Mediace v ČR
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá mediací v České republice jako jednou z metod
mimosoudního řešení sporů. Významným okamžikem v rozvoji mediace na našem území bylo
přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, který stanovil podmínky
výkonu mediace v netrestních věcech. Práce je zaměřena na proces mediace a jejím stěžejním
cílem je vymezení fází, kterými mediace prochází, a dále povinností a práv mediátora, a jejich
charakteristik a teoretických východisek.
Práce je s výjimkou úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje
pojmy mediace a strany konfliktu, vývoj mediace v zahraničí a na území České republiky,
vymezuje druhy mediace a oblasti jejího uplatnění, s důrazem na oblast rodinné mediace. Dále
se věnuje vztahu mediace a soudního řízení. Závěr úvodní kapitoly nabízí výčet výhod a
nevýhod užití mediace při řešení konfliktů, přičemž v některých aspektech srovnává mediaci se
soudním řízením a odůvodňuje, v čem může být mediace atraktivnější alternativou řešení
konfliktů než řešení soudní. Následující kapitola rozebírá základní principy, ze kterých mediace
vychází. Třetí kapitola pojednává o osobě mediátora a jeho osobnostních a kvalifikačních
předpokladech, právech a povinnostech jakož i základních metodách a technikách jeho práce.
Pozornost je v této kapitole rovněž věnována výkonu činnosti mediátora a organizaci mediace
na území České republiky, se zaměřením na působnost Ministerstva spravedlnosti a ČAK.
Současně předkládá problematické aspekty této dualistické koncepce vymezení působnosti.
Stěžejní část této diplomové práce, kapitola čtvrtá, je zaměřena na jednotlivé fáze
mediace a role mediátora a stran konfliktu v těchto fázích. Práce rozebírá premediační fázi,
která předchází zahájení mediace, následný okamžik zahájení mediace a důsledky s ním
spojené. Pozornost věnuje samotnému postupu mediátora v jednotlivých fázích. Dále rozebírá
uzavření mediační dohody, jakožto jednu z možností ukončení mediace, a další možné
ukončení mediace.
Práce může sloužit potencionálním zájemcům o využití mediace, kteří doposud nejsou
dostatečně obeznámeni s průběhem mediace, jejími účinky, vztahem k soudnímu řízení
a výhodami, které užití mediace přináší.

