
Abstrakt  

MEDIACE JAKO ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH SPORŮ 

Mediace je v českém právním řádu zakotvena s účinností od roku 2012, tedy osmým 

rokem. Vedle rozhodčího řízení je jednou ze dvou zákonem upravených metod 

mimosoudního řešení soukromoprávních sporů. Speciální právní úprava mediace zákonem 

č. 202/2012 Sb., o mediaci, byla českým zákonodárcem přijata na základě právních 

předpisů Evropské unie, konkrétně jako provedení Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech.  

Cílem této práce je zpracovat přehled a předložit souhrnné informace o právní úpravě 

mediace a způsobu provádění mediačního procesu, a to jak v kontextu právního řádu České 

republiky, tak v kontextu práva Evropské unie.  

Rigorózní práce je zpracována v následující struktuře: 

První kapitola vymezuje řešený problém a definuje dílčí cíle práce.  

Druhá kapitola obsahuje přehled základních metod řešení soukromoprávních sporů. Pro 

přehlednost a celkový kontext je nejprve vymezeno, co znamená pojem alternativní 

metody, k čemu se alternativa vztahuje. Jako právní nástroj pro řešení soukromoprávních 

sporů je zde chápáno občanské řízení soudní – civilní proces a stručně popsány jeho 

základní principy a zásady. Jako alternativní metody řešení sporů pak jsou vybrány a 

charakterizovány ty metody, které mohou být co do výsledku řešení sporu úspěšnou 

variantou civilního procesu. Konkrétně se jedná o mediaci a její srovnání s dalšími ADR 

metodami, kterými jsou rozhodčí řízení, vyjednávání, konciliace, právo spolupráce, med-

arb, arb-med, neutrální posudek, minitribunál a ombudsman. Zmíněny jsou i metody 

upravené speciálními právními předpisy, jako metody řešení spotřebitelských sporů a 

kolektivních pracovních sporů. V další části kapitoly je pojednáno o kritériích pro výběr 

vhodné metody řešení sporu. Shrnutí kapitoly pak sumarizuje nejdůležitější poznatky a 

krátce srovnává přednosti mediace v porovnání se soudním řízením.   
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Třetí kapitola se již plně věnuje mediaci samotné, stručně nastiňuje její historii a 

podrobněji pak právní úpravu, a to jak v právním řádu Evropské unie, tak v právu ČR. 

Výklad zahrnuje i právní úpravu mediace ve věcech trestních a zmiňuje nejdůležitější 

instituce působící na poli mediace v ČR.  

Čtvrtá kapitola pojednává o cílech mediace a jejích základních principech, o variantách 

vstupu do mediace, o základních směrech v mediaci – mediačních stylech, o aplikačních 

oblastech, jakož i o výhodách či nevýhodách mediačního procesu. 

Pátá kapitola rozebírá předpoklady pro práci mediátora, jeho roli, osobní kompetence a 

povinnosti. Dále se věnuje nástrojům mediátora, kterými jsou zejména komunikační 

techniky. Další část pak obsahuje stručný rozbor jednotlivých fází mediačního procesu a 

pojednává o roli právních zástupců v mediaci.  

Šestá kapitola je spíše psychologickou sondou, která analyzuje druhy konfliktů, nástroje 

pro řešení konfliktních situací a způsoby práce mediátora s emocemi stran. 

Sedmá kapitola vyhodnocuje implementaci aktuální evropské právní úpravy mediace 

v rámci členských zemí Evropské unie, přičemž využívá závěrů z oficiálních dokumentů 

zpracovaných Evropskou komisí.  

Osmá kapitola je závěrečnou částí. Zvažuje další možnosti rozvoje mediace de lege 

ferenda, přičemž zvláštní pozornost věnuje aktuální odborné diskusi o připravované nové 

právní úpravě civilního procesního práva a v jejím rámci o ponechání či zrušení institutu 

soudem nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem.  
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