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Nesuďme se, domluvme se … 

1) Úvod 

Každý z nás je dnes a denně účastníkem mnoha mezilidských vztahů. Neustále prožíváme 

desítky vzájemných interakcí s jinými lidmi. Nicméně, mezilidské vztahy a komunikace 

nemusí být vždy jen přátelské a příjemné. Není výjimkou, že se nezřídka potkáváme 

s nejrůznějšími typy konfliktů, menšími, většími a někdy i pro náš život opravdu 

zásadními. Mezilidské vztahy a konflikty jsou totiž odjakživa propojené téměř 

neoddělitelně. A to jak v osobních vztazích, v rodině, tak i ve škole, v zaměstnání, 

v podnikání, při sportu, v politice, ale i na úrovni nejrůznějších skupin a velkých 

společenství. Bohužel se tak často dostáváme do situací, které mají pro nás klíčový 

význam a přitom je neumíme sami vyřešit. Potřebujeme někoho třetího, nezávislého, kdo 

buď rozhodne za nás, nebo nám pomůže, abychom rozhodli o svých záležitostech a své 

budoucnosti sami. To se týká jak nás jednotlivců, tak i nejrůznějších spolků, společenství, 

podniků a organizací, kterých jsme členy nebo které zastupujeme.  

Na otázku, co je lepší, když někdo rozhoduje za nás, nebo když se rozhodujeme sami, ať si 

odpoví každý sám. Půjdeme rovnou k soudu? Je lepší jít oslovit rozhodce? Požádáme o 

nezávislý expertní posudek a tím se budeme řídit? Není tady nějaký ombudsman? Zkusíme 

vyjednávat s protistranou sami? Hodíme si korunou? Nebo požádáme o pomoc zkušeného 

mediátora? Možná jak – kdy, záleží na situaci.  

V každém případě, řešit spor před soudem není žádná procházka růžovou zahradou, ať už 

se týká čehokoliv. Soudní pře zcela postrádají sportovního ducha a vůbec se nedá hovořit o 

fair play přístupu soupeřů – sporných stran. Když už do takového sporu jdeme, jde o to, 

vyhrát za každou cenu a soupeře pokud možno zničit. A výsledek navíc není zaručen, sice 

můžeme vyhrát, ale také prohrát. Až na výjimky, kdy se strany smíří v průběhu soudního 

řízení, neexistuje žádná remíza.  
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A co dál? Soudy jsou přetížené, spor bude trvat dlouho, když se budeme odvolávat, pak 

dovolávat a třeba si stěžovat až u Ústavního soudu nebo ve Štrasburku, bude nám cesta ke 

spravedlnosti trvat celou řadu let. A to na ten soudní proces ještě musíme mít peníze – 

nejméně soudní poplatky, právní zastoupení a další výdaje, v případě prohry většinou i 

náklady soupeře.  

Není proto od věci zvažovat nějakou rozumnou alternativu, jak se soudnímu řízení 

vyhnout, jak vyřešit spor smírnou cestou, jak dosáhnout konsensu. K tomu slouží celá řada 

metod tak zvaného alternativního řešení sporů, které se využívají od nepaměti. Jejich 

počátky můžeme datovat shodně do počátků historie vývoje lidského pokolení. Obliba 

alternativních metod řešení soukromoprávních sporů ve vyspělé společnosti stále roste, 

právě s ohledem na přetíženost soudního systému, délku trvání řízení, vysokým nákladům 

a také rostoucí míře povědomí veřejnosti o možnosti využití mimosoudních metod.  

Kromě metod zcela přirozených, právním řádem neupravených, jako je vyjednávání, 

konciliace či spolupráce, existují metody, které sám zákonodárce považuje za významnou 

procesní alternativu k řízení soudnímu, a jsou tedy zvlášť ukotvené v právním řádu. Jedná 

se o metody upravené speciálními zákony – zákonem o rozhodčím řízení a zákonem o 

mediaci.  

Rozhodčí řízení je v českém právním řádu upraveno zákonem č. 216/1994 Sb. Jedná se o 

nejvíce formalizovanou metodu mimosoudního řešení sporů, především v obchodních 

záležitostech.  

Mediace je v českém právním řádu nová, teprve od roku 2012 a je tedy relativně mladou 

disciplinou. Pro civilní spory je upravena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci. Zákon 

stanoví principy a reguluje postupy při mediaci, stanoví podmínky pro její výkon a 

garantuje odbornost mediátorů tím, že oprávnění k výkonu mediace dle zákona dovoluje 

pouze mediátorům zapsaným v seznamu mediátorů vedeném ministerstvem spravedlnosti, 

kteří splňují zákonné podmínky pro výkon mediační činnosti a složili mediační zkoušku.   
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Základním předpokladem úspěšné mediace je, že účastníci přicházejí dobrovolně, tedy 

mají shodný zájem najít společně řešení. Samozřejmostí je mlčenlivost všech zúčastněných 

a také neutralita mediátora, který dává oběma stranám přiměřeně stejný prostor, je 

moderátorem jejich diskuse a pomáhá při překonávání nejrůznějších komunikačních bariér. 

Prostřednictvím mediace jsou tradičně řešeny nejrůznější typy sporů občanských a 

rodinných. Vhodné pro mediaci jsou také často řešené spory obchodní a pracovní.  

Cílem mediace není výhra za každou cenu, jako u soudu. V mediaci nepracujeme 

s kategoriemi „vítěz“ a „poražený“. Cílem mediace jsou účastníci spokojení s výsledkem, 

na kterém se sami, za pomoci mediátora jako nezávislého prostředníka, dobrovolně 

dohodli. Jinak řečeno, cílem mediace jsou spokojené strany. Sami účastníci si určují svá 

práva, povinnosti a postavení, aniž by se vydávali všanc vnější autoritě, aby o nich 

rozhodla. Neriskují, že padne rozhodnutí, se kterým nebude spokojen vůbec nikdo. Ušetří 

svůj čas, peníze a nervy, když se vyhnou dlouhému a finančně nákladnému soudnímu 

procesu.  

A proto radím: „nesuďme se, domluvme se …“ 

 

1.1. Vymezení řešeného problému 

Tématem předkládané rigorózní práce je „Mediace jako alternativní způsob řešení 

soukromoprávních sporů“.  

Mediace je, vedle rozhodčího řízení, jednou ze dvou zákonem upravených metod 

mimosoudního řešení soukromoprávních sporů. V českém právním řádu je zakotvena 

s účinností od roku 2012, tedy osmým rokem. Speciální právní úprava mediace zákonem 

č. 202/2012 Sb., o mediaci1, byla českým zákonodárcem přijata na základě právních 

předpisů Evropské unie, konkrétně jako provedení Směrnice Evropského parlamentu a 

 

1 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 



11 

 

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

obchodních věcech2.  

Přestože není možné odkázat na žádné oficiální statistické údaje, neboť takové přehledy 

nejsou doposud žádnou institucí komplexně zpracovávány, z informací prezentovaných 

samotnými mediátory na odborných fórech a konferencích vyplývá, že mediace je úspěšná 

zhruba v 70 % až 80 % ze zahájených mediačních případů.  Informovanost a povědomí o 

jejích možnostech a využití se stále zvyšuje, nicméně prozatím zdaleka nedosahuje 

potenciálu, který tento kultivovaný způsob řešení sporů má.   

 

1.2. Cíle a metody práce 

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.  

Dílčí cíle předkládané rigorózní práce jsou rozpracovány v jednotlivých kapitolách.  

První kapitola vymezí řešený problém a definuje dílčí cíle a metody práce.  

Druhá kapitola bude obsahovat přehled základních metod řešení soukromoprávních sporů. 

Pro přehlednost a celkový kontext bude třeba nejprve vymezit, co znamená pojem 

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

soukromoprávních sporů zde bude chápáno občanské řízení soudní – civilní proces a 

stručně vymezeny jeho základní principy a zásady. Jako alternativní metody řešení sporů 

pak budou vybrány a popsány ty metody, které mohou být co do výsledku řešení sporu 

úspěšnou variantou civilního procesu. Konkrétně se jedná o mediaci a její porovnání 

s dalšími ADR metodami, kterými jsou rozhodčí řízení, vyjednávání, konciliace, právo 

spolupráce, med-arb, arb-med, neutrální posudek, minitribunál a ombudsman. Zmíněny 

 

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech 
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budou i metody upravené speciálními právními předpisy, jako metody řešení 

spotřebitelských sporů a kolektivních pracovních sporů. V další části kapitoly bude 

pojednáno o kritériích pro výběr vhodné metody řešení sporu. Shrnutí kapitoly pak shrne 

nejdůležitější poznatky a krátce srovná přednosti mediace v porovnání se soudním řízením.   

Třetí kapitola se již bude věnovat mediaci samotné, stručně nastíní její historii a podrobněji 

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

právní úpravu mediace ve věcech trestních a zmíní nejdůležitější instituce působící na poli 

mediace v ČR.  

Čtvrtá kapitola se bude podrobněji věnovat cílům mediace a jejím základním principům, 

variantám vstupu do mediace, základním směrům v mediaci – mediačním stylům, 

aplikačním oblastem, jakož i výhodám či nevýhodám mediačního procesu. 

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

povinnosti. Dále se bude věnovat nástrojům mediátora, kterými jsou zejména komunikační 

techniky. Další část pak bude obsahovat stručný rozbor jednotlivých fází mediačního 

procesu a role právních zástupců v mediaci.  

Šestá kapitola bude spíše psychologickou sondou, která bude analyzovat konflikty, nástroje 

pro řešení konfliktních situací a způsob práce s emocemi stran. 

Sedmá kapitola bude mít za cíl zhodnotit implementaci aktuální evropské právní úpravy 

mediace v rámci členských zemí EU, přičemž využije závěrů z oficiálních dokumentů 

zpracovaných Evropskou komisí.  

Osmá kapitola bude závěrečnou částí. Zváží další možnost rozvoje mediace de lege 

ferenda, přičemž zvláštní pozornost bude věnována 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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2) Možnosti řešení soukromoprávních sporů  

Tato kapitola obsahuje přehled základních metod řešení soukromoprávních sporů.   

Hovoříme-li o alternativních metodách řešení soukromoprávních sporů (angl. Alternative 

Dispute Resolution, zkratkou ADR), je vhodné na začátku vymezit, co znamená pojem 

alternativní, k čemu se alternativa vztahuje.  

Právním nástrojem pro řešení soukromoprávních sporů a dosažení ochrany ohrožených či 

porušených práv za účasti třetí osoby je občanské řízení soudní – civilní proces. 

O právech a povinnostech zde rozhoduje autoritativně soud jako instituce veřejná. Soudní 

moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy; soudci jsou při výkonu své funkce 

nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat3. Každý se může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 

případech u jiného orgánu4 

Alternativními metodami řešení sporů chápeme ty, které jsou alternativou civilního 

procesu, tedy všechny metody mimosoudního řešení sporů. Instituce provádějící 

mimosoudní řešení sporů mají povahu soukromou. Využití ADR metod bývá ve srovnání 

se soudním řízením velmi často procesně jednodušší, ale také rychlejší i nákladově 

efektivnější. 

Než přistoupíme k výkladu o alternativních metodách samotných, je vhodné uvést pro 

celkový kontext a srovnání též definice a základní charakteristiky civilního procesu tak, 

aby bylo zřejmé, jaké jsou hlavní rozdíly mezi řešením sporů před soudem a využitím 

metod ADR. 

 

 

3 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (článek 81, 82) 

4 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (článek 36) 
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2.1. Občanské řízení soudní – civilní proces 

Civilní proces můžeme definovat jako soubor právních vztahů vznikajících v důsledku 

postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při poskytování ochrany 

soukromoprávním a některým jiným právním vztahům.5 

Civilní proces charakterizujeme jako postup k tomu oprávněných subjektů, především pak 

soudu a stran (popř. účastníků řízení), při poskytování ochrany soukromoprávním 

poměrům.6 

Základním právním předpisem pro civilní proces je občanský soudní řád (OSŘ) jako 

nejvýznamnější pramen občanského práva procesního. OSŘ upravuje postup soudu a 

účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana 

soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a 

zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.7  

Občanské soudní řízení tak vedle řízení správního a trestního představuje jednu ze tří 

forem soudních řízení. Pro úplnost lze uvést ještě řízení před Ústavním soudem, avšak 

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti8 a nepatří do soustavy soudů. 

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní 

soudy9. 

Za základní dělení civilního procesu bývá považováno rozdělení na řízení nalézací a 

vykonávací. Další (zvláštní) druhy civilního procesu jsou řízení insolvenční, řízení 

zajišťovací a řízení rozhodčí.10  

 

5 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 34 

6 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. V Praze: 

C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3, s. 2 

7 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 1) 

8 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (článek 83) 

9 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (článek 91) 

10 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 39 
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Soudy a soudci jsou zásadně nezávislí. Nezávislost soudů jako institucí garantuje Ústava 

České republiky11. Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, 

která je součástí právního řádu.12 

Civilní proces je ovládán základními principy fungování soudnictví v demokratických 

právních státech zajišťujících spravedlivý proces. Těmi jsou již výše zmíněná nezávislost a 

nestrannost soudů a soudců, dále princip zákonného soudu a soudce, kdy příslušnost soudu 

je stanovena zákonem a nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, princip rovnosti 

a kontradiktornosti, kdy obě strany mají zásadně stejnou možnost účastnit se řízení a 

vyjadřovat se ke všem projednávaným skutečnostem a důkazům, právo na právní pomoc 

k zajištění efektivní obrany ohrožených nebo porušených práv, princip veřejnosti 

zajišťující každému právo na veřejné projednání jeho záležitosti před soudem. Princip 

ústnosti a přímosti znamená, že podstatné pro rozhodování soudu jsou ty skutečnosti, které 

byly před soudem přímo přednesené účastníky řízení, princip hospodárnosti vyjadřuje 

důraz na rychlou a efektivní ochranu práv s co nejnižšími náklady, princip předvídatelnosti 

znamená, že soudy mají rozhodovat předvídatelně, tj. ve skutkově obdobných právních 

případech má následovat obdobné soudní rozhodnutí v souladu s judikaturou vyšších 

soudů a ustálenou rozhodovací praxí.  

Civilní proces je dále charakterizován svými vlastními zásadami – odvětvové zásady 

civilního řízení. Těmi jsou jednak princip dispoziční a princip oficiality. Dispoziční zásada 

je charakteristická pro sporná řízení a znamená, že procesní iniciativa, tj. možnost 

disponovat řízením (zahájení řízení podáním žaloby, zpětvzetí žaloby apod.), je v rukou 

účastníků řízení; zásada oficiality je jejím opakem a je charakteristická pro řízení nesporná, 

kdy soud může zahájit řízení z moci úřední (ex offo).  

Princip projednací a princip vyšetřovací – projednací zásada je stěžejní ve sporných 

řízeních a znamená, že soud projednává výhradně to, co je účastníky řízení předneseno a 

jako důkaz předloženo. Soud sám nevyhledává žádné důkazy, břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní nesou pouze účastníci, kteří tak nesou i odpovědnost za výsledek sporu. Naproti 

 

11 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (článek 81, 82) 

12 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (článek 95) 
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tomu vyšetřovací zásada charakteristická pro nesporná řízení zakládá povinnost soudu 

zjistit skutkový stav co nejpřesněji a za tím účelem vyhledávat veškeré potřebné důkazy. 

Princip volného hodnocení důkazů a princip legální důkazní teorie – volné hodnocení 

důkazů znamená, že soudu není nijak předepsáno, jakým způsobem má hodnotit důkazy. 

Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy 

v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, 

včetně toho, co uvedli účastníci.13 Zásada legální důkazní teorie znamená, že zákon stanoví 

důkazní sílu jednotlivých důkazních prostředků. V moderním civilním procesu se 

nepoužívá, jejím prvkem je pouze zákonné stanovení vyšší důkazní síly veřejné listiny 

oproti listině soukromé. 

Princip jednotnosti řízení (princip arbitrárního pořádku) znamená, že řízení tvoří jeden 

nedílný celek od svého zahájení až do vynesení rozsudku. Soud sám rozhoduje o tom, jaké 

úkony a v jakém časovém sledu provede, čemuž není na překážku ani prvek koncentrace, 

kdy ve sporných řízeních musí účastníci uvést rozhodné skutečnosti a označit důkazy 

pouze do skončení přípravného jednání, resp. prvního jednání ve věci, případně v soudem 

stanovené lhůtě. Opakem této zásady je princip legálního pořádku (koncentrační), kdy 

jednotlivá stadia řízení jsou zákonem stanovena a pokud v nich nejsou požadované úkony 

provedeny, dochází k prekluzi. Tento systém se v moderních právních řádech již 

nevyužívá.  

Konečně je třeba zmínit princip materiální pravdy a princip formální pravdy. Výsledkem 

soudního řízení by mělo být vynesení spravedlivého rozhodnutí získaného na základě 

poznání a zhodnocení skutečného objektivního stavu projednávané věci – materiální 

pravdy. Nicméně, ne vždy je to zcela možné, v některých případech objektivně nelze 

skutečný stav věci zjistit. Zásada formální pravdy znamená, že je rozhodováno na základě 

předem stanoveného formálního procesního postupu, kdy objektivní skutečnost jako 

 

13 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 132) 
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podklad pro vydání rozhodnutí může, avšak nemusí být zjištěna. Princip formální pravdy 

se v OSŘ projevuje například v rozsudku pro uznání14 nebo v rozsudku pro zmeškání15. 

Jak je patrné z výše uvedené stručné charakteristiky, civilní proces je řízením velmi 

formálním. Ačkoliv je charakterizován rovností účastníků řízení, vždy je rozhodující role 

nezávislého třetího (soudu), který o právech a povinnostech účastníků sporu rozhodne 

autoritativně rozsudkem. Rozsudek je přímo vykonatelným exekučním titulem.  

Jaký je tedy rozdíl mezi občanským soudním řízením a alternativními metodami řešení 

sporů?  

Srovnáme-li soudní řízení a mediaci, o které podrobně pojednáme dále, je zřejmé, že 

mediace je naopak procesem zcela neformálním. Základními principy mediace jsou 

dobrovolnost, mlčenlivost a neutralita. Účastníci mediace mají rovné postavení a o svých 

právech a povinnostech rozhodují výhradně sami v komunikačním procesu vedeném 

nezávislým mediátorem. Výsledkem úspěšného procesu mediace je uzavření mediační 

dohody, která není přímo vykonatelným exekučním titulem.  

 

2.2. Alternativní metody řešení sporů  

Jak jsme si již vymezili výše, jako alternativní metody řešení sporů chápeme ty, které 

jsou alternativou k občanskému soudnímu řízení – civilnímu procesu. Teoretická 

východiska a literární zdroje k tématu jsou poměrně bohaté, můžeme najít celou řadu 

definic a různých způsobů členění podle různých kritérií. Teoretické přístupy, co se týče 

charakteristiky jednotlivých ADR metod, nejsou jednotné, a to zejména u metod 

neformálních, právním řádem neupravených. Někdy je kladeno pomyslné rovnítko mezi 

metodu zprostředkování, mediaci, konciliaci či facilitaci, někdy jsou naopak uváděny a 

charakterizovány jako metody samostatné.   

 

14 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 153a) 

15 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 153b) 
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Například, kolektiv autorů pod vedením Winterové16 uvádí jako metody alternativního 

řešení sporů: opětné jednání (renegociace), předarbitrážní urovnávací metody (smírčí 

skupina, expertní zásah, předarbitrážní řízení před rozhodčím), zprostředkování (mediace), 

smírčí řízení (konciliace), rozhodčí řízení (institucionalizované a ad hoc) a specifické 

druhy rozhodčího řízení (jako miniproces nebo MEDALOA).  

Stručněji vymezuje metody ADR publikace Zahradníkové17, která zmiňuje negociaci 

(vyjednávání), mediaci, rozhodčí řízení a řešení spotřebitelských sporů na základě 

zvláštního zákona. Uvádí také členění metod na kompetitivní formy – kdy je k odstranění 

konfliktu využíváno síly jedné strany na úkor druhé a kolaborativní formy, které preferují 

dobrovolné přijetí řešení, rychlost, hospodárnost a možnosti další smírné spolupráce stran.  

Dále například Potočková18 přehledně člení metody ADR tak, jak se postupně snižuje 

schopnost stran mít aspekty řešení sporu pod kontrolou. Zleva doprava klesá schopnost 

stran ovlivnit nejen zahájení sporu, ale i průběh řešení, prostor k vlastnímu vyjádření a 

samozřejmě výsledek. Toto kritérium řadí ADR metody v tomto pořadí: vyjednávání → 

mediace → med-arb → neutrální posudek →  ombudsman → minitribunál → arb-med → 

arbitráž → soud.  

Podobně Cholenský19 řadí nejznámější a nejužívanější metody řešení sporů takto: 

vyjednávání → důvěrný posluchač → znalecké posouzení / nezávislý expert → mediace → 

minitrial → med-arb → rozhodčí řízení / arbitráž → arb-med → kombinace více úrovní 

ADR → řízení před soudem.  

 

16 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 578 - 588 

17 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2018. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-714-6, s. 508 - 542 

18 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 40 – 47  

19 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací: podle nové právní úpravy. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-

80-7201-901-4, s. 18 – 26  
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Holá20 považuje za nejdůležitější metody ADR vyjednávání, mediaci, rozhodčí řízení, a 

právo spolupráce – collaborative law. Dále pojednává o smírném řešení sporů dle OSŘ, 

mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, rodinně-právních sporů a sporů v trestních 

věcech.  

Další specifické metody ADR jsou upravené zvláštními zákony, a to zejména řešení 

spotřebitelských sporů na základě zákona o ochraně spotřebitele, který vymezuje subjekty 

mimosoudního řešení sporů21: v oblasti finančních služeb finanční arbitr, v oblasti 

elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti 

elektroniky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad a v případech, kdy není 

dána působnost výše uvedených orgánů pak Česká obchodní inspekce. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu může na základě tohoto zákona pověřit mimosoudním řešením 

spotřebitelských sporů i jinou osobu, která o to písemně požádá a splňuje zákonem 

stanovené podmínky. Takto pověřenou osobou je například Česká advokátní komora22 

příslušná pro řešení sporů mezi klientem a advokátem.  

Další speciální právní úprava se týká řešení pracovních sporů. Zatímco v oblasti 

individuálních pracovních sporů, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, není žádná 

zvláštní zákonem stanovená právní úprava a smírné řešení sporu může probíhat s využitím 

některé metody ADR, případně pak i soudní cestou, zvláštní právní úprava existuje pro 

řešení kolektivních sporů, tj. sporů mezi zástupci zaměstnanců (odbory) a 

zaměstnavatelem, podle zákona o kolektivním vyjednávání23.  

 

 

20 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2. 

21 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 20d a násl.) 

22 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem [online]. 2016 

[cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607 

23 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (§ 10 a násl.)  
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2.2.1. Mediace  

Mediace je hlavním tématem této práce, budeme se jí zabývat v celém textu velmi 

podrobně, přičemž máme na mysli mediaci soukromoprávních sporů dle zákona 

č. 202/2012 Sb., o mediaci, tedy mediační činnost prováděnou zapsanými mediátory jako 

osobami se zvláštním oprávněním.  

Pro úplnost je třeba uvést, že mediaci mohou provádět i jiné osoby, které tímto zvláštním 

oprávněním uděleným na základě složené zkoušky na ministerstvu spravedlnosti, resp. 

České advokátní komoře, nedisponují. V takovém případě provádějí mediaci (případně 

zprostředkování, smírčí řízení, konciliaci, facilitaci, asistenci při vyjednávání apod.) jen 

jako osoby samostatně výdělečně činné na základě živnostenského oprávnění. Tyto osoby 

však nesmějí užívat označení „zapsaný mediátor“, jejich činnost není nijak kontrolována a 

stát negarantuje jejich odbornost, neboť nesložily příslušnou zákonem stanovenou 

mediační zkoušku.  

Dále je třeba rozlišit mediaci soukromoprávních sporů dle zákona č. 202/2012 Sb., o 

mediaci, a mediaci v trestním řízení na základě zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a 

mediační službě, o čemž bude blíže pojednáno dále v kapitole o právní úpravě mediace.  

 

2.2.2. Rozhodčí řízení - arbitráž 

Rozhodčí řízení, neboli arbitráž, je nejvíce formalizovaná metoda v rámci všech 

alternativních metod. Důvodem je, že jeho výsledkem je autoritativní rozhodnutí rozhodce 

či rozhodčího soudu v podobě rozhodčího nálezu. Rozhodnutí je zpravidla konečné a 

vykonatelné, pravomocný a vykonatelný rozhodčí nález je stejně jako rozsudek soudu 

exekučním titulem.  Strany mají sice možnost volby, zda si rozhodčí řízení jako způsob 

řešení svého konfliktu zvolí, mohou si také zvolit rozhodce nebo způsob jejich určení, 

nicméně ovlivnit výsledek rozhodnutí už nemohou. Arbitráž se využívá zejména ve věcech 

obchodních. 

Rozhodčí řízení je v českém právním řádu upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Tento zákon upravuje rozhodování 
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majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, rozhodování sporných záležitostí 

náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku a 

výkon rozhodčích nálezů24.  

Co se týče arbitrability sporů, rozhodčí řízení se může konat pouze ve sporech 

majetkových. Rozhodčí smlouvu lze uzavřít pouze v případě, týká-li se záležitosti, o níž 

jsou sporné strany oprávněny uzavřít smír. Arbitrabilní naopak nejsou spory vzniklé 

v souvislosti s výkonem rozhodnutí a spory incidenční. Vyloučeno je dále konání 

rozhodčího řízení ve věcech spotřebitelských, tj. na základě smluv, které se spotřebitelem 

uzavřel podnikatel. Tato právní úprava je nově účinná od konce roku 2016. Rozhodování 

sporů ve věcech spotřebitelských bylo z pravomoci rozhodčích orgánů vyňato a úpravou 

zákona o ochraně spotřebitele svěřeno České obchodní inspekci, resp. dalším zákonem 

stanoveným institucím.  

Rozhodčí řízení se může konat buď na základě smlouvy o rozhodci, kterou uzavřou sporné 

strany až po vzniku sporu nebo na základě tzv. rozhodčí doložky, která se týká všech sporů, 

které případně z daného právního vztahu vzniknou v budoucnu.  

Co se týče formy rozhodčí smlouvy, zákon předepisuje obligatorně písemnou formu pod 

sankcí neplatnosti.  

Rozhodcem může být zletilá, bezúhonná a plně svéprávná osoba. Rozhodce je povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své 

činnosti dozví. Zprostit mlčenlivosti mohou rozhodce pouze strany sporu, ve výjimečných 

případech soud. Rozhodce je povinen vykonávat svoji činnost nezávisle a nestranně, pokud 

je dána pochybnost o nepodjatosti osoby rozhodce, je z projednávání a rozhodování věci 

vyloučen.  

Počet a osoby rozhodců určuje zpravidla rozhodčí smlouva, případně stanovuje způsob 

jejich určení. Počet však musí být vždy lichý. Pokud smlouva počet a osoby rozhodců takto 

neurčí, využije se zákonné ustanovení, podle kterého každá ze stran jmenuje jednoho 

 

24 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (§ 1) 
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rozhodce, a tito si pak zvolí rozhodce třetího – předsedajícího. Nedostojí-li některá ze stran 

této své povinnosti ve stanovené lhůtě, jmenuje rozhodce soud. 

Tradičně se rozlišuje rozhodčí řízení ad hoc a rozhodčí řízení institucionální, a to podle 

toho, jestli je rozhodcem jeden nebo více rozhodců či stálý rozhodčí soud. V případě ad 

hoc řízení si postup a pravidla určují samy strany sporu, v případě institucionálního řízení 

se proces řídí zpravidla vlastními vnitřními předpisy – statuty a řády – vydávanými 

příslušnými rozhodčími soudy. Stálé rozhodčí soudy mohou být zřizovány pouze a 

výhradně na základě zákona. V současné době v České republice působí tři stálé rozhodčí 

soudy: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR zřízený na 

základě zákona o Hospodářské komoře ČR25, Burzovní rozhodčí soud působící při Burze 

cenných papírů Praha, a.s., zřízený na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu26 a 

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze zřízený na základě zákona o 

komoditních burzách27. 

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou, je zahájeno dnem doručení žaloby rozhodci či 

stálému rozhodčímu soudu. Pravomoc podle rozhodčí smlouvy jsou rozhodci oprávněni 

přezkoumat. Není-li pravomoc dána, účinky žaloby zůstávají zachovány, je-li žaloba 

opětovně podána u jiného orgánu ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí o nedostatku 

pravomoci. Řízení se koná v místě, na kterém se strany dohodnou, případně v místě, které 

určí rozhodci. Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým má být řízení vedeno. 

Strany mají zásadně rovné postavení. Řízení je vždy neveřejné a zpravidla ústní. Rozhodci 

se při rozhodování řídí hmotným právem rozhodným pro daný spor, pakliže je k tomu 

strany výslovně pověří, mohou rozhodovat i podle zásad spravedlnosti. 

Rozhodčí řízení končí nabytím právní moci vydaného rozhodčího nálezu nebo usnesením 

v případě, kdy rozhodčí nález vydáván není. Na žádost stran lze ve formě rozhodčího 

nálezu uzavřít i smír. Rozhodčí nález může být přezkoumán jinými rozhodci, dohodnou-li 

 

25 Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (§ 19) 

26 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 54) 

27 Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách (§ 28) 
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se tak strany v rozhodčí smlouvě. Pravomocný a vykonatelný je rozhodčí nález, který nelze 

přezkoumat či u kterého marně uplynula lhůta pro předložení k přezkoumání.  

Rozhodčí nález může být na návrh některé ze stran zrušen soudem, avšak výhradně 

z důvodů procesních, tj. ze zákonem vymezených důvodů, které způsobily zásadní vady 

průběhu rozhodčího řízení. Příslušný je krajský soud. 

Rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů, se řídí 

zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém28. Nástrojem pro mezinárodní 

výkon rozhodnutí je Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská 

úmluva, 1958)29. Dalšími mezinárodními prameny jsou modelový zákon o mezinárodní 

obchodní arbitráži (1985)30 a Evropská úmluva o obchodní arbitráži (1964)31. 

Zákon o rozhodčím řízení dále upravuje záležitosti spolkové samosprávy. Stanovy spolku 

mohou zřídit rozhodčí komisi32 jako fakultativní orgán a určit, jaké spory a v jakém 

rozsahu bude komise rozhodovat, jakož i průběh takového řízení. Pokud stanovy působnost 

rozhodčí komise neurčí, rozhoduje tato o sporech mezi členem a spolkem o placení 

členských příspěvků a o vyloučení člena ze spolku, přičemž na průběh řízení se použijí 

příslušná ustanovení zákona33. 

 

2.2.3. Vyjednávání - negociace 

Vyjednávání neboli negociace, je tradičně nejstarší, nejjednodušší a nejméně formální 

metodou řešení sporů. Právní řád jej nijak neupravuje. Není stanoven žádný závazný 

 

28 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (§ 117 – § 122)  

29 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the "New York Convention") [online]. 1985 [cit. 2020-01-

18]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards 

30 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 [online]. 1985 [cit. 2020-01-18]. 

Dostupné z: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration 

31 Vyhláška č. 176/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži 

32 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 243) 

33 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (§ 40e – 40k) 
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proces, žádná vyžadovaná forma. Strany mají při vyjednávání jen ty povinnosti, které jim 

vyplývají z obecně závazných právních předpisů a všeobecně uznávaných zásad dobrých 

mravů, tedy zejména jednat v právním styku poctivě, v dobré víře a počínat si tak, aby 

nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Za určitých 

okolností mohou být strany vázány předsmluvní odpovědností ve smyslu příslušných 

ustanovení občanského zákoníku34.  

Při vyjednávání mají strany řešení problému plně pod kontrolou, a to od zahájení 

vyjednávání, přes samotný komunikační proces až po jeho výsledek. Vyjednávat mohou 

strany přímo nebo delegovat jednání na své zástupce – nepřímé vyjednávání. Jen na 

stranách je, jak a kde bude vyjednávání konkrétně probíhat, kdo se ho zúčastní, jak bude 

rychlé, zda bude zachována důvěrnost nebo zda se strany rozhodnou svůj problém 

z jakéhokoliv důvodu zveřejnit.  

Při vyjednávání se využívají různé vyjednávací strategie, obvykle s ohledem na žádoucí 

výsledek a v návaznosti na vyjednávací a komunikační dovednosti jednotlivých 

vyjednávačů. Nejobecnějším rozdělením je vyjednávací strategie win-win, která přináší 

výhody oběma stranám a oba aktéři tak mají šanci odejít ze sporu spokojeni, ta je 

charakteristická pro kooperativní řešení problémů. Naopak strategie win-lose, nazývaná 

jako poziční vyjednávání, způsobí, že na konci procesu naproti sobě stojí vítěz a poražený; 

ta je typická pro kompetitivní způsob řešení sporů.  

I když je vyjednávání zásadně procesem bezformálním, s ohledem na složitosti sporu a pro 

dosažení maximální efektivity je vhodné jej řádně připravit. Například Pichrt35 se zabývá 

alternativním řešením sporů v pracovněprávních vztazích a uvádí pět základních fází 

vyjednávání: 

1) přípravnou fázi, kdy by mělo zejména dojít k ujasnění sporného problému, 

k vymezení postavení a pozic stran, k vymezení obsahu pojmů; 

 

34 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 1728 a násl.) 

35 PICHRT, Jan, Martin ŠTEFKO a Jakub MORÁVEK. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních 

vztazích. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-138-7, s. 17. 
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2) určení pravidel a vyjednávacího prostředí; určení, dle čeho a kde bude jednáno a k 

čemu by mělo jednání směřovat, by mělo být založeno na vyjádření společné vůle 

stran a deklarace konečného cíle vyjednávání; 

3) vymezení předmětu sporu a stanovení pořadu vyjednávání; 

4) zkoumání zájmů v rámci jednotlivých předmětů sporu – faktické vyjednávání, 

diskuse stran; 

5) řešení problému a formulace konečného stanoviska – dohody.  

Nezanedbatelná je také otázka finanční. Samotný proces vyjednávání nevyžaduje hrazení 

žádných zvláštních nákladů kromě hotových výdajů, které si nesou samy strany.  Finanční 

úspora, důvěrnost, rychlost, neformální přístup – to jsou hlavní výhody vyjednávání jako 

metody ADR.  

Někdy bývá jako metoda řešení sporů uváděna re-negociace, tedy opětné (opakované) 

jednání.  Jedná se také o zcela bezformální proces, který si řídí samy strany. Vyjednávání a 

opakované jednání lze považovat za kultivované řešení problémů, které má za cíl vzniku 

skutečných sporů předcházet. Opětovné jednání má své místo zejména ve smluvních 

vztazích dlouhodobého charakteru, kdy je čas od času třeba znovu definovat nejrůznější 

parametry dříve sjednaných smluv v návaznosti na aktuální vývoj situace.  

Často bývá zmiňována jako metoda ADR také facilitace. Spíše než o metodu se však jedná 

o techniku, kdy facilitátor s využitím svých znalostí o psychologii komunikace ve skupině 

a komunikačních procesech pomáhá zefektivnit komunikaci více účastníků o určitém 

konkrétním problému a odstraňovat nedorozumění mezi nimi. Facilitátor je tak partnerem 

ve skupinové diskusi, odborným moderátorem, jehož rolí je usnadnit proces dorozumívání.  

V žádném případě sám nevstupuje do procesu hledání řešení, nepředkládá své vlastní 

návrhy, nehodnotí návrhy účastníků, neposkytuje žádné právní rady. 



26 

 

2.2.4. Konciliace 

Pojmy mediace a konciliace bývají velmi často zaměňovány, neboť rozdíl mezi nimi není 

v praxi chápán jednotně. Například Svatoš36 přehledně uvádí tři možná pojetí (ve zkrácené 

verzi): 

„Mediace a konciliace jsou dva odlišné ADR procesy – kdy pojem mediace je vyhrazen pro 

řízení, jehož pojetí je více psychologické a ve kterém se mediátor vzdává jakéhokoliv 

navrhování řešení. Jeho role je spatřována spíše v usnadňování komunikace. Oproti tomu 

konciliace v takovém přístupu znamená řízení, v němž je neutrální třetí osoba direktivnější, 

navrhuje nezávazná řešení na základě právní úpravy a upozorňuje na možné prostory, 

kterými je možné vyjednávání nasměrovat. 

Konciliace je termín nadřazený mediaci – kdy taková možnost je přímo uvedena 

v Modelovém zákoně UNCITRAL o mezinárodní obchodní konciliaci.  Pracovní skupina se 

při jeho přípravě rozhodla použít pojem konciliace, který vyjadřuje šíři pojímající různé 

typy procesů, v nichž vůči stranám nezávislá a nestranná osoba pomáhá vyřešit jejich spor. 

Mediace a konciliace jsou synonyma – je názorem převládajícím, vychází z pojetí, že 

konciliace je termín starší a že se dnes užívá spíše jako synonymum k označení mediace.“ 

V tomto textu chápeme konciliaci jako smírčí řízení, kdy sporné strany jednají za pomoci 

třetí nezávislé osoby – konciliátora. Na rozdíl od mediátora však konciliátor, který je 

obvykle právnicky vzdělaný, posuzuje stranami navrhovaná řešení, zvažuje jejich právní 

aspekty, poskytuje oběma stranám právní rady či sám navrhuje možné alternativy řešení. 

 

 

36 SVATOŠ MARTIN. Zmatení pojmů: Co mediace je a co nikoliv [online]. 2015 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/uvod-do-mediace-zmateni-pojmu-aneb-co-mediace-je-a-co-nikoliv 
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2.2.5. Právo spolupráce  

Právo spolupráce (Collaborative Law / Collaborative Practice) je nejnovější metodou 

smírného řešení sporů za účasti celého týmu odborníků. Nejčastější využití nachází při 

řešení konfliktů rodinných se zapojením nezletilých dětí. Kombinuje výhody různých 

alternativních metod – vyjednávání, mediace, konciliace i nezávislých posouzení.  

Na řešení sporu se podílejí vedle samotných stran jejich advokáti, kteří mohou být i v roli 

mediátorů, a další odborníci, typicky psychologové, kouči a další specialisté – experti 

v oblastech, které jsou předmětem řešeného sporu. Ti svými odbornými vstupy pomáhají 

všem zúčastněným, aby pochopili situaci z různých úhlů pohledu a měli tak dostatek 

kvalitních informací pro své rozhodování. Výhodou této metody je tak vícestranný pohled 

a dostupnost potřebných odborných posouzení.  

Jak uvádí Holá37, také na metodu práva spolupráce se vztahují obecné principy 

mimosoudních metod řešení sporů, kterými jsou dobrovolnost, důvěrnost, nestrannost, 

týmová spolupráce a partnerství, změna soupeření na spolupráci, svoboda rozhodování, 

převzetí zodpovědnosti. 

Například Márová38 charakterizuje Collaborative Law jako metodu založenou na zcela 

identických principech, tedy primárně na principu dobrovolnosti. Nikdo nemůže být nucen, 

aby vstoupil do procesu řešení svého sporu za pomocí metody Collaborative Law. Jde o 

neveřejný proces, který je rovněž kryt mlčenlivostí. Jednání probíhá jako strukturovaný 

proces. Jeho struktura vede strany postupně jednotlivými fázemi, od sběru informací až 

k fázi finální. To znamená, že vede strany k uzavření dohody o vyřešení dané 

problematiky. Roli zprostředkovatele komunikace přijímají na základě čtyřstranné dohody, 

tedy dohody mezi advokáty a jejich klienty, právě advokáti obou stran.  

 

37 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2, s. 136. 

38 MÁROVÁ ANNA in: BĚLOHLÁVEK, Alexander J., Daniela KOVÁŘOVÁ a Karel HAVLÍČEK, ed. Rozhodčí řízení 

v teorii a aplikační praxi: stati a judikatura. Praha: HBT, 2015. ISBN 978-80-87109-60-1. S. 78-80  
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2.2.6. MED – ARB (mediace – arbitráž) 

Proces mediace – arbitráž je kombinací metody mediace a rozhodčího řízení. Podstatou 

této metody je, že strany zahájí jednání v procesu mediace. Mediátor podporuje strany 

v jejich komunikaci a pomáhá jim dosáhnout uzavření dohody. Strany tak mohou využít 

všech výhod mediace, zejména zásadně ovlivnit mediační proces a mít výsledek jednání 

pod svojí vlastní kontrolou.  

Pokud se však nepodaří v mediačním procesu dosáhnout smírného řešení sporu, případně 

některých vybraných sporných otázek, přichází na řadu arbitráž, kdy nezávislá třetí osoba o 

předmětu sporu autoritativně rozhodne.  

Je otázkou, zda má či nemá být mediátor a následně rozhodce stejnou osobou. Žádná 

právní úprava neexistuje, záleží pouze na dohodě stran. Výhody a nevýhody lze spatřovat 

v obou variantách. Je-li rozhodce stejnou osobou jako mediátor, má po předchozí mediaci 

již dostatečný přehled o předmětu sporu a informace potřebné pro jeho rozhodnutí. Avšak 

strany, přicházejí-li s vědomím, že mediátor se může stát vzápětí rozhodcem, mohou mít 

z taktických důvodů zábrany jednat už v mediační fázi dostatečně otevřeně. Přikláním se 

tak spíše k názoru Potočkové39: Kdyby strany od počátku věděly, že vybraný mediátor 

bude, v případě že se nedohodnou, zároveň i jejich arbitrem, změnily by zásadním 

způsobem strategii svého vyjednávání. Nesdílely by s mediátorem otevřeně určité 

informace nebo by vystupovaly proti druhé straně útočněji.  

 

2.2.7. ARB – MED (mediace – arbitráž) 

Proces rozhodčí řízení – mediace je opakem výše uvedeného procesu med-arb. Arb-med 

začíná rozhodčím řízením. Rozhodce postupuje při řešení sporu standardním způsobem dle 

sjednaných arbitrážních pravidel. Před vyhlášením svého nálezu však dá ještě prostor 

 

39 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 44. 
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stranám, aby se pokusily vyřešit spor prostřednictvím mediace. Nedojde-li k tomu, vyhlásí 

rozhodčí nález, který je pro strany závazný.   

K tomu uvádí Cholenský40, že tato metoda se v USA využívá při řešení sporů z práv 

k duševnímu vlastnictví. Zkušenosti s ní ukazují, že se strany pod tlakem (možná 

negativního) závazného rozhodnutí téměř vždy dohodnou na svém vlastním řešení, které 

vyhovuje jejich potřebám. Rozhodčí nálezy tak většinou zůstanou stranám utajeny. 

 

2.2.8. Neutrální posudek – expertní stanovisko 

Nezávislé expertizy se využívá zejména v oborech technických či vědeckých, kdy je 

potřeba speciálních odborných znalostí. Hovoříme-li o neutrálním posudku jako 

o metodě mimosoudního řešení sporů, znamená to, že se strany dobrovolně dohodnou na 

tom, že sjednají vyhotovení určitého nezávislého posudku či expertního stanoviska, stanoví 

požadované parametry, otázky, na které má být exaktně odpovězeno, dohodnou se na 

osobě znalce (experta) a zavazují se k tomu, že se výsledkem budou následně řídit.  

Neutrální posudek jako metodu ADR nelze zaměňovat s odborným vyjádřením či 

znaleckým posudkem ve smyslu příslušných ustanovení OSŘ o důkazních prostředcích.41 

 

2.2.9. Minitribunál 

Minitribunál (miniproces) je metodou ADR využívanou převážně v USA ve sporech 

obchodních; bývá označován také jako „soukromý soudní proces“. Spočívá v tom, že o 

řešení sporu rozhodne autoritativně „senát“ složený ze tří osob – jednoho zástupce 

vysokého managementu jedné strany, jednoho zástupce vysokého managementu druhé 

strany a třetí nezávislé osoby – např. mediátor, nezávislý rozhodce, expert. Takto složený 

 

40 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací: podle nové právní úpravy. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-

80-7201-901-4, s. 25. 

41 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 127, § 127a) 
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senát má pak o sporu autoritativně rozhodnout. Základem pro jeho činnost je předchozí 

dobrovolná dohoda stran, zpravidla v písemné formě, o výběru právě této metody ADR, o 

stanovení pravidel pro jednání a rozhodování, jakož i závazek stran řídit se výsledkem 

rozhodnutí.    

 

2.2.10. Ombudsman 

Institut interního ombudsmana jako metody ADR je v České republice, stejně jako 

v dalších zemích EU, stále častěji využíván velkými korporacemi (např. bankami, 

pojišťovnami či zdravotnickými zařízeními) ke smírnému  řešení jejich sporů s klienty – 

spotřebiteli či pacienty. Tento institut vnitropodnikového ombudsmana funguje zpravidla 

na základě přijatých interních předpisů (statut, řád, charta ombudsmana), které vymezují 

jeho kompetence, činnosti, pravidla, rozhodovací proces, lhůty apod. Klienti se na 

ombudsmana mohou obracet obvykle jako na druhou či odvolací instanci v případě, kdy 

nebyli spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace standardní cestou, prostřednictvím 

příslušného oddělení pro řízení klientských stížností. Rozhodnutí ombudsmana není právně 

závazné pro žádnou ze stran. Instituce, které jej zřizují, se však v rámci své korporátní 

odpovědnosti a budování dobrých vztahů s klienty hlásí k tomu, že rozhodnutí 

ombudsmana budou v plném rozsahu respektovat.  

Využití ombudsmana jako metody ADR nelze zaměňovat za institut veřejného ochránce 

práv, který je zřízený zvláštním zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 

Tento zákon vymezuje ve svém § 1 pravomoc a působnost veřejného ochránce práv tak, že 

veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto 

jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 

správy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde 

mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. 

Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před 
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diskriminací. Systematicky se také zabývá problematikou práv lidí se zdravotním 

postižením a jejich naplňování. 42 

 

2.3. Další alternativní metody upravené zvláštními právními předpisy 

Dalšími alternativními metodami řešení sporů upravenými zvláštními zákony jsou řešení 

spotřebitelských sporů na základě zákona o ochraně spotřebitele a řešení kolektivních 

sporů na základě zákona o kolektivním vyjednávání.  

 

2.3.1. Řešení spotřebitelských sporů na základě zákona o ochraně spotřebitele 

Speciální právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byla přijata na 

základě evropské směrnice43, kterou byla Česká republika povinna implementovat. 

Transpozice směrnice byla realizována formou novely zákona o ochraně spotřebitele a 

v účinnost vešla koncem roku 2016.  

Jak uvádí Winterová44, metoda řešení uvedeného druhu sporů není tímto zákonem nijak 

nazvána, z povahy dané právní úpravy ji lze označit za specifické smírčí řízení (konciliaci) 

před orgánem veřejné moci, resp. jiným zákonem zmocněným subjektem. Zásadní pro tuto 

metodu ADR je, že k jejímu využití může dát podnět zásadně spotřebitel jako slabší 

smluvní strana, a že v případě, že tak spotřebitel učiní, je tato metoda pro podnikatele 

obligatorní. 

Spotřebitel má zákonné právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní 

smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv v oblasti zdravotní péče, 

 

42 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (§ 1) 

43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013, o alternativním řešení spotřebitelských 

sporů 

44 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 615 
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služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smluv uzavřených s veřejnými 

poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.  

Zákon o ochraně spotřebitele tak vymezuje subjekty mimosoudního řešení sporů 

následovně45:  Hlavním subjektem je Česká obchodní inspekce, Finanční arbitr je příslušný 

v oblasti finančních služeb, Český telekomunikační úřad v oblasti elektronických 

komunikací a poštovních služeb, Energetický regulační úřad v oblasti elektroniky, 

plynárenství a teplárenství. Spory mohou řešit také další subjekty, které k tomu pověří 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě jejich žádosti a při splnění zákonných 

podmínek, například právnické osoby zřízené za účelem ochrany zájmů spotřebitelů nebo 

profesní komory s povinným členstvím.  

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje vždy na návrh spotřebitele, který musí obsahovat 

zákonem stanovené náležitosti a doklady o předmětu sporu a o tom, že se spotřebiteli 

nepodařilo spor vyřešit s podnikatelem přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku 

ode dne, kdy spotřebitel své právo uplatnil vůči prodávajícímu poprvé. Dnem doručení 

návrhu je řízení zahájeno. Zahájení řešení sporu se považuje za uzavření dohody o 

mimosoudním jednání ve smyslu § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

říká, že46 „V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu 

nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta plynout poté, co věřitel nebo 

dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta plynout 

již dříve, po dobu jednání neběží.“ Osoby provádějící mimosoudní řešení musí být odborně 

zdatné, nezávislé a nestranné. Neobsahuje-li návrh požadované náležitosti a spotřebitel je 

ve stanovené lhůtě nedoplní, ČOI návrh odmítne. Řízení není zpoplatněno, každá ze stran 

si nese své vlastní náklady.  

Česká obchodní inspekce vydala vlastní pravidla47, která konkrétní postup při 

mimosoudním řešení spotřebitelských sporů upravují. 

 

45 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 20d a násl.) 

46 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 647) 

47 ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze dne 

9.8.2017 [online]. 2017 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.coi.cz/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-15-

pravidla-adr.pdf 
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Úspěšné mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí uzavřením dohody stran sporu. 

Dále může skončit ze zákonem stanovených důvodů – odstoupením spotřebitele, smrtí bez 

právního nástupce, marným uplynutí lhůt, odmítnutím návrhu, překážkou věci rozhodnuté 

(soudem, jiným orgánem), pokud byl návrh podán po lhůtě, pokud je návrh bezdůvodný. 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady48 bylo od roku 2016 zřízeno Evropské 

spotřebitelské centrum ČR, které poskytuje informace o právech spotřebitelů na 

společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s 

podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu49.  

 

2.3.2. Řešení kolektivních sporů na základě zákona o kolektivním vyjednávání 

Další speciální právní úprava se týká řešení kolektivních sporů podle zákona o kolektivním 

vyjednávání50. Tento zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými 

organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, 

jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. 

Kolektivním sporem se dle zákona rozumí spor o uzavření kolektivní smlouvy a spory o 

plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky 

jednotlivým zaměstnancům. 

Spor z kolektivní smlouvy mohou strany řešit před zprostředkovatelem nebo před 

rozhodcem.  

Kterákoliv strana kolektivní smlouvy může požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR jako dohledový orgán o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření kolektivní 

smlouvy a ve sporu o plnění závazků kolektivní smlouvy, pokud se strany na zvolení 

zprostředkovatele nedohodnou. 

 

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-

line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)  

49 ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. Evropské spotřebitelské centrum [online]. 2017 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/evropske-spotrebitelske-centrum/  

50 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (§ 10 a násl.)  
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Zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám návrh na řešení sporu do 15 dnů. Řízení 

před zprostředkovatelem se považuje za neúspěšné, jestliže spor není vyřešen do 20 dnů 

ode dne přijetí žádosti zprostředkovatelem, nebo ode dne doručení rozhodnutí o určení 

zprostředkovatele, nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem na jiné době.  

Je-li řízení před zprostředkovatelem neúspěšné, smluvní strany mohou požádat o 

rozhodnutí ve sporu rozhodce. Rozhodce je povinen rozhodovat v mezích návrhů 

smluvních stran a sdělit jim rozhodnutí do 15 dnů od zahájení řízení. Jestliže je rozhodnutí 

v rozporu s právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, zruší jej nebo změní na návrh 

některé ze stran krajský soud.  

Krajním prostředkem řešení kolektivních sporů je vyhlášení stávky.  

 

2.4. Kritéria pro výběr vhodné metody řešení sporu   

Zda podstoupit soudní řízení či zvolit mimosoudní řešení sporu, případně jakou metodu 

ADR konkrétně zvolit, je vždy na uvážení stran. Při rozhodování hraje roli řada kritérií.  

Pokud druhá strana odmítá jakoukoliv možnost smírného řešení sporu a nespolupracuje, 

pak nezbývá než zvolit pro ochranu svých práv a oprávněných zájmů cestu soudního 

řízení. To je vhodné i v případě, pokud je třeba dosáhnout vykonatelného rozhodnutí nebo 

pokud je třeba získat precedenční rozsudek – judikát pro posuzování a řešení skutkově 

obdobných sporů v budoucnu.  

Méně formální a rychlejší cestou je rozhodčí řízení, které je nejčastěji využíváno ve 

věcech obchodních, za předpokladu, že do něj obě strany vstupují dobrovolně po vzájemné 

dohodě. Výhody rozhodčího řízení oproti soudnímu jsou zejména úspora času a úspora 

nákladů.  Arbitráž je na rozdíl od civilního procesu neveřejná, nehrozí tak riziko negativní 

publicity ohrožující důvěryhodnost a dobrou pověst stran. Ve složitějších případech mohou 

být také rozhodci znalí specifik daného oboru odborně fundovanější než soud.   

Mediace, konciliace, vyjednávání, jakož i ostatní uvedené metody či jejich kombinace jsou 

téměř vždy vhodnou metodou u všech druhů sporů – obchodních, občanských, pracovních, 
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rodinných, za předpokladu, že dosažení vzájemné dohody a úprava vztahů do budoucna je 

shodným cílem a potřebou obou stran.  

Vždy je tak třeba při rozhodování hodnotit kombinaci více kritérií, zejména 

• o jaký druh sporu se jedná  

• jaký má spor pro strany význam 

• jaké jsou alternativy řešení 

• jaká je pravděpodobnost úspěchu 

• jaký je očekávaný výsledek 

• v jakém časovém horizontu je možné výsledku dosáhnout 

• jaká je závaznost rozhodnutí 

• s jakými finančními náklady je třeba počítat  

• jak bude probíhat proces (veřejný x neveřejný) 

• jaká je třeba zvažovat rizika – důvěryhodnost, dobrá pověst 

• jaké jsou vztahy mezi stranami teď 

• jak je třeba upravit vztahy mezi stranami pro budoucí spolupráci 

 

Nejvíce ceněnou výhodou metod mimosoudního řešení sporů je vedle rychlosti, efektivity 

a nižších nákladů zejména vysoká možnost kontroly samotných stran nad procesem 

jednání i nad výsledným rozhodnutím a zajištění důvěrnosti probíhajícího konfliktu.  

 

2.5. Shrnutí kapitoly   

Tato kapitola obsahuje přehled základních metod řešení soukromoprávních sporů. Pro 

zasazení problematiky do celkového kontextu bylo třeba nejprve vymezit, co znamená 

pojem alternativní metody – k čemu konkrétně se alternativa vztahuje. Jako základní 

právní nástroj pro řešení soukromoprávních sporů je zde pojato a stručně popsáno 

občanské řízení soudní – civilní proces včetně jeho základních principů a zásad. Důvodem 

je, aby bylo možné následně porovnat a vyhodnotit, jaké jsou výhody či nevýhody využití 

alternativních metod právě v porovnání s civilním procesem.  
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Civilní proces je řízení velmi formální. Ačkoliv je charakterizován rovností účastníků 

řízení, vždy je rozhodující role nezávislého třetího (soudu), který o právech a povinnostech 

účastníků sporu rozhoduje autoritativně rozsudkem, přičemž rozsudek je přímo 

vykonatelným exekučním titulem. Soudní řízení je (až na výjimky) veřejné. 

Mediace je naopak proces zcela neformální, ovládaný jeho základními principy, kterými 

jsou dobrovolnost, mlčenlivost a neutralita. Účastníci mediace jsou si vždy rovni a o svých 

právech a povinnostech rozhodují výhradně sami za pomoci mediátora. Výsledkem 

úspěšného procesu mediace je uzavření mediační dohody, která není přímo vykonatelným 

exekučním titulem. Mediace je vždy neveřejná, respektuje tak plně soukromí účastníků. 

Dále jsou stručně charakterizovány další metody alternativního řešení sporů, které mohou 

být co do výsledku řešení sporu úspěšnou variantou civilního procesu. Mediace je výše 

srovnávána s těmito dalšími metodami, kterými jsou rozhodčí řízení, vyjednávání, 

konciliace, právo spolupráce, med-arb,  arb-med, neutrální posudek, minitribunál a 

ombudsman. Zmíněny jsou pro úplnost i metody upravené dalšími zvláštními právními 

předpisy, jako metody řešení spotřebitelských sporů a kolektivních pracovních sporů.  

Závěr kapitoly obsahuje kritéria pro výběr vhodné metody řešení sporu.    

Nejvíce ceněnou výhodou ADR metod obecně je jejich rychlost, efektivita a nižší 

náklady pro účastníky, jakož i vysoká možnost kontroly samotných stran nad procesem 

jednání i nad výsledným rozhodnutím a zajištění důvěrnosti při řešení probíhajícího 

konfliktu.  
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3) MEDIACE – historie a právní úprava 

Řešení konfliktů mimosoudní cestou – vzájemným vyjednáváním nebo za pomoci či 

prostřednictvím nestranného třetího, známe od nepaměti. Vždy v každé komunitě 

existovala nějaká všeobecně respektovaná autorita, která byla schopna působit jako 

smiřitel znesvářených stran – typicky duchovní, lékař, učitel, starosta a podobně. Tato 

kapitola si neklade za cíl rozebrat a popsat historické souvislosti již od dob práva 

římského. Pouze pro celkový kontext stručně nastínit vývoj mediace v její současné 

podobě. 

Vývoj moderní mediace nastartoval v USA v 60. až 70. letech minulého století s rozvojem 

oblasti lidských, občanských a pracovních práv. Ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, 

Velké Británii, jakož i v dalších zemích praktikujících anglosaský právní systém, jsou 

mimosoudní metody řešení sporů velmi oblíbené, zákonem upravené a státem 

podporované. Využívají se v celé řadě aplikačních oblastí, od sporů pracovních, rodinných, 

obchodních až po spory v rámci veřejných, politických či komunitních institucí.  

Do kontinentální Evropy začíná mediace přicházet v 90. letech 20. století, její kolébkou je 

právě Velká Británie. Vzhledem k tomu, že britský právní systém je založen na zvykovém 

právu, soudní řízení jsou mimořádně nákladná a výsledek nelze s jistotou předvídat, je 

využití mediace oblíbenou alternativou k civilnímu procesu.  

V právu Evropské unie je v současné době zásadním dokumentem upravujícím mediaci 

v členských státech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 

21. května 2008, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech51. 

Přijetí této směrnice v evropském prostoru však předcházela řada aktivit sloužících 

k usnadnění řešení přeshraničních sporů mimosoudní cestou.  

 

 

51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech 
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3.1. Právní úprava mediace soukromoprávních sporů v právu EU 

Již v roce 1998 bylo přijato Doporučení Rady Evropy k využívání institutu mediace 

v rodinných věcech52 (dále jen „doporučení“).  V tomto doporučení určeném členským 

státům byly stanoveny základní zásady rodinné mediace, jako rozsah mediace, kdy 

rodinnou mediaci je možno využít u všech sporů mezi členy rodiny; organizaci mediace, 

která nemá být v zásadě povinná, přičemž mediátor má být řádně proškolen a dodržovat 

standardy určené členskými státy; proces mediace a nestrannost mediátora – neutralita, 

soukromí a důvěrnost procesu, rovnost pozic stran, zohlednění zájmu dětí; s tím, že 

mediátor není oprávněn navrhovat stranám řešení a nemá poskytovat právní poradenství. 

Další zásady, které mají členské státy zejména dodržovat, jsou podpora schvalování 

mediačních dohod, uznání autonomie mediace ve vztahu k soudnímu řízení, aktivní 

podpora mediace, případně dalších mimosoudních metod řešení sporů.  

V roce 2002 byla Evropskou komisí vydána Zelená kniha o mimosoudním řešení sporů 

v občanských a obchodních věcech53 (dále jen „zelená kniha“), jejímž účelem bylo 

zahájení rozsáhlé diskuse v rámci členských států k této problematice: Členským státům 

bylo v zelené knize položeno 21 klíčových otázek. Odpovědi na tyto otázky měly 

napomoci k rozhodnutí, zda vůbec, případně jakým způsobem a v jakém rozsahu mají být 

mimosoudní metody řešení sporů v rámci Evropské unie harmonizovány a jaká opatření na 

jejich podporu mají být přijata a realizována.    

Dalším počinem na evropské úrovni bylo vydání již výše zmíněné Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech 

mediace v občanských a obchodních věcech54. Na jejím základě byla smluvním státům 

uložena povinnost zavést pravidla pro výkon mediace a zajistit vykonatelnost mediačních 

dohod. Cílem směrnice je, jak uvádí článek 1, usnadnění přístupu k alternativnímu řešení 

 

52 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Doporučení Rady Evropy k využívání institutu mediace v 

rodinných věcech (1998). Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí [online]. 2011 [cit. 

2019-11-11]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/Preklady-dokumentu-RE.pdf 

53 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Green Paper on alternative dispute resolution in civil and 

commercial law [online]. 2002 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196 

54 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech 
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sporů a podpora smírného řešení sporů s využitím mediace a zabezpečením vyváženého 

vztahu mezi mediací a soudním řízením. Směrnice se vztahuje na přeshraniční spory 

v občanských a obchodních věcech s výjimkou sporů o právech a povinnostech, o kterých 

strany dle rozhodného práva nemohou rozhodovat samy.  

Dalším dokumentem, ačkoliv právně nezávazným (soft law), je Evropský etický kodex 

chování pro zprostředkovatele55 (dále jen „etický kodex“).  Tento etický kodex byl přijat 

v roce 2004 jako výstup z odborné konference mediátorů konané v Bruselu. Kodex 

definuje minimální etické standardy chování a výkonu profese mediátora, stanovuje řadu 

zásad, ke kterým se mohou mediátoři či organizace poskytující zprostředkovatelské služby 

zcela dobrovolně přihlásit. K dodržování etických pravidel dle kodexu se hlásí také většina 

tuzemských mediátorů.  

Co se týče právní úpravy mediace v jednotlivých členských státech, je značně roztříštěná. 

Všechny evropské země se vypořádaly s povinností transponovat směrnici do svých 

právních řádů, pojaly tak ale různým způsobem. Některé státy mají mediaci upravenou 

zvláštním zákonem stejně jako v ČR, a to jak pro spory přeshraniční, tak i vnitrostátní, 

některé státy však nikoliv. Také popularita mediace jako mimosoudního řešení sporů je 

rozdílná. To souvisí jak s vytížeností soudních systémů, tak i s povědomím veřejnosti o 

mediaci a v neposlední řadě s kulturními tradicemi a sociální vyspělostí. Nejblíže české 

právní úpravě je patrně právní úprava slovenská.  

 

3.2. Právní úprava mediace soukromoprávních sporů v právu ČR 

Významným mezníkem ve vývoji mediace v českém prostředí bylo přijetí samostatného 

zákona o mediaci. Institucionalizovaná úprava mediace v našem právním řádu vychází 

z práva Evropské unie. Česká republika byla povinna transponovat Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 

 

55 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Evropský etický kodex chování pro zprostředkovatele 

[online]. 2004 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf 
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v občanských a obchodních věcech (dále jen „směrnice“) do 21. května 2011. Přestože 

směrnice reguluje pouze mediaci s přeshraničním prvkem, česká právní úprava ji rozšířila, 

podobně jako řada jiných evropských zemí, i na soukromoprávní spory ryze vnitrostátní. 

Náš zákon o mediaci nabyl účinnosti až od září 2012, tedy s více jak ročním zpožděním.  

Již před vznikem samostatného zákona o mediaci obdržela Česká advokátní komora 

možnost realizovat na základě evropského grantu vzdělávání svých členů z řad advokátů 

v mediaci. Školící program probíhal v roce 2011 v rámci projektu „Evropské zkušenosti 

v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí“, a to ve spolupráci 

s Bruselskou advokátní komorou a renomovaným zahraničním lektorem. Cílem projektu 

bylo proškolit v mediaci a mediačních technikách 50 advokátů, založit v rámci ČAK 

odbornou sekci pro mimosoudní řešení sporů (ADR) a vytvořit samostatný manuál o 

mediaci tak, aby byla česká advokacie připravena na provádění mediací zejména 

v přeshraničních sporech v souladu s příslušnou evropskou směrnicí56. 

Mediace soukromoprávních sporů je nyní v českém právním řádu upravena samostatným 

zákonem o mediaci. Dílčí úprava pro mediátory – advokáty je obsažena v zákoně o 

advokacii. Občanský zákoník upravuje běh promlčecích lhůt při mimosoudním řešení 

sporů. Procesní souvislosti mediace jsou upraveny v občanském soudním řádu, zákonu o 

zvláštních řízeních soudních a také v zákonu o soudních poplatcích.  

Hovoříme-li o mediaci, nelze opomenout také právní úpravu podle zákona o sociálně 

právní ochraně dětí, který řeší situace, kdy do soukromoprávních rodinných sporů vstupuje 

stát prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).  

V neposlední řadě bude stručně pojednáno také o mediaci v trestních věcech. Ačkoliv 

využití mediace v trestním řízení není tématem této práce, vysvětlení je důležité pro 

úplnost výkladu a zasazení do celkového kontextu problematiky mediace v České 

republice. 

 

56 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. Česká advokátní komora získala evropský grant v mediaci [online]. [cit. 2019-12-

30]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6759 
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3.2.1. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci  

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (ZOM) nabyl účinnosti 1. září 2012. Tento zákon 

upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“).57 

Zákon konkrétně upravuje výkon mediace, organizaci mediace, definuje přestupky 

fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a mediátorů a dále 

vymezuje vztah k právu Evropské unie.  

Co se týče výkonu mediace, je vhodné se seznámit se základními pojmy tak, jak jsou 

zákonem o mediaci definovány, protože tak budou nadále v této práci užívány. Mediací se 

podle zákona rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, 

kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana 

konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením 

mediační dohody. Rodinnou mediací zákon označuje mediaci zaměřenou na řešení 

konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů. Mediátorem je fyzická osoba zapsaná 

v seznamu mediátorů. Členským státem je členský stát EU, EHP a Švýcarsko. Smlouvou 

o provedení mediace je písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním 

mediátorem o provedení mediace. Mediační dohodou se rozumí písemná dohoda stran 

konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.58 

Činnost zapsaných mediátorů dle zákona o mediaci není živností.59 Činnost zapsaného 

mediátora dle zákona o mediaci může vykonávat i notář.60 

Zákon ukládá mediátorům povinnost poučit strany konfliktu o postavení mediátora, 

o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, 

o nákladech mediace včetně odměny mediátora a o možnosti mediaci kdykoliv ukončit. 

Mediátor má zákonem stanovenou povinnost výslovně poučit strany o tom, že zahájením 

mediace není žádným způsobem dotčeno jejich právo domáhat se ochrany svých práv a 

 

57 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 1) 

58 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 2) 

59 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (§ 3, odst. 2, písm. l) 

60 Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád (§ 5, odst. 2) 
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oprávněných zájmů soudní cestou. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze 

strany konfliktu.61  

Zákon dále stanoví, že mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace a 

stanoví minimální náležitosti smlouvy62, kterými jsou označení stran, identifikační údaje 

mediátora, vymezení předmětu mediace (tj. základní vymezení konfliktu), odměnu 

mediátora a dobu, po kterou bude mediace probíhat. Okamžik uzavření smlouvy 

o provedení mediace má zásadní účinky na běh promlčecí lhůty. 

Zákon ukládá mediátorům povinnost odmítnout mediaci63 v případě, že by mohl být dán 

důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, co se týče předmětu sporu nebo stran konfliktu, 

jakož i možnost odmítnout mediaci v případě, kdy je narušena nezbytná důvěra mezi 

mediátorem a stranami konfliktu. V případě, že je důvod pochybovat o nepodjatosti 

mediátora, je mediátor povinen ukončit i již zahájenou mediaci; stejně tak je povinen 

mediaci ukončit v případě, že se strany nesešly déle než jeden rok. Pokud dojde k narušení 

nezbytné důvěry mezi mediátorem a stranami (či jednou ze stran) konfliktu, je mediátor 

oprávněn mediaci ukončit, stejně tak i v případě, pokud strany nesložily sjednanou 

zálohu.64 Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, kterou uzavírají všechny 

strany konfliktu a svým podpisem ji stvrzuje také mediátor.65  

Zákon dále vymezuje povinnosti mediátora66, zejména povinnost provádět mediaci 

osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí, respektovat názory stran 

konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci, zohledňovat primárně 

zájem nezletilého dítěte v případech rodinných sporů, informovat strany konfliktu o své 

možné podjatosti, stvrzovat svým podpisem mediační dohodu, vydávat stranám potvrzení o 

účasti v mediaci apod. Zákon zakazuje mediátorům poskytovat ve věci předmětu mediace 

stranám konfliktu právní služby, a to i když se jedná o mediátory – advokáty, kteří jsou 

 

61 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 3) 

62 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 4) 

63 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 5) 

64 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 6) 

65 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 7) 

66 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 8, § 9, § 11) 
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k poskytování právních služeb na základě zákona o advokacii oprávněni. Mediátor je 

samozřejmě povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

v průběhu poskytování mediačních služeb dozvěděl. Mediátor je povinen užívat při výkonu 

činnosti označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“.  

Zákon zakotvuje právo mediátora na odměnu67 za provedenou mediaci, jakož i právo na 

náhradu hotových výdajů. Není-li ve smlouvě o provedení mediace ujednáno jinak, platí, 

že odměnu mediátora hradí strany rovným dílem. V případě soudem nařízeného prvního 

setkání s mediátorem je odměna mediátora stanovena prováděcím předpisem68 a činí 

400 Kč za každou započatou hodinu. K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty 

v zákonem stanovené výši, je-li mediátor plátcem DPH. 

Co se týče organizace mediace, dohled nad činností zapsaných mediátorů vykonává 

Ministerstvo spravedlnosti ČR. V případě mediátorů, kteří jsou současně advokáty, 

vykonává dohled nad jejich činností Česká advokátní komora dle zákona o advokacii. 

Zákon stanoví, že oprávnění vykonávat činnost mediátora má pouze osoba zapsaná 

v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti69 a dále stanoví podmínky pro zápis do 

seznamu, kterými jsou vedle způsobilosti k právním úkonům a bezúhonnosti zejména 

dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu a složení zkoušky 

mediátora. Činnost mediátora může na území ČR vykonávat dočasně nebo příležitostně 

také hostující mediátor – příslušník jiného členského státu na základě zvláštního právního 

předpisu.70 

Ministerstvo vede seznam zapsaných mediátorů a zajišťuje zkoušky mediátorů. Zkoušky 

mediátorů – advokátů organizuje Česká advokátní komora.  Průběh a náležitosti zkoušky 

mediátorů stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je Vyhláška č. 277/2012 Sb., 

o zkouškách a odměně mediátora, podle které se zkouška mediátora se sestává z písemné a 

ústní části, přičemž prověřovány jsou znalosti z oblasti mediace a dalších způsobů 

 

67 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 10) 

68 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (§ 15) 

69 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 14 a násl.) 

70 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 
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mimosoudního řešení sporů, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, 

občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu 

spotřebitele, občanského práva procesního, základů psychologie a sociologie71.  

Zákon dále definuje přestupky fyzických osob, podnikajících fyzických osob, 

právnických osob a mediátorů.72 Fyzické osoby se dopustí přestupku zejména tím, že 

použijí označení „zapsaný mediátor“, přestože nejsou zapsáni v seznamu mediátorů, či 

porušením povinnosti mlčenlivosti v případě, že se podílejí na přípravě či průběhu 

mediace. Mediátor se dopustí přestupku zejména porušením své zákonem stanovené 

povinnosti mlčenlivosti, pokud neinformuje strany o své možné podjatosti, nevydá-li 

stranám zákonem požadovaná potvrzení či nestvrdí-li svým podpisem mediační dohodu.  

Co se týče vztahu k právu Evropské unie, zákon o mediaci zapracovává příslušné 

předpisy EU73 a stanoví, že promlčecí doby ani lhůty pro zánik práva neběží ohledně těch 

práv, která jsou předmětem mediace v jiném členském státě EU podle právních předpisů 

tohoto státu.  

V souvislosti s právní úpravou mediační zkoušky a zápisu do seznamu mediátorů je pro 

úplnost třeba uvést, že podle zákona o mediaci činí poplatek za připuštění ke zkoušce 

mediátora 5.000 Kč74 a podle zákona o správních poplatcích činí poplatek za přijetí žádosti 

o zápis do seznamu mediátorů 5.000 Kč.75 

Mediace & zajištění práva na spravedlivý proces 

Je třeba zdůraznit, že zákonem stanovená povinnost76 výslovného poučení stran 

mediátorem o možnosti obrátit se kdykoliv na soud, reflektuje, že vstupem do mediace 

není žádným způsobem dotčeno právo na spravedlivý proces, tedy subjektivní právo 

 

71 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora 

72 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 25 a násl.) 

73 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech  

74 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 23, odst. 1) 

75 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (příloha Sazebník, položka 10, písm. g) 

76 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 3, odst. 4) 
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účastníků vůči státu na poskytnutí náležité právní ochrany. Oběma stranám je v každém 

okamžiku a v plném rozsahu zachováno právo obrátit se na nezávislý a nestranný soud, 

zaručena rovnost účastníků před soudem, právo na veřejné projednání a rozhodnutí 

v přiměřené lhůtě, jakož i právo na zákonného soudce.  

Základ práva na spravedlivý proces je ukotven v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod77, která stanoví, že „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem 

zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích … … …“.  

Ústavním základem práva na spravedlivý proces jsou články 36 až 40 Listiny základních 

práv a svobod78 (LZPS), ukotvující práva účastníků domáhat se stanoveným postupem 

svého práva u nezávislého a nestranného soudu, případně jiného orgánu, právo na 

přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy soudem, právo na náhradu škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím soudu případně jiného orgánu. Dále ukotvuje právo 

účastníků odepřít výpověď před soudem, právo na právní pomoc, jakož i rovnost účastníků 

v řízení před soudem a právo jednat ve svém mateřském jazyce. Každý má právo na svého 

zákonného soudce a každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána veřejně. 

Další články Listiny č. 39 a 40 určují práva účastníků v řízení trestním.  

V právu EU je základem práva na spravedlivý proces článek 47 Listiny základních práv 

Evropské unie79, který zakotvuje právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces 

tím, že každému, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, přiznává 

právo na účinné prostředky nápravy před soudem, veřejné projednání nestranným a 

nezávislým zákonem zřízeným soudem v přiměřené lhůtě, právní zastoupení, jakož i 

případnou bezplatnou právní pomoc.  

 

 

77 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod (článek 6, odst. 1) 

78 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (články 36 až 38) 

79 Listina základních práv Evropské unie (článek 47 a násl.) 
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3.2.2. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 

Zákon č. 85/1996, o advokacii (ZA) obsahuje speciální právní úpravu organizace a dohledu 

nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty. Organizaci zkoušek a dohled nad 

činností mediátorů – advokátů vykonává Česká advokátní komora. Činnost komory 

v oblasti mediace upravuje zákon v části sedmé – činnost komory v oblasti mediace.80 

Zákon zde upravuje vzdělávání advokátů v oblasti mediace a zajišťuje pro ně zkoušky 

mediátorů dle zákona o mediaci.  

Dále zákon upravuje kárnou odpovědnost zapsaných mediátorů – advokátů, kteří jsou 

kárně odpovědni za kárné provinění, kterým se rozumí závažné nebo opětovné zaviněné 

porušení povinností stanovených mediátorovi zákonem o mediaci. Za kárné provinění lze 

mediátorovi – advokátovi uložit sankce v podobě napomenutí, veřejného napomenutí, 

pokuty až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy nebo dočasný zákaz poskytování 

služeb mediátora na dobu 6 měsíců až 5 let.  

 

3.2.3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

Zahájení mediace má zásadní význam pro běh promlčecích lhůt. Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, upravuje běh promlčecí lhůty při mimosoudním řešení sporů v § 647 

takto:81 „V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu 

nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta plynout poté, co věřitel nebo 

dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta plynout 

již dříve, po dobu jednání neběží.“ 

Ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že běh promlčecích lhůt se staví nejen zahájením 

soudního řízení, ale i vstupem do mediace jako zahájením procesu alternativního způsobu 

řešení sporu. Rozhodující je proto okamžik zahájení mediace, to znamená den, kdy 

účastníci uzavřeli smlouvu o provedení mediace dle zákona o mediaci. Zákon tak posiluje 

 

80 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii (§ 49a, § 49b) 

81 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 647) 
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postavení věřitele, když mu dává možnost využití jiného než soudního řešení sporu, aniž 

by se musel obávat, že jeho právo se promlčí.  

Jak uvádí Lavický82: „Citované ustanovení řeší dvě situace, kdy promlčecí lhůta neplyne. 

První je situace, kdy promlčecí lhůta ještě nezačala vůbec plynout, a strany uzavřely 

dohodu o mimosoudním jednání v dané věci. V takovém případě promlčecí lhůta začne 

plynout až poté, co jedna ze stran odmítne výslovně v jednání o právu nebo okolnostech, 

které je zakládají, pokračovat. V případě mediace začne promlčecí lhůta plynout 

ukončením mediace podle § 6 zákona č. 202/2012 Sb. U ostatních alternativních způsobů 

řešení sporů začne promlčecí lhůta plynout zánikem dohody o mimosoudním řešení sporů, 

ať už některým ze způsobů zániku závazků, ale také jasně deklarovaným projevem vůle 

jedné ze stran pokračovat v dohodnutém způsobu řešení sporu. Dikce zákona může vyvolat 

interpretační a aplikační problémy v případě nečinnosti jedné ze stran. Pro zahájení běhu 

promlčecí lhůty vyžaduje totiž pouze výslovné odmítnutí pokračovat v jednání, ale neřeší 

problém pasivity některého z účastníků takové dohody. 

Druhou je situace, kdy promlčecí lhůta již začala běžet, ale uzavřením dohody 

o mimosoudním jednání o právu a okolnostech, které je zakládají, promlčecí lhůta spočívá. 

Promlčecí lhůta bude pokračovat v běhu poté, co jedna ze stran odmítne výslovně 

v jednání o právu nebo okolnostech, které je zakládají, pokračovat. Ustanovení § 652 

upravuje zbytkovou promlčecí lhůtu, podle níž by tato lhůta neměla skončit dříve než šest 

měsíců po obnovení jejího plynutí. Jinak by se mohlo stát, že krátká zbytková lhůta věřiteli 

nevytvoří prostor pro řádné a včasné uplatnění svého práva u soudu.“ 

 

3.2.4. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád   

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ), upravuje procesní souvislosti mediace 

v několika svých ustanoveních.  

 

82 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN isbn978-80-7400-

529-9, s. 2264 – 2265  
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Předně v oblasti úpravy smírčích řízení jako řízení předběžných stanoví lhůtu pro schválení 

mediační dohody soudem, a to v § 67, odst. 2: 83 

„(1) Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl věcně 

příslušný k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho 

uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může 

provést smírčí řízení a schválení smíru i kterýkoli okresní soud. 

(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o 

mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.“ 

Dále v oblasti úpravy řízení v prvním stupni – soudní smír – stanoví povinnost předsedy 

senátu upozornit účastníky řízení na možnost využití mediace, a to v § 99, odst. 1:84 

„1) Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Soud 

usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky 

probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí 

uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností 

případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je-li to s ohledem na povahu věci 

vhodné, upozorní předseda senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace podle 

zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách.“ 

V oblasti úpravy řízení v prvním stupni – zásady řízení – dále zakotvuje možnost nařízení 

prvního setkání se zapsaným mediátorem, a to v § 100, odst. 2:85 

„(2) Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání 

se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle 

však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě 

mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 

 

83 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 67, odst. 2) 

84 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 99, odst. 1) 

85 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 100, odst. 2) 
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3 měsíců soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti 

předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí.“ 

Co se týče podmínek řízení, je v § 11086 zakotvena možnost, aby soud na návrh účastníků 

přerušil již probíhající řízení, například také z důvodu pokusu o mimosoudní vyřešení 

sporu, a to“ „Jestliže to účastníci shodně navrhnou nebo jestliže se nedostaví bez předchozí 

omluvy k jednání anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků navrhne a ostatní se nedostaví 

bez předchozí omluvy k jednání, soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení.“ 

Při přípravě jednání má předseda senátu zákonem stanovenou povinnost upozornit 

účastníky řízení na možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního 

poradenství podle zákona o sociálních službách, je-li to vhodné87 a při přípravném jednání 

může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 

odst. 2, je-li to účelné a vhodné.88 

Dále zákon stanoví, že odměna mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem 

je nákladem řízení89 a za účastníka osvobozeného od soudních poplatků ji hradí stát90. 

Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného 

důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud 

výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.91 

Konečně v části o opravných prostředcích zákon stanoví, že odvolání není přípustné proti 

usnesení, kterým bylo nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem.92 

V souvislosti s procesní právní úpravou je pro úplnost třeba uvést, že podle zákona 

č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích93 se za schválenou mediační dohodu uzavřenou 

 

86 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 110) 

87 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 114a, odst. 2b) 

88 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 114c, odst. 3d) 

89 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 137, odst. 1) 

90 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 140, odst. 3) 

91 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 150) 

92 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 202, odst. 1m) 

93 Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (příloha sazebník poplatků, položka 9, bod 1a) 
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podle zákona o mediaci vybere poplatek ve výši 500 Kč, a to bez zřetele k tomu, co je 

předmětem mediační dohody. 

 

3.2.5. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

Také podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (ZŘS), soud vede 

účastníky k nalezení smírného řešení; za tím účelem je informuje o možnostech 

mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání.94 

Při péči soudu o nezletilé je úkolem soudu především dbát o zájem dítěte. „Za účelem 

ochrany zájmu dítěte soud vede rodiče k nalezení smírného řešení. Soud může rodičům 

uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání 

nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s poskytovatelem odborné pomoci, zejména 

odborníkem v oboru pedopsychologie.“95  

Výše uvedené ust. § 474, odst. 1 zákona si vyžaduje hlubší vysvětlení. Nešťastná 

formulace „ … Soud může rodičům uložit ... účast …  na mediačním jednání …“ 

vyvolávala donedávna v praxi nejasnosti, zda je mediace skutečně dobrovolná, nebo zda ji 

může soud nařídit. Odborná veřejnost se tématem dlouho a podrobně zabývala a výkladový 

problém se podařilo překonat alespoň přijetím stanoviska ministerstva spravedlnosti 

z prosince 201996, které shrnuje, že i) Institut uvedený v ust. § 474 odst. 1 (potažmo ust. 

§ 9 z.ř.s.), používající pojem „mediační jednání“, je třeba vykládat v režimu nařízeného 

prvního setkání se zapsaným mediátorem ve smyslu ust. § 100 odst. 2 o.s.ř., neboť 

mediace (i rodinná mediace) je vždy dobrovolná – její započetí je založeno vždy a 

pouze na vůli stran, a nemůže být proto nařízena soudem. Soud má v této souvislosti 

pro vedení řízení k dispozici jediný procesní nástroj a tím je institut nařízeného prvního 

setkání se zapsaným mediátorem. 

 

94 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 9) 

95 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 474, odst. 1) 

96 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Stanovisko k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s. [online]. [cit. 2019-12-30]. 

Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-

mediaci1?clanek=vykladove-stanovisko-k-ust-474-odst-1-z-r-s- 
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Co se týče výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti, „může soud tomu, kdo neplní 

dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o nezletilé dítě, 

popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání 

s mediátorem v rozsahu 3 hodin.97 V souvislosti s náklady na výkon rozhodnutí zákon 

stanoví, že také odměna mediátora je nákladem výkonu rozhodnutí a hradí ji povinný.98 

 

3.2.6. Zákon č. 359/1999, o sociálně právní ochraně dětí 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, je předpisem práva veřejného a 

upravuje mediaci v souvislosti s ochranou práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí, 

přičemž zájem dítěte je kladen vždy na první místo.  

V oblasti preventivní a poradenské činnosti zákon připouští, aby obecní úřad obce 

s rozšířenou působností uložil rodičům odbornou poradenskou pomoc, pokud nevyužili 

předchozí setkání s mediátorem.99 Dále umožňuje jako výchovné opatření uložit dítěti, 

rodičům či jiným osobám mj. povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným 

mediátorem v rozsahu 3 hodin.100 Pokud rodič či jiná osoba tuto povinnost nesplní, 

dopouští se přestupku.  

Zákon dále předpokládá u dětí vyžadujících zvýšenou pozornost úzkou spolupráci sociální 

kurately s příslušnými středisky Probační a mediační služby dle zvláštního zákona. 

 

 

 

97 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 503, odst. 1) 

98 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 506) 

99 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 12, odst. 1, písm. c) 

100 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 13, odst. 1, písm. d) 



52 

 

3.3. Právní úprava mediace v trestních věcech v ČR 

Mediace v trestních věcech je upravena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě.  

Probací se, dle § 2, odst. 1, tohoto zákona, rozumí organizování a vykonávání dohledu nad 

obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen „obviněný“), kontrola výkonu trestů 

nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování 

chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, 

vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově 

narušených právních i společenských vztahů. Mediací se, dle § 2, odst. 2, tohoto zákona, 

rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a 

poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s 

trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a 

poškozeného.101 

Mediátory jsou speciálně vyškolení pracovníci Probační a mediační služby. Mediace 

napomáhá k řešení konfliktní situace mezi pachatelem a jeho obětí. Podporováním jejich 

vzájemné komunikace mediátor pomáhá k odstraňování komunikačních bariér, k vyjádření 

očekávání a potřeb oběti, k vyjádření omluvy ze strany pachatele. Účelem mediace 

v trestním řízení je jednak zmírnění dopadů trestného činu na oběť a její další život a také 

možnost uzavření dohody o náhradě škody.  

Na Probační a mediační službu se mohou obrátit nejen oběti trestných činů samotné, ale i 

jejich osoby blízké či kdokoliv, kdo byl trestným činem nějak dotčen. Iniciativa může 

samozřejmě vzejít i ze strany pachatele, avšak také z podnětu orgánů činných v trestním 

řízení či sociální kurately ve věcech mladistvých.  

Orgán činný v trestním řízení – policie, státní zástupce či soud, mohou vzít v úvahu 

výsledky mediace při svém rozhodování o druhu a výši trestu.  

 

101 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (§ 2, odst. 1, 2) 
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Zcela pro úplnost je v souvislosti s trestními předpisy třeba zmínit i právní úpravu 

v zákoně č 40/2009 Sb., trestní zákoník v souvislosti s neoznámením trestního činu102. 

Obecnou oznamovací povinnost nemá mediátor, je-li současně advokátem, pokud se 

dozvěděl o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. 

Vzhledem k tomu, že činnost mediátora je dle stavovských předpisů považována za „jinou 

činnost advokáta“, vztahuje se toto ustanovení na mediátory – advokáty v plném rozsahu.  

 

3.4. Instituce působící v oblasti mediace 

Úprava dohledu nad činností mediátorů v soukromoprávních věcech je dvoukolejná. Zákon 

o mediaci svěřuje dohled Ministerstvu spravedlnosti ČR, zvláštní úprava platí pro 

mediátory – advokáty, kteří na základě speciální úpravy v zákoně o advokacii podléhají 

dohledové a disciplinární pravomoci České advokátní komory. Toto jsou tedy dvě hlavní 

instituce, které zákonodárce pověřil k výkonu dohledu a organizace činností souvisejících 

s mediací.  

Ministerstvo spravedlnosti vede Seznam zapsaných mediátorů – advokátů i neadvokátů. 

V současné době (leden 2020) je v seznamu zapsáno cca 270 mediátorů. 

V závěru roku 2016 byla na ministerstvu spravedlnosti ustanovena odborná pracovní 

skupina k mediaci. Jejím úkolem je rozvoj mediace a její systémová podpora a podpora 

rozvoje mediátorské profese103 a také vydávání metodických či výkladových stanovisek 

k podpoře výkladové a aplikační praxe. Dosud byla ministerstvem vydána: Stanovisko 

k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s.104, Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se 

 

102 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 368, odst. 3) 

103 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Pracovní skupina k mediaci [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=pracovni-

skupina-k-mediaci 

104 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Stanovisko k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s. [online]. [cit. 2019-12-30]. 

Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-

mediaci1?clanek=vykladove-stanovisko-k-ust-474-odst-1-z-r-s- 
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zapsaným mediátorem105, Institut nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem vs. 

dobrovolná mediace106, Stanovisko k otázce povinnosti mlčenlivosti mediátora ve smyslu 

ust. § 9 zákona o mediaci107 a Podpora mediací – ministerstvo spravedlnosti vytvořilo nový 

pomocný materiál pro soudce108. 

Další významnou institucí v oblasti mediace jsou samozřejmě soudy, které mají povinnost 

vést účastníky ke smírnému řešení sporu, poučit účastníky o možnosti využití mediace a 

kdy předseda senátu může sporným stranám ve vhodném případě nařídit první setkání se 

zapsaným mediátorem. Osvěta, školení a vzdělávání soudů a soudců v oblasti mediace je 

zajišťováno prostřednictvím Justiční akademie109. 

Mediace je v současné době již také standardní součástí výuky studentů na všech 

právnických fakultách v České republice. Vyučuje se nejen jako součást občanského práva 

procesního při výkladu mimosoudních metod řešení sporů, ale je také samostatným 

volitelným předmětem, kde se jí mohou studenti věnovat detailněji na úrovni teoretických 

znalostí i praktických dovedností v různých aplikačních oblastech. 

V oblasti rodinné mediace spojené s ochranou práv a zájmů nezletilých dětí je institucí 

zásadního významu orgán sociálně-právní ochrany dětí110 a v případech s přeshraničním 

prvkem pak Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí111, jehož činnost spočívá 

zejména v pomoci při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, při řešení případů 

 

105 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným 

mediátorem [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-

pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=vykladove-stanovisko-k-obsahu-narizeneho-prvniho-setkani-se-zapsanym-

mediatorem 

106 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Institut nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem vs. 

dobrovolná mediace [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-

cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=institut-narizeneho-prvniho-setkani-se-zapsanym-mediatorem-vs-

dobrovolna-mediace 

107 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Stanovisko k otázce povinnosti mlčenlivosti mediátora ve smyslu ust. § 9 

zákona o mediaci [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-

cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-k-otazce-povinnosti-mlcenlivosti-

mediatora-ve-smyslu-ust-9-zakona-o-mediaci   

108 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Diagnostika případů vhodných k mediaci [online]. 2016 [cit. 2019-11-11]. 

Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-

mediaci1?clanek=podpora-mediaci-ministerstvo-spravedlnosti-vytvorilo-novy-pomocny-material-pro-soudce   

109 Justiční akademie [online]. [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://www.jacz.cz/  

110 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

111 Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí [online]. [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://www.umpod.cz/mediace/ 

https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-k-otazce-povinnosti-mlcenlivosti-mediatora-ve-smyslu-ust-9-zakona-o-mediaci
https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-k-otazce-povinnosti-mlcenlivosti-mediatora-ve-smyslu-ust-9-zakona-o-mediaci
https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-k-otazce-povinnosti-mlcenlivosti-mediatora-ve-smyslu-ust-9-zakona-o-mediaci
https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=podpora-mediaci-ministerstvo-spravedlnosti-vytvorilo-novy-pomocny-material-pro-soudce
https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=podpora-mediaci-ministerstvo-spravedlnosti-vytvorilo-novy-pomocny-material-pro-soudce
https://www.jacz.cz/
https://www.umpod.cz/mediace/
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tak zvaných mezinárodních únosů dětí, při zajištění práva styku a při mezinárodním 

osvojení. Úřad využívá mediaci jako prostředek k dosažení dohody mezi rodiči o 

záležitostech jejich dětí. Disponuje vlastním týmem speciálně vyškolených mediátorů. 

Ve veřejném prostoru existuje řada dalších zájmových organizací, společností či spolků, 

které se mediací a její propagací a podporou, jakož i školením mediátorů a dalšími 

aktivitami zabývají.  

Patrně nejdéle zde působí Asociace mediátorů České republiky, z.s.112, která vznikla 

dávno před přijetím institucionalizované podoby mediace jako občanská iniciativa, a to již 

v roce 2000. Zakladatelé asociace měli možnost se v mediaci proškolit odborníky z USA 

již v devadesátých letech minulého století v rámci iniciativy a programu nadace Partners 

for Democratic Change. Posláním asociace je zabezpečovat vysokou úroveň mediačních 

služeb formou vzdělávání a výcviku profesionálních i dobrovolných mediátorů. Za tím 

účelem vytvořila asociace vlastní vzdělávací standardy a akreditační program. Asociace 

poskytuje mediační služby, propaguje mimosoudní řešení sporů, zajišťuje školení a 

semináře v oblasti mediace, vyjednávání a řešení konfliktních situací.  

Český zákon o mediaci nepředpokládá, že by mediátorem mohla být právnická osoba, jako 

například v právní úpravě slovenské, která výslovně upravuje vznik mediačních center 

jako právnických osob zajišťujících mediační služby. Zároveň však český zákon 

nevylučuje, aby mediační centrum bylo založeno, např. jako sdružení mediátorů 

poskytujících mediační služby v určité aplikační oblasti či například jako nezisková 

organizace. Zodpovědnost za výkon mediace však nese vždy konkrétní zapsaný mediátor 

jako osoba fyzická, neboť zákonnou povinností mediátora je vykonávat činnost osobně113. 

Odpovědnost tedy nemůže nést mediační centrum, ať už je jeho právní forma či název 

jakýkoliv. Takto bylo založeno a působí například Mediační centrum Olomouc114, které 

je součástí neziskové organizace P-centrum, spolek, a pomáhá svým klientům v oblasti 

rodinné mediace. Dalšími známými organizacemi, které podporují mediaci, sdružují a 

 

112 Asociace mediátorů České republiky, z.s. [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://www.amcr.cz/o-asociaci/ 

113 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 8, odst. 1, písm. a) 

114 Mediační centrum Olomouc [online]. [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://www.mcol.cz/ 
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vzdělávají mediátory a propagují mimosoudní řešení sporů, jsou například Centrum pro 

řešení sporů s.r.o.115 nebo Conflict Management International, s.r.o.116  

 

3.5. Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola se věnuje mediaci samotné, stručně nastiňuje její historii, právní úpravu 

v právním řádu Evropské unie i v právu ČR.  

Mediace v dnešní moderní podobě se začala rozvíjet v 60. – 70. letech minulého století 

v USA, kdy byl po období občanských nepokojů kladen zvýšený důraz na lidská, občanská 

a pracovní práva. V Evropě je kolébkou mediace Velká Británie, ze které se začala jako 

speciální metoda mimosoudního řešení sporů v 80. – 90. letech minulého století šířit do 

zemí kontinentální Evropy.  

Na konci 90. let minulého století bylo přijato Doporučení Rady Evropy k využívání 

institutu mediace v rodinných věcech (1998). Další iniciativa následovala ze strany 

evropských společenství, kdy byla Evropskou komisí vydána Zelená kniha o mimosoudním 

řešení sporů v občanských a obchodních věcech (2002). Závazným dokumentem pro 

členské státy je pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech 

mediace v občanských a obchodních věcech (2008).  

Do českého právního řádu byla mediace v soukromoprávních věcech včleněna Zákonem o 

mediaci (2012). Již dříve byla upravena mediace v trestních věcech zákonem o Probační a 

mediační službě. Dílčí úpravy jsou obsaženy v zákoně o advokacii, v občanském zákoníku, 

v občanském soudním řádu a co se týče rodinné mediace také v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních v zákoně o sociálně právní ochraně dětí.  

 

115 Centrum pro řešení sporů s.r.o. [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.mediace.cz/cs 

116 Conflict Management International, s.r.o. [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

http://www.conflictmanagement.org/ 
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Právní úprava organizace a dohledu nad činností zapsaných mediátorů je dvoukolejná – dle 

zákona o mediaci náleží Ministerstvu spravedlnosti ČR, pro mediátory z řad advokátů je 

pak svěřena zákonem o advokacii České advokátní komoře.  
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4) MEDIACE – cíle, principy, základní směry, oblasti využití 

Mediace není zdaleka jen disciplinou právní. Prolíná se jí celá řada vědních oborů, přičemž 

míra jejich využití se obvykle liší dle charakteru konkrétního sporu, který je právě řešen.  

Jak uvádí Šišková117, mediace je určitý přístup či styl práce s klienty, který respektuje 

odlišnost, pracuje s alternativami a vytváří budoucí pravidla jednání. Zahrnuje právo, kdy 

kauzy jsou řešeny v určitém právním rámci, psychologii – kdy konflikt v sobě nese řadu 

emocí a tím případ komplikuje, sociologii – neboť konflikt je situován do určitého 

prostředí, má konkrétní počet aktérů, historii, vývoj, tj. určitý společenský kontext a 

sociální práci, kdy konflikt prožívá konkrétní člověk. 

V této kapitole blíže rozebereme cíle a principy mediace, jaké jsou oblasti jejího využití, 

které spory jsou či nejsou k mediaci vhodné, jaké jsou základní mediační směry a 

v neposlední řadě jaké jsou výhody či nevýhody mediace. 

 

4.1. Cíle mediace a její základní principy 

Základní principy mediace vycházejí ze samotného charakteru a cílů mediace. Cíle 

mediace můžeme v nejobecnější rovině pojmenovat jako spokojené strany. S tím souvisí 

nejen to, zda je cílů skutečně dosaženo, ale zásadní význam má také to, jakým způsobem 

se podařilo k cílům dospět a jaké následky proces řešení zanechal nejen v rovině 

materiální, ale zejména v rovině vztahové. 

 

 

117 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál, 2012. ISBN 

9788026200918, s. 39 – 41 
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4.1.1. Cíle mediace  

Nejobecnějším cílem řešení sporu prostřednictvím mediace je tedy dosažení takového 

řešení konfliktní situace, se kterým mohou být v co nejvyšší míře spokojeny všechny 

(většinou obě) strany konfliktu.  

Neznamená to tedy standardní kompromis, který je často výsledkem vyjednávání, a kdy 

každá ze sporných stran je ochotna přistoupit na určité ústupky ze svých pozic. Kompromis 

je takovým výsledkem, který je sice přijatelný, ale zcela spokojen s přijatým řešením není 

vlastně nikdo.  

Mediace má ambice vyšší. Mediátor jako nestranný prostředník profesionálním a 

strukturovaným způsobem moderuje komunikační proces a pomáhá tak účastníkům odkrýt 

jejich skutečné potřeby a zájmy, které mohou být často i vzájemně slučitelné, avšak 

vzhledem ke komunikačnímu šumu, vztahovým obtížím či emočním vypětím mohou být 

jen těžko komunikovány účastníky přímo, bez pomoci zprostředkovatele. Deklarované 

pozice, se kterými se přichází tradičně do vyjednávání a se kterými přicházejí účastníci na 

samém počátku i do mediace velmi často neodpovídají skutečným potřebám a zájmům, 

které vyjdou v průběhu jednání najevo.  

Jak uvádí například Holá118, mediace má více cílů: 

• pochopit podstatu a různé aspekty konfliktu, 

• redukovat konflikt na úroveň, která je pro klienta řešitelná, 

• transformovat konfliktní vztahy na bezkonfliktní, či alespoň méně konfliktní, 

• pomoci pochopit klientům vlastní situaci, zájmy, 

• poskytnout klientům model pro řešení případných konfliktů v budoucnosti, tj. 

naučit je konflikty řešit, 

• podpořit kooperativnost a slušnost – zlepšení vzájemných vztahů, 

• mobilizovat síly a schopnosti klientů, 

• nelézt řešení konfliktu, 

 

118 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2, s. 91 
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• vytvořit a přijmout jasně formulovanou, srozumitelnou a prakticky uskutečnitelnou 

dohodu, která je přijatelná pro všechny zúčastněné. 

Cíl mediace je bezesporu splněn v okamžiku, kdy je problém vyřešen a vztahy mezi 

spornými stranami jsou přiměřeně vstřícné, stabilizované a funkční, otevřené budoucí 

komunikaci a spolupráci. Prostředkem k dosažení cíle je uzavření mediační dohody 

o způsobu řešení problému, se stanovením práv a povinností stran, jejich odpovědností za 

jednotlivé kroky, včetně termínů plnění.  

 

4.1.2. Základní principy mediace  

Základními principy mediace rozumíme obecná východiska, na kterých je mediace 

postavena. Jsou jimi zejména dobrovolnost, mlčenlivost (důvěrnost) a neutralita 

(nezávislost, nestrannost). Na těchto třech zásadách mediačního procesu se bez výjimky 

shoduje teorie i praxe, jsou nedílnou součástí všech etických kodexů a jsou upraveny i 

zákonem o mediaci. 

Dobrovolnost znamená, že zásadně sporné strany samy rozhodují o tom, zda do mediace 

vstoupí či nikoliv, pokud ano, zda v ní setrvají, či zda mediační proces ukončí. Účastníci si 

dobrovolně volí osobu mediátora. Výhradně strany rozhodují o tom, jaké zvolí konkrétní 

řešení své situace a zda jej vtělí do mediační dohody. Výhradně strany rozhodují o tom, 

zda bude vůbec mediační dohoda uzavřena, či zda proces skončí neúspěchem. A také 

strany mají ve svých rukou, zda a jakým způsobem mediační dohodu skutečně vykonají.  

Co se týče zákonné úpravy, zákon o mediaci119 stanoví, že za uzavření mediační dohody 

jsou odpovědné pouze strany konfliktu (§ 3, odst. 3), že mediátor má povinnost strany 

o principu dobrovolnosti poučit (§ 3, odst. 4) a že strany mohou mediaci kdykoliv ukončit 

(§ 6, odst. 3). 

 

119 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 
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Princip dobrovolnosti spolu se schopností a ochotou účastníků vytvářet a přijímat vlastní 

rozhodnutí a řešení, ve spojení s principem zodpovědnosti účastníků za obsah mediační 

dohody, bývá někdy také nazýván principem sebeurčení stran.  

Garance mlčenlivosti mediátora vyplývá také přímo ze zákona. Mediátor je povinen 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu; to platí i v případě, že 

nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace (§ 9, odst. 1). Povinnosti mlčenlivosti 

mohou mediátora zprostit pouze všechny strany konfliktu (§ 9, odst. 2). Zákon upravuje 

výjimky, kdy mediátor není vázán mlčenlivostí, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu 

v případě, že jde o spor mezi ním a stranou konfliktu plynoucí z výkonu mediátorské 

činnosti (§ 9, odst. 3). Zákonná povinnost mlčenlivosti mediátora se samozřejmě vztahuje i 

na všechny osoby, které s mediátorem spolupracují (zaměstnanci, spolupracovníci).  

Mlčenlivost úzce souvisí se zajištěním důvěrnosti celého mediačního procesu. Mediátor 

má své povinnosti přímo uložené zákonem. Ten se však nevztahuje na strany konfliktu. 

V praxi proto bývá zcela běžné a účelné, že ustanovení o povinnosti mlčenlivosti stran 

konfliktu, případně dalších osob, které se jednání účastní, je zapracováno do Smlouvy o 

provedení mediace, kterou se mediace zahajuje. Důvěrnost procesu, tj. neveřejnost jednání 

a minimalizace rizik vyplývajících ze zveřejnění nechtěných skutečností jsou jednou ze 

základních výhod mediace.  

Neutralita mediátora je další stěžejní zásadou mediačního procesu. Nezávislost a 

nestranný přístup je charakteristickým znakem pro mediátora jako odborníka pomáhajícího 

stranám v komunikaci. Pokud by mediátor více sympatizoval s některou ze sporných stran, 

docházelo by k narušení nezbytné důvěry. Celý proces by tak nejen ztrácel smysl, ale mohl 

by strany do budoucna i velmi poškodit. Je tedy zřejmé, že mediátor nesmí být ve střetu 

zájmů a nesmí mít žádný osobní vztah ke stranám konfliktu ani osobní zájem na výsledku 

řešení sporu.  

Proto zákon pamatuje na zakotvení principu nezávislosti a nestrannosti a ukládá 

mediátorovi povinnost odmítnout uzavření Smlouvy o provedení mediace v případě, že by 

bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti (§ 5, odst. 1), případně mediaci ukončit, byla-li 
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již zahájena (§ 6, odst. 1, písm. a). Vždy je mediátor povinen strany konfliktu o své možné 

nezávislosti a nestrannosti informovat.  

Svoji neutralitu mediátor projevuje vyváženým přístupem, kdy dává stranám přibližně 

stejný prostor k jejich vyjádření. Respektuje názory obou stran, nijak je nehodnotí, 

nekritizuje. Neposkytuje stranám rady či doporučení. Odmítne působit jako mediátor ve 

sporu, kdy má s některou ze stran osobní vztah (příbuzní, známí). Je na stranách i na 

výsledku sporu ekonomicky nezávislý, což je dáno i tím, že strany hradí odměnu obvykle 

rovným dílem. Nedoporučuje se, aby mediátor sjednával svoji smluvní odměnu na základě 

úspěšného vyřešení sporu (success fee = odměna za úspěch). 

Dalšími principy mediace, jako metody založené na dobrovolném přístupu, jsou dle 

Holé120 například: 

• Změna soupeření na spolupráci 

• Převzetí zodpovědnosti 

• Orientace na budoucnost 

• Akceptace odlišností 

• Svoboda rozhodování 

• Alternativy – hledání nových možností 

Podrobněji pojednává o zásadách mediace Plamínek121, který uvádí dvanáct principů 

mediace, které lze zkrácenou formou charakterizovat: 

1) Princip dobrovolnosti = to, že strany konfliktu vstupují do mediace, je jejich 

dobrovolným rozhodnutím; 

2) Princip podpory = mediátor podporuje účastníky při hledání vzájemně 

přijatelného řešení sporu, při této podpoře mediátor využívá ve prospěch stran své 

znalosti, dovednosti a zkušenosti;  

 

120 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2, s. 91 

121 PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5031-6, s. 62-69 



63 

 

3) Princip důvěry = jednak mezi účastníky a účastníky a mediátorem a důvěry v to, 

že k veřejnosti se dostanou případně pouze ty informace, na jejichž uvolnění se 

strany za součinnosti mediátora dohodnou; 

4) Princip tolerance = mediátor vede proces tak, aby pro strany bylo co nejsnadnější 

akceptovat jiné pohledy na věc, odlišné názory, způsoby prožívání a uvažování, i 

když s nimi nemusí souhlasit; 

5) Princip nehodnocení = pro mediaci je důležité, že v ní nejde o hodnocení stavů, 

dějů či lidí, zejména nejde o posuzování viny; mediátor se nemůže vyjadřovat 

k míře a povaze zavinění různých stran konfliktu a nesmí ani připustit toto téma 

v rámci mediace jako podstatné; 

6) Princip rozhodování = mediátor rozhoduje o průběhu mediačního procesu, ale o 

všech věcných aspektech řešení nebo dohody rozhodují pouze a jenom účastníci 

konfliktu; 

7) Princip odpovědnosti = strany sporu mají za svá rozhodnutí odpovědnost, mají 

odpovědnost také za naplnění dohody, která je výsledkem mediačního procesu; 

8) Princip nestrannosti = mediátor nestranní žádnému z účastníků mediace, to však 

ani zdaleka neznamená stejný přístup; mediátor musí přihlížet k rozlišovacím 

schopnostem účastníků, jejich rozumovým schopnostem, emočním 

charakteristikám, hodnotovým orientacím a jejich případným tělesným či duševním 

slabinám; 

9) Princip změny = účastníci mediace by měli být připraveni na požadavek jisté 

pružnosti, zejména posun ve vnímání situace (tj. pozitivní změny) a ke změně 

orientace od soutěžení ke spolupráci; 

10) Princip budoucnosti = mediace je orientována na budoucnost, budoucí 

uspořádání;  

11) Princip tvorby = mediátor vede účastníky k tomu, aby po depersonifikaci sporu a 

identifikaci věcného problému sami společně přicházeli s návrhy řešení – podpora 

kreativního přístupu v nacházení řešení; 

12) Princip vzoru = mediátor poskytuje stranám konfliktu behaviorální vzor, který je 

možné napodobovat – respektování pravidel pro vztahy a komunikaci, zdvořilé 

chování. 
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4.2. Vstup do mediace 

Do mediace lze vstoupit v zásadě dvěma způsoby. Za prvé, když účastníci sami vyhledají 

mediátora, ať už v případě, kdy strany již mají o mediaci jako metodě ADR znalost nebo 

jim je doporučena, případně pokud mají uzavřenou ve své původní smlouvě o sjednání 

závazku mediační doložku. Za druhé, pokud strany zahájí soudní řízení a soud dojde 

k závěru, že by bylo možné řešit daný spor mimosoudní cestou prostřednictvím mediace a 

rozhodne se účastníkům nařídit první setkání se zapsaným mediátorem dle občanského 

soudního řádu122.   

Někdy se můžeme setkat také s pojmem soudní mediace, který znamená mediaci soudem 

přímo nařízenou. To však není možné dle současného českého zákona o mediaci, která je 

procesem čistě dobrovolným a nařídit ji nelze. Nařídit lze toliko první setkání se zapsaným 

mediátorem, které plní roli informační schůzky o tom, co mediace je, jaké má výhody a 

nevýhody. Toto první setkání může být proto laiky nesprávně označováno jako soudní 

mediace.  

V některých evropských zemích však není přípustné podání civilní žaloby ve vybraných 

typech sporů v případě, že se účastníci předtím nepokusili dohodnout v mediaci nebo 

alespoň nesetkali s mediátorem.  

  

4.2.1. Mediace na základě vlastní iniciativy stran  

Strany se mohou rozhodnout pro řešení svého sporu prostřednictvím mediace v různých 

stadiích sporu – preventivně již před vznikem sporu, v okamžiku vzniku, po jeho vzniku, 

kdykoliv později i v době již probíhajícího soudního řízení.  

Preventivně je možné sjednat řešení případného sporu, který může v budoucnu vzniknout 

z jakékoliv závazkového vztahu mezi stranami, a to přímo ve smlouvě, která takový 

smluvní vztah zakládá formou mediační doložky, která je do smlouvy vložena. Může se 

 

122 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 100, odst. 2) 
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jednat v zásadě o jakoukoliv smlouvu uzavřenou dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku123, typovou i jako zvláštní smluvní typ neupravenou, může se jednat také o 

pracovní smlouvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřenou podle zákoníku 

práce124 nebo například o smlouvu mezi společností a jejím statutárním orgánem 

uzavřenou dle zákona o obchodních korporacích125. Mediační doložku lze platně uzavřít ve 

všech záležitostech, ve kterých jsou strany oprávněny o předmětu sporu uzavřít smír.  

Na tomto místě je vhodné upozornit, že mediační doložka má ve smlouvě jiné postavení 

než rozhodčí doložka vtělená do smlouvy na základě zákona o rozhodčím řízení126. 

U rozhodčí doložky platí, že „ Jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při 

prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v 

řízení před rozhodci nebo rozhodčí komisí spolku, nemůže věc dále projednávat a řízení 

zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají nebo že 

netrvají na projednání věci před rozhodčí komisí spolku. …“127. Platně uzavřená rozhodčí 

doložka je tedy překážkou pro projednání předmětu sporu v soudním řízení. U mediační 

doložky naopak platí, že „… zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu 

domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, …“128. V případě 

mediace tedy ani uzavření mediační doložky, ani vstup do mediace samotný, není 

překážkou toho, aby o předmětu sporu na návrh některé ze stran rozhodoval soud.  

Obsahem mediační doložky je závazek, že v případě vzniku jakéhokoliv sporu ze smlouvy 

se strany nejprve pokusí vyřešit jej prostřednictvím mediace, a to dříve, než podniknou 

jakékoliv právní kroky. Už v mediační doložce je možno určit rámcová pravidla, jak by 

měla mediace probíhat, kdo má být vhodným mediátorem, zda bude zvolen konkrétní 

mediátor, případně vybrané mediační centrum s odkazem na jeho vlastní pravidla. Je 

vhodné určit také lhůtu k vyřešení sporu prostřednictvím mediace a závazek stran, že před 

 

123 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

124 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

125 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

126 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

127 Zákon č. 99/1963 Sb., občanských soudní řád (§ 106, odst. 1) 

128 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 3, odst. 4) 
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uplynutím této lhůty nezahájí soudní řízení. Takový závazek je možné utvrdit například 

sjednáním smluvní pokuty. 

Není-li mediační doložka ve smlouvě uzavřena, není to překážkou budoucí mediace. 

Vznikne-li jakýkoliv spor, mohou se strany společně, nebo každá zvlášť, kdykoliv před 

zahájením soudního řízení na mediátora obrátit se žádostí o provedení mediace.  

Na mediátora se lze obrátit i v případě již probíhajícího soudního řízení. V takovém 

případě může soud na návrh účastníků řízení přerušit, jestliže se to nepříčí jeho účelu129. 

Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy o provedení mediace, tj. smlouvy mezi stranami 

sporu a mediátorem o tom, že spor bude řešen mediací. Pokud je mediace úspěšná, 

je ukončena uzavřením mediační dohody.  

 

4.2.2. První setkání se zapsaným mediátorem nařízené soudem 

K mediaci může dojít také na základě prvotní iniciativy soudu.  

Soudem nařízené první setkání se zapsaným mediátorem dle § 100, odst. 2, občanského 

soudního řádu nebo dle § 474, odst. 1, zákona o zvláštních řízeních soudních, však nelze 

zaměňovat za mediaci samotnou, nebo mediaci soudem nařízenou. Podle českého právního 

řádu, jehož zákon o mediaci stojí zásadně na principu dobrovolnosti, není možné mediaci 

nařídit v žádném druhu sporu. Soudce může nařídit toliko první setkání se zapsaným 

mediátorem, které má informační a edukační charakter. 

Na tomto setkání je zapsaný mediátor povinen účastníkům vysvětlit, co to mediace je, 

k čemu slouží, jak probíhá, jaké jsou její výhody či nevýhody, jaká je odměna mediátora, 

jaké jsou náklady na mediaci, její časová náročnost, zodpovědět jejich otázky. Dále je 

povinen účastníky poučit výslovně dle zákona o mediaci o jejich právech, zejména o právu 

mediaci kdykoliv ukončit i v jejím průběhu a vrátit se k soudnímu řízení a dále o tom, že 

 

129 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 110) 
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za mediační dohodu jsou zodpovědné pouze strany konfliktu. Je však na účastnících 

samotných, zda se na základě poznatků z tohoto prvního setkání pokusí vyřešit svůj spor 

mimosoudně a v mediaci setrvají, či zda ji odmítnou a vrátí se rovnou k soudnímu řízení.  

Účastníci sporu se na základě soudem nařízeného prvního setkání dostavují k zapsanému 

mediátorovi osobně, bez nebo za účasti právních zástupců. Odměna mediátora za 

uskutečnění prvního setkání je stanovena zvláštním právním předpisem130 a činí 400 Kč za 

každou započatou hodinu, případně plus daň z přidané hodnoty, je-li mediátor jejím 

plátcem. 

 

4.3. Základní směry v mediaci – mediační styly 

Mediační styly, někdy také nazývané jako mediační směry, mediační školy nebo jednoduše 

přístupy k mediaci, charakterizují míru možného zapojení mediátora do samotného procesu 

rozhodování stran v průběhu mediace. Otázkou je, zda mediátor „jen“ pomáhá stranám 

hledat řešení jejich sporné situace pomocí odborně moderované diskuse, nebo zda je 

oprávněn poskytovat oběma stranám současně také právní názory a hodnocení, či zda se 

orientuje především na nápravu a uspořádání budoucích vztahů. Teorie rozlišuje tři hlavní 

směry, mediaci facilitativní, evaluativní a transformativní.  

Ačkoliv teorie i praxe umí pojmenovat jak pozitiva, tak negativa jednotlivých mediačních 

stylů, shoda panuje na tom, že základem mediace jako samostatné metody ADR je styl 

facilitativní. Teprve při splnění jeho elementárních znaků se z něj mohou odvíjet další 

mediační styly nebo jejich kombinace. 

Potočková131 také rozlišuje podle míry zásahu mediátora do průběhu mediace direktivní 

mediační styl a liberální. Pro direktivní styl je typické pevnější vedení procesu, důraz na 

dodržování struktury, mediátor častěji intervenuje a usměrňuje strany v jejich projevech. 

 

130 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (§ 15) 

131 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 62 
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Důraz klade zejména na fakta, emoční stránce projevu přikládá menší význam. Liberální 

styl je charakteristický uvolněným vedením mediačního procesu, mediátor strany v jejich 

projevech zvlášť neomezuje, ponechává jim větší prostor k vyjádření faktů i emocí. 

Dále Potočková132 rozlišuje podle cílů, a to mediaci orientovanou na řešení, která je 

nejvíce rozšířeným přístupem. Jejím cílem je dospět k dohodě, dosáhnout výsledku 

v daném konkrétním sporu, uspokojit konkrétní zájmy obou stran. Druhou je mediace 

orientovaná na změnu, která klade silný důraz na přeformulování narušených vztahů a 

jejich úpravu a zlepšení do budoucna.  

 

4.3.1. Facilitativní mediace 

Facilitativní mediace je základní mediační školou, nejstarším přístupem k mediaci. Její 

vznik se datuje do 60. až 70. let minulého století v USA, kdy zde začalo být praktikováno 

mimosoudní řešení konfliktů v rámci komunitních center. Facilitativní styl charakterizuje 

mediaci jako specifický komunikační proces s pevně danou strukturou jednotlivých fází, 

kdy mediátor pomáhá stranám nalézt společné řešení prostřednictvím identifikace jejich 

společných zájmů. Mediátor se snaží odkrýt skutečné zájmy a potřeby stran, nikoliv pouze 

deklarované pozice, se kterými strany do mediace přicházejí. Významnou roli hraje práce 

se vztahy a emocemi stran. Facilitativní styl je typický pro humanitně orientované 

mediátory z řad psychologů, pedagogů, sociálních pracovníků i právníků. Je preferovaný 

pro řešení těch typů konfliktů, kde je klíčové budoucí uspořádání vzájemných vztahů.   

Teorie i praxe se s většími či menšími odchylkami na jednotlivých fázích mediačního 

procesu shoduje: 1) přípravná fáze, 2) zahájení mediace, 3) sběr informací, 4) hledání 

řešení, 5) společná vyjednávání, 6) tvorba dohody. Podrobněji k jednotlivým fázím bude 

pojednáno dále.  

 

132 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 64 
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Cílem strukturovaného mediačního procesu je dosažení dohody o předmětu sporu tak, aby 

se s ní mohly všechny strany plně ztotožnit a nebyly nuceny příliš ustupovat ze svých 

skutečných zájmů – tedy win-win řešení. Podmínkou spokojenosti stran je, že si navrhnou 

a konstruují své řešení výhradně samy. Úlohou mediátora je vhodnými intervencemi 

odstraňovat komunikační bariéry, šumy v komunikaci, informační a věcná nedorozumění. 

Mediátor do procesu rozhodování nijak nezasahuje, nehodnotí návrhy stran. Sám 

nenavrhuje řešení, a to ani dílčí. Nesděluje stranám svůj pohled na předmět sporu, ani svůj 

právní názor, ani odhad předpokládaného výsledku sporu, kdyby byl řešen soudní cestou.  

Facilitativní směr je základním vzdělávacím standardem při studiu mediace v ČR. To, jak 

uchazeč ovládá facilitativní proces mediace je předmětem praktické části zkoušky 

mediátora. Také český zákon o mediaci se hlásí k facilitativnímu pojetí mediace, i když to 

explicitně neuvádí. Takový závěr lze však dovodit z omezení možnosti mediátora 

poskytovat ve věci právní rady a zasahovat do mediačního procesu svým hodnocením.  

 

4.3.2. Evaluativní mediace 

Evaluativní přístup k mediaci z facilitativního přístupu vychází. Jeho základem je stejný 

specificky strukturovaný komunikační proces. Oproti čistě facilitativnímu stylu je však 

více orientován na samotné řešení konkrétního problému a umožňuje mediátorovi, aby 

v určitých fázích komunikace sdělil účastníkům svůj právní názor na předmět sporu, 

poskytl informace, případně odhad, jak by mohl spor probíhat, pokud by došlo k jeho 

řešení soudní cestou. Podmínkou pro výkon evaluativní mediace je samozřejmě předchozí 

souhlas všech stran konfliktu. Samozřejmostí je zachování principu neutrality mediátora. 

To znamená, že hodnocení či názory musí být sdělovány vždy pouze na žádost stran, 

nestranně a oběma stranám současně, aby nedošlo k vychýlení rovnováhy a tím narušení 

důvěry v mediátora. Názor mediátora je pro strany vždy nezávazný.  

Evaluativní styl je více orientován na řešení, méně pak na práci s emocemi stran a budoucí 

vztahy. Pracuje s deklarovanými pozicemi stran, nezkoumá do hloubky jejich skutečné 

zájmy a potřeby, které mohou zůstat nevyjádřené. Je typický pro právnicky vzdělané 

mediátory a advokáty či pro technicky orientované profese – ekonomy, stavební a strojní 
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inženýry, IT experty. Je preferovaný pro řešení těch typů konfliktů, kde je vyžadováno 

rychlé, praktické, efektivní řešení s ohledem na čas a peníze, tedy nejčastěji spory 

obchodní, spory ze smluv o dílo, ze smluv o výstavbě, spory ohledně práv duševního 

vlastnictví, spory v oblasti životního prostředí a další. 

Evaluativní mediaci se podrobněji věnovali Štandera a Lenghartová133, kteří evaluativní 

mediaci nazývají „advokátní mediací“, podle toho, že je často využívána mediátory – 

advokáty, kteří mají odborné zázemí a erudici pro vyjádření svého právního názoru na 

předmět sporu.  Autoři však velmi zdůrazňují, že evaluativní přístup je možný výhradně se 

souhlasem všech stran mediace, vyslovený názor mediátora je zásadně nezávazný, strany 

musí být podrobně informovány o principech a pravidlech, a tato je vhodné zahrnout 

rovněž do smlouvy o provedení mediace.  

Názor na evaluativní mediaci není v teorii ani praxi jednotný – má své příznivce i odpůrce. 

Například autoři kolektivu Brzobohatého134 evaluativní styl jako mediaci vůbec 

neuznávají, když tvrdí, že každá evaluace ohrožuje a oslabuje neutralitu mediátora, protože 

jakékoliv posouzení ze strany mediátora zvýhodňuje jednu stranu (její pozici) oproti druhé. 

Mají za to, že takový přístup je spíše nezávaznou arbitráží (obdobou med-arb, arb-med, 

mini-trial apod.).  

 

4.3.3. Transformativní mediace 

Historicky nejmladším směrem je mediace transformativní. Je jakýmsi protipólem 

hodnotícího přístupu mediátorů – hodnotitelů (evaluátorů) a jejich direktivnějšího stylu.  

Cílem transformativního stylu je zejména ošetření emocí, náprava narušených vztahů mezi 

účastníky a jejich uspořádání do budoucna. Řešení konkrétního již vzniklého sporu není na 

 

133 ŠTANDERA, Jan a Hana LENGHARTOVÁ. Advokátní mediace na vzestupu. Bulletin advokacie [online]. 2015 [cit. 

2019-11-11]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/advokatni-mediace-na-vzestupu?browser=mobi 

134 BRZOBOHATÝ, Robin, Lenka POLÁKOVÁ a Tomáš HORÁČEK. Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět 

nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právo prakticky. ISBN 9788075522214, s. 40 - 41 
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prvním místě. Účelem je navození takových vzájemných vztahů, aby další komunikace 

mezi účastníky mohla probíhat i bez intervence třetí osoby.  

Podle Holé135 vychází transformativní přístup z kognitivní a sociální psychologie, když 

zdůrazňuje dynamickou povahu konfliktů a změny v interakci při jejich zvládání. Na rozdíl 

od modelů mediace zaměřených na řešení konfliktu se transformativní přístup snaží změnit 

způsob, jakým se klienti vzájemně chápou, jak chápou své situace, jak se uznávají a 

podporují. Mediace se zaměřuje více na zvýšení dovednosti zvládat náročné životní situace 

než na vyřešení konkrétního problému.  

Transformativní styl bývá někdy označován jako terapeutické pojetí mediace. Je 

charakteristický pro psychologickou a sociální práci, řešení rodinných konfliktů a zejména 

vztahů, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti o zájmy nezletilých dětí.  

 

4.3.4. Kombinace mediačních stylů 

Každý z výše uvedených modelů má své následníky i kritiky. Facilitativní přístup je však 

základním stavebním kamenem, na kterém se shodují odborníci napříč mediačním 

spektrem. Evaluativní mediace je efektivnější nástroj ve sporech obchodních, kdy je třeba 

exaktní zhodnocení problému a jeho a efektivní řešení, proto jej praktikují zejména 

advokáti, ekonomové, inženýři. Transformativní směr využívá terapeutických 

komunikačních technik a proto je nejčastější ve sporech rodinných, kdy mnohem 

důležitější než momentální výsledek sporu je ošetření emocí a uspořádání budoucích 

vztahů mezi blízkými osobami.   

Každý mediátor samozřejmě preferuje svůj mediační styl, což souvisí jednak s jeho 

osobnostními vlastnostmi a přístupem a jednak s typem konfliktů, na které se specializuje.  

Zřídka však lze říci, že mediátoři v praxi praktikují konkrétní mediační styl v jeho čisté 

podobě. Naopak, mediátor obvykle kombinuje prvky různých mediačních stylů tak, jak je 

 

135 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2, s. 103 
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to účelné a vhodné, aby mediační proces byl pro účastníky komfortní a maximálně 

užitečný.  

 

4.4. Oblasti využití mediace - spory (ne)vhodné k mediaci 

Normální je nesoudit se – využití možností mediace je téměř neomezené. Není druh sporu, 

o kterém bychom a priori řekli, že jej mediací řešit nelze. Obecně platí, že je možné řešit 

veškeré konfliktní situace, o kterých mají účastníci právo sami rozhodovat, tedy ve kterých 

jsou účastníci oprávněni uzavřít smír.  

Vyloučeny jsou tak spory, o kterých účastníci sami rozhodovat nemohou a rozhodnutí o 

nich jsou svěřena výhradně soudům. Typicky se jedná o řízení, která upravuje zákon o 

zvláštních řízeních soudních136, jako např. řízení o svéprávnosti, o pozůstalosti, v řízení ve 

věcech rodinně-právních, v řízení o rozvodu manželství, o určení rodičovství, ve věcech 

osvojení, péče o nezletilé, či co se týče právnických osob – v jejich statusových věcech.  

Nicméně, i když konečné rozhodnutí ve výše uvedených věcech je v rukou soudu, nic 

nebrání účastníkům, aby mu předložili návrh dohody, jak si své budoucí uspořádání 

ideálně představují. I když soud není v těchto řízeních návrhy účastníků vázán, je 

pravděpodobné, že jim vyhoví, zejména pokud jsou v souladu se zákonem, nejsou 

v rozporu s dobrými mravy a nekrátí práva třetích osob. K dohodě účastníků ještě před 

soudním jednáním lze dospět právě v procesu mediace.  

Typickým příkladem jsou dohody rozvádějících se manželů. V případě rozvodu manželství 

mají účastníci na výběr, zda zvolí cestu sporného či nesporného rozvodu137. Nesporný 

rozvod je mnohem rychlejší, levnější, efektivnější a především šetrnější s ohledem na 

emoce všech zúčastněných a budoucí uspořádání vztahů v rodině. Vyžaduje ovšem, aby 

účastníci soudu předložili již vypracované dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí na 

dobu do rozvodu a po rozvodu manželství, jakož i dohody o úpravě majetkových poměrů, 

 

136 Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

137 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 756,  § 757) 
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bydlení, případně výživného mezi manžely. Takové dohody mohou být vyjednány a 

uzavřeny právě s využitím mediace a soudu následně předloženy ke schválení. Ve věcech 

péče soudu o nezletilé bude soud samozřejmě předně zvažovat zájem nezletilého dítěte a 

hodnotit, zda předložená dohoda zájmu dítěte svědčí.  

Stejně tak lze postupovat například ve věcech dědických, kdy dědicové mohou uzavřít 

v rámci mediace dohodu o tom, jakým způsobem má být pozůstalost vypořádána a poté ji 

předložit ke schválení soudu, respektive notáři jako soudnímu komisaři.  

 

4.4.1. Kritéria sporů vhodných k mediaci 

Možnosti využití mediace jsou velmi široké a oblasti, kde může být aplikována, se stále 

rozšiřují. Co se týče využití mediace v oblasti soukromoprávních sporů, podíváme se blíže 

na mediaci ve věcech obchodních, občanských, pracovních či rodinných.  

Vhodná je však i v dalších aplikačních oblastech, například: 

• ve zdravotnictví – poskytovatelé zdravotní péče a pacienti, náhrada újmy 

• ve spotřebitelských sporech – reklamace, vadná plnění 

• ve školství (rodiče – učitelé, učitelé – žáci, vrstevníci – peer mediace), 

• komunitní mediace – v rámci obcí, spolků, sdružení 

• mediace v oblasti životního prostředí 

• spory v oblasti autorských práv 

• spory ve stavebnictví (smlouvy o dílo, vadná plnění) 

• sportovní mediace 

• mezinárodní spory, politika a diplomacie  

Pokud se strany rozhodují pro mimosoudní řešení sporu, platí, že je nutné předně zvažovat, 

o jaký druh sporu jde. Zda je možné využít mediaci, ať už preventivně před vznikem sporu, 

nebo i později v řízení před soudem.  Klíčové jsou cíle, čeho má být v mediaci dosaženo, 

jakým způsobem, za jakou dobu, s jakými náklady a jaké preferujeme uspořádání 

vzájemných vztahů do budoucna. Roli hraje také mocenské postavení stran. Žádoucí je 
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kvalifikovaná úvaha, jaká je pravděpodobnost, že případné soudní řízení dopadne v náš 

prospěch. V neposlední řadě, zda neexistují objektivní překážky, které by proces mediace 

neumožnily, jako například osobnostní vlastnosti účastníků, duševní nemoc, násilí. 

Podle Potočkové138 se spor obecně jeví k mediaci vhodný, když: 

• se vztahy mezi spornými stranami vyznačují dlouhodobostí, jsou vzájemně 

propojené a provázané – rodinné či obchodní vztahy, jejichž stabilita by byla 

soudním nebo rozhodčím řízení ohrožena; 

• účastníci dávají přednost soukromému projednání; 

• mocenské pozice mezi účastníky jsou relativně vyvážené; 

• jsou sporné strany schopny samostatného uvažování a jsou za své jednání 

zodpovědné; 

• jiné procesy řešení sporu nemusí přinést očekávané výsledky; 

• předmět sporu nemá povahu trestné činnosti. 

Naopak, jako ukazatele nevhodnosti mediace Potočková139 shrnuje: 

• existence výrazné nerovnosti mocenských pozic mezi stranami 

• mezi stranami probíhá silný konkurenční boj a otevřené jednání je nemožné 

• pro vyřešení situace je nezbytné studium důkazních materiálů, výslech svědků, 

apod. 

• skrytý nebo zřejmý strach, pocit ohrožení, zaznamenání násilí 

• přítomna vysoká míra nedůvěry v naplnění dohody 

• spor vykazuje rizika trestněprávní povahy 

• panuje důvodná obava z nekalého jednání 

• některá ze stran není schopna se reprezentovat a vyjednávat (závislost, nemoc) 

• některá ze stran projevuje výraznou neochotu spolupracovat a má neústupné 

požadavky 

 

138 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 123 

139 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 124 
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• některá ze stran požaduje odsouzení či přítomnost veřejnosti na jednání 

Z jiného úhlu pohledu hodnotí kritéria vhodnosti mediace soudy, a to s ohledem na 

možnost soudem nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem dle § 100, odst. 2, 

občanského soudního řádu. 

Pracovní skupina ustanovená na ministerstvu spravedlnosti v roce 2016 vypracovala 

materiál Diagnostika případů vhodných k mediaci140, který je nezávaznou pomocnou 

metodikou pro soudce při rozhodování, jestli je vhodné a účelné nařídit stranám sporu 

první setkání s mediátorem. 

Dle metodiky jsou nevhodné případy k mediaci ty, které obsahují prvky domácího násilí, 

kde jsou účastníky osoby akutně duševně nemocné, drogově závislé, alkoholici, chroničtí 

sudiči – kverulanti. U bagatelních sporů se doporučuje uvážit ekonomické aspekty. 

Nevhodné jsou také případy, kde se předpokládá, že k rozhodnutí bude třeba soudní 

precedent. 

Metodika se sestává z celkem dvaceti otázek, na které si soudci odpovídají „ano“, „na 

pochybách“, „ne“. Odpovědi na tyto dílčí otázky udávají jejich hodnocení vhodnosti 

konkrétního sporu k mediaci ze čtyř hledisek. Jednak jsou to rámcové podmínky 

mediace, zejména zda lze ve věci schválit soudní smír a zda právní a procesní rámec sporu 

není překážkou mimosoudního řešení. Další sada otázek dopadá na vhodnost sporu 

k mediaci s ohledem na charakter sporu a související vlivy. Třetí oblast hodnotí podmínky 

týkající se ochoty stran a poslední čtvrtá oblast hodnotí výhody mediace pro tento spor, 

tedy zda je pravděpodobné, že mediace přinese stranám vyšší hodnotu než projednání 

soudem.  

 

 

140 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Diagnostika případů vhodných k mediaci [online]. 2016 [cit. 2019-11-11]. 

Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-cinnost-pracovni-skupiny-k-

mediaci1?clanek=podpora-mediaci-ministerstvo-spravedlnosti-vytvorilo-novy-pomocny-material-pro-soudce 
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4.4.2. Obchodní spory 

Hovoříme-li o mediaci v obchodní sféře, máme na mysli konflikty mezi podnikatelskými 

subjekty. Může se jednat jak o drobné podnikatele, tak i malé a střední podniky až po 

velké korporace. Rozlišujícím prvkem je spor, který vznikl při realizaci obchodních aktivit, 

spor který má svůj původ v podnikání.  

Obchodní spory jsou ty, kde je mimosoudní řešení využíváno nejčastěji, ať už se jedná o 

mediaci, nebo jiné ADR metody, a to zejména proto, že se jedná většinou o konflikty 

povahy věcné. Cílem je vyřešení problému dosažením rychlé, efektivní a nákladově 

optimální dohody stran.  

Pružnost a neformálnost mediačního procesu je zárukou toho, že v zásadě není druh sporu, 

který by nebylo možné řešit mediací. Emoce v obchodních věcech nehrají tak zásadní roli, 

i když zcela vyloučit jejich přítomnost a vliv na rozhodování samozřejmě nelze. Strany 

obvykle preferují v obchodních kauzách spíše evaluativní styl – oceňují přítomnost 

mediátora i jako odborníka na daný problém, ať už je to právník nebo expert v daném 

odboru.  

 

Mezi nejčastěji řešené konflikty v obchodních věcech patří spory: 

• mezi dvěma společnostmi navzájem 

• při fúzích či rozděleních firem 

• obecně ze všech smluvních vztahů – dodavatelé vs. odběratelé 

• kvalita dodávek, vadná plnění, reklamace, náhrady škody 

• z autorských práv a z průmyslového vlastnictví 

• finance, pojištění, IT zakázky, elektronický obchod  

• nemovitosti, stavebnictví – developerské projekty, nájemní vztahy  

• spory z veřejných zakázek 

• spory uvnitř společnosti – mezi společníky navzájem 
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Při sjednávání všech obchodních smluv je praktické včlenit na jejich závěr též mediační 

doložku, tj. ujednání, že v případě vzniku sporu z této smlouvy se strany dohodly řešit 

konflikt přednostně prostřednictvím mediace.  

Obchodní mediace je významná také z pohledu mezinárodního obchodu. Komise OSN 

pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL novelizovala v roce 2018 Vzorový zákon 

UNCITRAL o mezinárodním obchodním zprostředkování a mezinárodních dohodách o 

urovnání vyplývající z mediace (změna vzorového zákona o mezinárodním obchodním 

smírčím řízení, 2002)141. Účelem modelového zákona je podporovat členské státy při 

přijímání vlastních zákonů o mediaci. Vzorový zákon řeší procedurální aspekty mediace, 

jako je zahájení a ukončení mediace, vedení procesu, komunikace mezi mediátorem a 

stranami, důvěrnost a přípustnost důkazů. Stanoví jednotná pravidla pro vymáhání 

mediačních dohod. 

V prosinci 2018 byla přijata Singapurská úmluva o mediaci142, tj. Úmluva Organizace 

spojených národů o mezinárodních dohodách o urovnání vyplývající z mediace. Úmluva 

stanovuje harmonizovaný právní rámec zajištění vymahatelnosti dohod vyplývajících 

z mediace. Jejím cílem je podporovat mediaci v mezinárodním obchodu při řešení 

mezinárodních obchodních sporů. Úmluva je v současné době otevřena k podpisu státům.  

Mediací v oblasti mezinárodního obchodu se zabývá také Mezinárodní obchodní komora 

(Internatinal Chamber of Commerce, Paris, 1919). Ta vydala Mediační pravidla účinná 

od roku 2014, která ztělesňují moderní praxi, stanovují jasná pravidla vedení mediace a 

současně uznávají a zachovávají nutnost flexibility řízení143.  

 

141 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 

(amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002) [online]. 2018 [cit. 2019-11-

11]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation 

142 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. United Nations Convention on 

International Settlement Agreements Resulting from Mediation (New York, 2018) (the "Singapore Convention on 

Mediation" [online]. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements 

143 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. 2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Czech 

version) [online]. 2017 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-mediation-rules-

czech-version/ 
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V rámci Mezinárodní obchodní komory v ČR144 byla v roce 2015 ustanovena Pracovní 

skupina pro mediaci, jejímž cílem je podporovat mediaci a další ADR metody v prostředí 

domácího i mezinárodního obchodu. Ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů 

realizovala Pracovní skupina průzkum názorů uživatelů arbitráže a mediace ohledně vedení 

obchodních sporů145. 

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že účastníci obchodních sporů preferují na prvních 

místech rychlost řešení, vymahatelnost výstupu (rozhodčího nálezu nebo jiného výsledku), 

efektivnost vynaložených nákladů a spravedlnost výstupu. Tato kritéria, dle jejich názoru 

splňuje na prvním místě arbitráž (53,8 %), poté mediace (25,5 %), soudní řízení (17,0 %), 

žádný (3,8 %).  

 

4.4.3. Občanské spory 

Konflikty mezi podnikateli navzájem jsme zařadili do sféry mediace obchodní. Konflikty 

vznikající v rámci pracovních vztahů zařazujeme do oblasti pracovních sporů. Zcela zvlášť 

pojednáme o sporech v rodinných vztazích a zvláštních podmínkách pro výkon rodinné 

mediace.  

Mediace ve věcech občanských však pokrývá celou škálu dalších druhů sporů 

nejrůznějšího charakteru vznikajících mezi lidmi, řadovými občany navzájem, spolky, 

nájemníky, obcemi, školami, lékaři, sportovními kluby a dalšími institucemi. Někdy se 

proto mediace občanských sporů nazývá také mediací komunitní.  

Občanské spory jsou ty, kde je možné klientům doporučit mimosoudní řešení 

prostřednictvím mediace jako nejefektivnější. Vzhledem k časové náročnosti soudního 

řízení v řádu let a nutnosti hradit nejméně soudní poplatky, spíše ale i další související 

náklady, si řada občanů soudní spor vůbec nemůže dovolit. Předmětem sporu může být jak 

 

144 CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Pracovní skupina pro mediaci [online]. 

2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.icc-cr.cz/cs/o-icc/temata-a-komise-icc/pracovni-skupina-pro-mediaci 

145 SVATOŠ, Martin a Miloš OLÍK. Průzkum řešení obchodních sporů, 2018 [online]. 2018 [cit. 2019-11-11]. Dostupné 

z: https://www.icc-cr.cz/files/20181116-ICC-CR-Pruzkum-PDF_1.pdf  
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věcné plnění, tak i uspořádání vztahů do budoucna, často obojí současně. Cílem je tedy 

nejen rychle vyřešit spor a dosáhnout dohody o předmětu plnění, ale i uspořádat budoucí 

vztahy mezi stranami tak, aby umožňovaly další vzájemnou spolupráci. To soudní řízení 

v žádném případě neumožní. Naopak, mediace je proces neformální, flexibilní a důvěrný.  

Ve sporech občanských se v největší míře uplatňuje facilitativní mediace. Racionální 

způsob řešení konfliktu může být často pro strany nečitelný a těžko dosažitelný vzhledem 

k jejich porouchaným vztahům a emočnímu rozpoložení. Mediátor tak musí být především 

odborník na práci s emocemi, komunikaci a vyjednávání, než na předmět sporu samotný. 

V občanských sporech zásadně platí, že není lepší řešení než to, které si strany samy 

vymyslí a se kterým jsou spokojené, protože žádná dohoda, která není vyvážená a z obou 

stran akceptovatelná, v praxi nemůže fungovat. 

Mezi nejčastěji řešené konflikty v občanských věcech patří spory: 

• ze smluv různého druhu – na plnění, na zaplacení 

• ze smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem 

• sousedské – o hranice pozemku, imise, zvířata apod. 

• o majetek – vypořádání spoluvlastnických podílů 

• o náhradu škody a/nebo nemajetkové újmy 

• v oblasti nemovitostí – užívání, vypořádání, nájemné 

• v rámci společenství vlastníků jednotek, nebo mezi nájemci a pronajimateli  

• mezi obcemi (obyvatel – obec, obce vzájemně) 

• v rámci spolkové činnosti nebo družstva (člen – spolek, spolky vzájemně) 

• ve školství (rodiče – učitelé, učitelé – žáci, učitelé – vzájemně, žáci – vzájemně) 

• ve zdravotnictví (nemocnice či lékař – pacient)  

• oblast pojištění (občan – pojišťovna – náhrada škody) 
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4.4.4. Pracovní spory 

Hovoříme-li o sporech pracovních, máme na mysli individuální pracovní spory mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. V širším vymezení pak všechny spory, které vznikají na 

pracovišti, ať už v rámci pracovně-právních vztahů mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, tak například i sporů mezi zaměstnanci vzájemně, zaměstnancem a 

vedoucím zaměstnancem (manažerem) apod.  

Jedná se nejčastěji o spory  

• z pracovních smluv při výkonu závislé práce  

• z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) 

• interpersonální spory (zaměstnanec – nadřízený, zaměstnanci vzájemně) 

• při rozvázání pracovního poměru (odstupné, náhrada mzdy) 

• v oblasti odměňování (mzda, plat, osobní ohodnocení, provize, cestovné) 

• o náhradu škody (způsobené zaměstnancem zaměstnavateli a naopak) 

• odškodnění – pracovní úrazy, nemoci z povolání   

• diskriminační jednání, šikana, mobbing 

S nutností řešit pracovně-právní konflikty se dříve či později setká téměř každý 

ekonomicky aktivní člověk, ať už v roli zaměstnance, vedoucího zaměstnance (manažera) 

nebo v roli zaměstnavatele. Vznikne-li konflikt na pracovišti a je-li v zájmu obou stran na 

pracovišti setrvat, pak je zřejmé, že jej lze řešit pouze mimosoudní cestou, neboť soudní 

řízení je pro jakékoliv budoucí vztahy naprosto destruktivní.  Pro obě strany znamená 

civilní proces zbytečné finanční náklady, ztrátu času, vysoký stres a reputační riziko. 

Rozhodčího řízení je v pracovních věcech využíváno zřídka; pokud se takové spory 

vyskytují, jedná se zpravidla o pracovněprávní vztahy řídících zaměstnanců na vyšších 

pozicích, mnohdy s mezinárodním prvkem146.  

Vhodnou alternativou je právě mediace. Je třeba ale připomenout, že v pracovně-právních 

vztazích strany nemají zcela rovné postavení, zejména je-li zaměstnavatelem veřejná 

 

146 HROMADA, Miroslav. Pracovněprávní spory. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-581-7, s. 

150 
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instituce či velká korporace se silným ekonomickým zázemím a mocenským vlivem. 

Pokud jde o zaměstnance a zaměstnavatele, je zaměstnavatel vždy stranou silnější, což 

vyplývá i ze samotného znění definice závislé práce147: „Závislou prací je práce, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně.“ 

Při řešení konfliktů na pracovišti se nejvíce uplatňuje facilitativní přístup. Emoce hrají 

zásadní roli, což vyvolává nároky na osobu a odbornost mediátora, který musí být schopen 

s nimi efektivně pracovat a průběžně odbourávat bariéry v komunikaci. Pokud je 

mediátorem externista – zapsaný mediátor, samozřejmě plně postupuje v souladu se 

zákonem o mediaci při zachování všech základních mediačních principů, jako jsou 

dobrovolnost, mlčenlivost a neutralita mediátora. Nechává strany, aby samy nalezly 

vhodné řešení, a to respektuje.  

Není však vyloučeno, aby roli mediátora sehrál například nadřízený, nebo ředitel 

personálního oddělení nebo jiná vhodná osoba zevnitř organizace. V takovém případě 

záleží na typu konfliktu, ale často se již nejedná o samotnou mediaci, ale spíše o kombinaci 

mediace a arbitráže, kdy třetí osoba v případě nedohody stran a nedostatku respektu 

k vnitřním zásadám organizace o budoucím uspořádání autoritativně rozhodne.   

V takovém případě je třeba mít na zřeteli, jak uvádí například Pichrt148, dělící linii mezi 

metodami/technikami, jejichž výsledkem by měl být kompromis sporných stran, který se 

zachycuje zpravidla prostřednictvím společné dohody, a alternativními metodami řešení 

sporů, kde se určují poměry sporných stran autoritativním rozhodnutím třetí osoby „vítěz a 

poražený“.  

Do všech smluv sjednávaných v pracovně-právních vztazích je rozhodně účelné vložit 

mediační doložku s ujednáním, že v případě vzniku jakéhokoliv sporu se strany zavazují jej 

 

147 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 2, odst. 1) 

148 PICHRT, Jan, Martin ŠTEFKO a Jakub MORÁVEK. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v 

pracovněprávních vztazích. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-

137-8, s. 12 
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řešit přednostně mimosoudní cestou prostřednictvím mediace. Ačkoliv mediační doložka 

ve smlouvě není překážkou pro podání žaloby k soudu, má přinejmenším psychologické 

účinky, které strany nutí o jejím využití alespoň uvažovat.  

Pro úplnost je třeba uvést, že zvláštní kategorií v oblasti zaměstnaneckých vztahů jsou 

kolektivní spory, o kterých bylo již stručně pojednáno výše. Ty vznikají při kolektivním 

vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli a jsou upraveny zvláštním 

právním předpisem149.  

 

4.4.5. Spory v rodině  

Spory v rámci rodiny jsou emočně nejnáročnější typy konfliktů. Účastníci si procházejí 

psychickým napětím, stresem a vyčerpáním. Vypjaté emoce znemožňují vzájemnou 

komunikaci, objektivní pohled na věc a přijetí účelného řešení. Pomoc nezávislých osob 

s mimosoudním řešením sporu je tak více než na místě. V soudním řízení může být často 

rozhodnuto tak, že není spokojen vůbec nikdo. Navíc, podání žaloby k soudu ve věcech 

rodinných spolehlivě zničí i poslední zbytky naděje na smírné řešení konfliktu a slušné 

uspořádání budoucích vztahů. Mediace je proto nejčastější mimosoudní metodou 

využívanou v rodinných věcech. 

Rodinné spory lze vnitřně rozdělit na spory, které se netýkají nezletilých dětí a jejich 

zájmů a spory, při jejichž řešení je třeba brát v úvahu především zájem dítěte. Přístup 

k jejich řešení se totiž liší. Zatímco u sporů bez nutnosti zohlednění nezletilých je třeba 

dodržovat pouze standardní pravidla mediačního procesu, u sporů týkajících se dětí je 

rozhodující vždy zájem dítěte.  

Předmětem rodinné mediace bývají nejčastěji spory: 

• o rozvod manželství, vypořádání majetku, výživné mezi rozvedenými manžely 

• jiné příbuzenské spory, mezigenerační 

 

149 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (§ 10 a násl.)  
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• mezi dědici v řízení o pozůstalosti 

• o uspořádání majetkových poměrů, bytových otázek 

• o vypořádání majetku mezi příbuznými, rozdělení spoluvlastnictví 

• spory partnerské – nesezdaná partnerská soužití, registrovaná partnerství 

• vztahové a komunikační konflikty, trávení volného času  

Spory, ve kterých je klíčový zájem nezletilých dětí, jsou nejčastěji spory o: 

• svěření dětí do péče, úprava styku, výživné 

• bydliště dětí, volbu školy, mimoškolní aktivity, kroužky 

• úpravu styku s prarodiči (dalšími příbuznými) 

• styl výchovy, výživy (zdravé x nezdravé), lékařské péče (očkování) 

• způsob trávení prázdnin  

Specifikum rodinné mediace dle Šiškové150 spočívá mimo jiné v tom, že není jen o lidech 

v mediaci přítomných. Propojení vztahů v rodině a také propojení na další členy rodiny je 

evidentní. Často se stává, že další člen rodiny je předmětem sporu, kvůli kterému účastníci 

do mediace přicházejí. Klasickým příkladem jsou rodiče dohadující se o budoucí péči o své 

dítě, nebo děti, které se nedokážou domluvit, jak budou pečovat o svého rodiče – seniora.  

Cílem mediace v rodinných věcech je v první řadě změna narušených či nefunkčních 

vztahů a postupné nastavení nových pravidel pro fungování rodiny. Rodinná mediace proto 

obvykle vyžaduje více mediačních setkání s určitým časovým odstupem tak, aby mohla být 

uzavřena dohoda, která bude následně oběma stranami dlouhodobě respektována. 

V rodinné mediaci převládá facilitativní styl bez jakéhokoliv hodnocení či právních porad 

ze strany mediátora. Velmi často se užívají prvky transformativní mediace, protože 

k vyřešení předmětu sporu a uzavření vyvážené dohody může dojít až poté, kdy jsou 

ošetřeny projevy negativních emocí stran. 

 

150 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Průvodce rodinnou mediací. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1157-0, s. 18 
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Co se týče přístupů k rodinné mediaci, např. Holá151 uvádí kromě základních tří výše 

zmíněných mediačních směrů také terapeutický přístup a jeho odnož narativní přístup. 

Oba tyto přístupy jsou spíše disciplinami z oblasti psychologie a sociální práce.  

Mediaci rodinných sporů provádějí mediátoři, kteří se na rodinnou praxi specializují – 

advokáti se specializací na rodinné právo, psychologové, pedagogové, odborníci na 

sociální práci, odborníci na práci s dětmi. V případech, kdy se rodinné spory přímo 

dotýkají nezletilých dětí a jejich práv, je třeba počítat s přítomností orgánu sociálně právní 

ochrany dětí (OSPOD) jako kolizního opatrovníka dítěte v řízení.  

Dítě má v rodinných sporech zákonem přiznaná participační práva – právo být 

informováno o předmětu sporu, vyjádřit svůj názor a přání, ovlivnit svým názorem 

rozhodnutí, která se ho přímo dotýkají nebo obsah rozhodnutí určit. To se týká všech 

klíčových záležitostí ovlivňujících život dítěte – výchovných, sociálních, ekonomických, 

kulturních apod. Jakým způsobem bude s dítětem komunikováno, záleží samozřejmě na 

jeho věku a stupni psychosociálního vývoje. Participační práva dětí jsou zakotvena na 

mezinárodní úrovni v Úmluvě o právech dítěte152: 

„1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech 

záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná 

pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

2. Za tímto účelem se dítěti zejména poskytuje možnost, aby bylo vyslyšeno v každém 

soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 

zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladu 

s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.“ 

Tato participační práva dětí jsou promítnuta do vnitrostátního právního řádu.  

 

151 HOLÁ, Lenka. Rodinná mediace v České republice. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 978-80-7502-015-4, s. 125 - 

130 

152 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte (čl. 12, odst. 1, 2) 
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Zákon o mediaci přímo ukládá mediátorům v případech, kdy se předmět konfliktu 

bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohlednit zejména zájem dítěte153. 

Hmotná právní úprava je pak dále obsažena v občanském zákoníku154; ten v rámci úpravy 

rodičovské odpovědnosti ukládá rodičům povinnost sdělit dítěti před přijetím rozhodnutí, 

které se týká jeho zájmu, veškeré potřebné informace, aby si mohlo vytvořit a sdělit vlastní 

názor; obdobnou povinnost ukládá občanský zákoník i soudu v řízení s tím, že je-li dítě 

starší 12 let, má se za to, že je schopno vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.   

Procesní úprava je v občanském soudním řádu155, který uvádí, že je-li účastníkem řízení 

nezletilé dítě schopné formulovat vlastní názory, soud postupuje s přihlédnutím k jeho 

věku a rozumové vyspělosti tak, aby byl zjištěn názor dítěte ve věci, a to výslechem dítěte, 

případně prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí.  Obdobně je procesní právní úprava formulována i v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních156, kdy v řízení, jehož účastníkem je nezletilý, který je schopen pochopit 

situaci, soud postupuje tak, aby nezletilý dostal potřebné informace o soudním řízení a byl 

informován o možných důsledcích vyhovění svému názoru i důsledcích soudního 

rozhodnutí. Obdobnou povinnost vůči nezletilému má i jeho zákonný zástupce nebo 

opatrovník. 

Úkolem soudu při péči o nezletilé je dle zákona o zvláštním řízení soudním157 vést rodiče 

v zájmu dítěte k nalezení smírného řešení; soud může až na dobu 3 měsíců uložit rodičům 

účast na mimosoudním smírčím či mediačním jednání (ve smyslu nařízeného prvního 

setkání se zapsaným mediátorem).  

Komplexní ochrana práv nezletilých dětí je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, který zakotvuje158 ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou 

 

153 Zákon č. 202/2012 Sb., o  mediaci (§ 8, odst. 1, písm. b) 

154 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 867, odst. 1, 2) 

155 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 100, odst. 3) 

156 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (§ 20, odst. 4) 

157 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním (§ 474, odst. 1) 

158 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (§ 1) 
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výchovu, ochranu oprávněných zájmů dětí včetně ochrany jejich jmění, působení směřující 

k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro 

dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Ochranu dětí 

dle tohoto zákona zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí. U stále častějších případů 

s mezinárodním prvkem se na řešení podílí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Nejlepší zájem dítěte je základním principem a rozhodujícím ukazatelem v rámci rodinné 

mediace. Z něj vyplývají také zvláštní podmínky pro výkon rodinné mediace, kdy na 

rozdíl od jiných aplikačních oborů nejsou pro mediátora rozhodující jen zájmy a potřeby 

sporných stran, ale především zájem nezletilých dětí, kterých se spor dotýká.  

Odbornost mediátorů v oblasti rodinné mediace zajišťuje stát zákonem stanovenou 

povinností složit zvláštní zkoušku z rodinné mediace. Tato zkouška může být složena až 

poté, kdy je složena základní zkouška mediátora dle zákona o mediaci. Nadstavbou 

zkoušky rodinného mediátora jsou podrobné znalosti z oblasti rodinného práva a 

schopnosti a dovednosti potřebné pro komunikaci v rodinných konfliktech.  

Role mediátorů je bezesporu významná také při interdisciplinární spolupráci při řešení 

rodičovských konfliktů, která klade důraz na zajištění zájmů a potřeb nezletilých dětí. Tak 

zvaná Cochemská praxe (nebo Cochemský model) vznikl v Německu. V českém prostředí 

je rozvíjen zhruba pět let. Cochemská praxe je založena na principech efektivní spolupráce 

všech zúčastněných a aktérů, kteří se na řešení konfliktní rodinné situace podílejí – rodičů, 

opatrovnických soudců, advokátů, mediátorů, pracovníků OSPODu, pedagogů, sociálních 

pracovníků a dalších profesí, jejichž úkolem je poskytnutí potřebné podpory svým 

klientům napříč všemi obory. Například autoři Cirbusová a Brzobohatý159 zdůrazňují tři 

nosné pilíře Cochemského modelu: i) vzájemně se vzdělávat, informovat se o tom, co ve 

vzájemné spolupráci funguje a co ne, ii) spolupracovat na konkrétním případu a 

iii) spolupracovat s veřejností tak, aby byla předem informována o tom, co se bude 

s životem těch, kdo se dostanou do systému rodinného práva, dít.  

 

159 CIRBUSOVÁ, Martina a Robin BRZOBOHATÝ. Manuál zavádění interdisciplinární spolupráce při řešení 

rodičovského konfliktu: Desatero zavádění Cochemského modelu. Právo a rodina. Wolters Kluwer, 2019, (4/2019). 

ISSN 1212-866X, s. 1 – 7. 
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4.5. Výhody či nevýhody mediace  

Každý způsob řešení sporů má své výhody či nevýhody. Je na zvážení účastníků, jak se 

rozhodnou – zda přistoupí k soudnímu řízení nebo zda zvolí mimosoudní způsob.  

Shrneme-li stručně již výše uvedené výhody mediačního procesu, je zřejmé, že mediace je 

rychlý, efektivní, důvěrný a nákladově přijatelný způsob řešení sporu. Zásadní výhodou 

mediace je, že účastníci sporu rozhodují o jeho řešení výhradně sami. Nedovolí, aby do 

jejich práv a povinností autoritativně zasáhl soud či rozhodce.  Protože jak známo, 

s žádným vnuceným řešením se žádná ze stran strana dlouhodobě nespokojí, není tak plně 

akceptovatelné a nemůže být dlouhodobě funkční.  

V procesu mediace si účastníci za pomoci mediátora sami hledají možná řešení. Mediátor o 

jejich konfliktu nerozhoduje, návrhy ani situaci stran nijak nehodnotí. V mediaci není třeba 

předkládat žádné důkazní prostředky, cílem není dokazování, ale vysvětlení, pochopení a 

součinnost stran. Výsledkem úspěšné mediace je dohoda stran (mediační dohoda), nikoliv 

autoritativní rozhodnutí třetího subjektu – soudu nebo rozhodce.  

Mediace je využitelná v širokém spektru aplikačních oblastí. Podmínkou je samozřejmě 

zájem stran na dosažení vzájemné dohody a motivace ke společnému jednání. Podmínkou 

úspěšnosti jsou také kompetence mediátora. Účastníky mediace jsou vždy „strany“. 

Existují pouze výjimečné případy, kdy mediaci nelze doporučit, například s ohledem na 

specifické vlastnosti některého z účastníků či z důvodu potřeby autoritativního rozhodnutí 

jako precedentu. 

Mediace je výhodná především, když účastníci potřebují vyřešit svůj spor 

• rychle – několikahodinová sezení opakovaná v řádu dnů či týdnů 

• s perspektivou dodržování oboustranně dobrovolně přijaté dohody 

• s lidským přístupem, bez dokazování viny, bez nadměrné psychické zátěže 

• neformálně, v důvěrném prostředí, bez přítomnosti veřejnosti 

• se zachováním dobrých budoucích vztahů 

• s rozumnými finančními náklady  
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4.5.1. Mediace & soudní řízení  

Srovnáme-li proces mediace s průběhem civilního procesu, pak v soudním řízení strany 

předkládají svůj spor soudu, jako třetímu subjektu, který rozhodne autoritativně – 

rozsudkem, který je současně exekučním titulem. Strany nesou povinnost tvrzení a 

povinnost důkazní. Soudní řízení je vysoce formalizované – účastníky jsou žalobce a 

žalovaný. Soud rozhoduje zásadně dle platného práva a na základě provedených důkazů. 

Jednání před soudem je ústní a veřejné – zachovat důvěrnost sporu a anonymitu účastníků 

nelze. Až na výjimečné případy je soudní řízení zpoplatněno. Hradí se nejen soudní 

poplatky, ale i další hotové výdaje, náklady důkazních prostředků, v případě neúspěchu ve 

věci pak i náklady druhé strany, což může být v mnoha případech pro účastníky neúnosné. 

Soudní řízení je mnohem delší než jakýkoliv způsob mimosoudního řešení. Doba trvání se 

liší dle jednotlivých soudů a jejich vytíženosti. Ačkoliv se v jednotlivých letech postupně 

snižuje, jak vyplývá z dat uveřejněných ministerstvem spravedlnosti, činila v roce 2018 

průměrná délka trvání civilního řízení 276 dní160.   

Alternativní způsob řešení sporů, zejména mediaci, podporuje také připravovaná novela 

zákona o soudních poplatcích, jejíž účinnost se chystá od poloviny roku 2020. Většina 

soudních poplatků má být navýšena, a to až na dvojnásobek. Mediace by tak mohla být 

ještě vhodnější ekonomickou alternativou vůči soudnímu řízení než doposud a pomoci 

hlavně v občanských, rodinných, sousedských, pracovních či spotřebitelských sporech.  

 

4.5.2. Mediace & rozhodčí řízení  

Porovnáme-li proces mediace s rozhodčím řízením, strany též předkládají svůj spor 

k rozhodnutí třetímu subjektu – rozhodci, který rozhodne autoritativně – rozhodčím 

nálezem, který je současně exekučním titulem. Na rozdíl od soudu, rozhodce či stálý 

rozhodčí soud jsou osoby soukromého práva a strany si je samy volí. Rozhodčí řízení je 

 

160 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva [online]. 2019 [cit. 

2019-11-11]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdf/7a0eb503-6fd7-4b70-

b31f-882398651520 
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méně formalizované než soudní a probíhá podle pravidel, na kterých se strany předem 

shodly, nebo podle pravidel rozhodčího soudu. Účastníky jsou žalobce a žalovaný. 

Rozhodce může rozhodovat podle platného práva či podle zásad spravedlnosti, pakliže jej 

tak účastníci výslovně pověří, vždy na základě předložených důkazů. Rozhodčí řízení je 

neveřejné. Rozhodčí řízení je zpoplatněno. Oproti soudnímu řízení je obvykle výrazně 

rychlejší. Využívá se zejména ve věcech obchodních. 

 

4.5.3. Náklady mediace  

Náklady mediace se odvíjí od délky trvání sporu, jeho náročnosti, komplexnosti či 

hodnoty. Tvoří je především odměna mediátora a náhrada hotových výdajů (cestovné, 

poštovné, opisy a kopie, apod.). Odměna mediátora je smluvní – sjednává se mezi stranami 

a mediátorem ve smlouvě o provedení mediace. Obvyklá výše v ČR je od 1.000 Kč do 

5.000 Kč za každou započatou hodinu. Liší se dle typu sporů i dle jednotlivých mediátorů. 

Nejvyšší odměna bývá ve věcech obchodních. Častá je vazba hodinové sazby na výši 

hodnoty projednávaného sporu. Nejnižší odměna bývá ve věcech rodinných. K odměně se 

připočítává daň z přidané hodnoty, je-li mediátor jejím plátcem.  

Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, hradí účastníci odměnu mediátora rovným dílem. 

Mediátor je oprávněn požadovat předem složení zálohy v přiměřené výši.  

V případě prvního setkání se zapsaným mediátorem nařízeného soudem, v délce 

maximálně tří hodin, je odměna mediátora určena zvláštním právním předpisem161 a její 

výše činí 400 Kč za každou započatou hodinu plus DPH. 

Dalšími náklady mediace jsou zejména hotové výdaje účastníků, které si nese každý sám. 

Pokud jsou strany do mediace doprovázeny svými právními zástupci, hradí také jejich 

odměnu. 

 

161 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (§ 15) 
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4.5.4. Úspěšnost mediace  

Mediace je v českém právním řádu zakotvena teprve osmým rokem, nárůst jejího 

využívání je pozvolný a žádné centrální místo, které by shromažďovalo informace o 

úspěšnosti mediace, neexistuje. Nebyl dosud realizován ani žádný rozsáhlejší výzkum. 

Nemáme tedy k dispozici žádné oficiální zdroje, ze kterých bychom mohli zpracovat 

statistiky o úspěšnosti mediace celkem, ani v jednotlivých typech sporů. Obecně se na 

základě zahraničních zkušeností v odborné literatuře udává 70% až 80% úspěšnost. Ke 

stejnému rozpětí dojdeme, i pokud čerpáme ze zkušeností a informací jednotlivých 

zapsaných mediátorů působících na českém trhu. To znamená, že ve 20 % - 30 % případů, 

kdy je mediační jednání zahájeno, z nějakého důvodu k uzavření dohody nedojde.   

Máme však k dispozici informace o úspěšnosti soudem nařízeného prvního setkání se 

zapsaným mediátorem dle § 100, odst. 2, občanského soudního řádu. Tyto statistiky 

zpracovává Ministerstvo spravedlnosti ČR – viz tabulka níže162, i když jeho povinností 

není takové statistiky či evidenci vést. Čerpá při tom ze statistických listů vyplňovaných 

jednotlivými soudy po pravomocném skončení věci.  

 

 

162 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR a Veronika NAVRÁTILOVÁ. Aplikace zákona o mediaci z pohledu MSp 

ČR: Prezentace na V. mezinárodní vědecké konferenci Mediace 2019, Olomouc, 12.-13.9.2019 [online]. 2019 [cit. 2019-

11-11] 
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Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že co se týče civilní agendy okresních a krajských 

soudů, k uzavření smíru došlo v roce 2015 ve 27 % případů, v roce 2016 ve 39 % případů, 

v roce 2017 ve 37 % případů, v roce 2018 ve 36 % případů a v roce 2019 (k 31. 7.) ve 

41 % případů.  

Co se týče agendy opatrovnické, údaje o uzavřených dohodách jsou k dispozici až od roku 

2017, kdy nařízené setkání bylo úspěšné ve 47 % případů, v roce 2018 ve 45 % případů a 

v roce 2019 (k 31. 7.) ve 40 % případů.  

 

4.5.5. Vykonatelnost mediační dohody 

Mediační dohoda je smlouva uzavřená v procesu mediace. Je tedy závazná jako každá jiná 

smlouva uzavřená dle obecně závazných právních předpisů.  

Chtějí-li účastníci zajistit přímou vykonatelnost mediační dohody, je možné tak učinit 

dvěma způsoby. Za prvé, požádat notáře o sepsání mediační dohody formou notářského 

zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti163, který je smluvním exekučním titulem. 

Za druhé, požádat soud, aby schválil mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci; 

soud rozhodne o tom, zda mediační dohodu schvaluje nejdéle do 30 dnů od zahájení 

smírčího řízení164. 

V případě, že mediační dohoda byla uzavřena v mediaci konané na základě soudem 

nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem a je předložena soudu, rozhodne soud 

o skončení řízení soudním smírem; rozhodnutí má účinky pravomocného rozsudku165, tj. je 

přímo vykonatelným titulem.  

V srpnu 2019 byla otevřena k podpisu Úmluva Organizace spojených národů o 

mezinárodních dohodách o urovnání vyplývající z mediace přijatá v roce 2018 

 

163 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), (§ 71a, § 71b) 

164 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 67, odst. 2) 

165 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 99) 
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(Singapurská úmluva o mediaci166), jejímž cílem je zajištění jednoduché vymahatelnosti 

mediačních dohod v obchodních věcech na mezinárodní úrovni. 

 

4.6. Shrnutí kapitoly  

Tato kapitola se podrobněji věnuje cílům mediace a jejím základním principům, variantám 

vstupu do mediace, základním směrům v mediaci – mediačním stylům, aplikačním 

oblastem, jakož i výhodám či nevýhodám mediačního procesu. 

Cílem mediace v nejobecnější rovině jsou spokojené strany. Důraz je tedy kladen nejen na 

výsledek jednání, který optimálně představuje konsensus v podobě uzavřené mediační 

dohody, ale i na to, jakým způsobem mediace probíhala, jak bylo nakládáno s emocemi 

účastníků, jak jsou naplněny potřeby a zájmy obou stran a jaký mediace zanechala na 

stranách celkový dojem jako základ pro jejich budoucí vzájemné vztahy.  

Základními principy mediace jsou její dobrovolnost, nazývaná někdy také jako princip 

sebeurčení stran. Dále mlčenlivost, neboli přísně důvěrný průběh bez účasti veřejnosti a 

samozřejmě neutrální přístup mediátora.  

Vstoupit do mediace mohou strany z vlastní iniciativy, případně na doporučení svých 

právních zástupců či na základě již dříve sjednané mediační doložky. První setkání se 

zapsaným mediátorem může být však účastníkům nařízeno i soudem v případě, že již byla 

podána žaloba a soud dospěje k závěru, že poučení o možnosti řešit spor smírnou cestou je 

účelné a vhodné. Zde se však nejedná o „nařízení mediace“, která je vždy zásadně 

dobrovolná, ale pouze o nařízení setkání s mediátorem, které má informační a edukační 

charakter. Účastníci se pak sami rozhodnou, zda do mediace vstoupí či nikoliv.  

 

166 UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. United Nations Convention on 

International Settlement Agreements Resulting from Mediation (New York, 2018) (the "Singapore Convention on 

Mediation" [online]. 2019 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements 
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Základními mediační styly, se kterými se setkáváme, jsou facilitativní mediace, evaluativní 

mediace a transformativní mediace. Základním vzdělávacím standardem je facilitativní 

mediace charakterizovaná jako specifický komunikační proces s pevně danou strukturou 

jednotlivých fází, kdy mediátor pomáhá stranám nalézt jejich společné zájmy, aniž by 

poskytoval jakékoliv rady, hodnocení či doporučení.  

Možnosti využití mediace jsou velmi široké. Nejčastější aplikační oblasti jsou ve sporech 

obchodních – podnikatelských, občanských – komunitních, pracovních či rodinných. Jako 

vhodné k mediaci je obecně možné označit všechny typy sporů s výjimkou těch, kde 

existuje významná nerovnost mezi stranami, kdy alespoň jedna ze stran nemá zájem na 

smírném řešení, kdy emoce jsou tak extrémně vyhrocené, že není možné, aby strany 

zasedly k jednacímu stolu, kde jsou patrné prvky násilí nebo ve věcech, ve kterých není 

uzavření smíru objektivně možné.  

Mezi výhody mediace ve srovnání s občanským soudním řízením či s rozhodčím řízením 

patří zejména rychlost jednání, neformální přístup a důvěrné prostředí, absence psychické 

zátěže ze stresujícího soudního procesu, rozumné finanční náklady, perspektiva 

oboustranného dodržování vzájemné dohody a možnost zachování dobrých vztahů do 

budoucna.  

Přímou vykonatelnost mediační dohody lze zajistit buď sepsáním formou notářského 

zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, nebo ji předložit ke schválení soudu.  
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5) Mediace – osoba mediátora, mediační proces  

Interdisciplinární pojetí mediace vyžaduje jisté nároky na osobu mediátora, který má být 

schopen využívat řady dovedností napříč obory. To klade požadavky na jeho vzdělání a 

praxi a na jeho schopnosti vést mediační proces kvalifikovaně ku prospěchu zúčastněných 

stran.   

 

5.1. Osoba mediátora 

Základní osobnostní a kvalifikační předpoklady mediátora je možno stručně 

charakterizovat jako přehled, rozhled a nadhled, a to v širokém slova smyslu.  

Mediátor sice nemusí mít formální právní vzdělání, ale musí se v právním řádu výborně 

orientovat, neboť při své práci s klienty se pohybuje v určitém pevně daném právním 

rámci. Mediátor nemusí mít ani formální psychologické vzdělání, ale musí mít přehled o 

základních charakteristikách psychologie osobnosti, lidském chování, mentálních 

procesech a také o druzích a stylu řešení konfliktů, o práci s emocemi stran konfliktu. 

Ačkoliv mediátor není sociolog, je nucen se pohybovat v určitém společenském prostředí, 

orientovat se v jeho zákonitostech, pochopit okolnosti, ze kterých konflikt přichází, 

orientovat se v rámci sociálního a kulturního prostředí účastníků a různých sociálních 

skupin, ve kterých působí. A především, mediátor musí být zdatný vyjednavač – moderátor 

diskuse, empatický znalec specifických komunikačních technik a speciálně technik pro 

řešení konfliktních situací.  

Úspěšný mediátor by měl být člověk společenský, komunikativní, snadno navazující 

kontakty s lidmi s přiměřenou mírou sebevědomí tak, aby byl schopen převzít vedení 

komunikačního procesu a vyvolával před účastníky zdravý respekt. 
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5.1.1. Role mediátora  

Mediátor není právním zástupcem, arbitrem ani soudcem. Úkolem mediátora není ani 

obhajovat, ani obviňovat, ani zjišťovat, kdo má pravdu, kdo se provinil, kdo je za situaci 

odpovědný. A už vůbec není úkolem mediátora radit či rozhodovat, jak mají strany svůj 

spor řešit.  

Mediátor je profesionál v oblasti komunikace a vyjednávání. Jeho rolí je odborně vést 

strukturovaný mediační proces v jeho jednotlivých fázích tak, aby strany měly příležitost 

dospět k rozumně přijatelnému řešení a mediaci tak zakončit úspěšně – uzavřením 

mediační dohody.  K tomu přispívá ulehčováním vzájemné komunikace stran, 

odstraňováním komunikačních bariér, vhodnými otázkami napomáhá stranám nalézat 

různé alternativy řešení a jako nezávislá strana se ptá na jejich reálnou uskutečnitelnost a 

praktické dopady.  

Mediátor je ve svém projevu přísně neutrální – zásadně nehodnotí, nekritizuje, neradí, 

neřeší, nerozhoduje. Mediátor je odpovědný za mediační proces, nikoliv za jeho výsledek. 

Za ten jsou odpovědné pouze strany konfliktu.  

Např. Plamínek167 uvádí jako hlavní povinnosti mediátora: 

Pomáhá ostatním, ne sobě →   zprostředkuje komunikaci 

→   určuje proces 

→   je nestranný 

→   dbá o orientaci 

→   nerozhoduje o věci 

ale zároveň   →   analyzuje kauzu 

    →   ovlivňuje vztahy 

 

167 PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5031-6, s. 79 
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Zprostředkování komunikace, zodpovědnost za vedení procesu, nestrannost, orientace ve 

struktuře mediačního procesu a zásada nerozhodování ve věci vyplývá ze základního 

mediačního stylu – facilitativní mediace. Analýza kauzy, tedy to, aby mediátor dobře 

rozuměl právním aspektům i věcné podstatě je nezbytné zejména, přejí-li si strany, aby jim 

mediátor jako odborník sdělil svůj názor na možnosti řešení – evaluativní přístup. 

Ovlivňování budoucích vztahů, orientace na jejich zlepšení a stabilitu je jedním ze 

základních cílů každého mediačního procesu.  

 

5.1.2. Odborná způsobilost mediátora  

Odborná způsobilost mediátora je předepsána pro mediátory zapsané v seznamu 

mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, kteří vykonávají svoji činnost podle 

zákona o mediaci168. Žádný zákon však nezakazuje, aby vedle zapsaných mediátorů 

vykonávali činnost obdobnou mediaci také jiné osoby, které žádné zvláštní podmínky 

splňovat nemusí, nesmějí však užívat označení „zapsaný mediátor“.  

Zákon o mediaci v § 16 předepisuje podmínky pro zápis do seznamu. Musí se jednat o 

osobu způsobilou k právním úkonům, bezúhonnou, která získala vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu, složila zkoušku mediátora a nebyla v posledních pěti 

letech vyškrtnuta ze seznamu. Tito mediátoři používají označení „zapsaný mediátor“.  

Zapsaní mediátoři mají povinnost složit zkoušku mediátora podle zákona o mediaci, jejíž 

náležitosti jsou podrobně upraveny zvláštním právním předpisem169. Tato vyhláška 

upravuje náležitosti zkoušky mediátora, zkoušky z rodinné mediace, náležitosti žádosti o 

vykonání zkoušky, způsob provádění zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a 

výši odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem.  

Zkouška se skládá z části písemné a ústní, zkouška z rodinné mediace je pouze ústní. 

Písemná část zkoušky je neveřejná. Ústní část zkoušky obsahuje praktickou demonstraci 

 

168 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 

169 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora 
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mediačních dovedností a je veřejná. Organizace odborné zkoušky je dvoukolejná. Pro 

uchazeče z řad advokátů zajišťuje zkoušky Česká advokátní komora, která též vykonává 

nad advokáty – mediátory odborný dohled. Pro ostatní uchazeče pak zajišťuje zkoušky a 

dohled vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR. Obsah zkoušky je však pro advokáty i 

ostatní účastníky zcela totožný, tak, jak jej vymezuje příslušná vyhláška. 

Za účelem prověření znalostí potřebných k výkonu mediační profese se prověřují odborné 

znalosti a osobní kompetence z oblasti mediace a dalších metod mimosoudního řešení 

sporů včetně právní úpravy, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, 

občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu 

spotřebitele, občanského práva procesního, základů psychologie a sociologie. Zkušební 

komise je tříčlenná, zkušební komisaře jmenuje ministr spravedlnosti. V komisi je vždy 

jeden člen – mediátor z řad advokátů, jeden člen – mediátor z řad neadvokátů a jeden 

zástupce ministerstva spravedlnosti. Zkouší se zásadně facilitativní mediační přístup.  

V písemné části zkoušky se prověřují funkční kompetence mediátora, kterými jsou právní 

gramotnost, znalost teorií humanitních věd a ovládání hodnot a principů mediace. V ústní 

části zkoušky se prověřují behaviorální kompetence mediátora, kterými jsou orientace na 

proces, orientace na obsah a orientace na vztahy170.  

Hodnotící formulář ústní zkoušky obsahuje osm kategorií kompetencí mediátora a každá 

z nich dalších šest až sedm dílčích podkategorií. Zkušební komisaři hodnotí výkon 

uchazeče podle každé kompetence na škále 1 (nepřijatelná úroveň) až 5 (výborná úroveň 

dovednosti). Aby uchazeč uspěl, musí předvést nadprůměrný výkon, dosáhnout nejméně 

30 bodů z celkových 40 možných, tj. 75 %.  

 

 

170 BRZOBOHATÝ, Robin, Lenka POLÁKOVÁ a Tomáš HORÁČEK. Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět 

nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právo prakticky. ISBN 9788075522214, s. 48 – 49. 
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5.1.3. Osobní kompetence mediátora – mediační dovednosti  

Pro výkon činnosti mediátora jsou klíčové osobní kompetence a schopnosti hodnocené 

v průběhu praktické části mediační zkoušky171: 

Navázání vztahu se stranami a vytváření atmosféry, zda mediátor i) efektivně shrnuje 

principy mediace a ověřuje porozumění; ii) odpovídá na otázky účastníků dostatečně, 

objasňuje nejasnosti; iii) ověřuje si souhlas s navrženými pravidly procesu jednání; 

iv) povzbuzuje strany k aktivní účasti; v) oceňuje strany za účast v mediačním řízení; 

vi) zohledňuje specifické potřeby účastníků; vii) vytváří atmosféru důvěry a spolupráce. 

Role mediátora, zda mediátor: i) není předpojatý (např. neklade sugestivní otázky, 

nehodnotí výroky stran); ii) poskytuje účastníkům stejný prostor k vyjádření; iii) podporuje 

účastníky ve vyjádření vlastních názorů, postojů, zájmů a přijímání vlastních rozhodnutí; 

iv) nevytváří nátlak na dosažení řešení (osobní, časový); v) napomáhá stranám získat 

nadhled a soustředit se na řešení konfliktu; vi) podporuje strany ve vzájemném naslouchání 

a porozumění. 

Řízení procesu, zda mediátor: i) vede proces transparentně a pro účastníky srozumitelně; 

ii) dostatečně usměrňuje proces, nenechává věcem příliš volný průběh; iii) adekvátně 

reaguje na pochybnosti, nejasnosti, emoce účastníků; iv) ujišťuje se, zda jsou oba účastníci 

spokojeni s rozhodnutími ohledně procesu a postupů jednání; v) včas upozorňuje, že se 

diskuse neposouvá (slepá ulička) a činí účinné kroky k nápravě; vi) účinně pracuje 

s flipchartem či jinou technikou shromažďování a zpracování informací; vii) efektivně 

využívá oddělená jednání. 

Komunikační dovednosti, zda mediátor: i) přizpůsobuje svůj slovník úrovni účastníků; 

ii) využívá techniky aktivního naslouchání (parafrázování, zrcadlení emocí, shrnování, 

objasňování, přerámcování); iii) vhodně klade otázky; iv) využívá neutrální jazyk; v)  

pravidelně si ověřuje porozumění (parafráze, shrnování); vi) vnímá a reaguje na neverbální 

 

171 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Zkouška mediátora – hodnotící formulář (veřejně nepublikovaný 

dokument). 2015. 
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signály účastníků; vii) vhodně využívá svůj neverbální projev; viii) napomáhá 

v konstruktivním projevování emocí.  

Sběr informací, zda mediátor: i) poskytuje účastníkům dostatečný a nerušený prostor 

k vyjádření jejich stanoviska; ii) orientuje se v hlavních sporných otázkách; iii) aktivně 

mapuje zájmy a očekávání účastníků; iv) vyjasňuje nesrovnalosti, ověřuje si potřebné 

informace (vhodně klade otevřené otázky, parafrázuje atd.); v) pomáhá stranám sestavit 

témata k řešení a určit priority; vi) sporné body formuluje neutrálně. 

Hledání řešení, zda a jak mediátor: i) aktivně vyvažuje interakci mezi stranami; 

ii) podporuje strany v hledání možností řešení; iii) vhodně využívá techniku 

brainstormingu a další kreativní techniky; iv) využívá zájmy a potřeby stran pro hledání 

řešení; v) napomáhá stranám ve zvažování priorit; vi) neprosazuje vlastní řešení. 

Podpora vyjednávání, zda a jak mediátor: i) podporuje účastníky ve společném hledání 

řešení; ii) aktivně překonává stagnaci vyjednávání; iii) orientuje diskusi na budoucnost; iv) 

v případě vyžádání si rady dodržuje základní principy (tj. nezávaznost a souhlas 

s vyjádřením mediátorova názoru od obou účastníků); v) pomáhá účastníkům zvážit 

důsledky nedohody; vi) ověřuje reálnost a vyváženost řešení. 

Celkový dojem, jak mediátor: i) vystupuje profesionálně a vyjadřuje respekt ke všem 

zúčastněným (neobviňování, nemoralizování, nekritizování); ii) působí sebejistě a 

důvěryhodně; iii) vystupuje aktivně, projevuje zájem; iv) zůstává klidný a vyrovnaný; 

v) jedná transparentně a předvídavě; vi) hovoří – je mu dobře rozumět; vii) adekvátně 

shrnuje výsledky jednání a ověřuje si souhlas účastníků.  

 

5.1.4. Povinnosti mediátora  

Povinnosti zapsaného mediátora vyplývají v první řadě z jeho smluvního vztahu ke 

klientům – účastníkům mediace. Dále ze zákona o mediaci, z občanského soudního řádu a 

z etických kodexů, ke kterým se mediátor v rámci výkonu své činnosti sám přihlásil.  
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Ze zákona o mediaci vyplývá mediátorovi: 

Poučovací povinnost vůči klientům172 – tj. povinnost mediátora před zahájením mediace 

poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o 

účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv 

ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Výslovně je 

mediátor povinen poučit strany konfliktu o tom, že zahájením mediace není dotčeno jejich 

právo domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah 

mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. 

Povinnost uzavřít s klienty písemnou smlouvu o provedení mediace173, jejímž 

uzavřením se mediace zahajuje, a která obsahuje nejméně zákonem předepsané náležitosti, 

tj. označení stran, označení a místo podnikání mediátora, vymezení konfliktu, výši odměny 

mediátora, ujednanou dobu, po kterou má mediace probíhat.  

Povinnost odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace174 v zákonem stanovených 

případech, tj. když je se zřetelem k věci nebo ke stranám konfliktu důvod pochybovat o 

nepodjatosti mediátora. Dále, pokud je narušena důvěra mezi mediátorem a některou ze 

stran konfliktu.  

Povinnost ukončit již zahájenou mediaci175 v případě, pokud v jejím průběhu vznikne 

pochybnost o nepodjatosti mediátora nebo v případě, kdy se strany nesešly více než rok.  

Mediátor je oprávněn již zahájenou mediaci ukončit také v případě, kdy některá ze stran 

nesložila sjednanou zálohu.  

Povinnost podepsat mediační dohodu176 a opatřit ji datem; podpis mediátora vedle 

podpisů stran konfliktu stvrzuje, že dohoda byla uzavřena v rámci mediace.  

Zákon o mediaci dále stanovuje povinnosti při výkonu činnosti mediátora177:  

 

172 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 3, odst. 4) 

173 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 4) 

174 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 5) 

175 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 6) 

176 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 7) 
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Mediátor je povinen zejména: a) provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a 

s náležitou odbornou péčí; b) respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro 

jejich vzájemnou komunikaci; v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv 

nezletilého dítěte, zohledňovat v první řadě zájem dítěte; c) informovat strany o své možné 

podjatosti; d) stvrdit svým podpisem mediační dohodu; e) vydat stranám konfliktu 

potvrzení o ukončení mediace; f) vydat stranám potvrzení o účasti na prvním setkání 

s mediátorem nařízeném soudem; g) vydat stranám potvrzení o uzavření mediační dohody 

a v jaké věci; h) doručit všem účastníkům prohlášení jedné strany o tom, že nehodlá 

v mediaci pokračovat; i) soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti.  

Zapsaný mediátor je povinen zdržet se výkonu poskytování právních služeb podle 

zákona o advokacii v konfliktech, ve kterých poskytl mediační služby nebo činil kroky 

k jejich přípravě. Zapsaný mediátor je povinen provádět mediaci pouze za podmínek 

stanovených zákonem o mediaci.  

Zákon stanoví také povinnost mlčenlivosti mediátora178 - mediátor má povinnost 

mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s přípravou a 

výkonem mediace; to platí i v případě, kdy samotná mediace zahájena nebyla. Povinnosti 

mlčenlivosti mohou mediátora zprostit pouze strany. 

Co se týče odměny mediátora179, je mediátor povinen v případě prvního setkání 

nařízeného soudem účtovat stranám odměnu stanovenou příslušným prováděcím právním 

předpisem180. 

Při výkonu své činnosti má mediátor povinnost používat označení „zapsaný 

mediátor“181. 

 

177 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 8) 

178 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 9) 

179 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 10, odst. 3) 

180 Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (§ 15) 

181 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 11) 
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Podle občanského soudního řádu182 je mediátor povinen realizovat první setkání se 

zapsaným mediátorem, pokud si jej vyberou strany nebo pokud jej vybere ze seznamu 

soud. Této povinnosti se může mediátor zprostit pouze v případě, kdy by bylo možno 

pochybovat o jeho nepodjatosti dle příslušných ustanovení zákona o mediaci. 

Další povinnosti mediátora jsou dané etickými předpisy.  

 

5.1.5. Etika v mediaci  

Etické kodexy (soft law) nejsou obecně závaznými právními předpisy, ale většina 

praktikujících zapsaných mediátorů se dobrovolně aktivně hlásí k dodržování etických 

pravidel dle různých etických kodexů.   

Nejznámějšími jsou Evropský etický kodex chování pro mediátory 

(zprostředkovatele)183, který mohou využívat mediátoři podílející se na různých typech 

mediace v občanských i obchodních věcech.  

Tento kodex stanovuje základní zásady v oblasti způsobilosti mediátora, která je 

reprezentovaná zejména jeho odbornou přípravou a dalším průběžným vzděláváním; 

jmenování mediátora, které ukládá povinnost spojení se zúčastněnými stranami a 

poskytnutí úplných informací o způsobilosti vést mediaci v daném konkrétním případě; 

poplatků za mediaci – povinnost poskytnout předem úplné informace o všech složkách 

odměny mediátora a v oblasti propagace mediačních služeb, za podmínky, že je prováděna 

profesionálním způsobem, pravdivě a čestně.  

Dalšími kodexem upravenými oblastmi jsou nezávislost mediátora vylučující jakékoliv 

jeho osobní vztahy s některou ze stran, jakékoliv finanční zájmy mediátora na výsledku 

 

182 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 100, odst. 2) 

183 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Evropský etický kodex chování pro zprostředkovatele 

[online]. 2004 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf 
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sporu a také skutečnost, že některé ze stran již poskytl služby z jiného titulu. Nestrannost 

mediátora zaručující, že bude v průběhu celého sporu věnována stranám stejná pozornost. 

Další upravenou oblastí je dohoda o mediaci (v terminologii českého zákona o mediaci se 

jedná o smlouvu o provedení mediace, jejímž uzavřením se zahajuje mediační proces) a 

její náležitosti, spravedlnost procesu a ukončení procesu mediace.  

V neposlední řadě kodex pamatuje na povinnost zachování důvěrnosti všech informací 

získaných v procesu mediace. 

Na mediátory z řad advokátů se v plném rozsahu vztahuje Etický kodex České advokátní 

komory184. 

Vlastní Etický kodex vydala Asociace mediátorů ČR185. Etický kodex asociace upravuje 

tyto oblasti: 

• Povinnosti mediátora ke stranám konfliktu 

• Povinnosti mediátora k procesu mediace 

• Povinnosti mediátora ke kolegům 

• Povinnost mediátora k profesi 

• Povinnosti mediátora ke společnosti 

• Řešení stížností 

 

Asociace mediátorů ČR vydala také své vlastní profesní standardy – podmínky pro výkon 

povolání mediátora – viz níže v kapitole o vzdělávání v mediaci.  

 

184 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. 

října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex) 

[online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23 

185 ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR. Etický kodex Asociace mediátorů ČR [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

http://www.amcr.cz/dokumenty/kodex.pdf 
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5.1.6. Vzdělávání v mediaci  

Zapsaní mediátoři mají zákonem o mediaci uloženou povinnost soustavně se vzdělávat a 

prohlubovat své odborné znalosti186. Komplexní systém vzdělávání mediátorů však 

neexistuje. Pro advokáty mediátory má povinnost zajišťovat vzdělávání Česká advokátní 

komora podle zákona o advokacii, nicméně nabídka vzdělávacích aktivit konkrétně 

zacílených na oblast mediace není široká. 

Vzdělávání je tak ponecháno na soukromých subjektech, které poskytují své služby na 

různé kvalitativní úrovni. Některé z nich vedou vlastní seznamy mediátorů akreditovaných 

dle svých vlastních pravidel. Jedná se však o ryze komerční aktivity, které nemají žádnou 

zákonnou oporu. Jediným seznamem, který je veden na základě zákona a garantuje, že 

mediátor složil příslušnou odbornou zkoušku, je seznam mediátorů vedený Ministerstvem 

spravedlnosti ČR. 

Školení, semináře a mediační výcviky, jakož i přípravu na mediační zkoušky poskytuje 

nejdéle na českém trhu Asociace mediátorů České republiky. Ta vydala vedle svého 

vlastního Etického kodexu také vlastní Profesní standardy – podmínky pro výkon povolání 

mediátora. Účelem těchto standardů bylo vytvoření obecného rámce pro mediační službu a 

poskytnutí nástroje profesionálním mediátorům pro jejich činnost. Standardy jsou 

zpracovány tak, aby byly uplatnitelné ve všech typech mediace (rodinná, občanská, 

obchodní a pracovní, v trestně-právní justici, multikulturní) s tím, že v určitých případech 

může být jejich uplatnění ovlivněno zákonem nebo typem dohody187. Profesní standardy 

vycházejí z etického kodexu a zakotvují pravidla v těchto oblastech: 

• Kompetence a sebeurčení stran 

• Kompetence mediátora 

• Kvalita mediačního procesu 

• Inzerce a nabídka služeb 

 

186 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 8, odst. 1, písm. i) 

187 ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR. Profesní standardy mediátora – podmínky pro výkon povolání [online]. [cit. 2019-

11-11]. Dostupné z: http://www.amcr.cz/dokumenty/profstand.pdf 
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• Poplatky 

• Konflikt zájmů 

• Kvalifikace a odborná vybavenost 

• Důvěrnost 

• Povinnosti k mediačnímu procesu 

V oblasti vzdělávání by pozitivní roli nepochybně splnil vznik samostatné profesní komory 

mediátorů, která by odborně zastřešila vytvoření komplexního vzdělávacího systému 

mediátorů. 

 

5.2. Nástroje mediátora  

Mediace je metoda plně založená na komunikaci. Nástroji mediátora jsou tedy zejména 

komunikační techniky. Jejich základem je jazyk a způsob, jakým mediátor jazyk používá. 

Různí autoři definují různé mediační techniky více či méně podobně, důležitý je jejich 

obsah. V mediační praxi platí, že používání jednotlivých technik nelze od sebe zjevně 

oddělovat. Úspěšný mediátor musí být schopen se pohybovat v rámci mediačního procesu 

s lehkostí a plynule využívat právě ty techniky, které jsou v tu chvíli potřeba.  

Nejzákladnějším rozdělením jsou techniky komunikace verbální (slova – řeč, písmo) a 

neverbální (mimika, gesta, dotyky, vzdálenost, poloha těla, veškeré doprovodné signály 

jako způsob oblečení, celkový dojem).  

Za základ pro facilitativní mediaci jako komunikační metodu můžeme považovat pět 

vyjednávacích principů známých jako Harvardský model vyjednávání188, nebo také 

principiální vyjednávání. Těmi jsou: 

• princip oboustranné výhodnosti, který je klasickou zásadou win-win, vychází 

z identifikace nejen vlastních cílů, ale současně i cílů druhé strany, neboť 

nevyvážená dohoda nemůže být funkční a nemůže vést k dlouhodobé spolupráci;  

 

188 FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. 4. vyd. 

Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2015. ISBN 9788072612994. 
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• identifikace věcného cíle obou stran a příprava alternativ řešení;  

• orientace na řešení problému, nikoliv na souboj osobností je klíčovým 

předpokladem vyžadujícím osobní disciplinu, nekonfliktní atmosféru a slušné 

jednání s respektem a porozuměním k druhé straně;  

• vytvoření atmosféry společného zájmu, jeho nalezení, ukotvení, vyzdvihování jeho 

významu jako společného cíle;  

• potřeba nastavení objektivních kritérií jako základu pro tvorbu výsledné dohody.  

 

5.2.1. Mediační techniky 

Přehledně uvádí členění základních komunikačních technik používaných v mediaci 

například Brzobohatý189, komunikační techniky člení na empatické porozumění, techniky 

aktivního naslouchání, kam patří povzbuzování, objasňování, shrnování, parafrázování, 

přerámování, zrcadlení a ocenění a techniku kladení otázek – otázky otevřené, uzavřené, 

alternativní, hypotetické, reflektující, sugestivní, cirkulární. 

Podobně pojmenovává komunikační techniky Potočková190, která mezi techniky aktivního 

naslouchání řadí otázky, shrnování a parafráze obsahu, dále parafráze pocitů (empatické 

naslouchání a zrcadlení), přerámcování (přeformulování), využívání metafor, technika 

aktivního ticha, prvky neverbální komunikace, práce s flipchartem a používání neutrálního 

jazyka.  

Také Šišková191 vyzdvihuje jako hlavní techniky aktivního naslouchání, kam řadí 

povzbuzování, objasňování, parafrázování, zrcadlení pocitů, shrnutí a ocenění. 

V neposlední řadě Plamínek192 vybírá jako hlavní mediační nástroje a techniky: otázky 

(volba otázek, volba typu dialogu), aktivní naslouchání (parafrázování, zrcadlení, 

 

189 BRZOBOHATÝ, Robin, Lenka POLÁKOVÁ a Tomáš HORÁČEK. Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět 

nejen ke zkouškám mediátora. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právo prakticky. ISBN 9788075522214, s. 68  

190 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 101  

191 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál, 2012. ISBN 

9788026200918, s. 92 

192 PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5031-6, s. 143 
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povzbuzování, oceňování), transformace sdělení (přerámcování, racionalizace, 

tematizace), techniky řešení problémů (analýza, generování možností, hodnocení možností, 

rozhodování a třídění), instrukce (stranám v průběhu jednání – pravidla procesu), 

komentáře, shrnování, zápis a neverbální komunikace.  

 

5.2.2. Kladení otázek 

Kladení vhodných otázek stranám je základní metodou, kterou mediátor v mediačním 

procesu získává informace a povzbuzuje účastníky k diskusi. 

Otevřené otázky jsou ty, které začínají slovy „kdo, co, kdy, kde, jak, proč“. Jejich cílem je 

zjistit podrobnější informace, poskytnout mluvčímu široký neomezený prostor k vyjádření, 

rozvést diskusi. Bez otevřených otázek se mediátor neobejde zejména ve fázi získávání 

informací a hledání možností řešení. 

Uzavřené otázky se používají v případě, kdy chceme získat jednoznačnou stručnou 

odpověď „ano, ne“, například pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu, či pro upřesnění 

předchozího sdělení.  

Alternativní otázky dávají mluvčímu na výběr z více alternativ možných odpovědí. 

Neposkytují široký prostor k vyjádření jako otázky otevřené, ale současně nejsou tak 

direktivní, jako otázky uzavřené.  

Hypotetické otázky zjišťují šíři možností, jak by mluvčí reagoval na nějakou dosud 

nepředvídanou situaci, která by v budoucnu vznikla. Využívají se zejména ve fázi hledání 

možností řešení a společného vyjednávání.  

 

5.2.3. Techniky aktivního naslouchání 

Využívání technik aktivního naslouchání je v mediačním procesu klíčovým nástrojem a 

dovedností mediátora. 
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Povzbuzování 

Cílem je projevit zájem o téma a mluvčího, povzbudit k dalšímu hovoru. Je třeba užívat 

neutrální jazyk a zdržet se vyslovování či projevování souhlasu či nesouhlasu. Typickým 

příkladem je věta „Mohl/a byste mi o tom říci více, prosím?“.  

Objasňování 

Cílem je objasnit, co druhý říká, získat více informací o problému, pomoci podívat se na 

problém i z dalších úhlů pohledu. Prostředkem je kladení otázek, zejména otevřených, 

které pomohou mluvčímu k hlubšímu vysvětlení. Typickým příkladem mohou být věty 

„Co jste si v tu chvíli o tom myslel/a?“ nebo „Jak přesně ta schůzka probíhala?“. 

Parafrázování 

Cílem je ukázat mluvčímu, že mu pozorně nasloucháme a víme, co říká a současně ověřit, 

zda jeho slovům správně rozumíme. Probíhá tak, že svými slovy stručně zopakujeme 

podstatu sdělení, hlavní myšlenky a fakta. Typickým příkladem mohou být věty „Jestli 

tomu správně rozumím, tak …“ nebo „Pochopili jsme správně, že je pro vás nejdůležitější 

…“. 

Zrcadlení pocitů 

Je projevem empatického naslouchání. Dává najevo porozumění a pochopení pocitů 

mluvčího. Umožňuje mu tak lépe své pocity vyjádřit a zvládnout. Prostředkem je 

pojmenování základních emocí mluvčího, které jsou z jeho projevu patrné. Typickým 

příkladem je např. „Vidím, že jste z toho velmi smutný“ nebo „Je pochopitelné, že Vás to 

velmi rozčílilo“. 

Shrnování 

Cílem této techniky je shrnout dosud vyslovené myšlenky a fakta, zhodnotit již dosažený 

pokrok a položit základ k dalšímu jednání. Je třeba stručně shrnout hlavní myšlenky a 

fakta, které byly dosud vyjádřeny. Například „Hovořili jste o možnostech A, B a C, které 

se Vám jeví jako přijatelné řešení“.  



109 

 

Ocenění 

Představuje pojmenování pozitivního jednání nebo vlastností ostatních, dává najevo 

důvěru. Prostředkem je projevení uznání k úsilí, ocenění ochoty jednat. Například 

„Oceňuji Váš vstřícný přístup a ochotu k jednání, opravdu si jich vážím“. 

Přerámcování 

Je technikou, která pomáhá utlumit negativní část sdělení – nadávky, stížnosti. Mediátor 

použije neutrální jazyk a zasazuje vyřčené do příznivějšího kontextu a souvislostí. Formou 

přerámování je také používání metafor, které diskusi odlehčí a pomohou změnit úhel 

pohledu.  

 

5.2.4. Oddělená jednání 

Oddělené jednání stran s mediátorem (causus) je vhodným nástrojem, dojde-li k situaci, že 

strany nejsou schopné nebo ochotné hovořit otevřeně jedna před druhou. Ať už z důvodu 

emočního napětí nebo z důvodů taktických, kdy nechtějí odkrývat své skutečné potřeby a 

zájmy před druhou stranou. Samostatné jednání může navrhnout každá ze stran kdykoliv 

v průběhu mediace, nebo mediátor sám. 

Pro oddělená jednání je nutno stanovit pravidla a předem si je se stranami odsouhlasit. 

Především, je nutné zachovat pro obě strany vyvážený časový prostor tak, aby měly 

příležitost se ve stejném rozsahu vyjádřit. Jakákoliv nerovnováha v oddělených jednáních 

by mohla vyústit v ohrožení důvěry v mediátora a v jeho nezávislost. 

Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o tom, co se na oddělených jednáních stran 

dozvěděl – tzv. zdvojená mlčenlivost. Tlumočit obsah odděleného jednání druhé straně je 

možné pouze s předchozím výslovným souhlasem účastníka, který mu informace sdělil, 

nebo na jeho přání.  

Oddělená jednání slouží také jako intervenční nástroj k odblokování, pokud se strany 

zatvrdí ve svých pozicích a jednání ustrne na mrtvém bodě. 
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5.2.5. Co-mediace 

Co-mediace je termín pro společnou mediaci prováděnou více mediátory (nejčastěji 

dvěma) v jednom týmu. Využívá se nejčastěji v případě řešení složitých obchodních sporů 

s celou řadou předmětů jednání, kdy jsou kladeny vysoké nároky na samotný mediační 

proces i na odborné znalosti mediátora. Tým mediátorů může být složen například 

z právníků a současně expertů v dané oblasti.  Týmová mediace pak uvolňuje mediátorům 

prostor, aby se mohli soustředit každý na svoji expertní oblast.  

Mediace v týmu bývá také častěji využívána ve sporech rodinných, kdy je žádoucí, aby 

byli jako mediátoři přítomni muž i žena, aby se strany cítily ve vyváženém postavení.  

 

5.3. Mediační proces  

Mediační proces je v konkrétním konfliktu vždy ovlivněn mediačním stylem, který 

mediátor používá a na kterém se s účastníky předem dohodne. Direktivněji vedený může 

být v případě evaluativní mediace v obchodních věcech, naopak velmi citlivý přístup 

transformativní mediace s terapeutickými prvky je obvyklý v případech rodinných 

konfliktů. Ve výkladu o mediačním procesu vycházíme ze základního mediačního směru – 

facilitativní mediace.  

Mediace je, na rozdíl od prostého vyjednávání, specifickým komunikačním procesem 

s pevně danou strukturou jednotlivých fází. Teorie i praxe se shoduje na pěti až šesti 

fázích, většinou podle toho, zda se již příprava na mediaci považuje za samostatnou fázi či 

nikoliv. Přechod mezi jednotlivými fázemi samozřejmě nelze při jednání uměle oddělovat. 

Slouží však mediátorovi ke snazšímu vedení procesu a stranám k orientaci, kde se 

v jednání právě nacházejí.  

Obecně platí, že poté, co si účastníci za pomoci mediátora vzájemně vymění informace a 

vysvětlí, co konkrétně chtějí vyřešit, přistupuje se k hledání možností ideálního uspořádání 

tak, aby vyhovovalo představám účastníků. Vyjednává se o jednotlivých návrzích, 
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možnostech, hledají se alternativy tak, aby odpovídaly zájmům stran. Finálně se tvoří 

mediační dohoda, definuje se a sepisuje, co si účastníci ujednali.  

 

5.3.1. Přípravná fáze 

V přípravné fázi se strany rozhodují o tom, zda do mediace vůbec vstoupí a za jakých 

podmínek. O mediaci mohou uvažovat účastníci sami, může jim být doporučena jinou 

osobou nebo jejich právním zástupcem, může jim být nařízeno první setkání se zapsaným 

mediátorem soudem, mohou mít ve smlouvách zakotveny mediační doložky.  

Úkolem mediátora v přípravné fázi je poskytnout stranám veškeré potřebné informace o 

tom, co je to mediace, o postavení a roli mediátora, o účelu a zásadách mediačního 

procesu, o tom, jaké účinky má uzavření smlouvy o provedení mediace a mediační dohody. 

Mediátor je povinen splnit vůči stranám poučovací povinnost dle zákona o mediaci193 a 

informovat účastníky, že jejich právem je mediaci kdykoliv ukončit, že zahájením mediace 

není nijak dotčeno jejich právo domáhat se svých práv a zájmů soudní cestou, že za obsah 

mediační dohody jsou odpovědné pouze strany. Dále je třeba odsouhlasit odměnu 

mediátora.  

Mediátor informuje strany o své neutrální roli, o tom, že základními principy jsou 

dobrovolnost, mlčenlivost a nestrannost. Dále podává informaci o samotném procesu 

mediace, o možnosti vést oddělená jednání, odsouhlasuje se stranami komunikační 

pravidla (psaní poznámek, nepřerušování mluvčího, vzájemné oslovování). Jednají-li 

účastníci stran za právnickou osobu, ujišťuje se mediátor o jejich pravomoci o věci jednat a 

rozhodnout. Mediátor ověřuje, zda strany sdělenému porozuměly. 

Účelem této fáze je nastolení atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce, osobní setkání s 

účastníky konfliktu a posouzení, zda je spor vůbec k mediaci vhodný. Na místě je ocenění 

stran za jejich snahu o mimosoudní řešení sporu. Cílem je získání souhlasu stran k mediaci. 

 

193 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 3, odst. 4) 
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Mediátor seznámí strany s návrhem smlouvy o provedení mediace, společně se dohodnou 

na jejím finálním znění a podpisu. 

 

5.3.2. Zahájení mediace 

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace.  

Úkolem mediátora při zahájení mediačního jednání je v úvodním slovu znovu ověřit, zda 

strany roli mediátora a procesu mediace rozumí, zda souhlasí s jeho pravidly. To je 

důležité zejména v případě, kdy zahájení mediace probíhá s časovým odstupem od 

přípravné fáze nebo pokud v přípravné fázi hovořil mediátor se stranami zvlášť. Je tak 

nutné připomenout základní zásady, pravidla a ujistit se o nastolení informační rovnováhy 

všech přítomných. Mediátor určuje logistiku, program a časový rámec pro mediační 

setkání a informuje o možnosti jednat v případě potřeby se stranami odděleně (causus).  

Pozornost je třeba věnovat také fyzickému uspořádání prostor, kde mediace probíhá. 

Prostředí by mělo být pro strany příjemné, prosté rušivých vlivů. Rozsazení účastníků 

vyvážené, ideálně u oválného stolu po pravici a levici mediátora.  

Při rozhovoru mediátora se stranami se obvykle účastníci již začínají vyjadřovat 

k samotnému předmětu jejich sporu, k tomu, proč do mediace přišli, čímž dochází 

k plynulému přechodu do další fáze – zjišťování informací.  

Má-li mediátor rozhodovat o tom, která ze stran bude hovořit jako první, pak je nejlepší 

zvolit řešení na bázi náhody (los, hod mincí). Je tak minimalizováno riziko, že hned na 

počátku jednání bude některý z účastníků pociťovat svoji pozici v procesu za 

znevýhodněnou. Častý je také přístup, že mediátor udělí nejdříve slovo straně, která jej 

kontaktovala jako první. 
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5.3.3. Zjišťování informací – určení témat a zájmů 

Ve fázi zjišťování informací mají všechny strany dostat vyvážený prostor k tomu, aby 

přednesly svůj pohled na věc, aby informovaly o tom, s čím do mediace přicházejí a čeho 

chtějí v jednání dosáhnout. Na začátku hovoří strany k mediátorovi.  

Hlavním úkolem mediátora je v této fázi za použití vhodných komunikačních intervencí 

motivovat strany k tomu, aby vyjádřily své skutečné potřeby a zájmy, které jsou na 

začátku téměř vždy ukryty za vyjednávacími pozicemi, které účastníci při svém vstupu do 

mediace zaujali a navenek deklarují. Cílem je pochopit kauzu ze všech úhlů pohledu, jak 

ze strany mediátora, tak z pohledu obou zúčastněných stran. Mediátor povzbuzuje strany, 

aby dokázaly najít společné zájmy, které jsou pro obě vyhovující.  

Mediátor využívá různých mediačních technik – zejména technik aktivního naslouchání 

(kladení otevřených otázek, povzbuzování, objasňování, parafrázování, zrcadlení pocitů, 

shrnování, ocenění, přerámcování) – podrobněji jsme se mediačním technikám věnovali 

výše. Moderuje prezentaci stran tak, aby měly stejný prostor pro svá vyjádření. V případě 

potřeby vede oddělená jednání s každou ze stran samostatně.  

Mediátor aktivně pracuje s emocemi stran, které bývají v této fázi projevovány nejsilněji. 

Obrušuje komunikační hrany, posiluje pozitivní pocity, utlumuje negativní a hovoří o 

společných zájmech. Cílem je, aby z této fáze vyšly strany jako partneři, kteří jsou již 

schopni spolu komunikovat navzájem.  

Výstupem této fáze a úkolem stran je, aby za pomoci mediátora dokázaly pojmenovat 

předmět jednání. Předmět jednání je pojmenování problému – jádro věci, které je třeba 

vyřešit. Formuluje se neutrálním jazykem prostým emocí. Nezřídka se stává, že 

předmětů jednání je definováno více, jsou složitější, komplexnější, vzájemně provázané. 

Předměty jednání mediátor obvykle zapisuje tak, aby je strany měly na očích (technika 

flipchart). Předměty jednání vymezují mantinely, ve kterých bude konflikt řešen.  

Jsou-li dostatečně vymezeny předměty jednání, je pak třeba sestavit program jejich dalšího 

projednávání a určit pořadí, ve kterém budou diskutovány – agenda jednání. Obecně platí, 

že nejdříve mají být hledána řešení problémů nejjednodušších, kde se účastníci nejspíše 
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shodnou na společném postupu. Je to efektivní způsob – rychlá a snadná shoda na řešení 

jednodušších problémů motivuje účastníky k jednání o těch komplikovanějších.    

 

5.3.4. Hledání možností řešení – vzájemné porozumění 

Ve fázi hledání řešení je dáván stranám prostor, aby navrhovaly různé možnosti tak, jak je 

napadne, bez hodnocení jejich vhodnosti, nevhodnosti, dopadů. Většinou bývá využívána 

technika brainstormingu – jedná se o kreativní techniku sběru myšlenek, jejímž cílem je 

vygenerovat co nejvíce nápadů na dané téma.  Pro sběr možností řešení je třeba si vyhradit 

dostatek času.  

V této fázi již spolu obvykle strany hovoří přímo, mediátor je moderátorem jejich diskuse. 

Úkolem mediátora je podporovat kreativitu účastníků, povzbuzovat k prezentaci 

jakýchkoliv vstřícných nápadů, tlumit jejich obavy. Nápady mediátor zapisuje tak, aby je 

strany měly na očích. Různými technikami podporuje tvořivý přístup stran – například 

odosobnění: „Představte si, že se jedná o problém někoho, koho vůbec neznáte, co byste 

mu poradil?“ 

Výstupem této fáze mediačního procesu je škála možných řešení.  

 

5.3.5. Společná vyjednávání 

Se zásobou možných řešení přecházejí strany do fáze společného vyjednávání, kdy 

nastupuje analýza možných řešení, jejich varianty, vyhodnocování dopadů a výběr 

nejvhodnějších. Účastníci hovoří spolu navzájem. Rolí mediátora je usnadnit stranám 

komunikaci a zabránit případné blokaci jednání. Zasahuje v případě neférových 

komunikačních praktik, např. manipulace, vyhrožování či zastrašování. Vyzdvihuje 

společné zájmy, rozšiřuje flexibilitu řešení kladením vhodných otázek. Odlehčuje napjaté 

situace, pevně řídí proces, udržuje v mezích případné projevování emocí stran. 
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V této fázi přichází často na řadu oddělená jednání, pokud by se komunikační proces 

zablokoval.  

 

5.3.6. Tvorba mediační dohody 

Mediační dohoda je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace, která 

upravuje jejich práva a povinnosti tak, jak si je strany samy sjednaly. Podle zákona o 

mediaci platí, že za obsah dohody jsou odpovědné pouze strany, nikoliv mediátor. Dohodu 

mohou sepsat strany samy, strany za pomoci mediátora, strany za pomoci svých právních 

zástupců, advokáti stran společně nebo sám mediátor. Záleží na typu a rozsahu sporu. 

Nicméně platí, že podílí-li se strany na sepisu dohody osobně, je mnohem větší 

pravděpodobnost, že dohoda bude také ve skutečnosti naplňována.  

Mediační dohoda není upravena jako zvláštní smluvní typ. Pro její tvorbu platí obecná 

pravidla pro vytváření smluv – práva a povinnosti by měly být formulovány dostatečně 

určitě a srozumitelně, pro obě strany vyváženým způsobem a měla by být reálně 

uskutečnitelná. 

Dohoda je závazná jako každá jiná smlouva. Není-li zajištěna její přímá vykonatelnost 

(schválení soudem, forma notářského zápisu s přímou vykonatelností), je nutné se 

v případě jejího neplnění domáhat svých práv soudní cestou v nalézacím řízení.  

Uzavřením mediační dohody mediace úspěšně končí. Zde je na místě zhodnotit proces a 

ocenit strany za jejich účast a dosažené výsledky. Ačkoliv nemáme k dispozici přesná čísla 

za Českou republiku z důvodu neexistence oficiálních statistik, zapsaní mediátoři na svých 

odborných fórech a konferencích informace o úspěšnosti mediací sdílejí a uvádějí, že se 

jim daří dohody dosáhnout průměrně v 70 % až 80 % mediovaných případů, což odpovídá 

i číslům, která uvádí i odborná zahraniční literatura.   
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5.4. Role právních zástupců stran v mediačním procesu 

Mediace je procesem stran, nikoliv procesem jejich právních zástupců. Přítomnost 

právních zástupců v mediaci může být jak přínosem, tak přítěží. Záleží na tom, jakým 

způsobem k ní účastníci a jejich právní zástupci přistoupí. Zásadně však platí, že postavení 

stran musí být vyrovnané, tedy jsou přítomni buď právní zástupci všech stran, nebo právní 

zástupce žádné ze stran.  

Advokáti jsou bezesporu informovaní o tom, že soudní řízení není jediným možným 

řešením sporu, že existují i další alternativní metody. Je jejich úkolem klienta informovat o 

tom, že metody ADR existují, jaké jsou možnosti jejich využití, jaké mají přínosy, jaká 

jsou rizika, náklady a šance na reálnou vykonatelnost dohod v konkrétně řešeném sporu. 

Výhodou přítomnosti právních zástupců je, že v jejím průběhu mohou své klienty 

podporovat a pomáhat jim uzavřít nejlepší možnou dohodu.   

Velmi záleží také na charakteru sporu a na přítomnosti „emočního náboje“. V obchodních 

věcech, kde je vyžadován racionální přístup k řešení, je přítomnost právních zástupců 

téměř pravidlem. Advokáti jsou partnery stran i mediátora při vedení procesu a při tvorbě 

mediační dohody. Naopak, ve sporech rodinných, kde je třeba v první řadě ošetřit emoce a 

až poté se věnovat předmětu sporu samotnému, se strany častěji dostavují k mediaci bez 

doprovodu. Zásadně platí, že mediátor pracuje s emocemi účastníků sporu, nikoliv 

s emocemi jejich advokátů.   

Jak uvádí např. Doležalová194, advokáti by měli v mediačním procesu dodržovat tři 

jednoduchá pravidla: 

1) Nechat mediátora, aby vedl proces; 

2) Nechat klienty, aby byli v diskusi důležitými hráči; 

3) Nesnažit se „vyhrát“ hádku za každou cenu, čímž by ohrozil případné alternativy 

celkového řešení.  

 

194 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA, Martina DOLEŽALOVÁ a Patrick VAN LEYNSEELE. Mediace pro advokáty 

(e-manuál) [online]. 2012 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/mediace/e-

manual_cz_1.pdf 
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Potočková195 vidí roli advokátů v mediačním procesu jako: 

1) Příprava klienta na mediaci 

2) Reprezentace klienta při mediaci 

3) Podpora při vyjednávání 

 

Úkolem advokátů je, aby před zahájením mediace klienty o možnostech a způsobech 

smírného řešení sporu informovali. Pakliže klient vyjádří zájem o takový způsob řešení, 

aby kontaktovali s návrhem mimosoudního řešení druhou stranu, dohodli se na osobě 

mediátora, pomohli s vypracováním smlouvy o provedení mediace.  

Platí však, že v samotném procesu mediace by měl být maximální prostor k vyjádření 

poskytován samotným stranám. Právní zástupci mohou být samozřejmě přítomní, přejí-li si 

to účastníci, nicméně v komunikaci mezi účastníky by měli hrát roli vedlejší. Hlavní role 

jsou určeny pro účastníky procesu. K tomu jsou také všichni přítomní mediátorem vedeni. 

Právní zástupci by měli hlídat právní aspekty řešení a reálnou uskutečnitelnost 

navrhovaných způsobů řešení. 

Širší prostor pro aktivní činnost advokátů nastává při sepisu závěrečné mediační dohody. 

Tu strany mohou sepsat samy, většinou prostřednictvím svých právních zástupců, nebo 

s aktivní pomocí mediátora. Advokáti pomohou svým klientům naformulovat jejich 

faktickou dohodu správnou právní terminologií, vysvětlí jim její dopady, vyplývající práva 

a povinnosti. Mediační dohodu vždy stvrzuje mediátor svým podpisem a opatřuje datem. 

V případě, že má být zajištěna přímá vykonatelnost mediační dohody, mohou ji strany 

předložit soudu se žádostí o její schválení nebo zajistit sepsání dohody formou notářského 

zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti.  

 

 

 

195 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 121 – 122  



118 

 

5.5. Shrnutí kapitoly 

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

povinnosti. Dále se věnuje komunikačním technikám jako hlavním nástrojům práce 

mediátora a obsahuje rozbor jednotlivých fází mediačního procesu.  

Mediátor je především profesionál v oblasti komunikace – nestranně podporuje strany 

v dosažení dohody, zásadně neposkytuje žádná hodnocení, rady, nerozhoduje za strany, je 

neutrální. Odborné předpoklady pro výkon činnosti zapsaného mediátora jsou předepsané 

zákonem o mediaci – vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a složení mediační 

zkoušky.  

Nezbytnými mediačními dovednostmi pro práci mediátora je schopnost navázat se stranami 

vztah a vytvářet atmosféru důvěry, zachovávat neutralitu a poskytovat stranám stejný 

prostor k vyjádření, řídit mediační proces transparentně, využívat komunikačních technik 

dle potřeb a úrovně účastníků, pomáhat účastníkům vyjasnit předměty jednání a celkově 

podporovat diskusi a vést účastníky k nalezení optimálních řešení a dosažení dohody.  

Zapsaný mediátor má ke stranám jednak povinnosti stanovené zákonem o mediaci, zejména 

poučovací povinnost, povinnost uzavřít s klienty písemnou smlouvu o provedení mediace, 

povinnost odmítnout zahájení mediace v případě možné podjatosti, povinnost podepsat 

mediační dohodu, povinnost zdržet se poskytování právních služeb ve stejné věci, 

povinnost mlčenlivosti a povinnost realizovat první setkání se zapsaným mediátorem na 

výzvu soudu. Další povinnosti mediátora vyplývají z etických kodexů – Evropský etický 

kodex chování pro mediátory a Etický kodex České advokátní komory.   

Hlavním „pracovním nástrojem“ mediátora jsou obecně komunikační techniky či speciálně 

využívané mediační techniky, kterými jsou zejména vhodné kladení otázek, techniky 

aktivního naslouchání, oddělená jednání, či společná mediace prováděná více mediátory.  

Mediace je specifický komunikační proces s pevně danou strukturou jednotlivých fází: 

1) přípravná fáze, 2) zahájení mediace, 3) zjišťování informací – určení témat a zájmů, 

4) hledání možností řešení – vzájemné porozumění, 5) společná vyjednávání a 6) tvorba 

mediační dohody.  
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6) Konflikty a emoce v mediaci 

Konflikty a emoce jsou zcela přirozenou součástí našeho života. S mediací jako metodou 

alternativního řešení sporů jsou samozřejmě spojeny zcela nevyhnutelně. Kdyby nebylo 

konfliktu mezi účastníky, nebyl by důvod, aby se potkávali při mediaci. Kdyby nebylo 

emocí konflikt doprovázejících, vyřešili by strany spor pravděpodobně racionálně, 

s chladnou hlavou, bez nutnosti přítomnosti neutrálního prostředníka.  

Konflikty však není nutné chápat jen negativně, naopak, v řadě věcí mohou být užitečné. 

Samy o sobě žádný význam nemají, jejich význam spočívá v tom, jaký jim přisoudíme. 

Jednání o předmětu sporu, ať už v mediaci, nebo mezi účastníky samotnými bez 

prostředníka, je pro obě strany obohacující. Rozšiřuje vlastní obzory účastníků o úhel 

pohledu druhé strany a pomáhá jim tak rozvíjet kreativní přístup k řešení problému.  

 

6.1. Druhy konfliktů 

Psychologická teorie člení konflikty na konflikty vnitřní a vnější. Jak uvádí Nakonečný196, 

v psychologii je problematika konfliktu tematizovaná dvojím způsobem, za prvé jako 

problematika vnitřního konfliktu volby jednoho ze dvou nebo více neslučitelných daných 

cílů (obecně psychologický problém související s motivací), za druhé jako problematika 

konfliktních sociálních vztahů (sociálně psychologický problém). Lze říci, že vnitřní 

konflikt vyjadřuje aktivaci dvou nebo více neslučitelných tendencí nebo dvou cílových 

představ a staví subjekt před volbu, rozhodnutí se pro jednu z těchto tendencí, pro jeden 

z daných cílů, zatímco vnější konflikt vyjadřuje střetnutí zájmů, postojů, motivů dvou 

nebo více osob.  

Vnitřními konflikty se rozumí intrapersonální konflikty uvnitř osobnosti jedince, které 

jsou předmětem zkoumání obecné psychologie. Vnějšími konflikty jsou konflikty 

interpersonální – mezi dvěma jedinci. Dalšími druhy vnějších konfliktů jsou 

intraskupinové konflikty mezi větším počtem jedinců uvnitř určité skupiny a 

 

196 NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995. ISBN 80-85255-74-x, s. 48 
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interskupinové konflikty mezi skupinami navzájem. Vnější konflikty jsou předmětem 

zkoumání sociální psychologie a příbuzných disciplin, sociologie a sociálních věd.  

V mediaci se potkáváme s konflikty interpersonálními, mezi dvěma nebo více stranami 

vstupujícími do mediace.   

Pokud bychom členili konflikty podle původu jejich vzniku, zřídkakdy bychom našli jen 

jednu charakteristiku. Ve skutečnosti se různé důvody vzájemně prolínají. Nicméně, podle 

převládající psychologické charakteristiky, jak uvádí například Holá197, můžeme rozlišovat 

tyto kategorie konfliktů:  

• Konflikty představ, k nimž dochází tehdy, když se střetnou prvky našeho vnímání. 

Představa je vybavení vnímaného jevu na základě informací uschovaných v paměti 

(dříve získaných). Zdroj konfliktů je v rozdílné schopnosti získávat, uchovávat a 

vybavovat si představy. 

• Konflikty názorů – názor je hodnocení nějaké skutečnosti. Ke konfliktu názorů 

dvou lidí dojde tehdy, když mají různé výchozí informace, hodnotí na základě 

různých kritérií či zcela odlišně interpretují pozorovanou skutečnost.  

• Konflikt postojů, který vzniká jako střet odlišných tendencí v jednání. Postoj 

obsahuje kladné nebo záporné hodnocení daného jevu a zpravidla vyústí do 

ustáleného způsobu jednání.  

• Konflikt zájmů vzniká, pokud dojde ke střetu snah lidí, usilujících o uspokojení 

svých potřeb. Zájem představuje zaměření člověka k určité oblasti předmětů a jevů. 

Vzhledem k potřebám jsou zájmy specifičtější. 

 

Jiné dělení příčin konfliktů podle několika rovin uvádí Potočková198: 

 

197 HOLÁ, Lenka. Mediace: způsob řešení mezilidských konfliktů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0467-6, s. 12 – 13  

198 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 67 
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• Konflikty vztahové, kdy na počátku mnoha konfliktů stojí špatná nebo nedostatečná 

komunikace mezi stranami, odlišná interpretace chování druhé osoby, přítomnost 

silných emocí či vliv stereotypních negativních představ. 

• Konflikty věcné, jejichž důvodem bývá nedostatek či zkreslování potřebných 

informací, odlišné názory na sdílení zdrojů, časové limitace, jiné priority. 

• Konflikty hodnotové, způsobené odlišnými základními životními postoji, morálkou, 

vírou či přesvědčením.  

 

Konflikty můžeme členit také podle řady dalších kritérií, například podle počtu 

zúčastněných osob, podle konkrétního typu sporu – sousedské, rodinné, pracovní apod. 

 

6.2. Vývojové fáze konfliktu 

Konflikt není stav, konflikt je proces. Vzniká často jako sekvence drobných nepříjemností 

ještě dávno předtím, než jeho varovné signály zachytíme svým objektivním vnímáním. Na 

druhou stranu, žádný konflikt netrvá věčně, jeho vývoj lze s větší či menší mírou 

pravděpodobnosti předvídat.  

Každý konfliktní proces má své typické vývojové fáze charakteristické intenzitou 

projevovaných emocí v čase – hovoříme o dynamice konfliktu. Teorie i praxe se na 

typických šesti vývojových fázích a jejich charakteristikách většinově shodují, i když je 

někdy nazývají odlišně (např. Holá199, Šišková200, Potočková201, Janotová202).  

 

199 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 

2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-246-2, s. 31 – 32  

200 ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Facilitativní mediace: řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál, 2012. ISBN 

9788026200918, s. 62 – 64  

201 POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se, aneb, Průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013. ISBN 

9788087785003, s. 68 – 70  

202 JANOTOVÁ, Magda. Mediace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. Právo a management. ISBN 978-80-87974-

07-0, s. 67 – 68  
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První fází konfliktu – iniciace – je zaznamenávání prvních varovných signálů narušujících 

dosavadní klidový stav, například nepříjemné pocity při vzájemné interakci, hněv, obavy, 

nepohoda. V této fázi konflikt nemusí být zjevný, v každém případě je ale snadno řešitelný 

– na věcné úrovni, vzájemnou rozmluvou, vysvětlením, pochopením, spoluprací.  

Ve druhé fázi – konfrontace – již dochází k rozvoji odlišností v názorech, zájmech a 

postojích stran. Podstatné odlišnosti zvyšují emocionální napětí, které ztěžuje věcné řešení 

vzájemnou dohodou. Nepříjemné napětí a negativní emoce nabývají na intenzitě, nastupuje 

otevřená kritika, negativní hodnocení druhé strany, hněv. V této fázi je možné ještě 

konflikt řešit smírnou cestou, pokud je věcně pojmenován problém i negativní emoce, 

které vyvolává, a účastníci jsou schopni vidět ve smírném řešení sporu přínos pro obě 

strany.  

Ve třetí fázi – polarizace – jsou odlišné přístupy účastníků již tak zřetelné, že jakákoliv 

domluva je složitá. Dochází k eskalaci konfliktu – vládne napětí, nedůvěra a i vstřícný krok 

druhé strany bývá chápán chybně jako útok. Nastupuje konfrontační styl komunikace – 

názory jsou vyostřené, strany na svých protichůdných pozicích trvají. Není hledán žádný 

společný zájem, komunikace se posouvá do mezních hranic – hádky, osočování, 

obviňování, vyhrožování.  

Ve čtvrté fázi – separace, izolace – dochází k přerušení kontaktů a vzájemné komunikace, 

nebo jejich omezení na míru nezbytně nutnou. Strany se nechtějí vzájemně potkat, 

dominují negativní emoce. Šance na řešení konfliktu dohodou bez prostředníka je téměř 

vyloučena. Nevstoupí-li prostředník do vyjednávání v tomto okamžiku, nastává obvykle 

další fáze. 

V páté fázi – destrukce – negativní emoce zcela převáží nad jakýmkoliv racionálním 

uvažováním. Přicházejí silné projevy nahromaděných dříve neřešených negativních emocí. 

Jedinou snahou strany je zvítězit za každou cenu, i za cenu vlastních ztrát. Jedná se o velmi 

psychicky náročný proces. Prostředník se fakticky nemůže zapojit do jednání, protože 

žádná nemohou probíhat. Dokud nebudou dostatečně ošetřeny či vyčerpány destruktivní 

emoce účastníků, neshodnou se na základním principu mediace, a to je její dobrovolnost.  
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V šesté poslední fázi – deeskalace, vyčerpání, únava – strany rezignují, ztrácí zájem o 

řešení konfliktu, a ten se tak dostává zpět do své latentní podoby. Zde je možný opět vstup 

třetí strany jako prostředníka, aby pomohl sporným stranám věcně pojmenovat problém, 

překonat komunikační bariéry a hledat možnosti řešení. Pokud se tak nestane, zůstává 

konflikt skryt ve své latentní podobě a může vyplynout na povrch kdykoliv znovu, když 

nastane nějaká spouštěcí událost.  

Pro úspěch mediace je samozřejmě klíčové, v jaké vývojové fázi konfliktu se sporné strany 

právě nacházejí. Pokud konflikt eskaluje či je již ve fázi destruktivní, bude zřejmě lépe 

počkat na odeznění vyhrocených emocí a alespoň lehké zklidnění situace. Úkolem 

mediátora je, aby podle slovních projevů stran vyhodnotil, v jakém stadiu se jejich konflikt 

právě nachází a dle potřeby tak přizpůsobil strategii a taktiku mediačního procesu a zvolil 

ty správné mediační techniky. 

 

6.3. Styly řešení konfliktů 

Obecně v teorii konfliktů nalézáme i v praxi uplatňujeme pět základních přístupů k jejich 

řešení. Přístupy se liší podle toho, do jaké míry jsou jednotliví účastníci schopni a ochotni 

přistoupit na kolaborativní styl řešení sporu formou určité spolupráce nebo nakolik trvají 

na kompetitivním přístupu s cílem vyhrát za každou cenu. Samozřejmě žádný z níže 

uvedených stylů není v praxi uplatňován ve svých hraničních mezích, jejich hranice nejsou 

ostré, vzájemně se prolínají a kombinují.  

Konkurence (prosazení se, soupeření, konfrontace) je přístup k vyjednávání, kdy účastník 

prosazuje svoje řešení autoritativně za každou cenu i přes ztráty druhé strany. Jedná se o 

vyjednávací strategii win-lose. Počítá se jen výsledek, kdy na jedné straně je vždy vítěz a 

na druhé poražený. Na vztahy současné ani budoucí není brán zřetel. Konkurenční pozici 

zastávají často účastníci sporu, kteří mají nebo cítí mocenskou převahu (ekonomickou, 

fyzickou, psychickou, nadřízení) a ti, kteří jsou přesvědčeni, že právo stojí na jejich straně. 

Lidé s tímto stylem preferují tvrdé vyjednávací metody a soudní řízení či rozhodčí řízení.  
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Přizpůsobení se (adaptace) je přesným opakem konkurence. Účastník akceptuje 

autoritativně vnucené rozhodnutí protistrany, aniž by se snažil prosadit své vlastní zájmy a 

řešení. Jedná se o vyjednávací strategii lose-win, kdy je též na jedné straně vítěz, na druhé 

poražený, jen v obráceném pořadí. Důležitost je přikládána vzájemným vztahům na úkor 

výsledku sporu.  

Vyhýbání se (únik) je strategií, kdy účastník nechce být předmětem sporu vůbec obtěžován, 

osobně se nechce účastnit jeho řešení, s druhou stranou nekomunikuje, ať už z jakéhokoliv 

důvodu – strach, nezájem na výsledku sporu, nezájem o potřeby druhé strany, nezájem o 

vývoj budoucích vztahů. Účastník buď odkládá řešení na pozdější dobu, doufá, že se spor 

mezitím vyřeší sám nebo často deleguje řešení na třetí osobu, kterou může být i soud nebo 

rozhodce.  

Kompromis je rozumnou vyjednávací strategií v případě, kdy je z objektivních důvodů 

nereálné očekávat, že může být vyjednán konsensus.  Při kompromisním přístupu se 

účastníci snaží o takové řešení, které alespoň částečně uspokojí potřeby a zájmy každého 

z nich s tím, že části svých potřeb a zájmů se dobrovolně vzdávají. Není zde vítěz ani 

poražený. Dohoda plně neuspokojuje žádného z účastníků, nicméně je pro ně 

akceptovatelná. Této vyjednávací strategie využívají strany v případech, kdy mají 

rovnocenné pozice a kdy preferují rychlé a účinné vyřešení sporu se zachováním slušných 

budoucích vztahů i za cenu oboustranných částečných ztrát. 

Kooperace (spolupráce) je vyjednávací strategií win-win a ideálním přístupem, jak se 

slušně a kultivovaně dohodnout o předmětu sporu. Cílem spolupráce je dosažení konsensu 

– vzájemně vyvážené dohody tak, aby byly uspokojeny zájmy a potřeby všech stran 

v maximální možné míře. Je nejnáročnějším způsobem vyjednávání časově i obsahově. 

Soustředí se nejen na zájmy stran, ale především na hledání společných zájmů. Konsensus 

je dohodou trvalou, dlouhodobě udržitelnou, neboť účastníci sami našli společný zájem a 

na něm se shodli. Zakládá široký prostor pro uspořádání budoucích vztahů a vzájemnou 

spolupráci.  
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6.4. Nástroje pro řešení konfliktních situací 

Konfliktní situace, které nedoprovázejí negativní emoce, si lze představit jen stěží. Nejinak 

je tomu i v mediaci. Čím více se konflikt blíží do fáze eskalace až destrukce, tím silnější 

projevy emocí stran se dají očekávat. Je na mediátorovi, aby s emocemi stran uměl vhodně 

pracovat ve prospěch dosažení společné dohody. Práce se vztahy a emocemi je přitom 

v mediaci nejsložitější – nejsou-li žádoucím způsobem usměrněny, může celé jednání 

snadno zhavarovat.  

Mediace je komunikační proces a jediným pracovním nástrojem mediátora jsou nástroje 

verbální a neverbální komunikace a způsob jejich používání. To se týká pochopitelně i 

práce se vztahy a emocemi stran – ve smyslu pozitivních i negativních.  

Od mediátora se očekává, že bude vytvářet, a po celou dobu jednání udržovat, atmosféru 

vzájemné důvěry a kreativní spolupráce mezi všemi účastníky. K tomu mu pomáhá 

pozitivní optimistický tón řeči, přiměřené použití humoru či odlehčení a směřování stran 

od jejich negativních pocitů vyplývajících ze situací v minulosti do neutrální současnosti a 

budoucnosti.  

 

6.5. Zvládání negativních emocí 

Strany přicházejí do mediace s porouchanými vztahy a vyhrocenými emocemi různé 

intenzity. Jak moc, to záleží vždy na osobnostním nastavení účastníků a také na charakteru 

sporu. Je na mediátorovi, aby se chopil vedení mediačního procesu tak, aby stranám 

pomohl postupně změnit jejich výchozí pozice ze soupeřů na partnery. Aby jim pomohl 

emoce slušným způsobem projevit tak, aby jejich ventilace vedla ke vzájemnému 

naslouchání, pochopení a usnadnění hledání řešení.  

K tomu má mediátor k dispozici mediační techniky jako specifické nástroje mediačního 

procesu – podrobněji jsme se mediačním technikám věnovali výše. 

Jsou-li negativní emoce stran tak silné, že znemožňují už první společné setkání stran 

s mediátorem, lze využít možnosti setkat se s každou stranou odděleně. Umožnit tak 
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stranám, aby projevily své negativní pocity a obavy z přímého setkání sice přímo před 

mediátorem, ale bez přítomnosti druhé strany. Nepříjemné pocity se tak oslabí a stres ze 

setkání a nutné komunikace s druhou stranou se dostává do přijatelných mezí.  

Ke kontrole emocí slouží i technika odkazu na pravidla mediačního procesu, se kterými 

jsou účastníci seznámeni při vstupu do mediace a která si odsouhlasují. Součástí pravidel je 

vzájemně ohleduplná komunikace, neskákání si do řeči, zdržení se kritiky či napadání 

druhé strany.  

Techniku oddělených jednání je možné využít nejen při úvodním setkání se stranami, ale 

kdykoliv v průběhu mediačního procesu za předpokladu, že s ní strany souhlasí.  

Pokud neochota stran ke společné komunikaci u jednoho stolu přetrvává, je možné využít 

také techniku tzv. kyvadlové mediace (shuttle mediation), kdy strany spolu nekomunikují 

přímo, každý účastník je přítomen v jiné místnosti a komunikace probíhá pouze 

prostřednictvím mediátora kyvadlově operujícího mezi oběma stranami.  

V případě mediací komplikovanějších sporů je možné využít také spolupráci v týmu 

s dalším mediátorem (co-mediace), která umožňuje rozložit využívání mediačních technik 

mezi dvě osoby a řídit tak mediační proces efektivněji.  

Mediační technikou nejčastěji využívanou při práci s pocity stran je zrcadlení emocí – 

technika aktivního naslouchání. Tím, že mediátor dává stranám najevo, že jejich emoce 

vnímá, chápe, rozumí jim a umí je pojmenovat, dochází k oslabení jejich rušivého vlivu na 

věcné uvažování stran a jejich komunikační proces. S tím souvisí i přímá podpora 

k vyjadřování pocitů stran formou vhodně zacílených otázek ze strany mediátora. 

Účastníkům tak dává najevo, že projevovat v konfliktu emoce a otevřeně o nich hovořit je 

zcela normální a pro vzájemné pochopení přínosné. Další technikou je technika 

přerámcování, která umožňuje prostřednictvím použití neutrálního jazyka utlumit 

negativní část sdělení a nově jej zasadit do neutrálních či pozitivních souvislostí.  

Technika výměny rolí, kterou mediátor nastolí vhodně zvolenou otázkou či pokynem, je 

další často využívanou technikou, která umožní poznat a pochopit pocity, zájmy a potřeby 

druhé strany a usnadňuje tak komunikační proces.   
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Mediátor má k dispozici také techniky neverbální komunikace – signály, kterými 

usměrňuje vyhrocující se komunikační proces.  Například, poklepy prsty na desku stolu, 

signál zvednutí ruky, signál zvednutí obou rukou. 

Procesním nástrojem pro uvolnění napětí je také prosté vyhlášení přestávky, občerstvení, 

odpočinek stran mimo jednací místnost. 

Je-li jednání zcela vyhrocené a veškeré techniky selhávají, je přípustné, aby mediátor 

mediaci ukončil. Ukončit může buď konkrétní mediační setkání s jeho odročením na jiný 

termín, v případě extrémně vyhrocených projevů a bez reálné naděje na úspěch může 

mediátor ukončit celý mediační proces.  

 

6.6. Podpora pozitivních emocí 

Zlepšovat vztahy mezi stranami a tedy i podporovat pozitivní emoce při jednání je úkolem 

mediátora v průběhu celého mediačního procesu.  

K tomu slouží opět techniky aktivního naslouchání výše popsané, tentokrát v opačném 

směru použití – technika projevu kladných emocí, jejich zrcadlení a zasazování sděleného 

do pozitivního, pro strany příjemného, komunikačního rámce prostřednictvím techniky 

přerámcování. Mediátor pomáhá stranám nejen hledat společné zájmy, ale po celou dobu 

vzájemné komunikace k nim směřovat pozornost a vyzdvihovat je. Stranám dává najevo 

své ocenění a uznání za to, že řeší svůj spor právě prostřednictvím mediace a za to, jakých 

pokroků se jim již podařilo dosáhnout.  

Mediátor má podporovat strany také vlastním příkladem – příjemným tónem hlasu při 

jednání, volbou vhodných slov, vytvořením klidného okolního prostředí bez rušivých 

stresových vlivů.  
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6.7. Shrnutí kapitoly 

Tato kapitola je spíše psychologickým exkurzem. Zabývá se druhy konfliktů, nástroji pro 

řešení konfliktních situací a způsobem práce s emocemi stran.  

V samotném základu člení psychologická teorie konflikty na vnitřní a vnější. Co se týče 

kategorií konfliktů, nejčastější členění je: konflikty představ, konflikty názorů, konflikty 

postojů a konflikty zájmů. Co se týče příčin konfliktů, lze rozlišit konflikty vztahové, věcné 

a hodnotové.  

Konflikt není statický, konflikt je vždy proces, který má své typické vývojové fáze: 1) první 

varovné signály – iniciace, 2) odlišnosti v názorech – konfrontace, 3) závažné odlišnosti 

v názorech vedoucí k eskalaci konfliktu – polarizace, 4) přerušení komunikace – izolace, 

5) vypjaté negativní emoce převáží nad racionální úvahou – destrukce, 6) vyčerpání, 

únava, ztráta zájmu – deeskalace.  

Co se týče stylu řešení konfliktů, v teorii i praxi nalézáme obvykle pět základních přístupů: 

1) konkurence – prosazení se, 2) adaptace – přizpůsobení se, 3) únik – vyhýbání se, 

4) kompromis – řešení přijatelné částečně uspokojující obě strany, 5) kooperace – 

spolupráce směřující k dosažení konsensu – tj. k plnému uspokojení zájmů a potřeb všech 

zúčastněných stran.  

Nástroje mediátora pro řešení konfliktních situací spočívají ve vhodném využívání 

komunikačních a mediačních technik – oddělená jednání, odkazy na pravidla, kyvadlová 

mediace, co-mediace, využívání technik aktivního naslouchání (kladení otázek, zrcadlení, 

přerámcování, výměna rolí), hledání společných zájmů, ocenění, uznání, techniky 

neverbální komunikace. Ve zvláště vypjatých případech je přípustné také ukončení 

mediace.  
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7) Mediace v členských zemích Evropské unie 

Evropská unie aktivně podporuje veškeré možné způsoby mimosoudního řešení sporů 

včetně mediace. Cílem této podpory je zlepšení přístupu ke spravedlnosti, který je součástí 

politiky EU pro rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Cílem podpory 

mimosoudních metod ze strany EU je jednak usnadnění přístupu účastníků k řešení jejich 

sporu při současném snížení zatížení soudních institucí, ale i zvýšení právní kultury 

v jednotlivých zemích, zvýšení rychlosti projednávaných sporů a snížení nutných nákladů.  

 

7.1. Právní úprava mediace v zemích EU 

Všechny členské státy Evropské unie se musely vypořádat s povinností transponovat do 

svých právních řádů obsah Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 

21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech203, a to 

v termínu do 21. května 2011. Přestože se směrnice vztahuje na přeshraniční spory 

v občanských a obchodních věcech, téměř všechny členské země její působnost rozšířily i 

na oblast čistě vnitrostátních sporů.  

Směrnice stanoví, že „hlavním cílem je podpořit použití mediace v členských státech a za 

tímto účelem obsahuje pět hlavních pravidel204: 

1) Zavazuje každý členský stát, aby podporoval odbornou přípravu mediátorů a 

zajišťoval vysokou kvalitu mediace. 

2) Dává každému soudci právo vyzvat strany sporu, aby nejprve využily mediace, má-

li za to, že je to vzhledem k okolnostem případu vhodné. 

3) Stanoví, že dohody vyplývající z mediace se mohou stát vykonatelnými, pokud to 

požadují obě strany. Toho lze dosáhnout například schválením ze strany soudu 

nebo potvrzením ze strany notáře. 

 

203 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech  

204 EUROPEAN JUSTICE. Přehled EU o mediaci [online]. [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://e-

justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-cs.do 
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4) Zajišťuje, že mediace probíhá v atmosféře důvěry. Stanoví, že v budoucím sporu 

mezi stranami mediace mediátor nemůže mít povinnost předkládat důkazy u soudu 

ohledně toho, co se během mediace dělo. 

5) Zajišťuje, že strany neztratí v důsledku času stráveného mediací svou možnost 

obrátit se na soud: lhůty pro předložení žaloby u soudu během mediace jsou 

přerušeny a neběží.“ 

 

Co se týče právní úpravy mediace v jednotlivých členských státech, je pochopitelně 

harmonizovaná co do směrnicí předepsaného obsahu, nicméně různě upravená a 

nejednotná co se týče vnitrostátních postupů – práv a povinností účastníků mediace, 

mediátorů i zajištění organizace mediace a dohledu. To souvisí samozřejmě s různým 

stupněm rozvoje mediace v jednotlivých státech, s danými kulturními zvyklostmi a 

tradicemi. Některé země přijaly samostatný zákon o mediaci, podobně jako v České 

republice, některé země zakomponovaly požadavky směrnice do jiných právních předpisů 

civilního či rodinného práva.   

 

7.2. Hodnocení implementace směrnice v zemích EU  

První zhodnocení provádění dopadů směrnice v jednotlivých zemích provedla Evropská 

komise v roce 2013, dokument byl aktualizován v roce 2016205. Tématem se také zabýval 

Evropský parlament, když rovněž v roce 2016 nechal zpracovat hloubkovou analýzu 

dopadů směrnice – zkoumány byly zejména otázky206: 

1) Jak členské státy zajišťují kvalitu procesu mediace, zda vyžadují či podporují vznik 

závazných kodexů chování pro mediátory, zda mají nastavené kontrolní 

mechanismy a zda podporují školení a další odbornou přípravu mediátorů. 

 

205 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a evropskému Hospodářskému a sociálnímu 

výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech [online]. 2016, [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1472658293423&uri=COM%3A2016%3A542%3AFIN 

206 EUROPEAN PARLIAMENT. The Mediation Directive: European Implementation Assessment [online]. 2016, [cit. 

2020-01-06]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/593789/EPRS_IDA(2016)593789_EN.pdf 
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2) Jak konkrétně je mediace využívána v soudním řízení – zda soud může vyzvat 

strany, aby využily mediace nebo je o ní nechat informovat, jak je tato oblast 

upravena ve vnitrostátních předpisech. 

3) Jak členské státy zajišťují vykonatelnost mediačních dohod, zda a jakým způsobem 

je vykonatelnost vnitrostátním právem zajištěna. 

4) Zda a jakým způsobem je ve vnitrostátních právních řádech zajištěna důvěrnost 

procesu mediace, povinnost jej respektovat, případně jaké jsou výjimky a sankce. 

5) Jak jsou zajištěny účinky ohledně běhu promlčecích lhůt s ohledem na přístup 

k soudnímu řízení – přerušení lhůt. 

6) Jak je zajištěno, aby o možnosti mediace byla informována široká veřejnost. 

 

Na základě provedených hodnocení bylo konstatováno207, že: 

Směrnice je důležitým prvkem evropské soudní spolupráce v občanských věcech a 

podporuje obecné konstatování, že mediace může přinést nákladově efektivní a rychlé 

mimosoudní řešení některých sporů. Směrnice zavázala členské státy EU, aby ve svých 

vnitrostátních právních předpisech stanovily řadu procesních zásad týkajících se mediace, 

a to alespoň v přeshraničních případech, na které se vztahuje formální právní základ ve 

Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU)208. Rovněž je zavázala podporovat zavedení 

mechanismů ve prospěch kvalitních zprostředkovatelských služeb a mechanismů 

zaměřených na zvyšování povědomí mezi možnými uživateli. 

Definovat proces mediace a pozici mediátora nebylo při provádění směrnice složité, i když 

její transpozice nebyla v některých zemích provedena zcela doslovně. Uplatňování těch 

ustanovení směrnice, která se zabývají využíváním mediace, promlčecími lhůtami, 

vymahatelností dohod a důvěrností procesu, se v celé EU liší. Totéž platí o kodexech 

chování, školení mediátorů a poskytování informací veřejnosti. To je způsobeno zejména 

 

207 EUROPEAN PARLIAMENT. The Mediation Directive: European Implementation Assessment [online]. 2016, [cit. 

2020-01-06]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/593789/EPRS_IDA(2016)593789_EN.pdf 

208 Smlouva o fungování Evropské unie, Celex 11957E (čl. 67 a násl.)  
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tím, že většinou si členské státy v těchto oblastech ponechaly volnost při volbě vlastních 

konkrétních řešení. Téměř všechny státy se však rozhodly rozšířit oblast působnosti 

směrnice také na své vnitrostátní případy, čímž zajistily jednotný přístup při řešení 

přeshraničních i vnitrostátních sporů.  

Obecně byl nejvýznamnější rozdíl spatřován v dopadu směrnice o mediaci mezi zeměmi, 

které již zavedly systém mediace ve svých právních řádech dříve, z vlastní iniciativy před 

účinností příslušné směrnice (například Slovensko), a zeměmi, které dříve žádnou zvláštní 

právní úpravu mediace neměly (například Česká republika). V zemích, kde byla mediace 

upravena a využívána již před účinností evropské právní úpravy je pochopitelně 

zaznamenáváno vyšší povědomí o tomto mimosoudním způsobu řešení sporu, neboť široká 

veřejnost je s ním seznámena delší dobu.  

Srovnání uplatňování stávajících vnitrostátních předpisů o mediaci v praxi a zejména 

úspěšnosti mediace na celoevropské úrovni komplikuje absence relevantních statistických 

údajů z členských států.  

Doposud nejaktuálnější souhrnné zhodnocení o provádění směrnice předložila Evropská 

komise Evropskému parlamentu v srpnu 2016 ve Zprávě Komise Evropskému parlamentu, 

radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru209. 

Zhodnotila již výše zmiňované cíle a souvislosti směrnice a kromě uplatňování mediace ve 

věcech občanských a obchodních vyzdvihla obzvláštní význam mediace v oblasti práva 

rodinného. Poukázala na doporučení většího využívání rodinné mediace, jak 

v přeshraničních sporech, tak ve vnitrostátním prostoru. 

Konstatovala, že celkově má přijetí směrnice pozitivní dopad. Ucelený systém provádění 

mediace byl před přijetím směrnice upraven v pouze patnácti z dvaceti osmi členských 

států.  

 

209 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a evropskému Hospodářskému a sociálnímu 

výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech [online]. 2016, [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1472658293423&uri=COM%3A2016%3A542%3AFIN 
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Co se týče konkrétních posuzovaných bodů, komise konstatovala, že bohužel nejsou 

k dispozici komplexní statistické údaje o mediaci a jejím provádění za celé jurisdikce, 

tudíž není možné provést kvalifikované vyhodnocení úspěšnosti mediace, úspory nákladů, 

délky trvání sporu apod. Údaje je možné čerpat pouze dílčí – jednak od jednotlivých 

mediátorů či v rámci odborné veřejné diskuse. Kvalitní databáze statistických údajů by 

podpořila širší propagaci a častější využívání mediace.  

Komise kladně hodnotila rozšíření oblasti působnosti směrnice z přeshraničních sporů i na 

vnitrostátní případy, neboť sporů bez přítomnosti mezinárodního prvku je zcela určitě 

mnohem více a je tak možno je alternativně využívat namísto zatěžování justičního 

systému spory řešenými soudní cestou. Ačkoliv její působnost pokrývá veškeré věci 

občanské a obchodní, její využití spočívá nejvíce v právu rodinném.  

Co se týče kontroly kvality mediačních služeb, zaměřila se Komise zejména na kodexy 

chování (soft-law) a normy kvality pro akreditační a registrační řízení pro mediátory. 

Konstatovala stěžejní význam Evropského etického kodexu chování pro 

zprostředkovatele210, neboť jej mediátoři či jejich organizace v jednotlivých státech buď 

přímo využívají, nebo se jeho obsahem alespoň inspirují při tvorbě svých vlastních kodexů. 

Povinná akreditační řízení, jakož i povinná registrace kvalifikovaných mediátorů, jsou 

zákonem upraveny ve většině členských států. Vytvoření jednotného systému norem a 

akreditací na úrovni celé EU bylo diskutováno, nicméně nebylo doporučeno. Vzhledem 

k různorodosti evropských kultur a jejich tradic a zvyklostí by mohlo být spíše překážkou 

k efektivnímu rozvoji mediace.  

Dalším bodem, kterému se Komise věnovala, bylo odborné vzdělávání mediátorů. Většina 

členských států jej buď podporuje, nebo reguluje, nebo dokonce stanovuje jako povinné, ať 

už se to týká úvodního vzdělání mediátora při vstupu do profese nebo průběžného 

vzdělávání, kterým je každý mediátor povinen si udržovat potřebný teoretický přehled i 

aplikovat aktuální poznatky nejlepší praxe. Pozitivně je hodnocena zvláštní příprava 

 

210 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Evropský etický kodex chování pro 

zprostředkovatele [online]. 2004 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf 
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v oblasti rodinné mediace nad rámec základního mediačního výcviku i nad rámec základní 

mediační zkoušky tak, jak je upravena například v tuzemsku naším zákonem o mediaci211.  

Co se týče přístupu k mediaci, Komise velmi pozitivně hodnotí, že všechny členské státy 

dávají možnost, aby soudy vyzvaly strany k řešení sporu prostřednictvím mediace nebo 

aby odeslaly účastníky na setkání s mediátorem jako informační a edukační schůzku (např. 

v České republice se jedná o tzv. první setkání se zapsaným mediátorem dle § 100, odst. 2 

OSŘ nebo dle § 474, odst. 1 ZŘS).  

V některých členských státech vnitrostátní právní předpisy předpokládají povinné využití 

mediace předtím, než účastníci předloží věc k rozhodování v soudním řízení. To se týká 

zejména věcí rodinných – úprava styku a péče o nezletilé děti, či v případech sporů 

s malou finanční hodnotou (bagatelní spory). Řada zemí motivuje účastníky k využití 

mediace finančně – snížením nebo vrácením již zaplacených soudních poplatků či nákladů 

řízení. 

Vykonatelnost mediačních dohod nejméně v rozsahu stanoveném směrnicí je zajištěna ve 

všech členských zemích. Stejně tak všechny vnitrostátní právní předpisy chrání důvěrnost 

procesu mediace a mlčenlivost jako základní pilíře, na kterých mediace stojí.  Také účinek 

mediace na běh promlčecích lhůt byl transponován ve všech státech správně a není tak 

žádným způsobem ohroženo právo účastníků na spravedlivý proces – tedy domáhat se 

svých práv či oprávněných zájmů soudní cestou.  

I přes řádnou transpozici obsahu směrnice do právních řádů členských států a přijetí řady 

opatření k její propagaci a využívání v praxi bylo konstatováno, že povědomí široké 

veřejnosti o možnostech využití mediace a jejích výhodách je stále na nízké úrovni.  

 

 

211 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (§ 2, písm. b)  
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Komise závěrem své zprávy212 uvádí, že v současné době není třeba provádět revizi této 

směrnice, ale že je možné dále zlepšovat její uplatňování: 

• Členské státy by měly tam, kde je to nezbytné a vhodné, zvýšit své úsilí vedoucí 

k prosazování a podpoře využívání mediace na základě různých prostředků a 

mechanismů, které stanoví směrnice. 

• Je třeba především vyvinout další úsilí na vnitrostátní úrovni s cílem zvýšit počet 

případů, ve kterých soudy vyzvou strany, aby k řešení svého sporu využily mediaci. 

 

Za osvědčené postupy v tomto ohledu lze, dle Komise, považovat například:  

 

• Požadavky, aby strany sporu ve svých soudních žalobách uváděly, zda byl učiněn 

pokus o mediaci, a to zejména v oblasti rodinného práva. 

• Povinná informativní setkání v rámci soudního řízení a povinnost soudů zvažovat 

mediaci v každé fázi soudního řízení. 

• Finanční pobídky, které pro strany sporu zvyšují ekonomickou atraktivitu mediace 

oproti soudnímu řízení a zajištění vykonatelnosti bez nutnosti vyžádat si souhlas 

všech stran dohody. 

 

Komise také uvedla, že bude i nadále spolufinancovat projekty související s mediací 

prostřednictvím svého programu Spravedlnost.  

 

7.3. Shrnutí kapitoly  

Tato kapitola vyhodnocuje implementaci aktuální evropské právní úpravy mediace v rámci 

členských zemí EU, přičemž využívá závěrů z oficiálních dokumentů zpracovaných 

Evropskou komisí.  

 

212 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a evropskému Hospodářskému a sociálnímu 

výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech [online]. 2016, [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1472658293423&uri=COM%3A2016%3A542%3AFIN 
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Všechny členské státy EU musely splnit povinnost transpozice Směrnice Evropského 

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

v občanských a obchodních věcech do svých právních řádů. Směrnice upravuje spory 

s přeshraničním prvkem, přesto většina zemí rozšířila svoji národní právní úpravu i na 

spory vnitrostátní. Tyto národní úpravy jsou však velmi různorodé, což vychází jak 

z různého stupně vývoje mediace v jednotlivých zemích, tak z odlišných kulturních 

zvyklostí.  

Na základě hodnocení dopadů směrnice v jednotlivých zemích a hloubkové analýzy byl ze 

strany Evropské komise (2016) konstatován závěr, že celkově má přijetí směrnice pozitivní 

dopad, v současné době není třeba provádět revizi, nicméně je účelné a vhodné dále se 

soustředit na její uplatňování, zvyšovat povědomí a podporu mediace, vyvíjet další 

mechanismy pro její využití na vnitrostátní úrovni a vyzývat strany ke smírnému řešení 

sporů.  

Za osvědčené postupy Evropská komise považuje například povinná informativní setkání 

s mediátorem ještě před zahájením soudního sporu či různé druhy finančních pobídek 

zvyšujících ekonomický efekt mediace ve srovnání se soudním řízením.  
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8) Závěr 

V této části jsou stručně nastíněny úvahy o možnostech rozvoje mediace de lege ferenda, 

přičemž zvláštní pozornost je věnována 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.  

 

8.1. Úvahy de lege ferenda 

Při úvahách o možné úpravě mediace do budoucna tak, aby se povědomí veřejnosti a míra 

jejího využívání významně zvýšily, je třeba vzít v úvahu několik faktorů.  

Na celoevropské úrovni je třeba vycházet z aktuálního zhodnocení využívání mediace 

v členských zemích provedeného Evropskou komisí (viz kapitola č. 7) a také plány a 

záměry v dalším období. V českém právním prostředí je předmětem aktuální odborné 

veřejné diskuse zejména příprava zcela nového procesního předpisu občanského práva, 

konkrétně Věcný záměr Civilního řádu soudního213 zveřejněný Ministerstvem 

spravedlnosti ČR v roce 2017. 

Co se týče alternativních metod řešení sporů, věcný záměr předpokládá, že bude nadále 

zachována samostatná právní úprava rozhodčího řízení i mediace. Nicméně, co se týče 

úpravy mediace v občanském soudním řádu, nepočítá věcný záměr tak, jak je v současné 

době předložen, se zachováním institutu soudem nařízeného prvního setkání se zapsaným 

mediátorem dle § 100, odst. 2, OSŘ. Argument předkladatelů pro vypuštění tohoto 

institutu spočívá v tom, že „nařízená povinná mediace, s níž je spojeno přerušení řízení bez 

ohledu na vůli stran, odporuje dobrovolné povaze tohoto alternativního způsobu řešení 

sporů“.  

 

213 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Věcný záměr Civilního řádu soudního [online]. 2017 [cit. 2019-11-11]. 

Dostupné z: https://crs.justice.cz/wp-content/uploads/2017/11/vecny_zamer_final.pdf 
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Zde je třeba uvést, že se jedná o zásadní nepochopení obsahu a podstaty ustanovení § 100, 

odst. 2, OSŘ, které doslovně uvádí: „Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu 

účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) 

v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.“ 

První setkání se zapsaným mediátorem není mediací samotnou. Je jen „osvětovou 

činností“, tedy úvodní informativní a edukační schůzkou účastníků sporu s mediátorem. 

Jejím cílem je v časovém rozsahu nejvýše tří hodin vysvětlit stranám, co je to mediace a 

jaké možnosti přináší. Samotný vstup do mediace je pouze a jenom na vůli účastníků. 

Dobrovolnost vstupu do mediace je tedy plně zachována.  

Je také možné setkat se s argumentem, že poskytnout účastníkům informace o mediaci a 

vést strany ke smírnému řešení sporu je povinností soudu, že nařízené první setkání 

s mediátorem je tedy nadbytečné. Ani s tímto však nelze vyslovit souhlas. Při samotném 

soudním jednání nemá předseda senátu v žádném případě dostatečný časový prostor, aby 

sám podával účastníkům podrobné informace o průběhu, principech a výhodách či 

nevýhodách mediačního procesu, a už vůbec ne v rozsahu až 3 hodin.  

Pro podporu zachování prvního setkání i v nově připravované právní úpravě se vyslovila i 

pracovní skupina k mediaci působící na ministerstvu spravedlnosti ve svém stanovisku 

z roku 2019214, kdy doporučuje důsledně pojmově rozlišovat institut nařízeného prvního 

setkání s mediátorem a mediaci samotnou, která je zcela dobrovolná.  

V neposlední řadě je třeba uvést, že zachování tohoto edukačního institutu je v souladu i se 

závěry a hodnocením Evropské komise z roku 2016215, která naopak doporučuje, aby 

členské státy zvýšily své úsilí při propagaci a podpoře mediace a zvyšovaly počet případů, 

kdy soudy vyzvou strany, aby mediaci k řešení svého sporu využily. 

 

214 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Institut nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem vs. 

dobrovolná mediace [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-

cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=institut-narizeneho-prvniho-setkani-se-zapsanym-mediatorem-vs-

dobrovolna-mediace 

215 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a evropskému Hospodářskému a sociálnímu 

výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech [online]. 2016, [cit. 2020-01-06]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1472658293423&uri=COM%3A2016%3A542%3AFIN 
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Co se týče dalšího rozvoje mediace, je ke zvážení také možnost úpravy zákona o mediaci, 

která by umožnila vznik profesní komory mediátorů jako samosprávné organizace 

sdružující mediátory s povinným či nepovinným členstvím. Profesní komora by mohla 

plnit roli dohledového orgánu, akreditační a registrační instituce. Jejím úkolem by bylo 

vedení seznamu mediátorů, zajišťování jejich odborné přípravy, organizace mediačních 

zkoušek, jakož i poskytování průběžného dalšího vzdělávání. Přínosem by bylo také 

shromažďování souhrnných statistických údajů o mediační činnosti a úspěšnosti mediace.  

Při případné úpravě zákona o mediaci by byla ke zvážení také možnost vzniku mediačních 

center jako právnických osob zajišťujících výkon mediace, podobně jako je tomu například 

v právní úpravě slovenské. Současný zákon o mediaci s činností mediačních center 

nepočítá. Ačkoliv sdružování mediátorů za účelem společného výkonu činnosti 

pochopitelně zakázáno není, zodpovědnost za výkon mediace dle zákona nese vždy 

mediátor sám jako osoba fyzická, neboť je povinen vykonávat mediaci osobně. Byla-li by 

zákonem stanovená možnost výkonu mediační činnosti také právnickými osobami, mohlo 

by se jednat nikoliv jen o obchodní korporace, ale také o neziskové organizace (např. 

spolky), které by pomohly k rozšíření mediační činnosti zejména v oblasti rodinné 

mediace, terapeutické praxe a v sociálních službách.  

Jedním ze základních principů mediace je její dobrovolnost. Co se týče úpravy „povinné 

mediace“, tu český právní řád nepředpokládá a dle mého názoru by ani do budoucna být 

povinná neměla. Avšak je k úvaze odborné veřejnosti, respektive zákonodárců, zda 

neuvažovat o zavedení povinného setkání se zapsaným mediátorem v některých typech 

sporů předtím, než bude podána žaloba k soudu. Jako vhodné typy sporů se nabízí spory 

s nepatrnou majetkovou hodnotou (např. do 10.000 Kč). Z aplikačních oblastí zejména 

spory rodinné o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Bylo by tak vyslyšeno i doporučení 

Evropské komise, která navrhuje při podání žaloby obligatorně informovat soud, zda ve 

věci již mediace (resp. setkání s mediátorem) proběhla či nikoliv, a to zejména ve sporech 

rodinných. Zavedení povinného setkání s mediátorem by tak nijak neodpíralo následný 

přístup účastníků k soudu a přitom by mělo i významný psychologický efekt, kdy by si 

sporné strany i jejich právní zástupci před podáním žaloby připomněly také možnost 

mimosoudního řešení.  
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Významnou roli bude i do budoucna hrát propagace, zvyšování povědomí o mediaci a 

soustavné odborné vzdělávání, nejen na straně mediátorů, ale i širší odborné i laické 

veřejnosti, právnických i neprávnických profesí, jakož i soudců. Soudy by měly zvažovat 

vhodnost a účelnost využití mediace v každé fázi soudního řízení, což doporučuje také 

Evropská komise.  

Vhodné je také zvážení další finanční motivace při využití mediace – vracení soudních 

poplatků, úhrada nákladů řízení.  

 

8.2. Závěrečné slovo 

Cílem předkládané rigorózní práce bylo zpracovat souhrnné informace o právní úpravě 

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

republiky, tak i práva Evropské unie.  

Definované dílčí cíle práce byly naplněny jejich rozpracováním v jednotlivých kapitolách. 

Ačkoliv nemáme k dispozici žádné oficiální statistické údaje, ze zahraničních zdrojů, 

z informací odborné veřejnosti, z pracovních zdrojů ministerstva spravedlnosti, jakož i 

z informací od mediátorů samotných vyplývá, že mediace je úspěšná v 70 až 80 procentech 

zahájených případů.  

I přes to, že v českém právním řádu je mediace zakotvena již osmým rokem, povědomí o 

jejím využití je v rámci odborné i široké veřejnosti stále relativně nízké. V České 

republice, stejně jako v ostatních členských státech EU, je tak zcela určitě dán nemalý 

prostor pro její další rozvoj a mnohem širší budoucí využití, než je dnešní realita. Mediace 

je tak zcela určitě vhodným a kultivovaným způsobem řešení sporů pro 21. století.  
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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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Mediace – alternativní řešení sporů – zákon o mediaci – směrnice o mediaci – smír  

 



151 

 

Abstract 

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR DISPUTE RESOLUTION UNDER 

PRIVATE LAW  

Mediation has existed in Czech law since 2012, i.e. for eight years. In addition to 

arbitration, it is one of the two codified methods for out-of-court resolution of disputes 

under private law. Czech legislators adopted the lex specialis on mediation, i.e. Act 

No 202/2012 on Mediation, on the basis of the European Union’s legislative acts, 

specifically as an implementation of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and 

of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial 

matters.  

The purpose of this doktoral thesis is to prepare an overview of and offer summary 

information on the legislation on mediation and the way of conducting the mediation 

process in the context of both Czech and EU law.  

The thesis has the following structure:  

Chapter 1 specifies the problem being addressed and the individual objectives of the thesis.  

Chapter 2 offers an overview of the basic methods for resolving private disputes. For 

clarity and overall context it specifies, first of all, the meaning of the term alternative 

dispute resolution (ADR) methods, and to what the alternative relates. Civil proceedings 

(civil litigation) are understood to be the legal instrument for private dispute resolution, 

and their fundamental principles and standards are described. The ADR methods that can 

constitute a successful alternative to civil litigation in terms of the outcome of dispute 

resolution are then highlighted and described. This specifically involves mediation and a 

comparison thereof with other ADR methods, which include arbitration, negotiation, 

conciliation, collaborative law/collaborative practice, the hybrid methods of mediation-

arbitration (med-arb) and arbitration-mediation (arb-med), expert determination, minitrial, 

and ombudsman. Methods governed by separate pieces of legislation, such as those for 

resolving consumer disputes and collective labour disputes, are also mentioned. The 

chapter then discusses the criteria for selecting a suitable method for dispute resolution. 
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The summary of the chapter then summarises the most important findings and briefly 

compares the advantages of mediation with court proceedings.  

Chapter 3 is fully dedicated to mediation itself. It briefly outlines its history and, in more 

detail, the relevant legislation applicable in the EU’s law and in Czech law. The explication 

also includes legislation on mediation in criminal matters and refers to the key mediation 

institutions operating in the Czech Republic.  

Chapter 4 discusses mediation objectives and the key principles of mediation, the variants 

of entering into mediation, the basic directions in mediation – mediation styles, the 

application areas, and the pluses and minuses of the mediation process.  

Chapter 5 analyses the preconditions for pursuing the vocation of mediators, their role, 

personal competences, and responsibilities, and mediators’ tools, in particular 

communication techniques. The following part presents a brief analysis of the various 

stages of the mediation process and discusses legal representatives’ role in mediation.  

Chapter 6 is more of a psychological probe; it analyses the types of conflict, the tools for 

addressing conflict situations, and the methods of mediators’ work with the parties’ 

emotions.  

Chapter 7 evaluates the implementation of the current European legislation on mediation in 

the EU member states, using the conclusions in the European Commission’s official 

documents.  

Chapter 8 is the closing section. It reflects on the avenues of the further development of 

mediation de lege ferenda, devoting special attention to the current expert debates on the 

forthcoming new legislation on civil procedure, in particular the issue of whether the 

provisions on the court-ordered first meeting with a registered mediator should be 

preserved or revoked.  

Key words 

Mediation – alternative dispute resolution (ADR) – law on mediation – Directive on 

mediation – conciliation  


