokonce hádky nezřídka
bývá nepřesná komunikace. V našem případě nechal manžel
na úrovni sdělení, jímž je prosté konstatování, že na semaforu
před nimi je zelená, manželce velký prostor k jejímu výkladu
toho, co tím chtěl vlastně říci a jakou reakci od ní očekává.
Zvolí-li si manželka jako naslouchací ucho rovinu vztahů
a odsekne manželovi, ať jde řídit on, pak máme namísto zdařilé
dohody blízko k hádce. Takové hádce se šlo vyhnout jednoduše
tím, že by manžel zvolil přesnější komunikaci. Pokud například
opravdu spěchá, mohl říci: „Prosím tě, přidej! Já musím být dnes
v práci dřív“.
K této zákonitosti se přidává další zákonitost, podle níž
nevybereme-li pro naslouchajícího rovinu, v níž mu sdělení
zasíláme my, tj. autor sdělení, pak si adresát sdělení vybere
tuto rovinu sám. Nejčastěji si přitom vybere vztahovou rovinu
a to z toho důvodu, že vztahová nebo pocitová rovina je tou
nejobvyklejší ve smyslu nejpřirozenější rovinou pro většinu z nás
ve většině situací.
Poslední zákonitost nás nabádá, abychom se zamysleli nad tím,
zda se autor sdělení či adresát cítí jeden druhému nadřazeni nebo
naopak podřazeni. Tento rozpor ve vztahové rovině může
vyvolat naprosto odlišnou reakci partnera, než jakou jste
původně očekávali. Tak například zločinec s rukojmím se často
cítí partnerovi, tj. policii, která ho obklopila a snaží se s ním
vyjednávat, nadřazen, neboť má pocit, že může, díky existenci
rukojmích, na policisty vyvíjet nátlak a klást si podmínky pro svůj
útěk.
K popisu ještě dalších zákonitostí či pravidel a také strategií,
které se týkají efektivní komunikace a úspěšného vyjednávání, se
dostaneme ještě dále. Teď si řekneme něco o tom, že svou roli
ve vyjednávání hraje kromě komunikace také mlčení
a naslouchání.
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VI.

Umění naslouchat a umění mlčet

Vedle ničím nenahraditelné výměny informací ve formě
vzájemných sdělení je součástí vyjednávání také naslouchání
a někdy i mlčení.
Jak správně naslouchat
Naslouchat není ani v nejmenším totéž jako mlčet. Mlčení
vyžaduje jediné: Nechat druhého domluvit a neskočit mu do řeči
dříve, než skončil svou řeč. Naslouchání vyžaduje daleko více:
Musíme se soustředit na předkládané argumenty a přitom nechat
druhému prostor, aby je přednesl, a sami přitom nezasahovat do
této prezentace nejen nevhodným vpadnutím do řeči, ale
především tím, že si na předkládané argumenty tvoříme vlastní
názor a tímto názorem „filtrujeme“ sdělované informace.
Naslouchat v pravém slova smyslu znamená bez jakéhokoliv
okamžitého hodnocení nebo dokonce okamžité kritiky přijímat
obsah sdělení a nechat druhému prostor, aby nám on sám
vysvětlil, jak a co tím myslel. Zejména tento prostor pro
vysvětlení je velmi důležitý a posiluje již dříve zmíněnou
udržitelnost dohody a spokojenost v rovině osobní, neboť je-li
nám nasloucháno, cítíme to jako projev respektu k nám
samotným, k našim zájmům, a v neposlední řadě i k našim
hodnotám.
Častou chybou nezkušených vyjednavačů je, že se soustředí jen
na svou stranu a své argumenty. Argumenty protistrany buď
vůbec neposlouchají, nebo je poslouchají jen tak napůl,
přemítajíce v podstatě stále jen o tom, jak nejlépe předložit
a odůvodnit své argumenty nebo jak vyvrátit argumenty
protistrany. Někteří vyjednavači se dokonce nechají strhnout do
pocitové roviny a soustředí se pouze na emotivně nabitá slova
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nebo spíš jen na pocitovou rovinu sdělení.12 Takto pojaté
„naslouchání“ může vést spíš k eskalaci konfliktu než k řešení a
k dohodě, jak bylo popsáno výše na případu manželského páru
při průjezdu městem.
Jiné, někdy se mu říká analytické, naslouchání se soustředí na
věcnou rovinu sdělení a také na obsah sdělení z pohledu sdělení
o sobě, neboť analyzuje obsah sdělení po věcné stránce a po
stránce toho, co nám sdělení říká o jeho autorovi. Takové
naslouchání vede k hlubšímu pochopení autora sdělení i sdělení
samotného. Významnou technikou podporující tento druh
naslouchání je technika tzv. aktivního naslouchání, kdy
naslouchající nepřerušuje projev protistrany, ale ve chvílích
odmlky na straně oponenta shrnuje, co oponent přednesl,
a přitom se ujišťuje, že významu přednesených argumentů sám
naslouchající porozuměl, a to asi takto: „Jestli jsem Vám dobře
rozuměl, záleží Vám především na tom, aby… Pochopil jsem
Vás správně?“ nebo „Zdá se mi, že je pro Vás nesmírně důležité,
abychom… Je tomu tak?“.
Kdy mluvit a kdy mlčet
A teď ještě k úloze či hodnotě mlčení. Jistě znáte toto staré
přísloví: Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Ve vyjednávání platí toto
pravidlo obdobně. Rozhodně byste měli dopředu vědět, co
chcete říci, a při vyjednávání sdělit jen to, co jste se dopředu
sdělit rozhodli. Přílišné vysvětlování a příliš horlivé
odůvodňování může být někdy na škodu. Zrovna tak přílišné
mluvení obecně, neboť sdělujete více informací, než je třeba,
a informace (například i sdělení o sobě) mají vysokou hodnotu.

12
Další významné postřehy o povaze a úloze naslouchání v rámci vytváření
vlastní argumentace a reakce na argumentaci protistrany lze najít v kapitole
č. 5 „Schopnost naslouchat – Slyšet člověka v hluku“ v knize Gerryho
Spence, Jak správně argumentovat a pokaždé zvítězit, nakladatelství
ALTERNATIVA 1996, str. 71-77.
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Pozor na zkušeného vyjednavače, který ve Vás navodí
přesvědčení, že mu dělá potěšení Vás poslouchat. Takový
vyjednavač dokáže správně směřovanými otázkami a uznalými
poznámkami zjistit od Vás řadu informací, které jste původně
neplánovali mu sdělit. Podobně si zkušený vyjednavač může
pomoci tím, že udělá takové pauzy ve svém projevu, že to
nevydržíte a začnete sami mluvit. Nebo Vás přiměje k řeči
pokyvováním hlavy či lehkým ponoukáním rukou naznačujíc
Vám povzbuzení k projevu. Nenechte se takto vyprovokovat
a mluvte jen, budete-li si to přát a budete-li mít co sdělit.
Nasloucháním, porozuměním a prokazováním úcty
ke stabilní dohodě
Dále je namístě zmínit, že naslouchání má ještě další, a to velmi
podstatný účinek nebo spíš roli v dosahování či podpoře
dohody. Aby jednání mohlo skončit úspěšně, tj. dosáhnout
stabilní dohody, musí být splněny následující tři podmínky.
Dohoda dosažená bez splnění těchto podmínek nebývá stabilní.
Naopak ovšem pouhé splnění těchto podmínek nezaručuje
dosažení dohody.13
První podmínkou je to, že partneři vyjednávání musí dostat
prostor a čas pro sdělení svých argumentů, ale také
hodnotových názorů a konkrétních požadavků. Navíc je zde
třeba dodržovat procesní pravidla chránící fair play. Pokud je
například jedné straně ponechán větší prostor pro předložení
a obhájení jejích argumentů a požadavků, může být stabilita
dohody ohrožena, protože strana s menším prostorem ji může
považovat za nespravedlivou. Proto nikdy nepodceňujte
důležitost naslouchání a ponechání prostoru oběma stranám
k vyjádření se, a to nejen k věcné stránce konfliktu.
13

Vysvětlení této zákonitosti postavené na třech sine qua non podmínkách
bylo převzato z publikace Jiřího Plamínka, Konflikty a vyjednávání,
GRADA 2012, 3. upravené a doplněné vydání, str. 73 a 74.
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Další podmínkou je, aby strany vyjednávání získaly pocit, že jim
bylo dostatečně nasloucháno a jejich názory, argumenty
a požadavky byly správně pochopeny. Pro nás právníky je
jakousi podmíněnou reakcí okamžité hodnocení, tím myslíme
právní hodnocení, předneseného argumentu či názoru. Ovšem
namísto naší formulace obsahující právní hodnocení je daleko
efektivnější nechat stranám, a to i straně klienta, možnost
vyjádřit se svými slovy a poté toto prosté sdělení zopakovat
a ujistit se, že obě strany sdělení chápou stejně a správně. Čas
strávený budováním vzájemného pochopení a utvrzováním se
o správnosti pochopení výrazně podporuje stabilitu dohody, a
o to by nám mělo jít především.
Poslední podmínkou je podmínka související s osobní
důstojností stran. Tato podmínka vyžaduje, aby byly strany
přesvědčeny, že jejich názory, argumenty a požadavky byly,
jsou a budou brány vážně a budou respektovány, ve smyslu
že jim bude prokazována úcta. Zdá se, že na splnění této
podmínky není nic těžkého. Přesto však je právě v rovině osobní
důstojnosti třeba velké opatrnosti a ohleduplnosti. V podstatě je
vždy třeba náležitě respektovat osobní důstojnost a prokazovat
úctu protistraně, ale i vlastnímu klientovi, a to nejen k jeho osobě
jako takové, ale i k jednotlivým postojům a názorům tyto postoje
reflektujícím. S názory protistrany nebo vlastního klienta
nemusíte souhlasit, musíte je však bezpodmínečně respektovat
a tento respekt stranám projevovat. Jinak ohrožujete stabilitu
budoucí možné dohody. Platí, že pokud je byť i výhodné
dohody dosaženo nedůstojně, může dohodu strana odmítnout či
ji jinak sabotovat.
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VII.

Strategie a taktika vyjednávání

Právě se dostáváme k samému jádru toho, z čeho se vyjednávání
skládá, resp. jakési techniky nebo metodologie vyjednávání.
V této kapitole se budeme zabývat výběrem strategie a jejim
propojením s taktikou v rámci vyjednávání.
Cíl, strategie a taktika - pokus o vysvětlení jejich
vztahu
Již dříve jsme Vám doporučovali seznámit se s vyjednávacími
styly, naučit se je rozpoznat a hlavně si uvědomit, že jejich výběr
signalizuje preferované hledisko úspěchu. Dalším důležitým
aspektem, kterému je třeba věnovat pozornost, je volba strategie
a taktiky.
Základním faktorem ovlivňujícím výběr strategie a taktiky je cíl.
Cíl je nejlépe popsatelný jako určitý stav, do nějž se chcete
vyjednáváním dostat, a to včetně důvodů, proč se chcete do
tohoto stavu dostat. Těm říkáme motivy. Pokud posuzujeme cíl
jako jakousi oblast, kde se hodláme v závěru vyjednávání
ocitnout, pak strategie je obecnější přístup neboli směřování
Vašeho vyjednávání, kterou použijete, abyste se mohli do této
oblasti přesunout, a taktika jsou jednotlivé kroky, které v rámci
tohoto obecného přístupu použijete, abyste se tam dostali.
Taktika je tak jakousi konkretizací strategie v dílčích krocích.14
Čtyři základní strategie
Nelze říci, že existují nějaké zaručeně úspěšné strategie, jak
dosáhnout vytýčeného cíle. Už proto, že cílů a motivů k výběru
14

Vysvětlení vztahu mezi cílem, strategií a taktikou bylo převzato z
publikace Matthiase Schrannera, Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných
situacích, GRADA 2011, první vydání, str. 56 a 57.
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cílů je neskutečně mnoho a ještě více je kombinací cílů a motivů,
budou se strategie co do úspěšnosti lišit právě podle zvolených
cílů a motivů. Ovšem ve své podstatě existují čtyři základní
strategie, a těmi jsou:
•
•
•
•

vyvíjení tlaku,
uhýbání,
vyhovění,
partnerství.15

Na začátku bude naším úkolem popsat, jak jednotlivé strategie
fungují, abychom mohli lépe porozumět, jaké možné strategické
přístupy lze navolit.
Je-li si Váš protivník jistý svým vlivem, resp. svou mocí
(například díky mimořádně silné BATNĚ), pak může použít
kompetitivní vyjednávací styl a jeho hlavní taktikou nejspíš bude
vyvíjení nátlaku na Vás či Vašeho klienta. Rozpoznáte to tak, že
bude zřejmé, že cílem protistrany je v tomto případě její vítězství,
aniž ji zajímá, co se po vyjednávání stane např. se vztahem mezi
oběma stranami. Zvolíte-li v tomto případě stejnou strategii,
povede nejspíš vyjednávání namísto k dohodě k eskalaci
konfliktu. Neznamená to ovšem, že pro strategii postavenou na
vyvíjení tlaku není ve vyjednávání místo. Je totiž ještě jiný druh
vyvíjení tlaku, který má spíš formu vytrvalého vyvíjení iniciativy
zdůrazňující touhu po dosažení dohody v oblasti vlastního cíle,
ale doprovázené vůlí ustoupit v některých jiných oblastech.
Například tam, kde jsou zájmy nekonfliktní, nebo tam, kde
ústupek nepředstavuje porážku v oblasti vlastního cíle. Tak lze
dospět k dosažení vlastního cíle v určité oblasti a k celkově
uspokojivé dohodě pro obě strany.

15

Popis a vysvětlení fungování základních čtyř strategií byly inspirovány
a částečně převzaty z publikace Matthiase Schrannera, Umění vyjednávat
a přesvědčit v obtížných situacích, GRADA 2011, 1. vydání, str. 57-60.
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Uhýbání je pouze dočasnou strategií obvykle oddalující střet
komunikačních partnerů v nějaké citlivé oblasti. Pokud je
opravdu možno spolehnout se na to, že dojde ke změně, která
ovlivní situaci ve Váš prospěch, a je-li možno dočasnost této
strategie omezit snesitelnou dobou oddálení střetu, má tato
strategie své opodstatnění. Její výhodou je, že Vás nestojí příliš
energie a komunikačnímu partnerovi může energii ubírat
a částečně ho vyčerpávat právě oddalováním souboje. Je také
velmi vhodnou strategií, pokud protistrana zvolí metodu útoku
a vy necháte útok namísto odvety vyznít do prázdna.
Z dlouhodobého hlediska nebo spíš jako základní strategii ji
ovšem nelze považovat za úspěšnou, protože nevede k dosažení
dohody a k dosažení cíle. Naopak „vyklizením bitevního pole“
předáváte vliv a moc protistraně.
Vyhovění je formou ústupku a deklarací pro protistranu, že jste
připraveni k partnerství a kooperativnímu vyjednávacímu stylu.
Samozřejmě že neočekáváme, že se vzdáte svého cíle v plné šíři.
Ovšem částečný ústupek podpořený recipročním ústupkem
protistrany je velmi vhodným a někdy i výhodným signálem vůle
k dohodě.
Zdaleka nejvýhodnější je pro strany strategie partnerství,
protože přináší možnost vyhovět nebo přinejmenším zohlednit
cíle a motivy obou stran. Pro její uplatnění však potřebujete
nejen dobrou znalost motivů oponenta, ale také důvěru, že této
strategie, resp. kooperativního vyjednávacího stylu nepoužije
s cílem získat od Vás více informací a podstatě Vás „obehrát“.
Nedůvěřujete-li proto protistraně, pak tuto strategii nemůžete
použít.
A ještě jednu strategii tady zmíníme, abychom celé pojednání
uzavřeli o něco optimističtěji. Nelze-li s protistranou
spolupracovat, lze někdy dosáhnout poměrně uspokojivé
dohody strategií kompromisu. Nemusíme ani trvat na tom,
abychom si ve všech bodech vyšli vstříc a setkali se „na půli
cesty“. Lze se dohodnout, že v některých bodech vyhovíme víc
jedné straně a toto vyhovění vyvážíme ústupkem druhé strany
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v jiných bodech. Budou-li obě strany s dohodou alespoň
relativně spokojeny, pak je i tato strategie úspěšná minimálně
v tom ohledu, že se jejím uplatněním dospělo k dosažení
dohody.
Jakou strategii použít?
Při samotné volbě strategie se uplatní ještě další faktory než jen
samotný cíl a jeho motivy. Především bude volbu strategie
ovlivňovat to, jak důležité je pro strany dospět k dohodě.
A to naopak bude určeno tím, jaké následky budou strany
spojovat s krachem jednání a jaké s uzavřením dohody, byť ne
zcela uspokojivé.
Dále bude záležet na tom, jaké zájmy lze identifikovat na
obou stranách. Čím více najdete společných či alespoň
nekonfliktních zájmů, tím lehčí bude se dohodnout. V případě
převahy protichůdných zájmů bude cesta k dohodě obtížná, ne-li
zcela uzavřená.
V neposlední řadě půjde i o to, jaký vztah panoval mezi
stranami před vznikem konfliktu a jaký vztah hodlají strany
mezi sebou uchovat pro dobu po skončení vyjednávání.
u přátel, osobních či obchodních partnerů bude panovat větší
důvěra a projeví se snaha o udržení či obnovení dlouhodobých
dobrých vztahů. Panují-li mezi stranami dobré vztahy, mohou se
strany dokonce rozhodnout k dohodě nedospět v zájmu
zachování dobrých vztahů a k vyjednávání se vrátit někdy zcela
jindy, popřípadě po celkové změně situace. Vůle k udržení
dobrých vztahů může také napomoci k volbě vyhovění, resp.
ústupku či ke kompromisu.
Ať už se rozhodnete pro použití jakékoliv strategie, důležité je,
abyste její využití a její výhody a nevýhody řádně
prodiskutovali se svým klientem, kterého jako právníci
zastupujete. Navíc byste si měli domluvit, jak budete
postupovat, když s touto strategií nebo s jednotlivou taktikou
v rámci této strategie neuspějete, neboť se neposunete blíže
47

Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

k dohodě. Také pokud se v rámci vyjednávání vyjeví nové
skutečnosti či změní-li oponent strategii či taktiku a Vy budete
nuceni svou strategii tomu přizpůsobit, nesmíte zapomenout na
to, že jednáte coby zástupci klienta. Musíte vždy dát klientovi
možnost činit ta základní rozhodnutí, ke kterým patří i to, kam
chce vyjednávání směřovat. Pokud toto porušíte, začnete
taktizovat a přeberete iniciativu ve vyjednávání, vystavujete se
nebezpečí, že to klient bude cítit jako Vaše vměšování se do
konfliktu samotného a podsouvání Vašich zájmů na místo, kde
máte hájit jeho zájmy. V extrémních případech to pak bude
klient považovat za překročení Vašeho mandátu nebo dokonce
etický prohřešek.
Proto byste měli klientovi předem vyjevit Vaši strategii a sdělit
mu co nejsrozumitelněji, o co se budete snažit a jak to budete
prosazovat. Nastane-li pak v rámci vyjednávání změna ovlivňující
toto původní nastavení, měli byste vyjednávání přerušit
a požádat o čas pro projednání dalšího postupu se svým
klientem. Jisté je, že sice hrozí, že vyjednávání ztratí dynamiku,
ale pokud tak neučiníte, můžete naopak Vy ignorováním změny
a nutnosti projednat další postup vyjednávání ztratit svého
klienta.
Co je to taktika?
Jestliže je i u strategie obtížné mluvit o její efektivitě v širším
slova smyslu, pak u taktiky je to naprosto nemožné. Taktiku je
třeba volit a používat v závislosti na aktuálním vývoji situace, síle
vlivu stran, zvoleným cílům a motivům, Vašemu osobnímu
vyjednávacímu stylu, vyjednávacímu stylu uplatňovanému
oponentem, apod. Existuje prostě široká paleta možností, které
jsou Vám jako taktika k dispozici, a jejich výběr je ovlivněn celou
řadou faktorů. Je na Vás, abyste rozpoznali, kterou taktiku je
vhodné a kterou je méně vhodné použít. Lze tedy hovořit
o vhodném výběru v daný okamžik, nikoliv o zaručeně
efektivním postupu.
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Rovněž není v našich silách, abychom zde popsali a předali Vám
nějaký ucelený soubor či přehled taktik. Jak už bylo zmíněno
výše, taktiky doplňují arzenál každého vyjednavače podle jeho
osobního vyjednávacího stylu a podle jím zvolené strategie. Je-li
možné učinit nějaké přirovnání, pak strategie je jako volba
vhodného oblečení pro danou příležitost, jež je vždy ovlivněna
osobním stylem a osobností nositele tohoto oblečení. Taktika je
ještě detailnější. Něco jako doplňky činící toto základní oblečení
pro danou příležitost více nebo méně vhodným a ještě více
akcentujícími osobnost jejich nositele.
Některé matoucí a zneužívané taktiky
Za důležité považujeme seznámit Vás s nejčastěji používanými
matoucími či jinak zneužívanými taktikami proto, abyste je
dokázali včas rozpoznat a vyhnout se jim. Seřadili jsme je zde
podle vzrůstajícího stupně jejich nepříjemnosti z pohledu
vyjednavače, který je jim vystaven. Proto jsou taktiky objetí,
lichocení a slibů na začátku a taktiky defenzivy či osobního
útoku na konci našeho seznamu.16
(1) Taktika „objetí“ oponenta
Stejně jako některé bitvy mohou být rozhodnuty zcela mimo
bitevní pole ještě před bitvou, může i vyjednávání být
rozhodnuto nebo přinejmenším silně ovlivněno ještě
předtím, než strany zasedly k vyjednávacímu stolu. Zkušený
a jen minimálně lstivý vyjednavač Vás může zvát na pracovní
obědy, na sportovní akce či setkání s Vašimi společnými
přáteli a ještě než to zpozorujete, budete se cítit jeho
„prosbou“ přednesenou v rámci vyjednávání sice ohroženi
na svých zájmech a cílech, ale bude Vám trapné ho
odmítnout. V podstatě jednoduchá taktika založená na
16

Výběr a popis vybraných matoucích a zneužívaných taktik byl inspirován
a částečně převzat z publikace Matthiase Schrannera, Umění vyjednávat
a přesvědčit v obtížných situacích, GRADA 2011, 1. vydání, str. 67-77.
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zákonitosti reciprocity Vás „zaváže“ a vy se budete cítit
provinile nebo trapně. V každém případě jste velmi chytře
manipulováni do nevýhodné či alespoň nevýhodnější pozice.
(2) Taktika odvolávání se na precedent
Už jen samotný úvod k pokračujícímu jednání odvolávající
se na to, kam jsme se minule v našem vyjednávání dostali
a na čem už jsme se dohodli, může být silně manipulující.
Stejně tomu může být, pokud se oponent dovolává jiných
dřívějších nebo i jiných aktuálně probíhajících jednání. Takto
se může oponent zmínit o nabídce třetí strany, která je
Vašim konkurentem a jejíž nabídka je samozřejmě podstatně
lepší než ta Vaše. Pokud mu uvěříte a svou nabídku
zvýhodníte tak, abyste konkurenční nabídku trumfli, sedli
jste mu na lep.
Nemusí být pravda, že Váš oponent konkurenční nabídku
vůbec neobdržel nebo že nebyla tak výhodná. Jen využil
taktiky precedentu a dostal Vás tam, kde Vás chtěl mít, tj.
do kruhu konkurentů, kteří se snaží jeden druhého
předběhnout a přitom vyhovět jemu co nejvíce. Podaří-li se
Vám taktiku prohlédnout, máte jinou možnost. Musíte trvat
na tom, že situace nejsou srovnatelné, popřípadě pozměnit
svou nabídku tak, aby opravdu srovnání unikla! Pokud Vám
oponent uvěří, pak v podstatě otevíráte nové jednání
a můžete mu předložit svou nabídku v novém světle v celé
šíři. Pokud i nadále bude oponent považovat obě nabídky za
rovnocenné a dovolávat se lepší nabídky nějaké třetí strany,
můžete zareagovat tak, že se ho zeptáte, proč tedy tuto jinou
nabídku nepřijal. Tím, že oponent stále vyjednává s Vámi,
Vám naznačuje, že o dohodu s Vámi zájem neztratil. Pokud
tomu tak je, pak jistě chápete, že někde v jeho odvolávání se
na výhodnost další nabídky něco neklape.
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(3) Lži a nepravdy jako taktika
Ještě ostřejších taktik využívají ti, kteří jsou ochotni v rámci
vyjednávání použít minimálně nepravdy nebo dokonce lži.
Nejspíš byste se divili kolik seriózních a na první pohled
věrohodných lidí je ochotno lhát, jde-li jim o získání převahy
ve vyjednávání. Pokud není oponent Vašim konkurentem ve
Vašem oboru či na Vašem trhu a zdá-li se Vám jeho analýza
jako nepodložená nebo například odvolávka na nabídku třetí
strany jako pro tuto třetí stranu silně nevýhodná, věřte spíše
své intuici a nechte si tuto analýzu či nabídku předložit
a podrobně vysvětlit. Taková výzva k objasnění nebo
k prokázání faktů nebo argumentů, jež se jeví jako silně
nepravděpodobné, ukončí oponentovo „blafování“. Pokud
opravdu existuje konkurenční nabídka silně pod Vaší cenou,
nemáte nejspíš šanci dohodu uzavřít díky tomu, že neexistuje
prostor pro dohodu. Pokud taková nabídka neexistuje, pak
jste oponentovi prokázali, že svůj obor, výrobek, trh, apod.
znáte daleko lépe než on a že se od něj nenecháte vodit za
nos.
I když někdy může být výhodné lhát, nepoužívejte tuto
taktiku, neboť spřádání lží může utvořit síť, do které místo
výhodné dohody chytíte sebe nebo svého klienta. Z etických,
ale i z taktických důvodů vše, co říkáte, by měla být pravda.
Ovšem z taktických důvodů nemusíte vše, co je pravda, také
říkat!
(4) Sliby jako taktika
Když je někdo v úzkých a potřebuje se z takové situace
vysekat, pak slíbí hory doly. Proto je ke slibům třeba
přistupovat maximálně kriticky a s velkou obezřetností. Vždy
je třeba se ujišťovat, že sliby jsou a budou plněny a jejich
plnění požadovat a kontrolovat. Pokud se jedná o plnění
pokračující či plnění v budoucnu, pak je třeba stanovit
mechanismus nebo metodu takové kontroly a také určit, co
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se stane, nebude-li v plnění pokračováno nebo nedojde-li ke
slibovanému plnění v budoucnu.
Sami byste měli slibovat co nejméně. Někdy je třeba
odsunout plnění do budoucna a tak má plnění formu slibu.
Například, že uděláte maximum pro to, aby plnění
v budoucnu proběhlo. Tím v podstatě oponentovi říkáte, že
mohou nastat i takové skutečnosti, pro které k plnění
nedojde. Právě tato nejistota může bránit uzavření dohody
a je možné, že rizika s touto nejistotou spojená musíte lépe
prodiskutovat a část dohody odložit na dobu, kdy půjde tuto
nejistotu odstranit nebo kdy můžete rizika neplnění
minimalizovat.
(5) Neférové dovolávání se férového kompromisu
Pokud Váš oponent zjistí, že si zakládáte na tom být
považován za férového a rozumného vyjednavače, může se
pokusit Vás nachytat, a to takto: Nechá Vás jako prvního
předložit návrh (například ceny) a pak předloží svůj návrh
(cenu silně podhodnocenou, je-li v pozici kupce, či silně
nadhodnocenou, je-li prodávajícím). Nebo on sám přijde
s naprosto
nepřijatelným
návrhem
kupní
ceny
(podhodnocenou či nadhodnocenou cenou) a počká si na
Vaši reakci. Poté Vás vyzve, abyste přistoupili na
kompromis, čímž myslí sejití se na půli cesty. V případě, kdy
je kupcem, se bude dožadovat stanovení výsledné ceny jako
součtu jím nabízené podhodnocené ceny a poloviny rozdílu
v jeho a Vaší nabídce. Bude-li prodávajícím, bude usilovat
o cenu stanovenou jako rozdíl mezi jeho nadhodnocenou
cenou a polovinou rozdílu mezi Vaší nabídkou a jeho
nadhodnocenou cenou.
Pokud je pravda, že věříte ve férové jednání, zapojíte rozum
a sdělíte oponentovi, že na tento návrh nepřistoupíte
a doplníte to výzvou podrobit jeho návrh další analýze.
Například proč by se mělo postupovat tímto způsobem, tj.
metodou kompromisu jakožto středu mezi dvěma cenami?
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Na základě jakých podkladů dospěl oponent k tak nízké
nabídkové ceně? Ovšem nedovolte, aby se s nabídkovou
cenou či s kompromisní cenou jakkoliv dále pokračovalo
v jednání. Pokud to dovolíte, přistoupili jste v podstatě na
důvody oponenta (například co se metody určení ceny
a podkladů týče).
(6) Uznání nebo lichocení?
Projevy uznání mohou být zcela opodstatněné a každý z nás
se rád nechá pochválit. Ovšem pokud nejsou takové projevy
upřímně míněnou pochvalou, ale jsou jimi maskovány jiné
úmysly a Vy podlehnete a necháte oponentovu náklonnost
ovlivnit Vaše vyjednávání, pak nejde o uznání, ale
o lichocení a manipulování.
(7) „Zlý a hodný policista“
Nejčastější popis této taktiky je popis výslechu pachatele
trestného činu, který vedou dva policisté. Jeden z policistů je
na pachatele ostrý, v podstatě všechny argumenty zprošťující
pachatele viny zpochybňuje a dává mu tím najevo, že
jedinou cestou kupředu je přiznání se k trestnému činu.
Podle tohoto policisty jsou zprošťující argumenty ničím
nepodložené lži, se kterými u obhajoby nelze uspět. Po čase
se ve výslechu tento zlý policista vystřídá s kolegou, který se
pachateli prezentuje jako ten, kdo mu chce pomoci. Aby mu
však mohl pomoci, musí mu pachatel říci pravdu, a to rychle,
než se zase vrátí ten druhý policista.
Někdy tato taktika může přinést kýžený výsledek a přimět
stranu, kterou se snažíte touto taktikou ovlivnit, aby Vám
sdělila, jak se věci opravdu mají nebo jak se co událo. Ovšem
jak u ostřílenějších zločinců, tak u zkušenějších vyjednavačů
s touto taktikou neuspějete. Pokud to někdo zkusí na Vás,
snažte se tuto taktiku rozpoznat a nepodlehněte lákajícímu,
vlídnému a rozumnému hlasu „hodného“ policisty.
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(8) Trik s mandáty
Představte si tu situaci, kdy se po poměrně dlouhém jednání
dostanete k tomu, že už byste mohli zkusit zafixovat jak
hrubé obrysy dohody, tak také některé dobře dohodnuté
jednotlivosti dohody. V tento moment však Váš oponent,
nebo jeho právní zástupce, nehodlají postupovat k fixaci
dohody, ale naopak Vám sdělí, že vše, co jste doposud
dojednali a na čem jste se dohodli, bude muset být
odsouhlaseno nějakou třetí stranou. Nejčastěji je touto třetí
stranou například vedoucí společnosti, manžel/manželka
oponenta nebo nějaká jiná osoba, kterou oponent považuje
za svého partnera, spojence či nadřízenou autoritu.
Tomuto se ve vyjednávání říká trik s mandáty. Tohoto triku
se používá zejména s méně zkušenými vyjednavači, aby
protistrana získala cenné informace o neznámém oponentovi
a dozvěděla se co nejvíce o Vaší BATNĚ, Vaší ochotě
vyjednávat, jakož i přistoupit na kompromis o Vašem
osobním vyjednávacím stylu, apod. V podstatě je to jakési
testovací kolo, ve kterém jste vystaveni řadě testů, jejichž
společným výsledkem je vytěžení řady cenných informací
pro stranu, která tuto taktiku proti Vám použila. Nástraze
tohoto typu se lze vyhnout tím, že se v začátku jednání
ujistíte, že vše, na čem se dohodnete, Váš oponent může (má
mandát) vyjednat, podepsat a vykonat.
Kdybyste naopak chtěli použít tuto taktiku pro Vašeho
klienta či Vaši stranu, buďte velmi opatrní. Získání informací
a otestování si vyjednávacího stylu protistrany sice může být
přínosné, ale odvolání se na vyšší autoritu může přinést tlak
na oponenta a tento tlak naopak způsobit, že další
vyjednávání bude o to těžší. Nebo může Váš „blaf“ s vyšší
autoritou oponent prohlédnout. V tomto případě nejspíš
ztratíte jeho důvěru, a to je něco daleko cennějšího než
znalost jeho BATNY či jeho vyjednávacího stylu.
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(9) Čas a jeho role
Podobně jako při maratónu nebo jiném vytrvaleckém
závodě, ten, kdo ve vyjednávání určuje tempo, má jistou
výhodu. Ten, kdo tomuto vynucení si tempa podlehne, aniž
by mu to tempo vyhovovalo, poběží celý závod v tempu, na
který není zvyklý a může ho to stát pořadí nebo ho to může
dokonce přinutit závod vzdát.
To, kolik času věnujete celému jednání, i to, kolik si vymezíte
na každou jeho část, byste měli určovat co nejvíce Vy, resp.
Vy a Váš klient. Samozřejmě, že v zájmu směřování ke
stabilní dohodě musíte dát oponentovi prostor se vyjádřit
a musíte respektovat jeho návrhy a i jinak mu prokazovat
respekt. Ovšem jinak byste měli být co nejvíce Vy tím, kdo
bude určovat parametry jednání, a to včetně časových
parametrů. Proto si stanovte časový plán. Promyslete si,
které argumenty chcete protistraně přednést, a poté určete,
jakou délku by měly mít jednotlivé části vyjednávání a snažte
se tento rozvrh dodržet.
A ještě jedna rada navíc. Může se stát, že se schyluje
k předem připravenému jednání a Vy zjistíte, že teprve
o něco později budete mít přístup nebo budete mít v ruce
informace či jiný trumf, který by Vaši pozici silně posílil
a pomohl Vám v tomto vyjednávání. V takovém případě je
pro Vás nejvýhodnější vyjednávání odročit. Abyste
neprozradili svůj skutečný důvod, ale zároveň své
rozhodnutí o odročení nějak vysvětlili, můžete oponentovi
nabídnout nějaké alternativní vysvětlení – tak například, že
potřebujete ještě jeden posudek, který jste si objednali, ale
nebyl Vám dodán včas. Nebo že potřebujete čas pro
vytvoření pracovního a vyjednávacího týmu, apod. Ovšem
pozor! Pokud byste tuto taktiku použili na stejném
oponentovi vícekrát, nebo na různých oponentech, kteří se
ovšem navzájem znají, pak se vystavujete nebezpečí ztráty
důvěry!
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(10) Defenziva aneb „Tak se věci mají, změnit to nelze“
či „Vzhledem k… je toto jediná možná cesta
k řešení“
Oba postoje vyjádřené v záhlaví jsou ukázkovou taktikou
defenzivy, kdy oponent trvá na tom, že výsledek vyjednávání
ve formě jím nabízeného návrhu nezáleží na něm, ale na
někom jiném či na nějakých okolnostech či nastaveních
(například v jeho firmě zavedeného pevného pravidla), které
on nemá šanci ovlivnit a změnit. Proto – bude Vám oponent
vysvětlovat – to není jeho nevůle se s Vámi dohodnout, ale
jakási „objektivní“ situace nutící ho trvat na tomto nastavení
a tím pádem na jeho požadavcích. Pokud tomuto tvrzení
uvěříte, budete Vy ustupovat, zatímco Váš oponent bude,
zaštítěn „objektivní“ situací či nereálným mandátem, tvrdě
prosazovat své zájmy na Váš úkor.
Jak jste jistě pochopili, trik spočívá v tom, že si existenci
objektivní situace Váš oponent buď zcela vymyslel, nebo
tato situace sice existuje, ale není důvod ji považovat za
objektivní a podřídit se jí. Proto obrana spočívá v tom, že
prostě na tuto existující „objektivní situaci“ jako hlavní
důvod pro Vaše ustupování a oponentovu výhru
nepřistoupíte, ale naopak tu situaci podrobíte bližšímu
přezkoumání.
(11) Přímý útok
Ještě ostřejší taktikou je taktika přímého útoku, kterému
můžete být vystaveni od protistrany. Tak například Vám
oponent sdělí, že pokud nepřistoupíte na jeho návrh, tak to
pro Vás či Vašeho klienta bude mít nedozírné budoucí
následky. Tedy vysloví něco jako hrozbu. Nebo může
napadnout Vaši kompetenci, což je zvlášť nepříjemné,
odehraje-li se to před Vašim klientem. Nebo může napadat
správnost Vašich informací či Vašich dedukcí. Může také
napadnout Váš styl nebo Vaše oprávnění například takto:
„Proč bychom měli vyjednávat s Vámi, když nejste
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odborníkem na tuto oblast práva a Váš klient Vám nesvěřil
zastupování své firmy v této oblasti?“
(12) „A ještě jeden navíc“
Toto je další taktika, která je sice méně útočná, ale jinak také
silně frustrující. Vedete vyjednávání a daří se Vám. Na všech
podstatných bodech jste se dohodli a dohoda je na dosah.
V tomto momentě vznese Váš oponent „ještě jeden navíc“
požadavek, a to právě v tom bodě, který jste měli za plně
prodiskutovaný a uzavřený. Co s tím? Ustoupit a nechat to
„projít“ nebo kvůli tomu vystavit celou dohodu nebezpečí,
že se k dohodě nedospěje? To je ten nátlakový bod, to je ta
taktika, kterou tu na Vás oponent používá.
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VIII. Obranné mechanismy efektivního
vyjednavače
Možných taktik, které na Vás může chtít oponent vyzkoušet, je
nepřeberné množství. Některé jsme odkryli výše, ale tento výčet
lze považovat za čistě demonstrativní. Navíc vedle taktiky, která
jen stěží vede strany k dohodě, mohou existovat i skutečné
bariéry dohody. Proto je třeba postupovat obezřetně
a prozkoumat pole nedohody podobně jako jsme na začátku
nabádali k prozkoumání prostoru pro dohodu.
Je možné, že se Vám podaří oponentovu taktiku rozpoznat.
Nejobtížněji se rozpoznávají lži a nepravdy. Pokud se Vám
nepodaří je rozpoznat a sednete-li oponentovi na lep, pak se
budete cítit podvedeni, rozčíleni, apod. Prostě to ve Vás vyvolá
nějakou emotivní reakci. Podobně i v případech nereálných ve
smyslu nedodržitelných slibů, osobních útoků, defenzivního
chování. Ovšem právě takto reagovat – emotivně, impulsivně,
neuváženě - je to, co si nesmíte dovolit! Tedy alespoň ne
navenek. Ve vyjednávání nemůžete ovládat protistranu, alespoň
ne ve všech ohledech, ale musíte co nejvíce ovládat sami sebe.
Nereagujte!
Tak tedy zní první a velmi důležité pravidlo efektivních
vyjednavačů.17 Nejdůležitější je naučit se znát své reakce a svá
„slabá místa“. Ta máme všichni. Někoho drtí kritika, jiný
17

Tento obranný mechanismus postavený na příkazu Nereagujte! výborně
popsal známý autor William Ury ve své knize Jak překonat nesouhlas:
Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. Text našeho pojednání
o, tom jak se vyhnout pasti reakcí a protireakcí, či jak ovládnout vlastní
reakce, se z velké části opírá právě o Uryho popis možných a účinných
postupů. William Ury, Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi,
s nimiž nelze vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 26-34.
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nesnese odpor a nesouhlas a dalšího ničí, když není on sám
respektován nebo jeho návrhy nejsou posuzovány s řádnou
vážností. Ovšem pro všechny platí, že emotivní jednání je
nepřítelem efektivního vyjednávání. Proto se musíme naučit
ovládnout a omezit své emotivní reakce a nahradit je, v co
nejvyšší míře, efektivní komunikací.
K tomu nám může dopomoci řada jednoduchých nástrojů. Tak
například nám může pomoci poznání, že člověk, se kterým se
nám tak špatně jedná, prostě není sám schopen ovládnout
své jednání a jednat jinak. I on se nachází v zajetí vlastních
emotivních reakcí a často nad ním tyto reakce mají převahu.
Pokud dokážete takto s odstupem posoudit jeho jednání,
dokážete nejspíš také zkrotit svou protireakci. Odstup, nebo spíš
náhled do situace odstupem získaný, a dále prostor pro
„vychladnutí“ jsou velmi účinnými obrannými prostředky
vyjednavače.
Pokud nedokážete získat odstup pomocí podobného úsudku,
použijte času jako svého spojence. Například požádejte o pauzu
na rozmyšlenou a v této pauze ovládněte své reakce. Výhodné
je pro Vás také požádat o čas pro konzultování dalšího postupu
mezi Vámi a Vašim klientem. I on nebo ona mají právo dostat
možnost ke směřování vyjednávání (směrem k dohodě nebo
jinam) a Vaší povinností je jim toto právo ochránit a efektivně
zajistit. Nebo prostě jen nic neříkejte a v duchu počítejte do
deseti či do sta. I kratší pauza či odmlka Vám dá možnost
zkoncentrovat své síly a hlavně nechá vyprchat Vaše nutkání
k okamžité reakci.
Neříkáme a nedoporučujeme, abyste ignorovali své nebo
oponentovy pocity. Také nechceme, abyste pocity potlačili.
Nevadí, budete-li nadále cítit zlobu, hněv, agresi či lítost. Pauza
a mlčení, ke kterým nabádáme, jen přerušují řetězec reakcí
a protireakcí, který jinak odhaluje slabost nebo dokonce
neschopnost ovládnout své jednání. Pokud se necháte strhnout
k protireakci, jen tím uzavíráte jeden z cyklů reakcí a protireakcí,
které konflikt eskalují. Jen pokud dokážete tento řetězec reakcí
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a protireakcí přetrhnout, můžete se z tohoto bludného kruhu
dostat ven.
Na pauzu či odmlku můžete navázat tím, že se vrátíte
v konverzaci zpět k něčemu, co už bylo dojednáno a co bylo
nekontroverzní. Nebo konverzaci zpomalte například shrnutím
toho, čeho bylo až dosud dosaženo. V obou případech odvrátíte
trik oponenta dostat z Vás rychlou protireakci. Podobně jako
kouzelníci jsou někteří vyjednavači schopni „předvést“ Vám svůj
trik tak rychle, že nepoznáte, jak je proveden. Zpomalení jim
nedá takovou možnost. Přerušíte jím totiž jejich rutinu, vytrhnete
je.
Do stejné kategorie jako pauza a odmlka patří o něco formálnější
prosba o přestávku či oddechový čas. I když je formálnější,
nemusíte pro ni vymýšlet příliš složité důvody. Někdy stačí říci,
že mluvíte už dlouho. Jindy můžete požádat o čas promyslet si
předloženou nabídku či otázku oponenta nebo poradit se se
svým klientem či s vyjednávacím týmem. Podobně vidíte-li, že se
v rámci vyjednávání silně rozrušil Váš klient a potřeboval by
chvilku na zkoncentrování či konzultaci, neváhejte a zeptejte se
ho nebo rovnou navrhněte malé přerušení vyjednávání. Získáte
si tím klientovu důvěru a nejspíš i vděk, vysvobodíte-li ho ze
zajetí reakcí a protireakcí.
A ještě jedna rada od zkušených vyjednavačů. Nenechte se
vyprovokovat a zásadně nepřijímejte důležitá rozhodnutí
okamžitě. Vždy je lépe rozhodnutí si promyslet mimo dosah
oponenta, jehož přítomnost Vás nutí k souhlasu. Odložených
rozhodnutí se lituje méně často než těch okamžitých.
Přejděte na stranu oponenta. Naslouchejte mu,
souhlaste s ním a hlavně ho respektujte!
Pokud dokážete ovládnout svou protireakci, tak už jste na dobré
cestě oponenta překvapit. Pokud na Vás útočí a očekává, že se
budete bránit, pak jistě nečeká, že se bránit nebudete. Ovšem
pokud ještě dokážete přejít na jeho stranu, pak ho v podstatě
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úplně odzbrojíte.18 Tímto odzbrojením nemyslíme nic jiného,
než že jste přetrhli cyklus reakcí a protireakcí, oslabili jeho
nepřátelské reakce a dost možná si vysloužili alespoň to, že si
vyslechne Váš názor. Tajemství tohoto odzbrojení spočívá
v překvapení. Čím více se Vaše nová protireakce vymyká
předpokládané a očekávané protireakci, tím větší je síla
odzbrojovacího účinku Vaší nové taktiky.
A v čem lze spatřovat ono přejití na stranu oponenta?
V tom, že s ním nakládáte tak, jak byste si přáli, aby se
nakládalo s Vámi. Pokud chcete, aby Vám naslouchal, začněte
tím, že budete velmi pozorně naslouchat Vy jemu. Pokud chcete,
aby Vás respektoval, projevte mu podobný respekt Vy sami.
Pokud chcete, aby s Vámi souhlasil, pak se snažte najít co nejvíce
oblastí dohody, kde můžete souhlasit Vy s ním, a na existenci
těchto oblastí ho upozorněte. Všechny tyto úkony směřují
k odzbrojení. Jen těžko lze útočit na někoho, kdo Vám
naslouchá, kdo Vás respektuje a kdo s Vámi, alespoň do jisté
míry, souhlasí.
To, nakolik se dokáže situace zklidnit nebo alespoň Vy
zkoncentrovat pomocí vyprávění a naslouchání, jste již nejspíš
zažili i se svým klientem. Každý, kdo je rozrušen a jehož pocity
(jako zlost, odpor, lítost nebo pocit křivdy) se mísí s jeho postoji,
se alespoň částečně zklidní, uvolní a zkoncentruje, je-li mu
poskytnuta možnost projevit své pocity. K tomu Vám stačí právě
jen naslouchat. Necháte-li svého klienta nebo oponenta předem
vyventilovat pocity, bude později reagovat méně emocionálně
a bude přístupnější věcnému vyjednávání. Zároveň ho to díky
principu reciprocity alespoň trochu přiměje nechat i Vám prostor
k vyjádření Vašich požadavků.
18

V této kapitole se při popisu taktiky založené na odzbrojení oponenta
a přejití na jeho stranu opět opíráme o doporučení představená známým
autorem Williamem Urym. William Ury, Jak překonat nesouhlas: Zásady
vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5.
vydání, str. 35-46.
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Dalším krokem může být projevení respektu. Ten může
směřovat jak k osobě oponenta, tj. k jeho autoritě a plné
kompetentnosti, tak k názorům a požadavkům oponenta.
Nejúčinnější formou projevení respektu je omluva. Omluva není
ústupkem či projevem sebeobviňování. Pokud je správně pojata,
může být významným gestem schopným nastartovat proces
usmiřování. Nejde v ní o alokaci viny, ale o uznání účasti stran na
řešení problému a založení spolupráce na férových a respektem
podložených reakcích.
Od projevů respektu se pak snažte přejít k vyjádření vlastních
názorů a požadavků, a to tak, aby Vašeho oponenta
zbytečně neprovokovaly. Jedna taktika je založená na hledání
všech oblastí, kde můžete s oponentem souhlasit. Najděte co
nejvíce těchto oblastí a upozorněte na ně. Další taktika je
změnou pohledu na existující rozdíly. Tato taktika nám velí
přesunout se z běžného vzorce myšlení založeného na existenci
rozdílů, vzorce BUĎ-ANEBO, k myšlení které respektuje
a dokonce předpokládá, že vedle sebe mohou existovat různé
pohledy na věc a různá řešení. Tento nový vzorec myšlení lze
jednoduše popsat jako vzorec JAK-TAK. Řídíce se tímto
příkazem, lze například běžně používané slůvko nesouhlasu ALE
nahradit spojkou ANO, A… a dát tak v tomto novém vzorci
vyniknout jednak Vašemu respektu k oponentovi a naslouchaní
(v části ANO) a poté teprve informovat oponenta v čem se Vaše
zkušenosti či Váš pohled na věc rozcházejí s jeho nahlížením na
konflikt, a to v rámci odůvodnění, které následuje (v části A…).
Oponent bude vnímavější a spíše přistoupí na Vaše odůvodnění,
zahájíte-li uznáním jeho vnímání konfliktu než kdybyste mu
rovnou oponovali (jako při používání vzorce ALE…, kdy se
snažíte poukázat na důvody, pro které se věc nemá tak, jak ji vidí
Váš oponent). V tomto smyslu bude působit ta část odpovědi,
která začíná spojkou A… jako upřesnění nebo dodatek spíš než
jako odpor či odmítnutí.
Ovšem zcela nejdůležitější je respektovat oponentovu
osobnost. Pokud dokážete přesvědčit oponenta, že jej
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respektujete a že nejste jeho soupeř a odpůrce, ale že chcete být
jeho spojenec na cestě k hledání společné dohody, pak máte
dostatek šancí se touto cestou vydat. Přitom respekt k osobě
a osobnosti neznamená schvalování veškerého chování této
osoby. Podobně jako milující rodiče nesouhlasí vždy s jednáním
svých potomků, nemusíte ani Vy vždy schvalovat jednání Vašeho
oponenta. Důležité je uvědomit si, že osoba a její jednání mohou
být posuzovány odděleně a poté takto odděleně ta posouzení
opravdu aplikovat.
Mluvte o konfliktu v první osobě a co možná
nejoptimističtěji
S respektem k oponentově osobnosti a s tím, co jsme již výše
uvedli o snaze zachovat oponentovi tvář, souvisí další taktika.19
Mluvíte-li s oponentem o problému, upusťte od popisu toho, jak
k problému přispěl či jak ho dokonce vyvolal Váš oponent a co
by měl udělat, aby problém odstranil. Raději se soustřeďte na
to, jak tento problém dopadá na Vás a jakou zkušenost
s problémem máte doposud Vy. Tento posun je důležitý také
proto, že je méně kontroverzní. Neříkáte totiž oponentovi, co si
má myslet, co má dělat nebo jak se má cítit. Necháváte mu
prostor pro jeho názor, jeho jednání, jeho pocity. Naopak ho
pouze informujete o tom, jak o problému přemýšlíte a co cítíte
Vy. Zprostředkováváte mu tímto jiný pohled na problém, který
není tomu jeho nadřazený či podřazený.
Posuďte sami, jestli například osočení oponenta „Jste lhář!“ má
stejný efekt jako Vaše vyjádření „Cítím se podveden“. Zcela
jednoznačně první výpad poukazuje na nečestné jednání
oponenta a dokonce jej nepřímo obviňuje z existence nebo
19

Detailněji tuto taktiku popsal v rámci druhého kroku nazvaného
„Odzbrojte oponenta“ William Ury. Více tedy William Ury, Jak překonat
nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat,
Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 48-51.
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eskalace konfliktu. Druhé vyznání odkazuje na Váš vlastní
současný stav rozpoložení, který ovšem nevypovídá nic o tom,
že osobu oponenta nerespektujete či nejste ochotni vyjednávat.
Sděluje oponentovi, že je ohrožena důvěra mezi stranami, ale
nechává mu prostor k obnově této důvěry i k předložení dalších
návrhů.
Pokud se soustředíte na předestření svých postřehů a ty vyjádříte
v první osobě, pak prostě odkazujete na vlastní zájmy, pocity,
potřeby, apod. Tento postup ani v nejmenším nenaznačuje, že
ve všem souhlasíte s oponentem. Naopak v rámci tohoto
postupu dokážete udržet svou pozici a podpořit své zájmy.
V podstatě zde oponentovi poodkrýváte Vaše chápání a Váš
pohled na věc, aniž byste mu svůj pohled vnucovali. Víceméně
tímto gestem posouváte obě strany do prostoru pro dohodu,
protože obě strany mají možnost vyjádřit se ke konfliktu a po
svém vyjádření předložit své návrhy na řešení.
Samozřejmě, že budou i nadále existovat oblasti, kde se budou
rozdíly v pohledu na věc zdát nepřekonatelné. Nenechte se tím
odradit a nenechte to zastavit pokrok, kterého můžete dosáhnout
tím, že sice uznáte existenci těchto rozdílů, ale potvrdíte svou
ochotu k dohodě a optimismus vážící se k překlenutí těchto
rozdílů někdy v budoucnosti. Samo zaujetí a vyjádření
optimistického postoje, při respektování postoje oponenta,
může mít na dosažení dohody velmi významný vliv.
Neodmítejte, změňte kontext!
Nezřídka se můžete setkat se situací, kdy Vás oponent seznámí
se svým naprosto rezolutním rozhodnutím, neměnnou pozicí
nebo jiným způsobem Vám sdělí, že jeho postoj je nezměnitelný.
Pokud je tento postoj pro Vás nepřijatelný, pak nejspíš budete
směřovat k tomu, jak buď oponenta konfrontovat s tímto
nesmlouvavým stanoviskem, nebo jak jeho postoj odmítnout. To
by ale byla chyba! I kdybyste své odmítnutí zdůvodnili, nejspíš
byste se k dohodě už nedostali, a to ani k nějakému
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neuspokojivému kompromisu. Odmítnutí je také to, co oponent
očekává, a lze ho překvapit tím, že neodmítnete. Jak ale
s postojem oponenta v této situaci naložit?
V podstatě jde o velmi jednoduchou taktiku založenou na změně
kontextu.
Namísto
vyhrocení
situace
způsobené
soupeřením dvou neslučitelných postojů, což je ta přirozená
reakce spočívající v protinávrhu nebo odmítnutí oponentova
návrhu, Vy svůj soupeřivý či dokonce odmítavý postoj
nepředložíte a naopak se vědomě přinutíte k tomu, abyste
předložený postoj oponenta chápali jako krok směřující
k otevření prostoru pro řešení problému neboli prostoru pro
dohodu.20 Vaše reakce má v tomto případě zhruba tuto podobu:
„Zajímavý postoj. Musím si ho promyslet. Nechte mne o tom
chvíli uvažovat. Sdělujete, že Vám nejvíce záleží na... Určitě
můžeme pokračovat ve vyjednávání, protože vidím, že jste právě
vyjasnil svůj postoj, a můžeme s tím dále pracovat. Jak byste
navrhoval, abychom postavili dohodu, která ošetří tyto Vaše
zájmy a přitom uspokojí naše zájmy?“ Ne, že byste toto
oponentovi sdělovali. Toto je jen myšlenkový přístup, který je
třeba k otevření prostoru pro dohodu k postoji oponenta pro
Vás nepřijatelnému zaujmout, aby nedošlo z Vaší strany
k odmítnutí a zablokování přístupu k řešení, k dohodě.
Jelikož každé vnímání problému je subjektivní, posunete touto
jednoduchou taktikou postoj oponenta do prostoru, kde jsou
existence několika rozdílných postojů nikoliv neslučitelné, ale
naopak možné a zcela běžné. V tomto prostoru je jeho jednání
chápáno následovně: Tím, že Vám odkryl svůj postoj, přispěl
k procesu hledání řešení. Čím že tak přispěl? Tím, že odkryl svůj
postoj a minimálně poukázal na to, kde existují rozdíly ve
20

I tato kapitola doporučující změnu kontextu namísto odmítnutí je bohatě
inspirována popisem možností, jež lze uplatnit v rámci třetího kroku ze
„strategie průlomu v pěti krocích“, jak ji popsal William Ury. William Ury,
Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze
vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 55-76.
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vnímání konfliktu. Na toto odkrytí můžete zareagovat tak, že se
pokusíte usmířit rozdíly ve vnímání problému. V této rovině je
oponentem přednesený nekompromisní postoj jen jednou
možnou variantou řešení a ne tou jedinou, spravedlivou či
správnou možností. Otevření tohoto prostoru, prostoru
s orientací na řešení problému, je možné téměř vždy. Co se
chce po Vás je jednat s oponentem, jako kdyby se snažil
identifikovat a nalézt řešení problému. Prostě ho přestanete
považovat za odpůrce či konkurenta a budete na něj nahlížet
jako na partnera.
Vaše taktika změny kontextu vynikne nebo bude umocněna,
budete-li oponentovi klást otázky zaměřené na řešení
problému. V podstatě jde o to, abyste svými otázkami přiměli
oponenta k podrobnější analýze situace, resp. problému. To
odpovídá i Vašemu předsevzetí chápat jeho nekompromisní
návrh jako jednu z posuzovaných možností řešení problému.
Pokuste se tedy oponentovu pozornost obrátit k zájmům obou
stran, možnostem jejich uspokojení, ale také k normám
a procesům spravedlivého rozhodování. O jaké druhy otázek se
bude jednat? Nemusí to být vůbec žádné speciální otázky, ale
například otázky směřující ke zjištění důvodů = Proč? Proč chcete
právě toto? Můžete mi vysvětlit, proč je toto pro Vás tak důležité? V čem je
problém? Čeho se obáváte? Jaké situaci se tím snažíte vyhnout? Nebo
můžete převzít aktivitu, navrhnout řešení, a pokud
zaznamenáte odpor, pak se ptát na jeho důvody = Proč
bychom to nemohli vyřešit takto? Namítal byste něco proti tomuto řešení?
Jaká překážka Vám brání v akceptování tohoto požadavku? Jak by se
měl náš návrh pozměnit, aby lépe ochránil Vaše zájmy a přitom ošetřil tuto
naši potřebu?
Průzkum reakce na navrhované řešení není jedinou možnou
cestou jak odhalovat zájmy a snažit se přijít na alternativní řešení.
Podobně můžete zkoumat alternativní řešení pomocí otázek Co
kdybychom…?, včetně nabídek typu Co kdybychom Vám pomohli
vysvětlit Vašim nadřízeným důležitost tohoto projektu? Pokud oponent
opět namísto brainstormingu odpoví na Vaši výzvu obavami,
66

Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

kritikou či odmítnutím, sdělte mu něco ve smyslu: Rádi s Vámi
probereme Vaše výhrady, ale nemohli bychom se napřed pokusit uvažovat
o možných řešeních? Potom se můžeme podívat na to, které je nejvhodnější,
a odmítnout ty ostatní méně vhodné. Tato taktika vychází z poznání, že
hodnocení by nemělo předcházet hledání řešení, ale teprve
následovat po kroku hledání a vytvoření více možností řešení.
Ještě mocněji vtáhne oponenta do problému, pokud ho označíte
za odborníka, vysvětlíte mu problém a pak ho požádáte
o radu či se ho zeptáte na doporučení postupu = Co byste dělal na
mém místě? Co byste mi doporučil, abych udělal? Jak bych podle Vás měl
postupovat?
Do nového kontextu můžete vedle odmítnutí zasadit i další
celé taktiky oponenta. Například defenzivní postoj na straně
oponenta (viz výše) můžete brát a reagovat na něj jako na přání,
postoj daleko méně vyhraněný. Nebo můžete defenzivu podrobit
testování v podobě otázek podobných jako u odmítnutí. Nebo se
můžete dokonce rozhodnout defenzivní postoj ignorovat
a sledovat, jak se oponent zachová. Dokonce i přímý útok lze
ignorovat a mluvit dále o problému. Minimálně lze útok
„odklonit“. Odklonění spočívá v tom, že útok na Vás přeměníte,
a to ničím jiným než svou vlastní interpretací či změnou
kontextu, v útok na problém samotný. Tak například pokud
proti Vám oponent namítá, že všechny zdržujete a otravujete
předkládáním návrhů, které nemají šanci na úspěch, pak to
můžete brát jako osobní kritiku. Ovšem daleko více pomůže,
pokud namísto obranné reakce vyzvete oponenta, aby Vám
poradil či aby s Vámi přeformuloval návrh tak, aby mohl
tentokrát uspět a problém se mohl vyřešit.
Nebo můžete interpretovat útok, který může mít formu
obvinění, jako zájem o sjednání nápravy v budoucnosti. Jistě
znáte přístup rodiče k dítěti-viníkovi, kdy dítě nakonec prosí
o odpuštění a slibuje, že to už nikdy neudělá. Svého oponenta
nemusíte přimět ani k uznání viny ani k procesu pokání. Důležité
je, abyste společně dospěli k řešení, které zabrání opakování
problému v budoucnosti. Ideálně by obě strany měly rozeznat
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svou odpovědnost za řešení i jeho udržitelnost. Budoucnost,
resp. udržitelnost dohody v budoucnosti je výrazným novým
kontextem.
Vyjednávejte o vyjednávání
Pokud i přes veškeré Vaše úsilí pokračuje oponent v používání
triků, v defenzivním postoji či dokonce na Vás i nadále útočí,
musíte nejspíš změnit svou taktiku ještě více a dát celému
vyjednávání nový cíl. Tímto novým cílem bude zastavit
dosavadní neefektivní komunikaci a začít vyjednávat
o vyjednávání, neboli stanovení pravidel vyjednávání.21
V každém vyjednávání je tento krok obsažen, ale v některých
vyjednáváních se mu nevěnuje příliš mnoho pozornosti. Pokud
ovšem vyjednávání kolabuje už jen díky tomu, že se vyjednávači
neposlouchají, že na sebe útočí apod., je čas přestat vyjednávání
o věci a začít vyjednávání o pravidlech, tj. o tom, jakým
způsobem můžeme spolu nadále vést vyjednávání.
Efektivním krokem na této cestě je například upozornění
oponenta na to, že jste poznali, jakou taktiku na Vás používá.
Někdy stačí dát protistraně vědět, že víte, o co se snaží.
Toto upozornění však v žádném případě nesmí vyznít jako
obvinění. Použijte klidný a věcný tón namísto konfrontačního.
Nebo se ohraďte otázkou, jako například: Mohli bychom dokončit
vysvětlení našeho návrhu (byli-li jste přerušeni při jeho předkládání)
nebo Mohl bych dokončit tuto větu (či myšlenku)? Váš návrh, otázka či
jiný vstup by měly oponenta přimět opustit taktiku, kterou až
doposud používal. Zároveň by Vám nemělo jít jako v trestním
řízení o „odhalení a usvědčení“ oponenta, ale o to usnadnit mu
přejít k jiné taktice, a to bez ztráty tváře, tj. bez pocitu viny či
21

Doporučení této kapitoly nabádající k vyjednání pravidel o vyjednávání
přednostně nebo kdykoliv nelze ve vyjednávání pokračovat, protože jeho
efektivita je velmi nízká, pochází opět z dílny Williama Uryho. William
Ury, Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze
vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 73-77.
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dokonce bez pocitu toho, že se dopustil něčeho nepřípustného,
nečestného, apod.
Nepomůže-li ani toto pojmenování taktiky, pak nejspíš
musíte zahájit vyjednávání o vyjednávání v jeho plném
rozsahu. Sdělte oponentovi, že to, jak jste do současné doby
vyjednávání vedli, je neefektivní a zřejmě nepovede k dosažení
dohody. Podle Vás je potřeba ujasnit si pravidla hry, a tento krok
je pro Vás důležitý k dalšímu postupu. A pak vyjednávejte
o pravidlech stejně jako o věci samé: zjistěte, jaké zájmy jsou
přítomny na obou stranách; společně odkryjte možné metody
postupu vyjednávání; domluvte se na použití nějakých standardů
či principů existujících v oboru, ve kterém vedete vyjednávání;
apod. Teprve podaří-li se Vám vyjednat nová pravidla
vyjednávání, která zajistí nebo alespoň umožní produktivnější
postup, můžete se vrátit k vyjednávání o věci, resp. o problému.
Čas strávený vyjednáváním o pravidlech dalšího postupu
vyjednávání není ani v nejmenším špatně investovaným časem.
Podaří-li se Vám dohodnout pravidla vyjednávání, bude Vaše
další vyjednávání konstruktivnější v tom smyslu, že umožní
výměnu názorů a zaměří se na hledání řešení. Dosažená dohoda
o pravidlech navíc bude živým důkazem toho, že spolu
s oponentem dokážete najít způsob nebo cestu k efektivní
komunikaci.
Zásadně musíte k vyjednávání o pravidlech přistoupit
v situaci, kdy je potřeba bránit klienta, resp. jeho
důstojnost. Je to například, když oponent slovně napadá nebo
jinak útočí či znevažuje Vašeho klienta, či jiným způsobem
narušuje chod jednání využívaje taktik k eskalaci konfliktu,
namísto aby směřoval jednání k dohodě. Stejně tak, pokud
oponent je také právník zastupující klienta a tento klient
oponenta se chová podobně nevhodně, pak by měl oponentprávník zasáhnout. Nezasáhne-li on nebo ona a klient, kterého
oponent-právník zastupuje, útočí nebo znevažuje Vašeho klienta,
musíte bránit svého klienta Vy, a to nejlépe vyjednáváním
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o pravidlech s tím, že budou-li pravidla i nadále porušována,
nebudete moci ve vyjednávání pokračovat.
Připravte pro oponenta ústupovou cestu, respektive
most
I když už jste pokročili na své pouti k dohodě a zaznamenali dílčí
úspěchy, jakými lze nazvat například vyjednání pravidel
o vyjednávání, prozkoumání oponentových zájmů a obejití jeho
obstrukčních taktik či vyloučení jeho útočných výpadů, a i když
už jste oponenta vtáhli do prostoru pro řešení problému, pořád
máte ještě značnou část cesty před sebou. Musíte společně najít
vhodnou formulaci dohody a dospět k přijetí této dohody. Pořád
je tedy do cíle ještě značně daleko.
Představte si tuto situaci: Prozkoumali jste oponentovy zájmy
a připravili pro něj dohodu, která je podle Vás spravedlivá
a respektuje tyto jeho zájmy. Doposud jste vedli úspěšné
vyjednávání a zdá se, že obě strany mají chuť se dohodnout.
Přinášíte tedy svůj návrh dohody, aby se věci pohnuly kupředu,
a to i přes to, že byste klidně mohli sedět s rukama v klíně a čekat
na návrh od protistrany. Místo aby protistrana tuto Vaši snahu
a vstřícnost ocenila, dostane se Vám od ní váhavého odmítnutí
nebo dokonce rezolutního odporu. Proč se oponent takto
zachoval? Je to jeho povahou či se nějak změnily jeho zájmy?
Nebo se snad změnila celá situace a on či ona už se s Vámi
nechce dohodnout?
Ne vždy jsou důvody stejné, ale existují důvody opakující se ve
více případech, a na ty zde chceme upozornit. Budeme je nazývat
čtyři klasické překážky dohody.22
22

Popis čtyř klasických překážek dohody, jakož i rady, jak se právě těmto
překážkám vyhnout nebo spíš jak je překonat, jež tvoří kostru a zároveň
obsah tohoto našeho pojednání o vytvoření mostu či ústupové cesty pro
oponenta, byl inspirován a částečně též převzat z publikace Williama Uryho,
Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze
vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 79-93.
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Někdy protistrana odmítne přijmout dohodu již proto, že
není jejím autorem. Nedůvěra či obavy z prostého přijetí
„Vaší“ dohody pak vyvolá u protistrany rozpaky či rovnou
odmítnutí.
Je možné, že jste přehlédli některý z neprozkoumaných zájmů
protistrany. Nebo jste zájmy protistrany v návrhu dohody
nedostatečně zohlednili. Protistrana se cítí v lepším případě
nepochopená, v horším nerespektovaná.
Ještě častěji je na vině strach ze „ztráty tváře“. Tato obava
pramení z přesvědčení, že vyhověním a přijetím Vaší dohody
protistrana zároveň ustupuje a uznává Vaši převahu či snad
dokonce Vaše vítězství a svou porážku.
Nebo se prostě a jednoduše můžete dopustit toho, že toho na
protistranu „vychrlíte“ příliš mnoho, příliš rychle. Zvlášť
nedáte-li protistraně čas a možná i jakýsi prostor pro
prozkoumání a uvážení Vašeho návrhu dohody a naopak
očekáváte, že se k návrhu téměř bez zaváhání vyjádří, pak ji
vystavujete tlaku, který může protistranu odradit i od posouzení
a přijetí takové dohody, která je převážně v její prospěch.
Pokuste se na celou situaci podívat očima Vašeho
oponenta: Z jeho pohledu mezi Vámi připraveným
návrhem a jeho postojem leží propast naplněná obavami,
nejistotou a strachem o zachování vlastní tváře (vlastní
hodnoty a sebedůvěry). Proto, chcete-li oponentův souhlas,
musíte mu přes tuto propast postavit most! Ale jak? Tím, že
začnete budovat od něj a s ním!
Normální je pro každého soustředit se na své zájmy, své pocity,
své potřeby. Při budování ústupové cesty nebo mostu přes
propast k dohodě ovšem musíte začít na té opačné straně, tj.
u zájmů, potřeb a pocitů oponenta. Jakých zájmů, potřeb
a pocitů? Těch, které jsme vyjmenovali výše u popisu čtyř
klasických překážek dohody. Vytvořit ústupovou cestu či
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postavit most znamená pomoci oponentovi překonat propast
přes minimálně tyto čtyři klasické překážky. Někdy se k nim
mohou přidat ještě další.
Překážka č. 1 = autorství nabídky a autorství dohody
Není ve Vašich silách sestavit a předložit ideální dohodu
a ani by to nemělo být Vaším cílem. O tom, zda bude
dohoda přijata, rozhoduje řada faktorů, ale mezi nimi se jako
zásadní jeví postup, tj. jak se k této dohodě došlo. Postup je
skoro stejně důležitý jako výsledek. Někdy, nebo v některých
bodech,
dokonce
důležitější.
Podobně
jako
u demokratického přijímání nových zákonů, i zde je postup
velmi důležitý a základním principem je princip participace.
Nepodílí-li se Váš oponent na vytvoření dohody, je
velká pravděpodobnost, že dohodu nepodpoří
a nepřijme. Stejně jako parlament neschválí zákon v jeho
původním návrhovém znění. Naopak podaří-li se Vám
oponenta vtáhnout do procesu vytváření dohody, přispívá to
k udržitelnosti dohody, jak jsme o tom mluvili výše.
Pamatujte si, že každý nerad boří, co vystavěl, nebo kde se na
stavbě hojně podílel.
Nebojte se situace, kdy nejste hlavním tvůrcem výsledné
dohody či ujednání. Jako právník si jistě chcete ponechat
kontrolu nad výslednou verzí dohody, ale k tomu budete mít
příležitost později. Teď jde o to, abyste oponenta zapojili do
vytváření dohody, a to co nejvíce. Motivaci klienta může
zvýšit to, když ho ujistíte, že na uspokojení jeho zájmů se
může podílet jak on, tak oponent a pokud to bude činit také
oponent, budou tyto zájmy chráněny z více stran, což je pro
klienta výhodné. Samozřejmě že musíte stanovit podobu
ochrany zájmů a kontrolu nad touto ochranou.
Překážka č. 2 = neprozkoumané či nepochopené zájmy na
straně oponenta
Nepochopení nebo opomenutí některých zájmů oponenta
a jejich významu pro něj není někdy zapříčiněno nevolí, ale
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naší přirozenou tendencí v rámci vyjednávání spíš
sdělovat než se ptát. Pokud oponentovi předkládáme
návrhy, nabízíme různé možnosti řešení, usměrňujeme
postup vyjednávání či stanovujeme si cíle, jde o sdělování.
Naopak méně času trávíme tím, abychom zjistili, co si
o návrzích a řešeních oponent myslí, a ještě méně tím,
abychom zjistili jeho představu o přijatelné a udržitelné
dohodě. Je to tím, že více sdělujeme, než se ptáme. Budemeli se více ptát na oponentovy představy a následně se těmito
představami necháme ovlivnit při výběru řešení, je to pro nás
výhodné. Z pohledu cíle dosáhnout stabilní dohody není nic
efektivnějšího než se oponenta různými způsoby ptát, jak by
on sladil své a Vaše zájmy a jak by si on představoval
spravedlivou dohodu.
I pokud je oponent méně aktivní, pokud je nesmělý, nebo
naopak pokud je příliš kritický, můžeme tento postup
uplatnit. u nesmělého se můžeme ptát, zda mu námi
předložený návrh vyhovuje a pokud ne, pak jaké jeho zájmy
neuspokojuje, případně jak návrh můžeme vylepšit.
u kritického oponenta můžeme upozornit, že kritiku
přijmeme, bude-li mít podobu konstruktivní kritiky, tj. ne
odmítnutí či poukázání na chyby, ale spíš pozitivní zpětné
vazby. Například otázky typu: Proč nebo v čem se Vám zdá
nabízené řešení jako nevhodné či nespravedlivé? nebo Jak bychom
mohli uspokojit tuto Vaši potřebu, aby se naše postavení nezhoršilo?
mohou poodhalit další obavy, zábrany a překážky k dohodě.
A jejich vyřešení ke společnému uspokojení prospívá
a přispívá ke stabilní dohodě.
Další rada zkušených vyjednavačů poukazuje na naše často
mylné představy o zájmech protistrany. Operujeme-li
v zajetí těchto mylných představ, nedaří se nám najít více
možností řešení a dospět k dohodě. O jaké představy se
jedná? Především o představu, že se s protistranou nelze
rozumně domluvit, protože je iracionální. Tady se projevuje
opět stejná chyba, jako u našeho pohledu na námi
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vypracovanou a oponentovi pouze předloženou dohodu.
Nám se dohoda zdá spravedlivá a respektující zájmy
protistrany. Prostě se na vše díváme ze svého úhlu pohledu.
Pokud se pokusíte podívat se na věc z úhlu pohledu Vašeho
oponenta, uvidíte, že i iracionální jednání (z Vašeho pohledu)
může mít racionální důvody (z pohledu oponenta). Navíc
může oponent zastávat zcela jiné hodnoty či být navyklý na
zcela jiné přístupy.
Další mylnou představou, kterou je třeba korigovat, je, že
vždy jde jen o peníze či o majetek. To určitě není pravda.
Existuje řada nemateriálních motivů, které mohou v daný
okamžik převažovat nad finančním uspokojením.
Ovšem tou nejsilnější mylnou představou bránící dohodě je
často představa neměnné velikosti koláče. Jestliže
považujete možnost uspokojení svých potřeb dohodou za
omezenou uspokojením potřeb oponenta, pak se na
vyjednávání díváte jako na boj o větší díl koláče. Ve Vaší
mysli platí, že ustoupíte-li oponentovi, bude to na úkor
Vašich zájmů. Nebo jinými slovy, o co více svých zájmů
uspokojí oponent, o to menší užitek budete mít z dohody
Vy. Někdy tomu tak opravdu být může, ale často tomu tak
není a je jen třeba hledat cestu, jak koláč „zvětšit“
a dosáhnout uspokojení nejen svých, ale i oponentových
zájmů. Vždy je třeba se o to alespoň pokusit.23
Jako právník a zástupce klienta můžete hrát v tomto bodě
velkou úlohu. Klient, který je ve sporu s oponentem, nebude
ochoten nebo schopen podívat se na situaci a možnosti
řešení také z oponentova pohledu. Naopak Vy, jelikož nejste
23

Celou metodu založenou na tomto cíli rozšiřování možností obou stran
a prozkoumávání veškerých možných forem řešení problému popsal
výborně opět William Ury spolu s dalšími autory ve své knize Jak dosáhnout
souhlasu. Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Jak dosáhnout
souhlasu: Zásady úspěšného vyjednávání, Management Press, s. r. o., 3.
vydání, 173 stran.
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na sporu nijak citově či vztahově angažován, budete moci
tento jiný pohled klientovi zprostředkovat. Také při
zvětšování koláče budete moci uplatnit tuto výhodu citové
nestrannosti a nezaangažovanosti ve vztazích. u tohoto
procesu je třeba více pohledů a Vy dodáváte celému procesu
o další pohled navíc.
Překážky č. 3 a 4 = strach ze ztráty tváře a rychlá nabídka
bez času a prostoru pro její uvážení
Téměř nikdy se vyjednávání neodehrává v sociálním
vakuu. Vždy existují další osoby, které budou dohodu
a její dosažení posuzovat a vynášet či kritizovat. K těmto
osobám má oponent nejspíš dlouhodobý a významný vztah
(rodinný, zaměstnanecký, apod.). Na jejich názor je vázána
i eventuální udržitelnost dohody. Proto je lépe pomoci
oponentovi a předem s ním „probrat“ eventuální námitky,
které by mohly proti oponentovi tyto osoby vznést.
Nejčastějšími námitkami je buď námitka toho, že se
odchýlil od svého původního postoje, nebo námitka, že
nový návrh je neuspokojivý ve smyslu nevýhodný nebo
méně výhodný pro oponenta (viz mylná představa
o neměnné velikosti koláče).
I v těchto situacích jde o zachování si tváře. Mluvíme
o tom schválně, neboť této oblasti se nevěnuje příliš
pozornosti, ale je klíčová už proto, že v sázce jsou sebeúcta,
vážnost, čest a dále snaha každého o jednání v souladu se
svými vnitřními přesvědčeními i snaha vypadat dobře před
druhými neboli touha po uznání a respektu. Pokud chcete po
oponentovi, aby ustoupil od svého původního postoje
a přijal nový návrh, musíte pochopit, že všechny tyto
hodnoty související se zachováním tváře jsou ve hře. Proto
byste mu měli pomoci, aby neutrpěl újmu na těchto
hodnotách. A jak mu můžete pomoci? Odvolejte se na
nějaký existující standard. To, co po něm požadujete, není
jen ústupek pro nic za nic, ale zvyky, tradicemi, obchodními
ustálenými praktikami podložený standard. Nebo zkuste
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oponentovi i jeho kritikům prokázat, že pro změnu postoje
existují jiné důvody než Vaše zájmy. Například že se výrazně
změnily okolnosti, a nelze proto srovnávat situaci, za níž
jste vyjednávání začali, se situací panující teď. Například
situace na trhu je po vstupu nového konkurenta, který zavedl
daleko výhodnější ceny a radikálně odlišné podmínky pro
zákazníky, s předchozí situací, tj. před vstupem tohoto
subjektu na trh, zcela nesrovnatelná.
Také může pomoci přizvat třetí stranu, kterou všichni
uznávají, aby Vám pomohla naformulovat nový návrh.
Tento návrh, který by byl nepřijatelný, kdyby pocházel od
Vás, může být přijat, bude-li jeho autorem třetí osoba, nebo
bude-li se na jeho autorství podílet významnou měrou.
Právníkům doporučujeme podívat se na to, jak podobnou
situaci řešily soudy, mediátoři, rozhodci nebo jiné
tribunály. V těchto řešeních můžete najít inspiraci.
Například soud či rozhodce mohl definovat, které faktory
pro něj byly při rozhodování důležité nebo dokonce
definovat nějaký test, kterému situaci podrobil a podle jehož
výsledku pak rozhodl. Pokud pak uplatníte stejné faktory či
test ve vaší situaci, bude to podobné jako odvolání se na
standard. Prosím rozumějte, že nedoporučujeme dovolávat
se rozhodnutí soudu či nálezu rozhodce coby precedentu.
Postačí, pokud se odvoláte na faktory či test ve smyslu toho,
že toto jsou ona objektivní kritéria, která přispějí ke
spravedlivému vyřešení sporu.
Pomozte oponentovi vydat se ústupovou cestou
a kráčet krok za krokem
Ono „krok za krokem“ neboli pomalu, ale správným směrem, by
se mělo na Vaší cestě k dosažení dohody jako cíli vyjednávání
stát Vaším mottem. Spěch opravdu ničemu neprospěje. Tlak
nebo přeskočení některých kroků mohou přivodit pád do
propasti mezi postojem oponenta a dohodou. Chcete-li dospět
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do cíle, nejjistěji tam dorazíte, budete-li spěchat co
nejméně a povedete-li oponentův každý krok.24
Tento postup má hlavní výhodu v tom, že i při pomalém tempu,
ubíráte-li se správným směrem, míříte neodvratně k cíli, a to, co
se na začátku jevilo jako děsivá propast a nedosažitelný druhý
břeh, se pomalu stává realitou. Metoda tohoto postupu spočívá
v tom, že tuto nelehkou cestu rozdělíte na malé úseky,
pravidelně odpočíváte a také se pravidelně ohlížíte, jak
velký kus cesty jste už urazili. A pokud Váš oponent nebude
chtít podniknout ani malé kroky, neboť z jeho pohledu se
s každým krokem vzdaluje svému „břehu“, pak jej ujistěte, že nic
z těch podniknutých částečných kroků, tj. žádná dílčí část
dohody, nebude pro něj závazná až do té doby, než se sestaví
celá dohoda a on sezná, že tato nová dohoda je pro něj
přijatelná. Neboli trvejte na tom, že pokud se nedohodnete
o celé dohodě, nic z dílčích dohod není definitivní ve
smyslu závazné. Tato metoda Vám dá možnost měnit dílčí
dohody a přizpůsobovat je vyvíjející se situaci. Tím zvyšuje
flexibilitu celého vyjednávání. Také klade menší překážku ve
formě požadování ústupků po celou dobu vyjednávání a chrání
tak vyjednávačovu tvář.
Pokud byste trvali na závaznosti dílčích dohod, každá dílčí
dohoda by s sebou nesla frustraci v podobě čtyř klasických
překážek dohody (viz výše). Naopak zůstanete-li flexibilní téměř
do konce, je potřeba jen jednoho souhlasu, a to s celou dohodou
v její finální verzi. To neznamená, že byste se nemohli pokusit
dosažené dílčí dohody nějak „fixovat“. Jakou formu zvolíte, je na
Vás. Lze vyjednávat o nějaké části – například ceně –
a v momentě, kdy cítíme, že se v této části dál nedostanete, pak
24

Doporučení obsažená v této kapitole našeho textu se opírají o doporučení
Williama Uryho, jež představil ve čtvrtém kroku strategie ústupu založeném
na usnadnění oponentovi souhlasit. William Ury, Jak překonat nesouhlas:
Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat, Management Press, s
.r. o., 5. vydání, str. 95-98.
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si poznamenat, kam až jste se dostali, a zkusit jinou část –
například služby, které zákazníkovi můžete poskytnout vedle
snížení ceny a které pro něj mohou ve výsledku mít větší význam
než levnější nákup. Dohodnete-li se na této druhé části - nabídce
služeb - možná oponent upustí od trvání na snížení ceny za
každou cenu. I cena Vám pak půjde vyjednat jednodušeji.
A ještě jedna rada od zkušených vyjednavačů nakonec. Zásadně
neuspěchejte závěr jednání. Jeví-li se nám dohoda na dohled,
máme tendenci zrychlit a doběhnout do cíle dříve. To může
přerušit náš jinak uvážlivý postup a nechat oponenta těsně před
cílem v nezáviděníhodné situaci: ve spěchu, zmatku, v situaci,
kdy můžete Vy nebo on udělat chybu. Navíc existuje jistý
fenomén „téměř jisté dohody“, kdy má jedna ze stran
v podstatě jasno, že se strany dohodly a jak vypadá dohoda,
zatímco ta druhá strana si není jistá ani obsahem dohody, ani
tím, že k ní došlo. Vyplatí se tedy ke konci jednání spíše
zpomalit, dát oponentovi čas na rozmyšlenou, a vyžádá-li si to,
pak i čas sejít se s těmi, kdo budou dohodou ovlivněni nebo
i s těmi, kdo mohou dohodu nebo oponenta později kritizovat
(viz popis překážky č. 3 a 4).
Fixace podmínek dohody a finální sepsání dohody
Po čase poskytnutém oponentovi pro uvážení či prostoru pro
jeho reflexi nad celou dohodou přistupte k vyjasnění všech
aspektů dohody tak, abyste si byli jisti, že obě strany chápou
a souhlasí s vyjednanými podmínkami tak, jak se Vám je ve
vyjednávání podařilo specifikovat. Případné neshody
a nesrovnalosti je méně obtížné narovnat v tomto stádiu. Hůře
se s nimi nakládá poté, co se strany rozešly s pocitem projednané
dohody, a chybějící specifikace může být vyložena jako úmyslný
prostor pro dvojsmyslné či více způsoby vykladatelné podmínky.
I pokud jste vyjednávali v dobré víře, můžete být nařčeni ze
záměru nechat si prostor pro únik či útlak druhé strany. Ztratíteli důvěru, je obnovení jednání a dosažení dohody vážně
ohroženo.
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Tohoto času před finálním zafixováním dohody využijte
i k tomu, abyste znovu zkontrolovali, že dohoda je i po právní
stránce v pořádku, například že netrpí žádnou vadou, bude
platná a právně vymahatelná. Také se zamyslete nad tím, co
Vám, resp. Vašemu klientovi, může napomoci k tomu, aby
dohoda byla minimálně riziková co do její vymahatelnosti. Není
na škodu dokonce určit systém, jak se budou práva a povinnosti
touto dohodou založené vymáhat tak, aby s tím strany měli co
nejmenší nebo alespoň přiměřené náklady.
Pokud to uznáte za vhodné, můžete do dohody zahrnout i režim
pro řešení sporů vzniklých z této dohody nebo k dohodě se
vážících. Například se můžete zavázat, že dojde-li k porušení
nebo k neplnění dohody, budete se vše nejdřív snažit řešit
smírnou cestou například pomocí mediace a určitého mediátora.
Chcete-li být důslední, můžete popsat, jak se uskuteční výběr
mediátora. Další možností je vypsat přímo do dohody, jaké
záruky strany poskytují k dodržování dohody a popsat postup,
kterým se budete řídit, dojde-li k nerespektování dohody
a budete-li muset sáhnout po těchto zárukách. Čím lépe popíšete
záruky, jejich vymáhání a procesy pro řešení možných konfliktů,
tím menší frustraci se vystavíte v momentě, kdy opravdu dojde
k porušení dohody či sporu z ní.
Ohledně finálního sepsání dohody Vás čeká další taktické
rozhodnutí. Někteří vyjednávající právní zástupci doporučují, aby
se v závěru vyjednávání pořídil krátký, několikabodový zápis
shrnující hlavní body dohody. Jiní varují před tím, že to, kdo
tento zápis vyhotoví, a to, že se zápis vyhotovuje hned při
jednání, má své dopady. Ještě větší dopad má stanovení toho,
kdo je pověřen sepsáním dohody. Každý právník si uvědomuje,
že pověření sepsáním dohody s sebou nese výhody a zároveň
nevýhody. Výhodou, jste-li pověřeni sepsáním dohody, je, že
dohodu v podstatě uzpůsobíte tak, jak vyhovuje Vám. Tím
nemyslíme obsahově, ale spíše koncepčně. Nevýhodou je, že
poté sepsaná dohoda vypadá spíše jako nabídka vybízející
protistranu k připomínkám.
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U rozhodování, kdo se ujme sepsání dohody, jde tedy o taktické
rozhodnutí. My si Vám dovolíme poradit zhruba toto:
Zastupuje-li Vašeho oponenta silně či středně akční advokát,
nechte sepsání dohody na něm. Již jsme zde mluvili o výhodách
sdíleného autorství a efektu autorství vzhledem k závaznosti
a udržitelnosti dohody, a tak to nebudeme opakovat. Pokud je
advokát na straně oponenta spíše zdrženlivý typ s nevýraznou
aktivitou nebo prostě méně zkušený advokát, pak se můžete
nabídnout, že dohodu sepíšete Vy, což by měl advokát oponenta
v tomto případě ocenit.
Ocitnete-li se v roli advokáta-autora dohody, dbejte velmi
důsledně na to, abyste nepodlehli svému profesnímu zvyku
doplňovat údaje, které nebyly dojednané, zejména pokud jde
o zpřesňování údajů či doplňování sankcí (například splatnost,
úroky z prodlení, smluvní pokuta, atd.). Jistěže Vám Vaše
profesní zkušenost velí, abyste takové údaje a sankce doplnili.
Nebyly-li však dojednány, tak v podstatě porušujete dohodu, ke
které strany v rámci vyjednávání dospěly. Vás instinkt advokáta
zvyklého poskytovat kvalitní služby klientovi Vás zde tlačí
do formulace nevyjednaného a protistranou neodsouhlaseného
závazku či jiné povinnosti, což ovšem, bude-li to protistranou
odhaleno, bude chápáno jako snaha o změnu dohody.
Ale i méně citlivé části dohody mohou pro pečlivého advokáta
přinést řadu problémů. Představme si, že například při sepisování
dohody narazíte na nejasnosti, které sice zvládnete vyřešit
a ošetřit, ale nebyly vyjednány. Správný postup není jejich
ošetření ve Vámi sepisované dohodě, ale zastavení procesu
sepisování dohody a navrácení se k vyjednání těchto
zpřesňujících či nejasnosti odstraňujících podmínek dohody.
Zkrátka nic z toho, co strany nevyjednaly, nemůžete do textu
dohody jen tak zahrnout. To platí, i když Vámi doplněné změny
přispívají k vyjasnění nejasností nebo k předcházení možným
budoucím konfliktům.
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IX.

Silový arzenál efektivního
vyjednavače a jak jej využít

Od přístupu zaměřeného
k silovému přístupu

na

řešení

problému

Je naprosto přirozené, že pokud jste zkusili opravdu všechno, od
naslouchání a respektování oponenta přes zohlednění jeho
nemajetkových zájmů, snahy vtáhnout ho do budování společné
dohody a stavění ústupové cesty, a oponent stále odmítá
o dohodě byť jen uvažovat, pak se nejspíš uchýlíte k použití síly.
Vždyť Vám nic jiného nezbývá, nebo snad ano? A jak bude
toto uchýlení se k silovému přístupu vypadat? Třeba takto:
Po předchozím neúspěchu, kdy jste se snažili pro oponenta
vystavět ústupovou cestu a pomoci mu se na ni vydat, mu teď
naopak pohrozíte. Hrozba je použití síly a Váš oponent
pochopil, že se hra mění. Zareaguje na Vaši hrozbu také silově,
tj. začne se bránit nebo na Vás zaútočí. Čím více na něj budete
tlačit, tím blíže se přimkne ke svému postoji a odmítne se ho
vzdát nebo ho modifikovat. Co se tady děje? Konflikt eskaluje.
Síla, resp. její použití v sobě skrývá nepříjemnou zákonitost, a to
tu, že čím více oponentovi znesnadňujete nesouhlasit, tím těžší je
pro něj s Vámi souhlasit. Vztahová dynamika a snaha každého
z nás za žádnou cenu neztratit tvář znemožní oponentovi
zabývat se nabídkami, pobídkami či hrozbami v jejich věcné
rovině. Celá situace se přetaví do konfliktu podobajícímu se
zákopové válce, kde se jedná věcně o málo, a vše je o zaujatých
pozicích. Opustit pozici, posunout linii, znamená ústup a ústupy
vedou k porážce. Stranám už nejde o dohodu, ale o vítězství.
Je tedy uchýlení se k použití síly vždy předzvěstí prohry
a měli bychom se mu za každou cenu vyhnout? Nebo lze
sílu použít? Použití síly nepřinese zákonitě jen prohru. Sílu lze
použít. Nesmíte však sílu použít jako generál bitvy, jako hlavní
strategii. Síla sama o sobě nehledá, nepřináší ani nevytváří
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žádné řešení. Sílu musíte použít jako spolubojovníka. A to tak,
že i nadále zachováte přístup zaměřený na řešení problémů a jen
přizvete sílu k tomu, abyste oponenta nikoliv porazili, ale abyste
ho přinutili k realistickému pohledu na situaci.25
Nejčastěji totiž bývá důvodem odporu oponenta, že si myslí, že
jeho BATNA je lepší než Vámi navržená ústupová cesta. Jinak
řečeno, že pro něj bude lepší, pokud se nedohodnete, než aby
přijal Vámi navrhovanou ústupovou cestu. Může o tom být
přesvědčen, i pokud je skutečná situace taková, že nedohoda by
pro něj měla tragické následky. Většina z nás má tendenci svou
BATNU přeceňovat, alespoň co do její schopnosti uspokojit
naše zájmy. Nebo je možné, že se oponent soustředil na
prosazování svých postojů a o následcích nedohody ještě
nepřemýšlel nebo je nedomyslel. Přimějte ho tedy, aby se nad
nimi zamyslel, a to nikoliv tím, že mu následky nedohody vylíčíte
v těch nejhorších barvách Vy sami, ale tím, že jej na ně navedete
otázkami typu: Jaké následky podle Vás bude mít, nedohodneme-li se?
Co podle Vás udělám já? Co uděláte Vy? Jak dalece může jiné alternativní
řešení uspokojit Vaše zájmy v porovnání s tím, jak mohou být uspokojeny
v rámci dohody?
Nevyhrožujte, raději varujte!
Významným posunem jak ve Vašem přístupu upozorňujícím
oponenta na skutečnou situaci i na reálné následky nedohody je
objektivizace, kterou se tento postup řídí. Tak například v rámci
upozorňování oponenta na neblahé důsledky zastavení a rozpadu
vyjednávání i v dalších taktikách je lépe odkazovat na neutrální
objektivní situaci a na to, jak se situace může vyvinout s následky
25

Tento problém a jeho specifika jsou popsány v posledním kroku strategie
doporučované Williamem Urym. My v této kapitole věnované silovému
arzenálu vyjednavače z jeho strategických doporučení v tomto kroku
nazvaném „Znesnadněte oponentovi nesouhlasit“ hojně vycházíme. William
Ury, Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze
vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 99-115.
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pro zájmy obou stran. Podobně, pokud chcete oponenta přimět
k tomu, aby Vaši sílu nevnímal jako útok nebo hrozbu, ale jako
neutrálnější ale přesto reálné varování, je pro Vás výhodné
použít tohoto objektivizačního přístupu.26
Ale existuje opravdový rozdíl mezi hrozbou a varováním?
Nezáleží zde jen na tom, jak to protistrana pochopí, resp.
jak si to vyloží? Hrozba je konfrontační, a to co do obsahu
sdělení, tak co do postupu tohoto sdělení. Hrozíte-li někomu,
pak ho nejčastěji chcete zastrašit, ublížit mu, potrestat ho, apod.
Mluvíte tedy nejčastěji o tom, co mu uděláte v případě, že se
nedohodnete. V hrozbě je obsažen příslib negativního
následku. Postup sdělení u hrozby je založen na momentu
překvapení a vytěžení co největší možné síly z této výhody.
Naopak účelem varování je nechat protistraně prostor nebo
spíš možnost odvrácení negativního následku. Protistraně
sdělujete, co se může stát, když se nedohodnete. Varování má
protistranu vybudit k činu a ne jí ublížit, zranit, apod. Tomu
odpovídá také postup sdělení. Varování sdělujte co
nejobjektivněji. Zaměřte se na to, abyste druhé straně projevili co
nejvíce úcty. Dále na protistranu netlačte, ale naopak jí ponechte
čas na posouzení Vašeho varování ve smyslu vytvoření si
vlastního názoru a na mobilizaci jejich sil.
Jako možný krok ve směru varování vnímáme to, kdy se jako
právník zastupující svého klienta zeptáte právníka zastupujícího
oponenta, zda již oponentovi vysvětlil a s oponentem probral
negativní následky nedohody. Pro umocnění této taktiky můžete
negativní následek jednoduše popsat (např. ukončení hledání
26
Tato doporučení a postupy byly představeny a vysvětleny Williamem
Urym v rámci strategie ústupu, resp. v jeho pátém kroku spočívajícím
v metodách znesnadňujících oponentovi nesouhlasit. My zde z jeho závěrů
a navrhovaných postupů hojně vycházíme a o jeho teoretické výstupy se
opíráme v našich doporučeních. William Ury, Jak překonat nesouhlas:
Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat, Management Press, s.
r. o., 5. vydání, str. 104-109.
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smírného řešení a nastoupení cesty řešení sporu soudní cestou).
Pokud odpoví, že tak už učinil, zeptejte se, jakou odezvu tato
alternativa vyvolala u oponenta. Pokud právník oponenta
odpoví, že oponent je s tímto negativním následkem srozuměn,
zeptejte se, zda by nebylo lépe prodiskutovat to společně.
Nabízejte pomoc jak právníkovi oponenta, tak oponentovi
samotnému v odhalení dopadů negativních následků.
Nebojujte sami, přiveďte si posilu!
Je docela možné, že ani Vaše síla nevedla oponenta k jednacímu
stolu nebo mu nedopomohla k nahlížení na situaci reálněji.
Nestačíte-li na to Vy sami, zkuste najít další jedince, kteří Vás
podpoří ve Vašem úsilí a ve snaze dosáhnout dohody. Například
týká-li se konflikt více lidí než jen Vás -například celého
oddělení, jisté komunity, nebo lidí ve stejném postavení jako jste
teď Vy - vyhledejte tyto spojence a vytvořte koalici. Vytvoření
koalice a sladění zájmů v ní bude sice náročné na čas, energii,
koordinaci, apod., ale může Vám výrazně pomoci při dalším
jednání a zejména může oponenta přimět k vyjednávání.
Nezapomeňte do okruhu potenciálních členů koalice zařadit
nejen ty, kteří budou sympatizovat s Vaším postojem
a podporovat Vaše zájmy, ale také ty, kteří mohou získat nebo
ztratit díky dohodě či nedohodě mezi Vámi a protistranou.27
Zároveň nepřehlédněte, existuje-li třetí strana, tj. někdo v pozici
umožňující například neutralizovat nebo dokonce zastavit
útoky protistrany. Je zcela možné do této role dosadit
i veřejnost. I velmi neústupný a útočný oponent se může pod
dohledem veřejnosti zdržet útoků a omezit svou agresivitu.
Někdy dokonce může postačit jakési upozornění na možnost
27

Zde jsme se opět nechali inspirovat doporučeními Williama Uryho
směřujícími k tomu, jak využít dalších osob k prosazení vlastních cílů
a ovlivnění dynamiky i výsledku vyjednávání. William Ury, Jak překonat
nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat,
Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 110-112.
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zveřejnění toho, jak se k Vám oponent chová, nebo změnu
podmínek, za kterých se jednání vede (ve smyslu zpřístupnění
jednání dalším osobám). Zvlášť pokud na Vás oponent útočí
v zázemí své kanceláře nebo kanceláře svého právního zástupce,
můžete dynamiku změnit už jen tím, že jednání přemístíte na
neutrální půdu a odvoláte se na dojednaná pravidla vyjednávání
nebo tato pravidla dodatečně, následně po útoku oponenta,
dojednáte či dokonce přizvete k nadcházející části vyjednávání
další neutrální osobu, která bude na tato pravidla dohlížet.28
Další úlohou třetí strany může být, že Vám pomůže dostat
oponenta k vyjednávacímu stolu. Ale jak přesvědčíte třetí
stranu, aby tuto úlohu přijala a spolupracovala s Vámi?
Nejlépe se Vám to podaří, budete-li se moci odvolat na nějaký
důvod, na kterém je i tato strana zainteresována. Pokud je
například třetí stranou Váš nadřízený, pak ho snadněji
přesvědčíte k převzetí této úlohy, prokážete-li, že se spor mezi
Vámi a Vašim rivalem v jiném oddělení týká celkového nastavení
standardů pro výkon ve společnosti nebo práci na projektech,
kterých se všichni účastníte. Prostě musíte najít důvod, pro který
bude probíhající spor a jeho řešení důležitý i pro tuto třetí stranu.
Tento důvod jí poskytne motivaci k účasti na Vašem jednání.
Stejný důvod zainteresuje tuto další osobu na dosažení dohody
a vyřešení sporu. Kromě této úlohy Vám může třetí strana také
pomoci komunikovat s oponentem, se kterým se Vám špatně
komunikuje. Nebo přesvědčit oponenta o férovosti Vašeho
návrhu.
Pokud jsou obě strany zastoupeny právními zástupci, můžete
právního zástupce oponenta „postavit“ do role třetí strany, a to
zvláště tam, kde se spolehnete například na jeho znalost
možností nabízených jeho klientovi v rámci řešení sporu soudní
cestou. Pokud si oponent nepřeje zakusit nejistotu a podstoupit
veškeré další útrapy soudního rozhodování, pak můžete
28
Více o možnosti přistoupit k vyjednávání o pravidlech vyjednávání
najdete v kapitole nazvané „Neodmítejte – změňte kontext!“, která předchází
tomuto textu.
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prostřednictvím právního zástupce apelovat na tohoto oponenta,
že přeci jen bude lepší se dohodnout, a to zvlášť předkládáte-li
řešení, které šetří nervy a zohledňuje zájmy obou stran.
Buďte však opatrní a ujistěte se, že právní zástupce oponenta
nehodlá stupňovat napětí a na protahovaném a frustrujícím
vyjednávání pouze svému klientovi demonstrovat, že soud je tou
jedinou instancí, kde se domoci spravedlnosti. Pokud se totiž
právní zástupce oponenta rozhodl, že pro jeho klienta bude lepší
se s Vámi nedohodnout, je pro Vás daleko lepší komunikovat co
nejvíce s oponentem samotným, tj. v jeho přítomnosti, než se
snažit využít působení jeho právníka na oponenta. Pokud si
získáte důvěru oponenta, můžete mu tuto často skrytou strategii
jeho právního zástupce ve vhodný okamžik odkrýt. Musíte však
ponechat na oponentovi, aby s touto informací naložil, jak uzná
za vhodné. V žádném případě Vám nedoporučujeme na
právního zástupce oponenta před jeho klientem zaútočit či
nabádat oponenta k tomu, aby se zástupce zbavil či aby ho
vyměnil.
Nejdůležitější varování z naší strany se však týká dodržování
pravidel advokátské etiky. I když by to mohlo Vám a Vašemu
klientovi pomoci, je-li oponent zastoupen advokátem, nesmíte
s oponentem jednat bez přítomnosti jeho advokáta. V této
souvislosti doporučujeme, abyste například, budete-li zasílat
nějakou korespondenci oponentovi, vždy posílali jednu kopii
oponentovi a druhou zároveň jeho advokátovi. I kdyby Vás
oponent osobně vyhledal a snažil se s Vámi (tj. s Vámi coby
advokátem) promluvit, nemůžete na jeho návrh přistoupit.
Podobně také platí, že s ním nesmíte telefonovat, sdělovat mu
jakékoliv údaje o jeho případu, apod. Veškerá komunikace
s oponentem bez přítomnosti jeho advokáta je pro Vás
nepřípustná. Naopak Váš klient takovému omezení nepodléhá
a rozhodne-li se Váš klient, že si promluví s oponentem (nikoliv
s jeho advokátem), nemůžete mu v tom jakkoliv bránit.

86

Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Neváhejte svou sílu demonstrovat a v nutném
případě ji použít
Pokud ani na varování ani na nátlak třetí strany Váš oponent
nezareaguje tím, že by s Vámi vstoupil do prostoru zaměřeného
na řešení problému, ale naopak se uchýlí k trikům nebo dokonce
útokům či prosté defenzivě, pak Vám nezbývá než sílu
demonstrovat, což znamená demonstrovat svou BATNU
a popřípadě ji také použít. Demonstrovat je jakýsi mezikrok,
který může spočívat v přípravě dalšího kroku, kterým je realizace
BATNY.29 Pokud, a k tomu my právníci budeme vždy přihlížet,
je alternativou nedohody řešení sporu soudní cestou, pak můžete
svou BATNU demonstrovat například tím, že na dalším jednání
odhalíte svůj záměr podat návrh podání k soudu a Vy sami
(v roli právníka zastupujícího klienta) nebo jiný právní zástupce
klienta budete ochotni protistraně vysvětlit, čeho se podání
k soudu týká a jaké šance má ta která strana uspět se svou verzí
sporu u soudu.
Opět zopakujeme, že nejdůležitější je nenechat se strhnout
vlastními pocity a nezareagovat na oponentův útok či reakci Vaší
protireakcí. Proto omezte svou sílu, resp. její použití
na minimum. Pamatujte, že každé použití síly z Vaší strany tlačí
na oponentův postoj a maří šanci na dohodu. Čím více síly
použijete, tím dále od dohody se ocitáte. Proto pokud například
zvolíte jako formu posledního varování předložení návrhu na
podání k soudu, nepředkládejte protistraně hned celý návrh se
všemi Vašimi argumenty. Návrh vysvětlete v hrubých rysech
a zopakujte, že preferujete vyjednávání, ale že v případě, že Vám
oponent zavře veškeré jiné cesty k ochraně či domáhání se
Vašich zájmů, jste připraveni se s ním soudit.

29

O použití různých taktik založených na užití síly se zmiňuje William Ury,
Jak překonat nesouhlas: Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze
vyjednávat, Management Press, s. r. o., 5. vydání, str. 105-114, a my z této
přehlídky možných reakcí vybíráme některé významné a rozšířené taktiky.
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V neposlední řadě můžete naznačit, že vyjednávání takto dál
nehodláte vést, protože je vedeno neefektivním způsobem
a nespěje nebo spíše nesměřuje k řešení. Signalizujte vůli
k odchodu od jednacího stolu, a pokud se přístup protistrany
nezmění, přistupte k odchodu. Nezavírejte ovšem dveře
zcela a definitivně. Můžete například odejít z jednání, ale těsně
před odchodem sdělit protistraně, že sice z tohoto jednání
odcházíte, neboť nevidíte snahu o nalezení řešení uspokojujícího
zájmy na obou stranách, ale že jste připraveni vyjednávat
kdykoliv v budoucnosti, kdy se protistrana rozhodne pokračovat
s úmyslem najít řešení problému pro obě strany přijatelné a bude
ochotna dodržovat pravidla vyjednávání a spolupodílet se na
hledání řešení v prostoru pro dohodu.
Obracejte pozornost oponenta od existence sporu
k možnostem jej vyřešit
I v tomto stádiu jednání, tj. kdy se Vám nedaří oponenta
přesvědčit, aby byť i jen vstoupil do prostoru pro dohodu,
obracejte oponentovu pozornost k tomu, že stále existuje
možnost spor vyřešit, a to v podobě Vámi oběma vybudované
a společně nastoupené (a časem také projité) ústupové cesty.30
Nepodlehněte přirozenému nutkání nechat protistranu
„prohrát“ ve smyslu, že pokud Vás odmítala až doposud, tak
TEĎ už nejste ochotni vyjednávat o dohodě a naopak budete
usilovat o své vítězství nebo o její porážku, popř. o obojí.
Neustále musíte, a to nejen tím, co říkáte, ale celkovým
přístupem, protistraně dokazovat, že Vašim cílem není
jednostranné vítězství a prosazení pouze Vašich zájmů,
30

Strategie ústupu se kruhově uzavírá tím, že oponentovi připomínáme
vedle možných následků nedohody i stále otevřenou alternativu dohody.
Podle Williama Uryho je třeba na to oponenta i v tomto stádiu vyjednávání
stále upozorňovat. William Ury, Jak překonat nesouhlas: Zásady
vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat, Management Press, s. r. o.,
5. vydání, str. 113-114.
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ale hledání, prozkoumání a v největší možné míře uspokojení
zájmů obou stran ve společné dohodě.
V rámci takového nastavení se oponenta nesnažíte porazit,
ale snažíte se mu co nejvíce demonstrovat, že své zájmy
může nejlépe uspokojit, bude-li vyjednávat. Naopak
odmítnutí vyjednávat povede k eskalaci konfliktu a bude mít
minimálně nepředvídatelné – například i soudní rozhodnutí nese
v sobě značnou část nepředvídatelnosti – a nejspíše také méně
uspokojivé nebo dokonce silně destruktivní důsledky.
A jakými argumenty můžete oponenta přesvědčovat, že je
pro něj výhodnější vyjednávat, než se nedohodnout? Kromě
již zmíněného upozornění oponenta na následky nedohody mu
musíte připomenout existenci ústupové cesty a výhody jejího
nastoupení. Ač máte sto chutí v tomto okamžiku oplatit
oponentovi jeho odmítání stejnou mincí a odejít od
vyjednávacího stolu, musíte svou přirozenou tendenci k odplatě
opět zkrotit a naopak mu v tomto momentě podat vstřícnou
ruku spolu se svou nejlepší nabídkou. Je docela možné, že
použití síly na Vaší straně vyvolalo ve Vašem oponentovi dojem,
že už se nechcete dohodnout a že ústupová cesta už neexistuje.
Tento dojem jej nutí do dalšího boje, protože kromě boje
do poslední kapky krve nemá, alespoň podle něj, na vybranou.
Vaší úlohou je tedy po každém použití síly se vrátit ke smířlivé
pozici a ujistit oponenta o existenci ústupové cesty a o Vaší
ochotě se touto cestou vydat a pomoci mu překlenout propast
mezi vašimi rozdílnými zájmy. Čím větší je rozdíl mezi tím, co
může oponent ztratit v případě nedohody a co může získat,
nastoupí-li ústupovou cestu, tím vyšší je Vaše šance ho
přesvědčit, upozorníte-li ho dostatečně na tento rozdíl.
Ovšem nikdy nemůžete ono rozhodnutí vydat se po ústupové
cestě namísto oponenta učinit Vy sami. Musíte mu nechat
svobodnou vůli do té míry, že rozhodnutí, zda se nedohodnout
či zda nastoupit ústupovou cestu, učiní on sám. A tím, že tady
zdůrazňujeme, že to musí být on sám, tím myslíme osobu
oponenta a nikoliv jeho právního zástupce, je-li oponent
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ve vyjednávání zastoupen. Nebylo by totiž taktické a ani
udržitelné nechat toto rozhodnutí na právním zástupci. Ten by
poté mohl „zkusit“ oponenta přesvědčit, aby se s Vámi dohodl,
a zároveň si nechat otevřenou cestu k soudnímu řešení sporu.
Takovému postupu, chcete-li se mu vyhnout, zabráníte právě
tím, že se budete dožadovat rozhodnutí oponenta samotného,
alespoň co se ochoty dohodnout se týká. Dál ovšem musíte
přenechat iniciativu oponentovi. Mluvíme-li o Vašem trvání na
tom, že rozhodnutí musí učinit oponent sám a ne jeho advokát,
nemyslíme tím, že se začnete obracet pouze na oponenta. Vše,
co jsme již výše poznamenali o etickém pravidlu zakazujícím
Vám komunikovat s oponentem bez přítomnosti jeho advokáta,
platí i zde.
Toto doporučení, že autorem rozhodnutí vydat se s Vámi po
ústupové cestě musí být oponent, je velmi důležité i proto, co už
jsme napsali o čtyřech hlavních překážkách dohody. Oponentovi
musíte ponechat prostor pro jeho vlastní vůli a pro jeho
spoluautorství dohody. Pokud byste ho byť velmi umně do
dohody prostě dotlačili všemi existujícími prostředky (včetně
síly), pak riskujete, že dohoda nebude mít charakter stabilní
dohody a oponent ji buď vůbec nebude respektovat, nebo ji
dříve či později poruší. I velmi umně vyjednané dohody, které
jsou ovšem výsledkem dohody mezi právníky a nikoliv stranami
samotnými, mají často jen velmi krátké životy.
Obnovení a udržení dobrých vztahů jako záruka
udržitelné dohody
V neposlední řadě, i pokud se Vám podaří přesvědčit oponenta
o výhodách ústupové cesty a zvolit si pokračování
ve vyjednávání až k přijetí vzájemné dohody, je docela dobře
možné, že v rámci tohoto procesu utrpěly Vaše vztahy a je
potřeba je obnovit, upevnit a hlavně udržet do budoucna.
Neexistuje totiž lepší záruka pro udržitelnou dohodu než
existence dobrých vztahů mezi stranami. Učiňte proto několik
kroků pro obnovení a udržení vztahů. Můžete začít například
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tím, že v rámci uzavření dohody se nespokojíte s podpisem, ale
uspořádáte oslavu společné dohody a na tuto oslavu pozvete
nejen protistranu, ale i další osoby dohodou ovlivněné nebo
s osobou oponenta spřízněné.
Z protivníků partneři
Jak jste si jistě na mnohých místech popisu této strategie ústupu
uvědomili, je založená na potlačování Vašich přirozených reakcí
a zejména pak na potlačení Vaší tendence použít silové
vyjednávání. I přes svou náročnost a vysokou komplexnost má
oproti postupu založeném na použití síly jednu hlavní přednost.
Umožňuje totiž, aby se po uzavření vyjednávání a několika
pokusech o obnovení, upevnění a udržení dobrých vztahů
zásadně přenastavil vztah mezi vyjednávajícími stranami. Právě
proto, že vyjednávání neusilovalo o vítězství jedné strany a ústup
či porážku druhé strany, mohou se ze stran tohoto vyjednávání
časem stát partneři.
Toto je hlavním důvodem, proč dát strategii ústupu přednost
před používáním síly. Při používání síly se vystavujete velkému
nebezpečí. Použije-li jedna ze stran jakýkoliv silový prostředek
(hrozbu, nátlak, osobní útok, apod.), otevírá tím prostor
protistraně k používání podobných prostředků (manželka
pohrozí rozvodem; společnost podá trestní oznámení na
konkurenta; manželka odmítne manželovi vydat děti, protože on
nehodlá ustoupit ve věci rozdělení majetku v rozvodovém
řízení). Pokud používání silových prostředků zavedete, svede to
strany na cestu, ze které nemusí být návratu. I zde si dovolíme
použít lidové přísloví: Kdo seje vítr, sklízí bouři. O nápravě
vztahů a eventuálním partnerství poté, co strany podobnou bouři
přeci jen nějak přečkají, však většinou nemůže být ani řeč. Ničivé
síly bouře devastují vztahy mezi stranami natolik, že jsou jen
velmi těžce obnovitelné.
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X.

Pár slov na závěr

Doufáme, že po přečtení této příručky jste podobně jako my
dospěli k závěru, že silové, agresivní taktiky, tak příznačné pro
kompetitivní vyjednávání, nejsou ani zdaleka tak efektivní, jak se
o nich veřejnost domnívá. Daleko prospěšnější můžete klientům
být, pokud jim dokážete vysvětlit a spolu s nimi nastavit strategii
založenou na partnerství a společném hledání řešení konfliktu
mezi stranami. Nejnáročnější pro všechny zúčastněné – ve
smyslu zatěžující strany, jejich zástupce a osoby existencí dohody
či její neexistencí ovlivněné – je setrvávání ve sporu. Nic není tak
vyčerpávajícího a nákladného na peníze, čas, energii i nervy, jako
uchýlení se k řešení sporu soudní cestou. Dohoda je ve srovnání
s tímto postupem řešení jednodušeji dosažitelná a daleko
šetrnější. Vyjednávání poskytuje stranám řadu možností, jak celý
proces hledání a výběru řešení udržet ve svých rukou a jak ho
řídit. Ponechává stranám aktivitu, kontrolu a jistotu, že jejich
hlasy budou vyslyšeny, jejich názory a postoje budou
respektovány a jejich zájmy dostatečně zohledněny.
Předpokládali jsme, že účelem této příručky není a nemůže být
seznámit Vás do detailů s problematikou řešení konfliktů
vyjednáváním. Na to je to problematika velmi komplexní
a pouze jedním dokumentem neuchopitelná. Snad se nám ale
podařilo upozornit na některé ze zákonitostí a zvláštností této
problematiky a tím podnítit Vaši intelektuální zvědavost a ochotu
dozvědět se o této problematice více, než bylo možné v rámci
předmětu o vyjednávání či v rámci této příručky.
Podobně jako v předmětu, kde jsme to několikrát zdůrazňovali,
není nám dáno a nechápeme jako svůj úkol dovést Vás do cíle.
Tím spíš, že co je „cílem“, se bude s nejvyšší pravděpodobností
v průběhu Vašeho putování značně měnit. Vytyčili jsme si úkol
skromnější, a to ukázat nebo spíš naznačit Vám cestu, kterou se
můžete začít ubírat. K Vašemu dalšímu putování po této cestě
Vám teď na závěr přejeme hodně souputníků, protože čím více
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se nás vydá touto cestou, tím častěji se budeme potkávat a tím
méně neobvyklé bude i celé naše nelehké putování po této cestě
doposud méně používané.
Úplně na závěr si dovolíme odcitovat poučku starší generace
advokátů, kteří prožili spory, kdy jejich klienti prosoudili grunt
a kdy nakonec nikomu nic nezůstalo. Tato poučka zní:
I nespravedlivá dohoda je lepší než spravedlivý soudní rozsudek.
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