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Úvod 

„Způsob řešit konflikty a spory násilím je zastaralý.“ 

      Dalajláma 

 

Konflikty mezi lidmi existují od počátku lidstva, můžeme je tedy označit za 

integrální součást života každého z nás. Ideálním řešením sporů je samozřejmě dosáhnutí 

dohody mezi znesvářenými stranami, každý z nás ale ví, jak těžké je napravit narušený 

vztah a dosáhnout shody. V dřívějších dobách byly konflikty řešeny především pomocí 

násilí, které vyúsťovalo často až ve válečné konflikty. Těm se ale bohužel nevyhneme ani 

v dnešní civilizované době. V případech, kdy je užívána hrubá síla a nejsou nastavena 

žádná pevná pravidla, dochází k dohodám mezi stranami sporu zřídka kdy. Řízení u 

soudu či před rozhodcem pevně stanovená pravidla má, účastníci sporu ale v průběhu 

těchto řízení často ztrácí vliv na podobu jejich konečné dohody a odchází ve stavu vítěz 

– poražený. Cílem mediace je oproti tomu dosažení stavu vítěz – vítěz prostřednictvím 

podpory dialogu mezi stranami konfliktu, respektování jejich emočního rozpoložení a 

následného nalezení řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným. 

Cílem této práce je poskytnout ucelenou představu o postavení mediátora 

v právním řádu České republiky a přiblížit čtenářům, proč právě mediace jako 

alternativa soudního a rozhodčího řízení představuje výrazně vhodnější řešení sporů. 

Oproti anglosaským zemím nemá mediace v České republice dlouhou tradici, její 

rozvoj započal až nutností transponovat do právního řádu České republiky Směrnici 

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

aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Na základě této směrnice byl u 

nás přijat zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, od jehož účinností mohli začít mediaci 

poskytovat kvalifikovaní mediátoři. K neustálému rozvoji mediace přispívá také stále 

větší informovanost laické veřejnosti o její úspěšnosti a jejích hlavních výhodách, které 

představuje především nižší nákladovost a úspora času. 

Při psaní této práce je čerpáno z tuzemské, ale i zahraniční literatury, zejména 

z odborných článků, publikací, ověřených internetových zdrojů a judikatury. Pro správné 

pochopení zákonné právní úpravy pracujeme také s důvodovou zprávou a s několika 

komentáři zabývajícími se českou právní úpravou mediace.  Veškeré zdroje, ze kterých 

je čerpáno, jsou uvedeny v Seznamu použitých zdrojů na samém závěru rigorózní práce. 
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Tato práce je zpracována pomocí vědecké metody analytické, analogické, 

deduktivní, deskriptivní a také pomocí komparativní metody. 

Celá práce je rozdělena do osmi kapitol. První z nich je věnována vysvětlení 

základních pojmů týkajících se mediace, dohledu nad činností mediátorů a nalezneme zde 

také zmínku o důležité roli dvou institucí, kterými jsou Ministerstvo spravedlnosti a 

Česká advokátní komora. V této kapitole se také zabýváme historií profese mediátora a 

blíže jsou zde rozvedeny kvalifikační předpoklady, kterými musí osoba, jež má v úmyslu 

věnovat se činnosti mediátora, disponovat.  

Účelem druhé kapitoly je přiblížit čtenáři práva a povinnosti, které český právní 

řád osobě mediátora přiznává.  

Další kapitola nese označení „Dohody související s mediací“, kde se blíže 

věnujeme smlouvě o provedení mediaci, mediační dohodě a institutu, který sice český 

právní řád přímo neupravuje, ale zároveň jeho existenci nezakazuje, a to mediačním 

doložkám.  

Čtvrtá kapitola rozebírá podrobněji základní principy činnosti mediátora. Vybrány 

byly principy nezávislosti, nestrannosti, mlčenlivosti a dobrovolnosti, protože je 

považujeme za stěžejní a ovládající celý proces mediace.  

Účelem páté kapitoly je poskytnout čtenáři ucelený pohled na odpovědnost, 

kterou mediátor při výkonu své činnosti má, a na případné sankce, které by porušením 

mediátorových zákonných povinností mohly nastat.  

Šestá kapitola pokračuje přiblížením vybraných témat týkajících se mediace, a to 

rozebráním odměňování mediátorů, soudem nařízeného prvního setkání s mediátorem, 

které je doplněno o statistické údaje zanesené do tabulek a grafů. Dále se v této části 

zaměřujeme na roli advokátů v procesu mediace, ať již jako právních zástupců stran 

konfliktu nebo jako advokátů – mediátorů, tedy osob, jež jsou zároveň mediátory a 

advokáty v jedné osobě. V této kapitole se také zaobíráme etikou v mediaci, tj. 

rozebíráme jednotlivé etické kodexy.  

Sedmá kapitola obsahuje srovnání české právní úpravy mediace s právní úpravou 

mediace našich sousedů, a to Německa a Slovenska. 

A závěrečná, osmá kapitola, se zaobírá úvahami de lege ferenda, tedy úvahami 

nad možnými zlepšeními či doplněními české právní úpravy mediace. 

Text této rigorózní práce vychází z právní úpravy účinné do 20.9.2020, kdy byla 

tato práce vypracována.  
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1. Mediátor – obecné výklady 

1.1 Pojem mediátor 

V roce 2008, konkrétně 21.5.2008 byla na půdě Evropské unie přijata Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských 

a obchodních věcech, která v článku 3 písm. b) zakotvila definici mediátora. Mediátorem 

se rozumí „třetí osoba, která je požádána o účinné, nestranné a kvalifikované vedení 

mediace, bez ohledu na její označení nebo povolání v dotyčném členském státě a bez 

ohledu na způsob, jakým byla tato třetí osoba jmenována nebo požádána o vedení 

mediace“.  

Právní úprava mediace v České republice existuje až od roku 2012, a to díky 

zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), který 

byl přijat na základě Směrnice a který v § 2 odst. 2 písm. c) definuje mediátora velice 

stručně jako „fyzickou osobu, která je zapsána v seznamu mediátorů“. Z definice 

obsažené v ZoM vyplývá, že je vyloučeno, aby provedením mediace byla pověřena osoba 

právnická, a to ani v případě, že by tato právnická osoba poté pověřila k výkonu mediace 

konkrétní fyzickou osobu.1 ZoM neupravuje ani možnost mediátorů sdružovat se v 

mediačních center, jako je tomu například na Slovensku. Existenci mediačních center 

však samotné soukromé právo nevylučuje. V případě jejich zřízení by mediační centra 

představovala pouze tzv. pomocný technický a administrativní aparát a činnost mediátora 

by nadále vykonával mediátor jako fyzická osoba. Také soudy mohou mediátorem určit 

pouze fyzickou osobu.2 ZoM však v rámci definice mediace připouští možnost, že se 

mediace může účastnit mediátorů více, tedy situaci, kdy na řešení jednoho případu 

spolupracuje několik mediátorů a za kvalitně odvedenou práci odpovídají všichni 

zúčastnění mediátoři shodně. Pro účastníky sporu může takováto mnohost představovat 

výhodou především v různé odbornosti a různých schopnostech toho kterého mediátora, 

když v konečném důsledku sehranost mediátorů může přispět k řešení, které bude 

prospěšné pro všechny účastníky.  

 Dle důvodové zprávy k ZoM „mediátor podporuje komunikaci mezi osobami na 

konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu. 

 
1 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 13-14. 
2 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 26. 
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Mediátor neprosazuje určitá řešení, nerozhoduje spor mezi stranami; mediace 

předpokládá, že strany jsou schopny řešit vzniklý konflikt vlastními silami a jsou nejlépe 

schopny posoudit jednotlivá řešení, přičemž jim mediátor má „pouze“ usnadňovat 

komunikaci, a tedy i cestu, jak se ke smírnému a oboustranně přijatelnému řešení dostat“. 

Mediace představuje proces, ve kterém hraje stejně důležitou roli psychologie, jednání 

stran, komunikační techniky, ale i zákonnost a historie vztahu mezi stranami. Mediátor 

musí být schopen věnovat se jak slovnímu projevu, tak projevu neverbálnímu, musí být 

schopen stranám naslouchat, pozorovat je a měnit strategii při změně jejich chování. 

Mediátor strany sporu do ničeho nenutí, nesankcionuje je, jedná pouze na základě důvěry, 

kterou mu daly. Mediátor hledá řešení „vyhrát – vyhrát“, nikoliv pro soudní řízení tolik 

typické „vyhrát – prohrát“. Mediátor by měl účastníkům mediace připomínat, že pokud 

nepřizpůsobí svá stanoviska, mohlo by dojít k zablokování celého procesu a tím i 

nemožnosti dosáhnutí zdárného vyřešení sporu. Dle Doležalové je též neustále nutné, aby 

mediátor připomínal účastníkům výhody, které mediace představuje.3  

I přesto, že lze u průměrné délky civilního řízení v posledních letech pozorovat 

jisté klesající tendence, představuje i tak mediační řízení pro účastníky sporu významnou 

časovou úsporu. Dle důvodové zprávy k ZoM by mělo být mediační řízení skončeno již 

do 2 měsíců od jeho zahájení, samotné soudní řízení však trvá ode dne nápadu do dne 

právní moci více než 4 x déle. 

 
Graf č. 1: Průměrná délka civilního řízení 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti4 

 

 
3 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 275-278. 
4 Přehledy o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech, Krajské a okresní 
soudy, za období 2015 až 2019 [online]. infoData, Statistika a výkaznictví, justice.cz [cit. 18.9.2020]. 
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
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Důvodová zpráva také uvádí a zakotvuje, že „mediátor není úřední osoba, ani 

nevykonává veřejnou správu a nemá žádné rozhodovací pravomoci“. Plamínek postavení 

mediátora v rámci mediace charakterizuje následovně: „Navzdory probíhající diskusi o 

míře přijatelné intervence mediátora do věcné podstaty sporu celkově převládá názor, že 

mediátor plně odpovídá za proces zvládání sporu, ale žádným jiným způsobem 

neovlivňuje věcný výsledek sporu – zejména nijak nezasahuje do věcné podstaty 

sjednaných dohod nebo nalezených řešení. Tím se mediátor liší od soudců, expertů a 

dalších rolí, jejichž podstatou je se k věcné podstatě sporů nebo problémů vyjadřovat, 

nebo o něm dokonce přímo rozhodovat. I kdyby mediátor navrhoval řešení, věcně 

rozhodovat za klienty nikdy nesmí.“5 

Před přijetím ZoM mohl být mediátorem kdokoliv, kdo získal oprávnění pro 

živnost volnou dle živnostenského zákona, požadavky na odbornou způsobilost a 

vzdělání tehdy byly nulové. I po účinnosti ZoM je možnost vykonávat činnost mediátora 

na základě živnostenského oprávnění zachována, na tyto subjekty vykonávající mediaci 

tímto způsobem se však předmětný ZoM nevztahuje.6 S takto probíhající mediací nejsou 

spojeny účinky, které mediace prováděná dle ZoM běžně má, takovýto mediátor nemá 

povinnost mlčenlivosti, nemůže být ani určen soudem ve smyslu ustanovení § 100 odst. 

2, § 114a odst. 2 písm. b), §114c odst. 3 písm. d) občanského soudního řádu a § 474 

zákona o zvláštních řízeních soudních a dále také není vyjmut z odpovědnosti za obsah 

mediační dohody. Horáček zastává názor, že obdobný status bude potřeba u těchto 

mediátorů nepodřízených ZoM dovozovat ze smluvních ujednání.7  

Mediátor vykonávající mediaci v režimu zákona o mediaci je povinen užívat 

označení „zapsaný mediátor“ či „zapsaná mediátorka“.8 Pod tímto označením musí činit 

veškeré úkony a také označovat všechny písemnosti. Použije-li fyzická osoba, jež není 

v seznamu mediátorů zapsána, pojmenování „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná 

mediátorka“, dopustí se tímto svým jednáním přestupku dle ustanovení § 25 ZoM, za něž 

lze uložit pokutu až do 100.000,- Kč. Pokud takovéto pojmenování zneužije právnická 

nebo podnikající fyzická osoba, dopustí se správního deliktu dle § 26 ZoM, za něž hrozí 

 
5 PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: Nejúčinnější lék na konflikt. Vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2013, s. 51. 
6 HOLÁ, Lenka a kolektiv. Mediace a možnosti využití v praxi. Vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2013, s. 100.  
7 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 15. 
8 Aplikace živnostenského zákona je na tyto subjekty vyloučena dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) 
živnostenského zákona – živností není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzický osob: zapsaných 
mediátorů dle zákona o mediaci. 
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také pokuta až do výše 100.000,- Kč. Použití prostého označení „mediátor“ není zákonem 

sankcionováno. Horáček zastává názor, že slovní spojení „zapsaný mediátor“ či „zapsaná 

mediátorka“ nemůže být chráněno jako ochranná známka, protože se jedná o zákonné 

terminologické spojení označující určitý druh podnikatelské činnosti a jako taková je 

třeba je vnímat jako označení zdruhovělá, tedy označení nezpůsobilá zápisu do rejstříku 

ochranných známek.9 

Na území České republiky může dále vykonávat činnost mediátora v režimu ZoM 

také hostující mediátor, tj. osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu 

Evropské unie, a nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace10, a jež vykonává činnost na našem území dočasně 

nebo příležitostně. Nesmí se tedy jednat o činnost vykonávanou soustavně na dobu 

neurčitou. Platná právní úprava však neobsahuje ustanovení týkající se odpovědnosti 

takovéhoto hostujícího mediátora, který by činnost takto soustavně vykonával. Hostující 

mediátor může svou službu poskytovat již od okamžiku, kdy předloží Ministerstvu 

spravedlnosti doklady a uvede náležitosti stanovené v § 19 odst. 2 ZoM (již od tohoto 

okamžiku vykonává činnost mediátora v režimu ZoM) a nemusí čekat se zahájením své 

činnosti na zápis do seznamu mediátorů. Z uvedeného plyne, že zápis hostujícího 

mediátora do seznamu mediátorů má charakter deklaratorní, oproti zápisu „ostatních“ 

mediátorů, jež má účinky konstitutivní.11  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 139. 
10 ZoM odkazuje ve výčtu států na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 
11 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 84-85. 
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1.2  Kvalifikační předpoklady na osobu mediátora 

Výběru mediátora by měla být věnována značná pozornost, jedná se totiž o jeden 

z nejdůležitějších kroků celé mediace, neboť právě schopnosti konkrétního mediátora 

jsou schopny ovlivnit průběh celé mediace a rozhodnout o tom, zda právě tento zvolený 

mediátor je schopen dovést jednání stran do zdárného konce. 

 Zapsaným mediátorem se dle ZoM může stát pouze fyzická osoba, která splňuje 

zákonem stanovené předpoklady, mezi které patří: 

 

a) Způsobilost k právním úkonům 

Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se pojmem způsobilost 

k právním úkonům rozumí svéprávnost, která je v § 15 odst. 2 vymezena jako způsobilost 

nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, která se nabývá dovršením 

osmnáctého roku věku. Vzhledem k tomu, že další předpoklad, aby se fyzická osoba stala 

zapsaným mediátorem, představuje vysokoškolské vzdělání, je plně vyloučena možnost 

stát se zapsaným mediátorem dovršením osmnáctého roku věku. 

b) Bezúhonnost 

Za bezúhonného se dle ZoM nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za 

úmyslný trestný čin, nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem 

činnosti mediátora. Tento předpoklad ZoM vymezuje speciálně pro své účely, a to 

negativně. U nedbalostních trestných činů dochází ke zúžení, neboť rozhodné pro 

posouzení bezúhonnosti dle ZoM jsou pouze trestné činy spáchané v souvislosti 

s výkonem činnosti mediátora. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku 

trestů, když u občanů České republiky a u občanů jiného členského státu, kteří mají 

poslední pobyt v České republice, si tento dokument vyžádá samotné Ministerstvo 

spravedlnosti12 a tento výpis nepředstavuje dle ZoM (v § 17 odst. 2 ZoM) povinnou 

přílohu žádosti o zápis do seznamu mediátorů.  

Poněkud přísnější byl zákonodárce při prokazování bezúhonnosti žadatele, který 

je občanem jiného členského státu nebo fyzickou osobou uvedenou v zákoně č. 18/2004 

 
12 § 12 zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů stanovuje, že výpis se dále vydává na žádost soudu nebo 
státního zastupitelství pro potřeby jiného než trestního řízení a správnímu orgánu pro potřeby řízení o 
přestupku a pro účely správního řízení, ve kterém je požadováno doložení bezúhonnosti či důvěrnosti. Pro 
jiné účely lze výpis vydat, stanoví-li tak tento zákon (zákon o rejstříku trestů) nebo zvláštní právní předpis. 
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Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských 

států Evropské unie a některých příslušníků jiných států (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace) – tito totiž musí předložit výpis z evidenci trestů nebo rovnocenný doklad 

vydaný příslušným orgánem státu nebo členského státu posledního pobytu. Žadatelé, kteří 

jsou občany jiného než členského státu, musí předložit doklad vydaný státem, jehož jsou 

občany. Zde však vzniká nelogický rozpor v tom, že občan nečlenského státu, který ale 

žije v některém z členských států Evropské unie, není povinen předkládat doklad o 

bezúhonnosti i tohoto členského státu. Z logiky věci se pachatel dopustí trestné činnosti 

spíše v zemi, kde pobývá než v zemi, jejímž je státním příslušníkem. V případě, že tyto 

cizí státy výpisy z evidence trestů či rovnocenné doklady nevydávají, lze je nahradit 

čestným prohlášením o bezúhonnosti, které nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud i přesto 

tyto cizí státy výpisy z trestů či rovnocenného dokladu vydávají, může i tak nastat 

problematická situace spočívající v neschopnosti rozpoznat kvalifikaci trestného činu, tj. 

především nebude zjistitelná forma zavinění, popř. zda byl trestný čin způsoben v 

souvislosti s výkonem činnosti mediátora. Opět i v takovýchto případech lze užít čestné 

prohlášení žadatele o bezúhonnosti.13 

c) Vysokoškolské vzdělání 

Jeden z dalších předpokladů k zápisu do seznamu mediátorů představuje 

vysokoškolské vzdělání žadatele v magisterském nebo v navazujícím magisterském 

studijním programu v České republice.14 ZoM však také připouští možnost, aby uchazeč 

získal obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví (v současné době není Česká 

republika vázána žádnou takovouto mezinárodní smlouvou), anebo pokud takové 

vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách).15  

Při přípravě samotného ZoM se však názory na dosažené vzdělání dosti lišily, 

objevovaly se i teorie, že by měla existovat možnost nahradit vzdělání praxí, popř. že by 

 
13 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 74-76. 
14 § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách stanovuje, co se rozumí pojmem magisterský studijní 
program. Absolventům magisterského studijního programu se udělují tyto akademické tituly: v oblasti 
ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství – inženýr („Ing.), v oblasti 
architektury – inženýr architekt („Ing. arch.“), v oblasti lékařství – doktor medicíny („MUDr.“), v oblasti 
zubního lékařství – doktor zubního lékařství („MDDr.“), v oblasti veterinárního lékařství a hygieny – 
doktor veterinárního medicíny („MVDr.“), o ostatních oblastech – magistr („Mgr.“). 
15 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 76-78. 
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neměl být stanoven žádný požadavek na vzdělání. Co se týče praxe, byla nakonec 

možnost jejího uznání z důvodu zachování rovných „startovacích“ podmínek, zamítnuta. 

Dále se při přípravě ZoM diskutovalo o povinném vzdělání budoucího mediátora v oblasti 

mediačních technik. Ani tato podmínka však nebyla do ZoM zavedena. Převládl názor, 

že postačí prokázání schopností uchazeče odbornou zkouškou, která bude zajišťována 

odborníky z Ministerstva spravedlnosti a ČAK.  

Nelogický rozpor týkající se vzdělání můžeme spatřovat v rozdílnosti požadavků 

kladených na mediátora s požadavky kladenými na rozhodce. U rozhodců neexistuje 

žádný právně zakotvený požadavek na vzdělání, a to i přes to, že rozhodce spor rozhoduje, 

oproti mediátorovi, který spor „pouze“ vede a dohlíží na dohodu účastníků. Řečené platí 

o to více, že proti rozhodčímu nálezu není přípustné odvolání a okamžikem doručení 

účastníkům nabývá rozhodčí nález právní moci a vykonatelnosti.16 

d) Složení zkoušky mediátora nebo uznání kvalifikace podle jiného 

právního předpisu 

Vykonat zkoušku mediátora je umožněno uchazeči do 6 měsíců od doručení 

žádosti, která musí být podána prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti, a po zaplacení poplatku ve výši 5.000,- Kč (pro 

zkoušku z rodinné mediace musí být uhrazen další poplatek ve shodné výši). Výši 

poplatku obsahuje samotný ZoM v § 23 odst. 1, avšak z důvodu snazší reakce na případné 

změny by bylo zcela jistě vhodnější zanést výši poplatku do prováděcího právního 

předpisu.17 Ostatní informace a náležitosti týkající se provádění zkoušek prováděcí právní 

předpis stanovuje, je jím vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. 

Přípravu a provádění zkoušek zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti, u mediátorů – 

advokátů má toto na starosti ČAK.  

Zkouška je rozdělena na dvě části (písemnou a ústní) a má za úkol prověřit 

odborné znalosti a dovednosti mediátora. Písemná část, která není veřejnosti přístupná, 

se orientuje na zjištění teoretických znalostí, a naopak ústní část, která veřejnosti 

přístupná je, prověřuje znalosti praktické. V rámci ústní zkoušky budoucí mediátor 

simuluje mediační jednání. Písemná část má podobu testu – otázky jsou předem 

 
16 VAŇASOVÁ, Markéta. Mediace v novém kabátě… aneb o krok vpřed a nebo zpátky? epravo.cz [online]. 
2012 [cit. 14.11.2016]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mediace-v-novem-kabateaneb-o-
krok-vpred-a-nebo-zpatky-85399.html 
17 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 96. 
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zveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti tak, aby se s nimi mohli 

uchazeči předem seznámit. Podmínku připuštění k ústní části představuje správné 

zodpovězení nejméně 75 % otázek písemné části. Poznatky z praxe ukazují, že problémy 

s náročností zkoušky přicházejí až v rámci části ústní. Ve výjimečných případech může 

Ministerstvo spravedlnosti připustit nahrazení samotné ústní části zkoušky prezentací 

mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání nesestříhanou 

videonahrávkou obsahující modelovou mediační situaci v délce minimálně 60 minut, 

maximálně však 120 minut. K tomuto nahrazení se však přistupuje pouze ve výjimečných 

případech, protože jen stěží lze při tomto náhradním řešení zaručit rovnost uchazečů – 

dotyčný si sám může vybrat jemu vyhovující kauzu, může instruovat figuranty a celkově 

si může videonahrávku lépe připravit, což u simulovaného mediačního jednání není 

možné. 

Ústní část zkoušky probíhá před tříčlennou zkušební komisí, která sdělí uchazeči 

výsledek po neveřejné poradě, jež následuje bezprostředně po skončení této zkoušky. 

Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech tří členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou hlasů svých členů, když každý hlas má stejnou váhu. Předsedu a 

členy komise jmenuje a odvolává Ministerstvo spravedlnosti, a to i pro zkoušky 

zajišťované ČAK, aby byla zachována co nejvyšší míra objektivity. V každé komisi jsou 

jmenováni nejen zástupci z řad Ministerstva spravedlnosti, ale i mediátoři – neadvokáti a 

mediátoři – advokáti.18  ZoM umožňuje v případě neúspěchu zkoušku mediátora, resp. 

zkoušku z rodinné mediace, opakovat, avšak žádost o opakování musí být neúspěšným 

žadatelem podána do 30 dnů ode dne konání této neúspěšné zkoušky. Pokud však tuto 

lhůtu žadatel nedodrží, nemůže po dobu 3 let podat žádost novou. Možnost prominutí 

zmeškání této zákonné lhůty v právním řádu nenalezneme.19 Výše poplatku za opakování 

zkoušky i lhůta, do kdy musí Ministerstvo spravedlnosti uchazeči umožnit opakování, je 

shodná jako při prvním pokusu. 

 

 

 

 

 
18 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 254. 
19 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 97. 
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 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČAK 

 
Počet 

uchazečů 
Úspěšní 
uchazeči Úspěšnost  

Počet 
uchazečů 

Úspěšní 
uchazeči Úspěšnost  

2013 97 33 34 % 170 94 56 % 
2014 93 43 46 % 48 20 42 % 
2015 37 14 38 % 22 12 55 % 
2016 29 7 24 % 13 6 46 % 
2017 28 13 46 % 16 11 69 % 
2018 23 8 35 % 7 2 29 % 
2019 31 14 45 % 13 9 69 % 
2020 32 9 28 % data nejsou k dispozici 

CELKEM 370 141 38 % 289 154 53 % 
Tabulka č. 1: Úspěšnost u mediačních zkoušek konaných u Ministerstva spravedlnosti a ČAK 
Zdroj dat: Ministerstvo spravedlnosti, ČAK 

 

Ze statistických dat obdržených od Ministerstva spravedlnosti a ČAK vyplývá, že 

největší zájem o vykonání mediační zkoušky byl ihned po přijetí ZoM, tedy v roce 2013, 

kdy se zkoušky zúčastnilo 267 uchazečů. Oproti tomu v posledních letech zájem o 

vykonání zkoušky výrazně klesá, což také plyne z grafu č. 3, který tento zájem v letech 

2013 až 2019 znázorňuje. K dnešnímu dni se konalo na Ministerstvu spravedlnosti 

celkem 24 běhů, tj. kol zkoušek (poslední proběhla 9.-10.9.2020), což vychází na 3 kola 

zkoušek ročně. Celkem vykonalo u obou institucí mediační zkoušku 659 zájemců, když 

průměrná úspěšnost u zkoušek pořádaných Ministerstvem spravedlnosti se pohybuje 

okolo 38 %, u ČAK je tato úspěšnost vyšší – 53 % s tím, že data za rok 2020 nebyla 

k dispozici. 

 
Graf č. 2: Počet uchazečů o vykonání mediační zkoušky  
Zdroj dat: Ministerstvo spravedlnosti, ČAK20 

 
20 Data poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvem 
spravedlnosti, zaměstnankyní Mgr. Kateřinou Hamáčkovou, vedoucí oddělení organizace justice a resortní 
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ZoM umožňuje nahradit zkoušku mediátora uznáním kvalifikace podle zákona č. 

18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, když uznávacím orgánem je ústřední 

správní úřad České republiky, do jehož působnosti regulovaná činnost náleží nebo jehož 

působnost je regulované činnosti nejbližší. Činnost tohoto uznávacího orgánu v oblasti 

mediace v České republice vykonává Ministerstvo spravedlnosti.21 

Dále ZoM upravuje specializovanou, fakultativní zkoušku z rodinné mediace, 

jejíž absolvování je podmínkou pro zápis specializace na rodinnou mediaci do seznamu 

mediátorů. Absolvovat zkoušku z rodinné mediace (pouze ústní) lze však až po úspěšném 

složení zkoušky mediátora dle odstavců výše. Zkouška z rodinné mediace ověřuje 

znalosti nutné pro řešení rodinných konfliktů, a to znalosti práv dítěte, rodinného práva a 

majetkových vztahů, ale i například z psychologie dítěte a domácího násilí.22 Nedostatek 

právní úpravy spatřujeme v nezakotvení plynulosti návaznosti obou zkoušek, když zákon 

neumožňuje vykonat obě zkoušky v jednom termínu.23 Horáček se vyjadřuje k rozlišení 

rodinné mediace od „běžné“ následovně: „obsah mediace, její účel, principy i výkon 

mediátora, by měly být stále tytéž, o to více, když ZoM nepřináší žádná specifika, jež by 

rodinou mediaci (z hlediska mediační praxe, role a postavení mediátora v mediaci či 

oprávnění mediátora k působení v rodinné mediaci) od obecné mediace odlišila. Praxe, 

a to ve shodě s převažujícími názory odborné veřejnosti se přiklání k názoru, že rodinná 

mediace není zákonnou úpravou zpřístupněna pouze mediátorům, jež mají specializaci 

na rodinnou mediaci (tedy mediátorům, jež mají vykonanou specializovanou zkoušku 

z rodinné mediace), ale že mediační služby v oblasti rodinné mediace může v praxi 

poskytovat i mediátor, který specializaci na rodinnou mediaci (a vykonanou příslušnou 

zkoušku) nemá“.24 Ze statistických údajů Ministerstva spravedlnosti a ČAK plyne, že 

zájem o zkoušku z rodinné mediace je relativně nízký – zkoušky pořádané Ministerstvem 

spravedlnosti se zúčastnilo 24 uchazečů, z nichž uspělo 11, od ČAK máme k dispozici 

pouze informaci, že zkoušku z rodinné mediace za celé období, kdy jsou zkoušky 

 
výchovy, odbor organizace justice, ke dni 14.9.2020 a Českou advokátní komorou, zaměstnankyní Ing. 
Lenkou Matouškovou, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání, ke dni 11.9.2020. 
21 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 79-80. 
22 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 171-172. 
23 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 96. 
24 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 24-25. 
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pořádány, úspěšně složili pouze 2 zájemci.25 V seznamu mediátorů však nalezneme 

zapsáno 22 mediátorů se specializací na rodinnou mediaci. Jak je to možné? Chmelíková 

tento rozdíl vysvětluje tím, že „jde o hostující mediátory, kteří podle zákona o mediaci 

mohou činnost obdobnou mediaci vykonávat v ČR dočasně nebo příležitostně, splňují-li 

patřičné podmínky ve svém členském státě. V případě hostujících mediátorů jde o 

uchazeče, kteří složili zkoušku mediátora na Slovensku, kde jejím absolvováním získají 

oprávnění pro území Slovenské republiky jak pro klasickou mediaci, tak automaticky i 

pro mediaci rodinnou. Při zápisu do seznamu zapsaných mediátorů je ministerstvo musí 

zapsat jako hostující mediátory v ČR i pro rodinnou mediaci, protože na Slovensku jim 

toto oprávnění složením zkoušky náleží.“26 

e) Nevyškrtnutí ze seznamu 

Zapsaným mediátorem se nemůže stát ten, kdo byl v posledních 5 letech před 

podáním žádosti vyškrtnut ze seznamu mediátorů postupem podle § 22 odst. 4 ZoM, tj. 

z důvodu porušení povinností mediátora stanovených ZoM závažným způsobem27 nebo 

opakovaně28, a to i přes písemné upozornění Ministerstva spravedlnosti. 

 

1.3  Dohled nad činností mediátorů 

V našem právním řádu existuje dvojkolejnost dohledu nad mediátory – nad 

mediátory, kteří nejsou advokáty, vykonává dohled Ministerstvo spravedlnosti, zatímco 

nad mediátory, kteří advokáty zároveň jsou, vykonává dohled přímo Česká advokátní 

komora.29 Tato dvojkolejnost je a byla častým předmětem kritiky, zákonodárce však 

potřebu dvojí kontroly odůvodňoval specifickým postavením advokátů.30 Ze zákona o 

advokacii, konkrétně z ustanovení § 49a odst. 4 plyne povinnost advokáta oznámit do 

 
25 Data poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvem 
spravedlnosti, zaměstnankyní Mgr. Kateřinou Hamáčkovou, vedoucí oddělení organizace justice a resortní 
výchovy, odbor organizace justice, ke dni 14.9.2020 a Českou advokátní komorou, zaměstnankyní Ing. 
Lenkou Matouškovou, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání, ke dni 11.9.2020. 
26 CHMELÍKOVÁ, Irena. Mediace (2.): zapsaný mediátor a jak se jím stát. Právo a rodina. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2017, č. 8, s. 15.  
27 ZoM vyžaduje vysokou intenzitu porušení povinností mediátora – tedy ne každé porušení povinnosti 
mediátora bude mít za následek vyškrtnutí mediátora ze seznamu. 
28 Jedná se o četnější výskyt tohoto porušení, nemusí se již jednat o intenzivní porušení – pojem 
„opakovaně“ dovodí až následná praxe, lze však usuzovat, že k porušení mediátora bude muset dojít 
minimálně dvakrát. 
29 KROFTA, Jan. Nová úprava mediace v českém právním řádu. epravo.cz [online]. 2012 [cit. 3.10.2015]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-mediace-v-ceskem-pravnim-radu-85517.html 
30 V Poslanecké sněmovně byl při projednávání ZoM podán pozměňovací návrh, aby dohled vykonávalo 
Ministerstvo spravedlnosti, tento návrh však nebyl přijat a následně ani v Senátu nedošlo ke změně. 
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jednoho týdne ČAK, že byl zapsán do seznamu mediátorů. ČAK následně tuto skutečnost 

do  seznamu  advokátů  nebo  do  seznamu  evropských  advokátů  zaznamená.  Na  tyto 

mediátory – advokáty a hostující mediátory – evropské advokáty se vztahuje odpovědnost 

za kárná provinění dle zákona o advokacii (§ 49b odst. 1). Paradox lze spatřovat v dohledu 

nad  činností  mediátorů,  kteří  jsou  zároveň  advokátními  koncipienty  dle  zákona  o 

advokacii, neboť tito totiž spadají pod režim dohledu Ministerstva spravedlnosti, nikoliv 

pod dohled ČAK jako je tomu u advokátů. 

Dohled, který vykonává Ministerstvo spravedlnosti nad mediátory – neadvokáty 

upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)31, který nabyl účinnosti dne 

1.1.2014.  Osoby  pověřené  prováděním  dohledu  kontrolují  dle  §  2  kontrolního  řádu 

zejména to, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních 

předpisů nebo které jí byly na základě těchto předpisů uloženy, tj. především povinnosti 

vyplývající ze samotného ZoM. 

 

1.4  Seznam mediátorů 

Seznam mediátorů představuje informační systém veřejné správy, který spravuje 

Ministerstvo spravedlnosti. Právní úprava informačních systémů veřejné správy vychází 

ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který je účinný již 

od roku 2010.  

Do seznamu mediátorů se zapisují následující údaje: 

a) údaje, které budoucí mediátor uvedl a řádně doložil dle § 17 a § 19 ZoM v žádosti 

o  zápis,  a  jejich  případné  změny  dle  §  18  ZoM  (jedná  se  například  o  jméno, 

příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa podnikání, 

další identifikační údaje, jazyk, ve kterém mediace poskytuje a případné zaměření 

na rodinnou mediaci32), 

b) ostatní  údaje  specifikované  v  §  15  odst.  2  ZoM – přidělené  identifikační  číslo 

osoby,  datum  zápisu  do  seznamu,  datum  pozastavení  nebo  zániku  pozastavení 

oprávnění k výkonu činnosti mediátora a datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu. 

 
31 Zákon  č.  255/2012  Sb.,  o  kontrole  (kontrolní  řád)  nahradil  zrušený  zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní 
kontrole. 
32 Jedná  se  o  specifický  typ  mediace,  ve  které  se  řeší  spory  mezi  členy  rodiny,  tedy  mezi  členy  sociální 
skupiny  svázané  příbuzenskými,  kamarádskými  či  partnerskými  vztahy.  Nejčastěji  se  v rámci  rodinné 
mediace  řeší  spory  o  děti  a  s dětmi  spojené,  spory majetkové  a  ostatní  spory  vztahové. (KOVÁŘOVÁ, 
Daniela. Rodinná mediace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 39).  
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Data těchto skutečností (zápis, pozastavení, vyškrtnutí) jsou důležitá pro 

informovanost veřejnosti, soudů a ostatních orgánů státní správy, neboť tito si 

mohou v seznamu mediátorů ověřit, zda je ten konkrétní mediátor oprávněn 

mediační činnost provozovat. Pokud byl mediátor vyškrtnut ze seznamu 

mediátorů, zapíše se do seznamu poznámka, že byl mediátor vyškrtnut, k výmazu 

údajů o mediátorovi však nedochází, a to opět z důvodu informovanosti veřejnosti 

a ostatních subjektů. Mediátor – advokát je povinen per analogiam skutečnost o 

vyškrtnutí nahlásit ČAK dle ustanovení § 49 zákona o advokacii. 

U hostujícího mediátora se do seznamu mediátorů zapíše vedle údajů uvedených 

výše v odstavcích označených písm. a) a b) také skutečnost, že se jedná o mediátora 

hostujícího. 

Seznam mediátorů je veřejný, s výjimkou údajů o datu narození a adresy místa 

trvalého pobytu, které musí být chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů.33 Veškeré veřejné údaje jsou přístupné na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti.34  § 17 odst. 3 ZoM výslovně stanovuje povinnost 

mediátora uvést jako místo podnikání35 místo, kde bude svoji činnost skutečně a převážně 

vykonávat. Nelze tedy označit pouze formální místo, ale místo, kde skutečně bude 

mediace probíhat. To však nebrání možnosti provádět mediaci i na zcela jiných místech 

s ohledem na okolnosti konkrétního případu, když takto může rozhodnout sám mediátor 

či když je nutné přizpůsobit místo mediace požadavkům účastníků sporu (takovouto 

možnost připouští také zákonné ustanovení, a to konkrétně § 17 odst. 1 písm. d) ZoM).  

Zápis do seznamu mediátorů provede Ministerstvo spravedlnosti neprodleně, 

pokud dojde k naplnění veškerých stanovených podmínek v § 16 ZoM (viz. článek 1.2 

této práce označený jako Kvalifikační předpoklady na osobu mediátora) a uhrazen 

správní poplatek ve výši 5.000,- Kč.36 Žádost o zápis, případně žádost o provedení změn 

se podává na formuláři, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti a zveřejnilo na svých 

internetových stránkách. Pokud žadatel podá žádost v jiné formě než na předepsaném 

formuláři, Ministerstvo spravedlnosti zápis mediátora neprovede.  

 
33 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 70-73. 
34 Seznam mediátorů [online]. justice.cz [cit. 20.9.2020]. Dostupné z: http://mediatori.justice.cz 
35 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník již neužívá pojem „místo podnikání“ - v § 429 občanského 
zákoníku bylo zavedeno pro sídlo fyzické osoby jako podnikatele i právnické osoby shodný pojem „sídlo 
podnikatele“. 
36 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – příloha: Sazebník – položka 10 písm. g) 
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V případě, že Ministerstvo spravedlnosti podané žádosti o zápis vyhoví, nevydává 

žádné rozhodnutí, pouze vyhotoví potvrzení o daném zápisu. Pokud se jedná o mediátora 

– advokáta, ten opět musí v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona o advokacii splnit 

do jednoho týdne od zápisu do seznamu mediátorů informační povinnost vůči ČAK a toto 

potvrzení o zápisu jí předložit. V opačném případě, když Ministerstvo spravedlnosti 

žádosti o zápis nevyhoví, vyhotovuje ve správním řízení rozhodnutí, které musí splňovat 

náležitosti stanovené správním řádem, tedy výrokovou část, odůvodnění a poučení o 

možnosti podat opravný prostředek. Za splnění zákonem stanovených podmínek má 

mediátor na zápis do seznamu mediátorů právní nárok.   

Aby byla zajištěna aktuálnost údajů obsažených v seznamu mediátorů, stanovuje 

§ 18 odst. 1 ZoM povinnost mediátora oznámit Ministerstvu spravedlnosti bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, změnu údajů uvedených v § 17 odst. 1 

písm. a) ZoM. Jedná se tedy o povinnost nahlásit změnu jména, příjmení, data narození, 

adresy místa trvalého pobytu a adresy místa podnikání (ke změně data narození však 

z logiky věci docházet nebude). Lhůta k ohlášení změny je stanovena bez zbytečného 

odkladu, avšak zákonodárce tuto lhůtu ohraničil 15 dny, do kdy tak musí mediátor učinit. 

Následně zákonodárce stanovil povinnost Ministerstvu spravedlnosti tuto změnu 

neprodleně zanést do seznamu mediátorů. Oproti tomu v ustanovení § 18 odst. 2 ZoM 

nalezneme pouze možnost mediátora nahlásit změnu údajů uvedených v § 17 odst. 1 

písm. c) až f) ZoM, tj. změna adresy pro doručování písemností, dalších kontaktních 

údajů, údajů o dalším dosaženém vzdělání, zaměření na rodinnou mediaci či jazyk, ve 

kterém mediátor mediaci poskytuje. Lhůta k nahlášení změny těchto údajů již logicky 

stanovena není, když tak není mediátor povinen činit. V případě, že této možnosti 

mediátor využije, je opět stanovena povinnost Ministerstva spravedlnosti tuto změnu 

v seznamu mediátorů zaznamenat. V situacích uvedených výše lze však spatřovat jistou 

neprovázanost § 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 ZoM, když zákonodárce stanovil v § 17 odst. 1 

ZoM povinnost mediátora v žádosti o zápis uvést veškeré údaje uvedené v § 17 odst. 1 

ZoM a následně v § 18 odst. 2 ZoM stanovil pouze mediátorovi možnost „nechat si“ 

zapsat (popřípadě vymazat nebo změnit) na žádost údaje uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) 

až f) ZoM. Z jazykového výkladu § 18 odst. 2 ZoM vyplývá, že údaje uvedené v § 17 

odst. 1 písm. c) až f) ZoM se do seznamu mediátorů zapíší, pouze pokud o to mediátor 
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požádá.37 Další nesrovnalost právní úpravy lze nalézt v absenci povinnosti mediátora 

nahlásit změnu údaje uvedeného v § 17 odst. 1 písm. b), tj. identifikačního čísla. 

Ke dni 20.9.2020 je v seznamu mediátorů vedeno 282 zapsaných mediátorů, 

z toho jich je 242 aktivních, 36 mediátorů má pozastavenou činnost a 4 mediátoři mají 

činnost ukončenou. Dále ze seznamu mediátorů plyne, že 101 mediátorů má uvedenou 

jako preferovanou lokalitu působnosti celou Českou republiku a 22 mediátorů 

z celkového počtu se specializuje na rodinnou mediaci. Téměř polovina všech zapsaných 

mediátorů má sídlo v Praze, v územní působnosti Městského soudu v Praze a Krajského 

soudu v Praze má uvedeno sídlo až 53 % zapsaných mediátorů. Jihomoravský kraj je 

z osmi územních celků v pořadí druhý s nejvíce počty sídel, toto je však způsobeno 

druhým populačně největším městem Brnem s 30 sídly zapsaných mediátorů. 

 
Graf č. 3: Koncentrace mediátorů dle sídla – rozděleno na 8 územních celků 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti38 

 

1.5  Historie profese mediátora 

1.5.1 Spojené státy americké 

Vznik mediace jako uceleného systému můžeme zařadit do 20. století. Kolébkou 

tohoto institutu se staly Spojené státy americké, kde v souvislosti se spory mezi 

nespokojenými dělníky a jejich zaměstnavateli bylo nutno vytvořit subjekt, jež bude tyto 

 
37 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 69-73, 84-93. 
38 Seznam mediátorů [online]. justice.cz [cit. 20.9.2020]. Dostupné z: http://mediatori.justice.cz 
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nepokoje řešit. Proto v roce 1913 vznikl institut Smírčí služby, který byl následně 

přejmenován na Federální mediační a smírčí službu.  

K masivnějšímu rozvoji mediace došlo v 60. letech 20. století, a to v souvislosti 

s hnutím za občanská a lidská práva. V této době vznikala první mediační centra, výukové 

programy pro mediátory, první etické kodexy a další pravidla, která celý proces mediace 

upravovala. V 80. letech 20. století se mediace rozšířila do oblasti rodinných a 

komunitních sporů, a až poté se začala využívat k řešení obchodních či pracovních sporů. 

K srovnatelnému rozvoji mediace docházelo také v Kanadě, na Novém Zélandu či 

v Austrálii.  

 

1.5.2 Evropa 

Do Evropy se mediace rozšířila až v 90. letech 20. století, a to konkrétně nejprve 

do Velké Británie. Zpočátku byl zájem o mediaci ve Velké Británii velmi malý především 

z důvodu neznalosti tohoto institutu. Až v roce 1999 došlo k novele občanského soudního 

řádu, která stanovila soudcům povinnost mediaci začít využívat a upravila možnost 

stanovit účastníkům konfliktu, kteří se bezdůvodně odmítnou účastnit mediace, povinnost 

k úhradě nákladů soudního řízení. Důsledkem této novely enormně vzrostl zájem o tento 

způsob mimosoudního řešení sporů. 

 Do ostatních zemí v Evropě se mediace rozšířila především pomocí Rady Evropy 

a Evropské unie, když v roce 1998 Výbor ministrů přijal doporučení Rady Evropy 

k mediaci ve věcech rodinných39, podle kterého měly členské státy podporovat 

využívání mediace při řešení rodinných sporů. Následně v roce 2002 bylo přijato Radou 

Evropy doporučení o občanské mediaci.40 41 Na poli Evropské unie byla dále v dubnu 

roku 2002 přijata Evropskou komisí tzv. Zelená kniha alternativního řešení sporů 

v občanských a obchodních věcech,42 jejímž cílem bylo zavedení způsobů řešení sporů, 

které budou oproti soudním a rozhodčím řízením více „konsensuální“, tedy které budou 

prosazovat zásadu win-win (tj. zásadu, kdy by žádná ze stran neměla prohrát). Zelená 

kniha také přinesla definici alternativního řešení sporů (ADR), když stanovila, že se jedná 

 
39 Recommendation No. R (98) 1 of the Committee of Ministers to Member States on family Mediation 
[online]. [cit. 13.10.2019].  Dostupné z: https://rm.coe.int/1680747b77 
40 Recommendation Rec (2002)10 of the Committee of Ministers to member States on mediation in civil 
matters [online]. [cit. 13.10.2019].  Dostupné z: https://rm.coe.int/16805e1f76 
41 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1-2. 
42 Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law [online]. [cit. 13.10.2019].  
Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52002DC0196 
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„o mimosoudní procesy, jež jsou vedeny neutrálním třetím s výjimkou klasického 

rozhodčího řízení“. Dle tohoto dokumentu není rozhodčí řízení vnímáno jako jedno 

z řízení ADR, a to především z důvodu podobnosti tohoto řízení zakončené vydáním 

rozhodčího nálezu řízení soudnímu. Zelená kniha dále zdůrazňuje, že mediace a další 

řízení ADR přispívají k lepšímu přístupu občanů ke spravedlnosti a připomíná státům, 

aby tato řízení prioritně podporovala.  

Filozofii pramenící ze Zelené knihy dále rozvinuly tyto dva dokumenty – 

Evropský etický kodex zprostředkovatele a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2008/52/ES ze dne 21.5.2008 o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech, která měla být dle článku 12 implementována do právních řádů 

členských států do 21.5.2011.43 Dle této Směrnice může být mediace nákladově efektivní 

a rychlé mimosoudní řešení sporů v občanských a obchodních věcech, když se toto řešení 

lépe přizpůsobí stranám sporu a u následně vzniklých dohod existuje větší 

pravděpodobnost, že budou dodržovány. Samotná Směrnice si klade za cíl „usnadnit 

přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů podporou 

využívání mediace a zabezpečení vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením.“ 

Směrnice se vztahuje pouze na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech (s 

výjimkou sporů týkajících se práv a povinností, o kterých nemohou strany rozhodovat 

samy), nic ale nebrání členským státům, aby ji aplikovaly také na spory vnitrostátní, což 

učinil i český zákonodárce. Směrnice také přímo uvádí oblasti, na které se nevztahuje, 

jsou jimi věci daňové, celní, správní a věci týkající se odpovědnosti státu za jednání a 

opominutí při výkonu státní moci. Členské státy musí zajistit kvalitu procesu mediace 

prostřednictvím prostředků, které považují za vhodné, vypracováváním kodexů chování 

mediátorů a zaváděním kontrolních mechanismů. Stranám sporu dále musí být zajištěna, 

resp. umožněna vykonatelnost jejich dohod, a to buď prostřednictvím soudu, jiného 

orgánu, rozhodnutím nebo veřejnou listinou. Členské státy musí také zajistit, aby osoby 

zúčastněné na mediaci, a i samotní mediátoři, nebyli nikým nuceni předkládat důkazy 

v občanských a obchodních soudních řízeních či v rozhodčích řízení o věcech, které se 

dozvěděli v procesu mediace či v souvislosti s tímto procesem, avšak s výjimkou případů, 

které jsou ve Směrnici pevně stanoveny. Další povinností, kterou musí členské státy 

splnit, představuje povinnost zajistit, aby se účastníci, kteří se účastní mediace, mohli 

 
43 SVATOŠ, Martin. Evropské aspekty mediace a dalších ADR. epravo.cz [online]. 2013 [cit. 14.11.2016]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-aspekty-mediace-a-dalsich-adr-88570.html 
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následně obrátit na soud v té samé věci a nebyli vystaveni riziku, že tak již nelze učinit 

z důvodu uplynutí promlčecí či prekluzivní lhůty.  

 

1.5.3 Česká republika 

V České republice došlo se změnou systému v roce 1989 ke zvýšené potřebě osob 

obracet se se svými spory na soudy. V devadesátých letech 20. století došlo k enormnímu 

nárůstu  soudních  sporů,  kdy  účastníci  řízení  čekali  na  rozhodnutí  neúměrně  dlouhou 

dobu. Tato situace došla až do stádia, kdy rozhodnutí soudu nemohla být již brána jako 

poskytnutí spravedlnosti, protože „pomalá spravedlnost není spravedlnost“.44  

Před přijetím ZoM byl klíčovým ustanovením pro mediaci § 110 odst. 1 o.s.ř., 

který  upravoval  možnost  soudu  přerušit  řízení,  pokud  účastnici  souhlasí  s provedením 

mediace.  K takovémuto  postupu  však  mohl  soud  přikročit  až  po  naplnění  dalších 

zákonem  stanovených  podmínek,  např.  účastníci  souhlasí  s tím,  že  soud  od  osoby  či 

zařízení  provádějící  mediaci  může  vyžadovat  informace  o  průběhu  jednání.  Dne 

1.10.2008  nabyla  účinnosti novela  o.s.ř.  (z.  č. 295/2008  Sb.),  kterou  bylo  soudu 

umožněno  uložit  účast  na  mediačním  jednání  ve  věcech  nezletilých  dětí.  Další 

ustanovení, které se věnovalo mediaci před přijetím ZoM, představoval § 273 odst. 2. 

o.s.ř., který umožnoval soudu v případě účelnosti uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast 

na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo na rodinné nebo jiné vhodné 

terapii tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu 

o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení 

dítěte.  Takto  soudem  nařízená  mediace  představovala  určitý  druh  sankce.45 Tímto 

„sankčním“  ustanovením  o.s.ř.  se  zabýval  též  Ústavní  soud, který došel  k  závěru,  že 

„mediace nařízená soudem není v rozporu s porušením základních práv a svobod, protože 

Ústavnímu  soudu  nepřísluší,  aby  přezkoumával  závěry  obecných  soudů  o  účelnosti 

nařízené mediace pouze z hlediska věcné správnosti. Pakliže obecné soudy svá rozhodnutí 

dostatečně odůvodnily, tak aby mohly dojít k závěru, že nařízení mediace je účelné.“46  

Mediace  prováděná  před  přijetím  ZoM  se  vyznačovala  mnohými  odlišnostmi 

oproti mediaci prováděné dle současného právního stavu. Mediátorem mohl být téměř 

kdokoli,  kdo  měl  živnostenské  oprávnění  v podobě  volné  živnosti,  tedy  i  osoba  bez 

 
44 CHOLENSKÝ,  Robert.  Nové  pojetí  mlčenlivosti  a legislativní  předpoklady  mediace. Právní  fórum. 
Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2010, č. 3, s. 129. 
45 HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Vynutitelnost mediačních doložek. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2012, č. 12, s. 529-530. 
46 usnesení Ústavního soudu ze dne 13.9.2011, sp. zn. II. ÚS 1740/11  
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vysokoškolského vzdělání. Samotná mediace ani principy či postupy tohoto procesu 

nebyly českým právním řádem upraveny a mediátoři nemuseli absolvovat žádné speciální 

zkoušky či školení. V povědomí lidí mediace téměř nebyla s výjimkou mediace 

v trestním řízení, kterou upravoval zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě 

(účinnosti nabyl 1.1.2001). Pokud strany i tak mediaci využily (nejvíce v oblastech 

rodinného, obchodního a občanského práva), výslednou dohodu si nechaly schválit jako 

soudní smír či sepsaly notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, čímž 

získaly exekuční titul. Problém však představovalo především to, že po dobu mediačního 

procesu nedocházelo ke stavení promlčecí doby.47 Již v roce 2000 došlo k založení 

Asociace mediátorů v ČR, která začala působit od roku 2001 jako dobrovolná 

organizace s akreditací udělenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 2003 se Asociace 

mediátorů ČR stala členem Světového fóra mediátorů a v roce 2007 členem Iniciativy 

Evropské sítě mediátorů. Mezi její hlavní úkoly patřilo především šířit povědomí o 

mediaci, mít na starost vzdělávání mediátorů a celkově udržovat mediaci na profesionální 

úrovni.48 

Návrh zákona o mediaci byl dokončen již v roce 2008, avšak v roce 2009 byl tento 

návrh vrácen Legislativní radou vlády k dopracování. Nutnost přijetí zákona o mediaci 

též plynul z povinnosti transformovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2008/52/ES ze dne 21.5.2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních 

věcech.49 Směrnice po členských státech požadovala, aby ji transformovaly do 21.5.2011, 

což se České republice nepodařilo – ZoM nabyl účinnosti až 1.9.2012, tj. o více než 

patnáct měsíců později. Současná česká právní úprava mediace však požadavek Směrnice 

přesahuje, neboť upravuje nejen mediace přeshraniční, jejichž úprava byla minimálním 

požadavkem předmětné Směrnice, ale i vnitrostátní.50 Po přijetí ZoM byla provedena 

novela o.s.ř. a stěžejním ustanovením se stal § 100 odst. 2 o.s.ř., který stanovuje možnost 

soudu nařídit stranám první setkání s mediátorem v rozsahu tří hodin, a přerušit soudní 

řízení nejdéle na dobu tří měsíců nejen ve věcech péče o nezletilé. Soudy tak mohou učinit 

pouze v případech považují-li to za účelné a vhodné. Nutno podotknout, že soud nemůže 

 
47 MOKRÝ, Antonín a DOLEŽALOVÁ, Martina. Advokáti ve službách mediace. Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2012, č. 6, s. 5. 
48 JANOTOVÁ, Magda. Mediace. Vydání první. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2014, s. 37. 
49 ČELADNÍK, Filip. Opomíjená mediace v občanských a obchodních věcech. Právní rádce. Praha: 
Economia, 2010, č. 2, s. 11. 
50 SVATOŠ, Martin. Evropské aspekty mediace a dalších ADR. epravo.cz [online]. 2013 [cit. 17.11.2016]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-aspekty-mediace-a-dalsich-adr-88570.html 
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nařídit  samotnou  mediaci,  protože  ta  je  dle  ZoM  nařízena  až  okamžikem,  kdy  dojde 

k uzavření  smlouvy  o  provedení  mediace.51 Přijetí  ZoM  souviselo  také  s celkovou 

reformou  justice,  neboť  jeho  existence  měla  za  úkol  odbřemenit  soudy,  účastníkům 

nabízet  zrychlené  řízení  a  též  i  ekonomicky  výhodné  a  dobrovolné  řešení.  Čeští 

zákonodárci  se  inspirovali  právní  úpravou  obsaženou  v rakouském  Zivil-Mediations-

Gesetz,  slovenským  zákonem  o  mediácii  a  ustanoveními  o  mediaci  obsaženými 

v německém  a  francouzském  civilním  procesu.    Přestože  ZoM  obsahuje  „pouze“  39 

paragrafů, jeho schvalování bylo velice náročné nejen z odborného hlediska. Zákon se 

několikrát  stal  předmětem  politického  sporu  a  jako  jeden  z mála zákonů  byl  třikrát 

projednáván v Legislativní radě vlády.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Vynutitelnost mediačních doložek. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2012, č. 12, s. 530. 
52 PRUDÍKOVÁ,  Dana  a  KORBEL,  František.  Role  Ministerstva  spravedlnosti  při  přípravě  zákona  o 
mediaci. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 15. 



30 
 

2. Práva a povinnosti mediátora 

Mediátor má v rámci celého procesu mediace, a to i jak před uzavřením samotné 

smlouvy o provedení mediace, tak při mediaci jako takové a následně po skončení 

mediace, celou řadu práv a povinností, které mu ZoM přiznává. Další povinnosti může 

na sebe převzít zcela dobrovolně tak, že se s účastníky sporu na nich dohodne ve smlouvě 

o provedení mediace, popř. také může přistoupit k etickým kodexům, které mediaci 

upravují. 

Mediátor má právo: 

- odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, a to z důvodu narušení 

nezbytné důvěry mezi ním a některou ze stran konfliktu (§ 5 odst. 2 ZoM), 

- ukončit zahájenou mediace také z důvodu narušení nezbytné důvěry mezi ním 

a některou ze stran konfliktu (§ 6 odst. 2 ZoM), 

- na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných 

hotových výdajů (§ 10 odst. 1 ZoM), 

- žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu 

sjednaných hotových výdajů (§ 10 odst. 1 ZoM), 

- na náhradu za daň z přidané hodnoty, kterou musí mediátor ze své odměny a 

náhrady hotových výdajů odvést, pokud je plátcem této daně (§ 10 odst. 4 ZoM), 

- na vydání potvrzení o zápisu do seznamu mediátorů od Ministerstva 

spravedlnosti, když Ministerstvo spravedlnosti takto musí učinit bez zbytečného 

odkladu (§ 20 odst. 2 ZoM), 

- na pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora na základě jeho žádosti 

(§ 21 odst. 1 písm. a) ZoM) – pozastavení má pouze dočasný charakter, když se 

předpokládá, že oprávnění bude v budoucnosti obnoveno. Pokud však mediátor 

do 5 let od pozastavení o obnovení oprávnění nepožádá, rozhodne Ministerstvo 

spravedlnosti o jeho vyškrtnutí ze seznamu mediátorů. Dle důvodové zprávy byla 

„lhůta 5 let zvolena jako optimální např. vzhledem k případné rodičovské 

dovolené mediátorů“. Pro žádost o pozastavení není stanoven speciální formulář, 
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tato žádost nemusí ani obsahovat důvody, proč tak mediátor činí, musí však 

splňovat písemnou formu a podmínky podání dle správního řádu.53 

- na vyškrtnutí ze seznamu mediátorů na základě jeho žádosti (§ 22 odst. 2 písm. 

b) ZoM) – k vyškrtnutí dojde k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byla žádost Ministerstvu spravedlnosti doručena. ZoM opět 

nestanovuje pro tuto žádost žádný formulář ani náležitosti, které musí obsahovat, 

opět však musí splňovat podmínky podání dle správního řádu. 

Mediátor je povinen: 

- poučit strany konfliktu (§ 3 odst. 4 ZoM) 

• 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 své odměně za provedenou mediaci a nákladech mediace, 

• o tom, že zahájením mediace není dotčeno jejich právo domáhat se 

ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, 

• o tom, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze ony samy. 

Tuto poučovací povinnost musí mediátor splnit před samotným zahájením 

mediace, strany sporu musí mít k dispozici veškeré informace, aby se následně 

mohly rozhodnout, zda smlouvu o provedení mediace uzavřou, či nikoliv. ZoM 

však nestanovuje podrobnější důsledky spojené s nesplněním této povinnosti. 

Horáček má za to, že odpovědnost za nesplnění poučovací povinnosti má dvě 

roviny: 1) rovinu soukromoprávní, když strany sporu mohou po mediátorovi 

požadovat náhradu škody, která jim byla porušením této zákonné povinnosti 

způsobena ve smyslu § 2894 a násl., § 2912 odst. 2, § 5 občanského zákoníku a § 

8 odst. 2 ZoM a 2) rovinu veřejnoprávní jako odpovědnost za správní delikt dle § 

26 odst. 2 písm. i) ZoM, když mediátor neprovádí mediaci za podmínek, které 

stanovuje ZoM.54 

 
53 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 182. 
54 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 44-45. 
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- odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace z důvodu existence 

pochybností o mediátorově nepodjatosti (§ 5 odst. 1 ZoM), 

- ukončit již zahájenou mediaci (§ 6 odst 1 ZoM), jestliže 

• vznikne důvod pochybovat o mediátorově nepodjatosti, 

• se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok – dle důvodové 

zprávy bylo toto ustanovení v ZoM zakotveno především z důvodu, aby bylo 

zabráněno nekonečně dlouhému přerušení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt. 

- stvrdit svým podpisem mediační dohodu a vyznačit datum jejího uzavření (§ 

7, § 8 odst. 1 písm. d) ZoM), 

- provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí (§ 

8 odst. 1 písm. a) ZoM) – požadavek provádět mediaci s odbornou péči je obecně 

zakotven v § 5 občanského zákoníku, který zavádí u osob, které se přihlásí 

k odbornému výkonu určitého povolání, požadavek vyšší odbornosti a péče. 

S tímto požadavkem také souvisí povinnost mediátora se soustavně vzdělávat a 

prohlubovat své znalosti, kterou upravuje ZoM samostatně. 

- respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich 

vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení (§ 8 odst. 1 písm. b) ZoM), 

- zohledňovat zájmy dítěte, pokud se předmět konfliktu týká práv nezletilého 

dítěte (§ 8 odst. 1 písm. b) ZoM) – požadavek upřednostňovat zájmy dítěte před 

zájmy stran sporu je plně v souladu s čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, která 

byla přijata 20.11.1989 v New Yorku. Tato Úmluva o právech dítěte vstoupila v 

platnost pro Českou a Slovenskou Federativní republiku dne 6.2.1991 na základě 

sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí. 

- informovat strany konfliktu bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, 

pro které by mohly být důvodem pochybností o jeho nepodjatosti (§ 8 odst. 1 

písm. c) ZoM), 

- vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, kdy bylo stranám 

konfliktu doručeno prohlášení o ukončení mediace, popř. prohlášení jedné 

ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat (§ 8 odst. 1 písm. 

e) ZoM) – dle § 6 odst. 3 písm. b) a písm. c) ZoM je mediace ukončena doručením 

písemného prohlášení mediátora o ukončení všem stranám sporu, nebo doručením 

písemného prohlášení jedné ze stran sporu o tom, že nehodlá nadále v mediaci 

pokračovat ostatním stranám sporu. Okamžik ukončení se tedy shoduje 



33 
 

s okamžikem doručení předmětného prohlášení. Mediátor musí v případě, že si to 

jakákoliv strana sporu vyžádá, vydat potvrzení, kdy k danému doručení došlo, 

resp. kdy nastaly účinky spojené s ukončením mediace. 

- vydat stranám konfliktu v případě nařízeného setkání potvrzení o tom, že 

splnily uloženou povinnost setkat se s mediátorem (§ 8 odst. 1 písm. f) ZoM) 

– v případě, že soud nařídí první setkání s mediátorem v rámci probíhajícího 

soudního řízení, se musí soud následně dozvědět, zda strany konfliktu tuto 

nařízenou povinnost splnily či nikoliv. Dle Horáčka je plnění informační 

povinnosti stran konfliktu vůči soudu reflexí této mediátorovy povinnosti vydat 

potvrzení o tom, že se strany sporu nařízeného prvního jednání zúčastnily. 

Horáček však upozorňuje na možné porušení povinnosti mlčenlivosti mediátora 

zakotvené v § 9 ZoM, když odkazuje na případy, kdy soud požadoval po 

mediátorovi rozsáhlejší informace, než zda setkání proběhlo, či nikoliv, a přiklání 

se ke stanovisku, že „porušením povinnosti mediátora bude, pokud mediátor 

poskytne soudu jakékoliv informace nad rámec potvrzení o tom, že se strany sporu 

prvního setkání zúčastnily, či nikoliv“.55  

- vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační 

dohodu a v jaké věci (§ 8 odst. 1 písm. g) ZoM) – ZoM stanovuje povinnost 

vydat toto potvrzení pouze k okamžiku ukončení mediace, tedy k okamžiku 

uzavření mediační dohody (§ 26 odst. 2 písm. f) ZoM). Pokud strany sporu žádají 

o vydání tohoto potvrzení později, nemusí jim mediátor vyhovět a nedopouští se 

tím přestupku. 

- doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran 

konfliktu, že v mediací nebude nadále pokračovat (§ 8 odst. 1 písm. h) ZoM) 

– tato povinnost je v ZoM zakotvena poněkud nesystematicky, když § 8 odst. 1 

ZoM již pod písm. e) upravuje povinnost mediátora vydat potvrzení o doručení 

písemného prohlášení jedné ze stran konfliktu o tom, že již nebude v mediaci 

pokračovat a nyní až v písm. h) téhož § upravuje povinnost doručit toto písemné 

prohlášení ostatním stranám konfliktu. Máme proto za to, že by tato povinnost 

měla ve výčtu povinností mediátora předcházet povinnosti mediátora vydat 

potvrzení o doručení tohoto prohlášení. 

 
55 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 107-108. 
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- soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon 

činnosti mediátora (§ 8 odst. 1 písm. i) ZoM), 

- neposkytovat právní služby podle jiného právního předpisu ohledně 

konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci, popř. pouze činil kroky k její 

přípravě (§ 8 odst. 2 ZoM) – v případě, že v průběhu mediace vznikne potřeba 

odborné právní pomoci, musí mediátor odkázat strany sporu na pomoc jiného 

subjektu s právnickým vzděláním. 

- provádět mediaci nebo obdobnou činnost pouze za podmínek stanovených 

ZoM (§ 8 odst. 3 ZoM) – z tohoto ustanovení však není jasné, co se myslí onou 

„obdobnou činností“ – dle Cholenského naráží příkaz určený mediátorům, aby 

vykonávali i obdobnou činnost v souladu s podmínkami ZoM, na ústavní pořádek 

a jím garantovaná práva. Doporučuje, aby byl tento neurčitý zákaz ze ZoM 

odstraněn.56 

- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s přípravou a výkonem mediace (§ 9 ZoM), 

- používat při výkonu činnosti mediátora označení „zapsaný mediátor“ / 

„zapsaná mediátorka“ (§ 11 ZoM) – otázkou však zůstává, zda v souvislosti 

s touto povinností zakotvil zákon povinnost učinit toto označení součástí 

obchodního označení, a to buď jako dodatek ke jménu a příjmení dle § 422 ve 

spojení s § 77 občanského zákoníku, nebo jako dodatek k obchodní firmě pro 

mediátora zapsaného v obchodním rejstříku dle § 425 občanského zákoníku. 

Horáček má za to, že takovouto povinnost z ustanovení § 11 ZoM vyvozovat 

nelze, avšak zároveň není stanoveno, že by tak mediátor nemohl učinit.57 

- uvést jako adresu místa podnikání místo, kde bude svou činnost skutečně a 

převážně vykonávat (§ 17 odst. 3 ZoM), 

- oznámit Ministerstvu spravedlnosti změny údajů (jméno, příjmení, datum 

narození, adresa místa trvalého pobytu a adresa místa podnikání, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů (§ 18 odst. 1 ZoM)) – dle 

ustanovení § 20 odst. 1 ZoM se změna zapsaných údajů oznamuje prostřednictvím 

formulářů, které Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje na svých internetových 

 
56 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 130-131. 
57 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 137. 
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stránkách. Působnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti zveřejňování formulářů 

(pro žádost o zápis, o provedení změn v seznamu, pro oznámení změn v seznamu 

a pro žádost o vykonání zkoušky), upravuje § 24 odst. 1 písm. g) ZoM. Na 

internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je však k dispozici pouze 

formulář pro zápis do seznamu mediátorů58, formulář pro oznámení změn 

zapsaných údajů zde nenalezneme. Vzhledem k uvedenému zastává Svatoš názor, 

že pro změnu zapsaných údajů je nutno použít upravený formulář pro zápis, popř. 

učinit oznámení změny jakoukoliv písemnou formou, která musí splňovat 

požadavky § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo jej činí, jaké věci se týká 

a co se navrhuje.  

- oznámit skutečnosti, které jsou důvodem mediátorova vyškrtnutí ze seznamu 

mediátorů, a to tyto skutečnosti: 

• hostujícímu mediátorovi bylo jiným členským státem odejmuto oprávnění 

vykonávat činnost srovnatelnou s činností mediátora – důsledkem tohoto 

stavu bude vyškrtnutí mediátora ze seznamu mediátorů, o kterém rozhodne 

Ministerstvo spravedlnosti – k vyškrtnutí dojde ke dni právní moci 

rozhodnutí domovského státu o odejmutí oprávnění, tj. zápis vyškrtnutí má 

pouze deklaratorní charakter, nebo 

• do seznamu mediátorů byl zapsán, ačkoliv nesplňoval některou 

z podmínek pro zápis do tohoto seznamu (dle § 16 odst. 1 ZoM jsou těmito 

podmínkami: 1) způsobilost k právním úkonům (svéprávnost), 2) 

bezúhonnost, 3) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo 

v navazujícím magisterském studijním programu v ČR, nebo obdobné 

vysokoškolské vzdělání v zahraničí, 4) zkouška mediátora nebo uznání 

kvalifikace, 5) nebyl v posledních 5 letech vyškrtnut ze seznamu 

mediátorů proto, že mediátor závažným způsobem nebo opakovaně i přes 

písemné upozornění Ministerstva spravedlnosti porušil své zákonné 

povinnosti). Doležalová má však za to, že tento důvod vyškrtnutí nebude 

v praxi příliš frekventovaný především proto, že veškeré shora uvedené 

 
58 Informace pro žadatele o zápis do seznamu mediátorů [online].  justice.cz, 2017 [cit. 05.02.2018]. 
Dostupné z: https://www.justice.cz/web/msp/zkousky-mediatora-a-zapis-do-seznamu-
mediatoru1?clanek=informace-pro-zadatele-o-zapis-do-seznamu-mediato-1 
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skutečnosti musí být při zápisu do seznamu mediátorů doloženy 

příslušnými dokumenty.59 

Oznámení musí mediátor učinit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (§ 

22 odst. 3 ZoM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 113. 
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3. Vybrané principy činnosti mediátora 

3.1 Nezávislost a nestrannost 

Mezi základní povinnosti mediátora nutné pro výkon jeho činnosti patří povinnost 

provádět mediaci nezávisle a nestranně. Horáček se k nezávislosti a nestrannosti 

vyjadřuje následovně: „Ačkoli v se tyto dvě charakteristiky někdy mylně pokládají za 

synonyma, mají odlišný význam. Zatímco nezávislým je ten, kdo není předmětem kontroly 

či vlivu někoho jiného, za nestranného je považována osoba nezaujatá či doslova 

„nezainteresovaná“. Je tedy zřejmé, že první vlastnost bude mít svůj objektivní projev, 

druhá je jen velmi těžko zjistitelná, neboť jde o stav mysli.“60 

 Nestranností mediátora se rozumí absence jakékoliv vazby mediátora ke stranám 

konfliktu nebo k předmětu sporu. Úkolem mediátora je dbát zájmů všech zúčastněných 

stran, oproti úkolu advokáta, který musí dbát zájmů pouze té strany, kterou zastupuje. 

Určitou výjimku z uvedeného principu představuje nutnost, především u rodinné 

mediace, dbát zájmů nezletilého dítěte, jež je zakotveno v § 8 odst. 1 písm. b) ZoM a dále 

v etických kodexech. Pro strany sporu je nesmírně důležité, aby mediátor jednal 

transparentně, tedy aby nedocházelo k zatajování informací ohledně možného střetu 

zájmů, a tak mediátor neztratil důvěru stran v jeho pomoc při řešení sporu.61 Na tuto 

povinnost navazuje § 5 odst. 1 ZoM, který stanovuje povinnost mediátora odmítnout 

uzavření smlouvy o provedení mediace a § 6 odst. 1 ZoM, který určuje povinnost ukončit 

již zahájenou mediaci, jestliže se zřetelem k jeho poměru k věci nebo ke stranám 

konfliktu nebo právním zástupcům stran konfliktu existuje důvod pochybovat o jeho 

nepodjatosti. V souvislosti s uvedeným stanovuje § 8 odst. 1 písm. c) ZoM povinnost 

mediátora bez zbytečného odkladu informovat strany sporu o všech skutečnostech, jež by 

mohly založit jeho podjatost. 

 Nestrannosti se dále ZoM věnuje v § 8 odst. 2, když zakazuje mediátorovi 

poskytovat právní služby ohledně konfliktu, v němž vystupoval či vystupuje jako 

mediátor. Toto ustanovení však nevylučuje, aby mediátor nejprve poskytoval právní 

služby a následně v tomto konfliktu vedl mediaci, avšak za předpokladu, že tuto 

skutečnost stranám konfliktu dle § 8 odst. 1 písm. c) oznámí. Bude tedy na stranách 

 
60 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 104. 
61 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 42. 
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konfliktu, aby se rozhodly, že i přes toto sdělení chtějí v mediaci s tímto konkrétním 

mediátorem pokračovat.62 

S nezávislostí a nestranností souvisí také neutralita mediátora, kterou Holá 

charakterizuje jako „specifické praktické působení na klienty, jeho vnější chování, nikoliv 

jeho vnitřní nasazení. Prvořadým úkolem mediátora bude připojení se k systému, kterým 

je konfliktní vztah a současně zůstat neutrální. Je to velmi těžké. Ani dlouhodobým 

intenzivním výcvikem skutečné a trvalé schopnosti neutrality nelze dosáhnout. Při své 

práci bude mediátor zjišťovat, že jeho osobní sympatie, názory, hodnoty a přesvědčení se 

promítají do jeho vztahu ke klientům, a to při maximální snaze o neutralitu. Být neutrální 

neznamená být pasivní. Neutralita mediátora znamená angažovanost a pochopení pro 

každého účastníka konfliktu.“63 Je tedy jasné, že mediátora budou ovlivňovat jeho osobní 

sympatie či antipatie, které by však neměl dát navenek jakkoliv znát, ať již verbálně či 

jen například pouhým přikyvováním hlavy. Mediátor by měl dát všem stranám sporu 

stejný prostor k vyjádření, pochopit jejich postoje a navenek je nehodnotit. 

 Princip neutrality je také promítnut do ustanovení § 5 odst. 2 ZoM, když mediátor 

může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže je narušena nezbytná 

důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu. V případě, že dojde k narušení nezbytné 

důvěry až v průběhu mediace, je dána mediátorovi obdobně možnost již zahájenou 

mediaci ukončit. V těchto uvedených případech dává zákonodárce mediátorovi pouze 

volbu, zda odmítne uzavřít smlouvu o provedení mediace, popř. již zahájenou mediaci 

ukončí, oproti situacím, kdy je tak povinen učinit v případě existence pochybností o jeho 

nepodjatosti.64 

 

3.2 Mlčenlivost 

Zakotvení povinnosti mlčenlivosti nalezneme v § 9 ZoM, když tuto povinnost 

považujeme za základní pilíř celého procesu, a to především z důvodu, že účastníci 

konfliktu při mediaci sdělují takové informace, které by například ve veřejném soudním 

 
62 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 27-28. 
63 HOLÁ, Lenka a kolektiv. Mediace a možnosti využití v praxi. Vydání první. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2013, s. 53. 
64 HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 20. 
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řízení nebyly z určitých obav vůbec vyřknuty. Mediace si bere za cíl vytvořit důvěrné a 

bezpečné prostředí tak, aby strany sporu neměly obavy cokoliv sdělovat.65  

Tato povinnost však není bezbřehá, dochází k limitaci z časového hlediska –

vztahuje se na skutečnosti, které byly napsány či učiněny v souvislosti s přípravou a 

průběhem mediace, tedy i na fázi před uzavřením smlouvy o provedení mediace (tj. na 

činnosti prováděné před zahájením mediace dle ustanovení § 3 odst. 4 ZoM či během 

prvního setkání účastníků soudního řízení nařízeného soudem). K uzavření samotné 

smlouvy o provedení mediace tedy vůbec nemusí dojít, a přesto je mediátor touto 

povinností vázán. Zákonné povinnosti mlčenlivosti nepodléhají skutečnosti vzešlé od 

mediátora, čímž je například myšleno jeho poučení o mediaci a dále skutečnosti, které se 

mediátor dozvěděl jinak než v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. Nutno však 

doporučit, aby mediátor mlčenlivost zachovával též o těchto skutečnostech, které se 

dozvěděl jinak než v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, protože pokud by tak 

nečinil, mohl by tímto svým jednáním narušit důvěru stran sporu jak v jeho osobu, a tak 

i v celý mediační proces.66  

Mlčenlivosti podléhají také veškeré dokumenty z mediace vzešlé, této povinnosti 

se může mediátor následně dovolávat i u soudu v případě vzniklého soudního sporu. 

Vzhledem k tomu, že ZoM v žádném svém ustanovení neupravuje povinnost mlčenlivosti 

ohledně smlouvy o provedení mediace a mediační dohody a doposud neexistuje žádná 

judikatura, kolektiv autorů komentáře k ZoM usuzuje, že tyto dokumenty předmětem 

mlčenlivosti nejsou. Opačný názor však zastává Navrátilová a Pejchová, které s ohledem 

na dikci ustanovení § 9 odst. 1 ZoM tvrdí, že oba výše uvedené dokumenty mlčenlivosti 

podléhají, protože smlouva o provedení mediace obsahuje skutečnosti, které se mediátor 

dozvěděl v souvislosti s přípravou mediace, a mediační dohoda obsahuje skutečnosti, 

které se mediátor dozvěděl v souvislosti s výkonem mediace.67 Například na Maltě jsou 

pro povinnost mlčenlivosti stanovena daleko přísnější pravidla, která překračují 

požadavky samotné Směrnice. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje totiž i na 

 
65 DOLEŽALOVÁ, Martina. Praktické otázky přeshraniční mediace. Bulletin advokacie. Praha: Česká 
advokátní komora, 2009, č. 7-8, s. 85-87. 
66 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 134. 
67 NAVRÁTILOVÁ, Veronika a PEJCHOVÁ, Petra. Aktuální otázky související s aplikací zákona o 
mediaci v České republice ve vztahu k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2008/52/ES. In: MALACKA, Michal a kolektiv. Mediace dnes – realita a perspektivy. Vydání první. Praha: 
Leges, 2016, s. 29-30. 
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informaci, zda bylo v průběhu mediace dosaženo dohody a její zveřejnění je možné pouze 

s výslovným souhlasem obou stran konfliktu.68 

Dále v našem právním řádu dochází k limitaci z hlediska osob, jež se povinnost 

mlčenlivosti  týká.  Při  tvorbě  návrhu  ZoM  se  rozhodovalo  mezi  dvěma  variantami 

zakotvení  povinnosti  mlčenlivosti – první  vztahovala  povinnost  mlčenlivosti  pouze  na 

mediátora, druhá navrhovala vztáhnout povinnost mlčenlivosti i na strany sporu. Přestože 

se většina členů pracovní skupiny přikláněla k variantě druhé, když své argumenty opírali 

o důvěrnost sdělených informací, jež je jedním ze základních atributů mediačního procesu 

a  významným  motivačním  prvkem  k účasti  na mediaci,  předkladatel  byl opačného 

názoru.  Dle  něho by  měl  být  proces  mediace  regulován  jen  v nezbytně  nutné  míře  a 

rozšiřování povinnosti mlčenlivosti na strany konfliktu se mu jevilo jako nadbytečné a ze 

strany státu v případě porušení takové povinnosti obtížně postižitelné.  

Povinnost  mlčenlivosti  nadále  trvá  i  v případě,  že mediátor  ztratí  oprávnění 

vykonávat činnost „zapsaného mediátora“ či „zapsané mediátorky.69 

Existují však zákonné výjimky z této povinnosti mlčenlivosti, jsou jimi: 

• výjimky stanovené ZoM: 

- zproštění  povinnosti  mlčenlivosti  všemi  stranami  konfliktu – ZoM 

nestanovuje  formu  zproštění,  postačí  tedy  ústní  prohlášení,  což  však 

z důkazního  hlediska  nelze  považovat  za  vhodné.  V případě  smrti, 

prohlášení za mrtvého nebo zánikem právnické osoby, jež je stranou sporu, 

přejde právo zprostit mediátora mlčenlivosti na jejího právního nástupce, 

tj. na dědice v případě smrti fyzické osoby a na osobu, která nastoupí do 

práv  a  povinností  v  případě  zániku  právnické  osoby.  Otázkou  však 

zůstává, kdo učiní „zproštění“, když některá strana sporu zemře či zanikne 

bez právního nástupce? Cholenský zastává názor, že vzhledem k tomu, že 

povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora zprostit všechny strany sporu, 

nemá tato situace vliv na povinnost mlčenlivost dodržovat. K zániku této 

povinnosti mediátora může dojít pouze ve dvou případech, a to, když bude 

 
68 čl.  3  odst.  3.8.  ZPRÁVY  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 ze dne 26.8.2016 
69 DOLEŽALOVÁ,  Martina,  HÁJKOVÁ,  Šárka,  POTOČKOVÁ,  Dana  a  ŠTANDERA,  Jan. Zákon  o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 51. 
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mlčenlivosti zproštěn všemi stranami sporu, či dojde ke smrti nebo zániku 

všech stran sporu bez právního nástupce.70 

- v řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem – je-li 

předmětem řízení před těmito orgány spor plynoucí z činnosti mediátora 

mezi stranami konfliktu, popř. právním nástupcem strany konfliktu a 

samotným mediátorem, není mediátor v rozsahu nezbytném povinností 

mlčenlivosti vázán. Typickými příklady těchto situací jsou například spory 

o náhradu škody vzniklé z činnosti mediátora, když by zákonná povinnost 

mlčenlivosti omezovala mediátora v obraně svých zájmů. 

- v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení 

– ani v těchto případech (dohled nad činností mediátora ze strany 

Ministerstva spravedlnosti či kárné řízení před Českou advokátní 

komorou) není mediátor vázán povinností mlčenlivostí, a to také v rozsahu 

nezbytném pro svoji obranu. 

• výjimky stanovené trestním řádem a trestním zákoníkem: 

- dožádání orgánů činných v trestním řízení dle § 8 trestního řádu 

- nepřekažení trestného činu – mediátor musí splnit oznamovací 

povinnost o tom, že se dozvěděl při přípravě či při samotné mediaci o 

přípravě či páchání trestných činů uvedených v § 367 odst. 1 trestního 

zákoníku, jinak se vystavuje trestnímu stíhání za trestný čin nepřekažení 

trestného činu. Tato povinnost platí také pro mediátory – advokáty.  

- neoznámení trestného činu – mediátor je povinen oznámit spáchání 

trestného činu uvedeného v § 368 odst. 1 trestního zákoníku, o němž se při 

své činnosti dozvěděl. Tímto však přibývá mediátorům povinnost, kdy 

musí vážit, co se dozvěděli a zda se nejedná o trestný čin, který musí 

oznámit orgánům činným v trestním řízení.71 Cholenský zastává názor, že 

toto bude velice problematické u rodinných konfliktů, které budou 

zasaženy domácím násilím. Sporné strany budou opatrné na to, co 

skutečně mediátorovi sdělí, a může docházet i k situacím, kdy strana 

odmítne mediaci z důvodu obav, že mediátor vyhodnotí její jednání jako 

 
70 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 132-133. 
71 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 51. 
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trestný čin.72 Ustanovení § 368 odst. 3 trestního zákoníku však stanovuje 

výjimku pro advokáty, kteří se o spáchání trestného činu dozví 

v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Jak ale postupovat, 

pokud se jedná o mediátora – advokáta? Doležalová zastává názor, že i 

když mediace není výkonem právní praxe, jedná se o jinou činnost 

advokáta dle § 56 odst. 2 zákona o advokacii a nadále je nutno dodržovat 

povinnost mlčenlivosti, jež plyne z postavení advokáta. 

Spolu s mediátorem jsou povinni zachovávat mlčenlivost též osoby, které se 

podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace. Mezi tyto osoby můžeme zařadit 

administrativní aparát, osoby, které vykonávají ekonomickou činnost pro mediátora, 

popř. osoby, které bylo nutné přibrat za účelem odborného posouzení určité otázky. Není 

rozhodné, na základě čeho tuto činnost vykonávají, zda je právní vztah mezi nimi a 

mediátorem upraven pracovní smlouvou, popř. v samotné smlouvě o provedení mediace. 

Povinnost mlčenlivosti, shodně jako mediátor, jsou povinny i tyto osoby dodržovat také 

po skončení činnosti, jež v rámci mediace prováděly.73 Protože v některých členských 

zemích Evropské unie bývá často povinnost mlčenlivosti upravena zcela odlišným 

způsobem, upravuje ZoM ještě samostatně v § 9 odst. 5 povinnost mlčenlivosti 

hostujícího mediátora. Toto ustanovení se vztahuje zejména na situace, kdy je povinnost 

mlčenlivosti nastavena v jiném členském státě Evropské unie šířeji. V těchto situacích 

nesmí být hostující mediátor nucen porušit povinnost mlčenlivosti dle pravidel členského 

státu, na jejichž základě své služby poskytuje.74 

Účastníci konfliktu si také mohou rozsah zásady mlčenlivost rozšířit nad zákonný 

rámec a tím vztáhnout povinnost mlčenlivosti i na ně samotné zakotvením ve smlouvě o 

provedení mediace – tato možnost vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 ZoM, jež stanovuje 

pouze demonstrativní výčet obsahových náležitostí smlouvy o provedení mediace. Je tedy 

na uvážení stran, co vše do smlouvy o provedení mediace zahrnou, popř. zda si tuto 

povinnost mlčenlivost také nezajistí smluvní pokutou. Dále je prakticky možné zajistit 

 
72 CHOLENSKÝ, Robert. Povinnost mlčenlivosti mediátora a dalších osob zúčastněných na mediaci. In: 
HOLÁ, Lenka a kolektiv. Mediace a možnosti jejího využití. Vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2013, s. 218-219. 
73 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 50-54. 
74 VRAJÍKOVÁ, Melinda. Mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásada mediace. epravo.cz [online]. 2019 
[cit. 14.11.2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mlcenlivost-a-duvernost-jako-zakladni-
zasada-mediace-110199.html 
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povinnost mlčenlivosti v rámci oddělených jednání75, a to tak, že důvěrné informace 

budou strany sdělovat mediátorovi na oněch oddělených jednáních a mediátor zde bude 

zárukou, že takto sdělené informace nebudou následně zneužity protistranou v případném 

dalším řízení u soudu. 

 Smluvní zakotvení povinnosti mlčenlivost však v sobě nese určitá rizika týkající 

se užití důkazů získaných v mediačním řízení v následném řízení soudním. Dle § 124 

o.s.ř. „je třeba dokazování provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat 

mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem (zákon č. 

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) a jiná 

zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze 

provést výslech jen tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný 

orgán nebo ten, v jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí 

důkaz jinak než výslechem“. Smluvně zakotvena povinnost mlčenlivosti však pod případy 

zakotvené ve výše uvedeném § 124 o.s.ř. nespadá. Není zcela jasné, zda by soud 

poskytnuté informace mohl použít a provést je jako důkaz. K tomuto tématu se vyjadřuje 

Cholenský, který zastává názor, že v takovémto případě by soud musel pečlivě zvážit 

zájem na zjištění skutkového stavu takovým důkazem a zájem strany spoléhající na 

smluvenou mlčenlivost, k jejímuž porušení by připuštěním a provedením takového 

důkazu došlo. Má za to, že by provedení takovéhoto důkazu bez souhlasu dotčené strany, 

bylo v rozporu se zákonem a zásahem do práva na spravedlivý proces.76 

 

3.3 Dobrovolnost 

 Při přípravě ZoM byla většina členů pracovní skupiny toho názoru, že by mediace 

měla být dobrovolná. S ohledem na tento názor byla přijata varianta dobrovolné mediace 

s možností soudu nařídit účastníkům řízení krátké setkání s mediátorem. Požadavek 

dobrovolnosti mediace je zakotven také v článku 3 Směrnice a příslušných etických 

kodexech. Při bližším studiu ZoM můžeme konstatovat, že se tento princip „prolíná“ 

celým procesem mediace, a to zejména v těchto oblastech: 

 
75 Povinnost mlčenlivosti týkající se oddělených jednání je zakotvena také např. v Etickém kodexu advokáta 
– mediátora, jež v čl. VII stanovuje, že „informace poskytnuté mediátorovi jednou ze stran konfliktu jako 
důvěrné nesmí být bez jejího souhlasu poskytnuty ostatním stranám konfliktu“. 
76 CHOLENSKÝ, Robert. Povinnost mlčenlivosti mediátora a dalších osob zúčastněných na mediaci. 
Mediace a možnosti jejího využití. Vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, s. 218-219. 
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• V rámci plnění poučovací povinnosti dle § 3 odst. 4 ZoM je mediátor povinen 

poučit strany konfliktu o významu tohoto principu, kde všude se projevuje a jaký 

má vliv na je samé. 

• První setkání s mediátorem – i za této situace, kdy soud nařídí, je-li to vhodné 

a účelné, první setkání s mediátorem, je ctěna zásada dobrovolnosti. O.s.ř., kde je 

tento institut prvního setkání s mediátorem zakotven, nezavedl povinnou mediaci, 

které se strany sporu musí účastnit. Účelem tohoto prvního setkání s mediátorem 

je pouze představit účastníkům sporu mediaci, její výhody a co může stranám 

sporu přinést.77 Současný návrh věcného záměru o.s.ř. se však snaží institut 

prvního setkání s mediátorem z o.s.ř. odstranit, a to údajně z důvodu narušení 

principu dobrovolnosti mediace.  

• Uzavření smlouvy o provedení mediace – s principem dobrovolnosti souvisí 

také zásada smluvní volnosti, která prostupuje celým občanským zákoníkem. 

Strany sporu tedy nejsou povinny smlouvu o provedení mediace uzavřít, záleží na 

jejich svobodném rozhodnutí, zda tak učiní, či nikoliv. Princip dobrovolnosti 

v souvislosti s uzavřením smlouvy o provedení mediace však omezuje § 1729 

občanského zákoníku týkající se tzv. předsmluvní odpovědnosti. Horáček se 

domnívá, že „odpovědnost za škodu z předsmluvního jednání by v takovém 

případě mohla dovozovat pouze druhá strana sporu (nikoliv mediátor), a to 

skutečně jen výjimečně a při důsledném splnění všech zákonných podmínek (tj. 

strana sporu odmítla bez spravedlivého důvodu uzavření smlouvy o provedení 

mediace, i když druhá strana sporu a mediátor již byli v důvodném očekávání 

v uzavření smlouvy o provedení mediace). V úvahu tak, jako pravděpodobnější, 

přichází spíše případy odpovědnosti strany sporu v situaci, pokud by strana sporu 

jednání o uzavření smlouvy o provedení mediace zahájila, anebo v takovém 

jednání pokračovala, aniž by měla skutečný úmysl smlouvu uzavřít“.78 

• Povinnost účastnit se mediace po uzavření smlouvy o provedení mediace a 

právo mediaci ukončit – na otázku, zda po uzavření smlouvy o provedení 

mediace vzniká stranám sporu povinnost účastnit se jednání s mediátorem, nám 

nedává ZoM jasnou odpověď. K tomu, zda tato nově vzniklá povinnost není 

 
77 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 52. 
78 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 67. 



45 
 

v příkrém rozporu s principem dobrovolnosti, se vyjadřuje Horáček, který je toho 

názoru, že po uzavření smlouvy o provedení mediace vzniká stranám sporu 

povinnost poskytovat dostatečnou součinnost, která se zcela jistě vztahuje na 

povinnost setkávání s mediátorem a druhou stranou sporu. Princip dobrovolnosti 

je však nadále obsažen v právu každé ze stran sporu mediaci jednostranně bez 

udání důvodu ukončit písemným prohlášením dle § 6 odst. 3 písm. c) ZoM, popř. 

v právu obou stran ukončit mediaci na základě souhlasného písemného prohlášení 

dle § 6 odst. 3 písm. d) ZoM.79 

• Právo mediátora uzavřít smlouvu o provedení mediace a ukončit mediaci – 

princip dobrovolnosti a zásada smluvní volnosti se vztahuje také na mediátora, i 

on je oprávněn rozhodnout se, zda smlouvu o provedení mediace uzavře, či 

nikoliv. Určitá omezení tohoto jeho práva však mohou obsahovat etické kodexy, 

které se na činnost konkrétního mediátora vztahují. Po uzavření smlouvy o 

provedení mediace se princip dobrovolnosti projevuje v právu mediátora mediaci 

ukončit, tato jeho možnost je však oproti právu stran ukončit mediaci značně 

omezena. Mediátor může mediaci ukončit pouze z důvodu narušení nezbytné 

důvěry mezi ním a některou ze stran konfliktu, nebo v případě, že některá ze stran 

konfliktu nesloží sjednanou zálohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 57. 
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4. Dohody související s mediací 

4.1 Mediační doložka 

Úpravu mediačních doložek v našem právním řádu nenalezneme, avšak v souladu 

s jednou ze základních zásad soukromého práva „vše je dovoleno, co není výslovně 

zakázáno“, není její uzavření mezi smluvními stranami vyloučeno. Mediační doložky se 

mohou vyskytovat ve formě vedlejšího ujednání ve smlouvách, nebo mohou být 

uzavírány smluvními stranami zcela samostatně. Smluvní strany mediační doložkou 

dávají najevo, že se svůj případný spor pokusí vyřešit mediačním jednáním. Rozhodují 

se ale zcela svobodně a dobrovolně, zda mediační doložku uzavřou, či ne, tudíž i zde se 

projevuje jeden ze zákonných principů mediace, a to dobrovolnost mediace.  

 Co se týče závaznosti mediačních doložek, existuje dvojí chápání tohoto institutu, 

a to:  

a) anglo – americký systém považuje mediační doložku za překážku aktivní 

legitimace, tj. dokud není soudu prokázáno v případě existence mediační doložky, že 

proběhlo mediační řízení, soud řízení zastaví a odkáže smluvní strany na mediaci, protože 

se jedná o esenciální procesní podmínku k vedení soudního řízení, 

b) kontinentální systém – mediační doložka nepředstavuje překážku aktivní 

legitimace, smluvní strany se mohou obrátit na soud či rozhodčí orgán s návrhem na 

zahájení řízení bez toho, aniž by proběhlo mediační řízení. V případě, že žalovaná strana 

u soudu namítne, že žaloba je předčasná, protože existuje mediační doložka a nejdříve 

mělo proběhnout mediační řízení, soud k takové námitce nebude přihlížet a bude 

postupovat dále tak, aby spor meritorně rozhodl. Soud ale nadále může v průběhu 

soudního řízení mediaci navrhnout sám, popř. účastníci sporu mohou mediaci navrhnout 

sami.  

Ve vynutitelnosti se mediační doložka liší od doložky rozhodčí – § 106 o.s.ř. 

stanovuje, že v případě platně sjednané rozhodčí doložky a následné námitky žalovaného 

uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé, nemůže soud dále věc 

projednávat a jeho zákonnou povinností je soudní řízení zastavit. V případě existence 

mediační doložky se toto ustanovení o.s.ř. neužije a ani žádné jiné podobné vztahující se 

na mediační doložky v našem právním řádu neexistuje. Platně sjednaná mediační doložka 

však představuje smluvní povinnost a záleží na smluvních stranách, zda se zkrácená 

strana bude domáhat náhrady škody, která jí byla takovým jednání způsobena, popř. zda 
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si tuto povinnost absolvovat mediační řízení zajistí smluvní pokutou. Orbesová k tomuto 

uvádí, že se stále častěji v praxi setkává se situacemi, kdy jedna ze stran, která nechce 

z jakéhokoli důvodu do mediačního řízení vstoupit, ale na druhé straně se chce vyhnout 

placení  smluvní  pokuty  nebo  náhradě  škody,  do  mediačního  řízení  vstoupí,  a  svou 

činností,  resp.  nečinností  a  svým  přístupem  možnost  dosažení  dohody  v rámci 

mediačního řízení zablokuje.80 

Absolutně neplatná je například sjednaná mediační doložka, ve které se smluvní 

strany zavážou nepodat po určitou dobu návrh na zahájení řízení u soudu, a to pro rozpor 

s ustanovením  čl.  36  zákona  č.  2/1993  Sb.,  Listiny  základních  práv  a  svobod,  který 

stanovuje právo každého domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu.81 

V praxi  se  můžeme  setkat  také  s tzv.  vícestupňovými  (eskalačními)  doložkami82,  tedy 

takovými,  které  stanovují  posloupnost  možností  řešení  sporu.  Příkladem  může  být 

situace,  kde  se  účastníci  konfliktu  pokusí  vzájemně  vyjednávat,  následně  se  podrobit 

mediaci a v případě neúspěchu předstoupit před rozhodce. 

Doležalová  zastává  názor,  že  k tomu,  aby  se  mediace  stala  více  všeobecně 

uznávanou a respektovanou metodou řešení sporů v ČR mohou přispět právě mediační 

doložky,  když  apeluje  na  mediátory – advokáty,  aby  neočekávali,  že  se  případy  pro 

mediaci objeví automaticky bez jakéhokoli úsilí, a právě aby proto podporovali mediační 

doložky ve smlouvách.83  

 

4.2  Smlouva o provedení mediace 

Smlouva  o  provedení  mediace  představuje  vícestranný  právní  úkon,  pro  který 

ZoM stanovuje  písemnou  formu.  Tuto  smlouvu  uzavírají  strany  konfliktu  spolu 

s mediátorem, ZoM však nevylučuje, aby smlouvu o provedení mediace uzavřelo více 

mediátorů – pro  tento  typ  mediace  se  používá  název  „co – mediace“.  ZoM  dále 

nevylučuje,  aby  se  vedle  zapsaného  mediátora  účastnil  procesu  mediace  i  mediátor 

nezapsaný – je  však  více  než  vhodné,  aby  i  tento  byl  stranou  smlouvy  o  provedení 

 
80 ORBESOVÁ,  Bronislava.  Mediační  doložka. epravo.cz [online].  2014  [cit.  9.4.2019].  Dostupné  z: 
https://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html 
81 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 28. 
82 HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Vynutitelnost mediačních doložek. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 
2012, č. 12, s. 525. 
83 LÁNÍKOVÁ,  Hana.  Rozhovor:  Martina  Doležalová – Mediace  je  jako  řízení  auta. Právní  prostor 
[online].  2018  [cit.  5.4.2019].  Dostupné  z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-
martina-dolezalova 
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mediace, tj. aby byly upraveny jeho vztahy s ostatními účastníky smlouvy, tak aby byla 

zakotvena jeho povinnost mlčenlivost, popř. upravena jeho odměna. V případě, že 

nezapsaný mediátor nebude stranou smlouvy, je nezbytné, aby s ním zapsaný mediátor 

uzavřel zvlášť smlouvu, která upraví vzájemná práva a povinnosti jako s osobou 

podílející se na zajištění přípravy a průběhu mediace dle § 9 odst. 4 ZoM.84 

   K zahájení mediace dochází okamžikem uzavření smlouvy o provedení 

mediace, tímto okamžikem také dochází ke stavění promlčecích a prekluzivních lhůt. 

Předmět mediace musí být ve smlouvě o provedení mediace vymezen určitě a 

srozumitelně tak, aby bylo zcela jasné, jakých práv se mediace týká. V případě, že tato 

práva nebudou vymezena dostatečně, ke stavění promlčecích a prekluzivních lhůt 

nedojde. V průběhu procesu mediace může nastat potřeba předmět mediace změnit, což 

se činí prostřednictvím dodatku k samotné smlouvě o provedení mediace. Ke stavění lhůt 

takto změněného předmětu mediace dojde až dnem uzavření dodatku, nikoliv již 

v minulosti uzavřenou smlouvou o provedení mediace. Požadavek na stavění 

promlčecích a prekluzivních lhůt uložila členským státům Evropské unie Směrnice, a to 

přímo v čl. 8, který stanovuje, že „členské státy zajistí, aby stranám, jež si ve snaze 

urovnání sporu zvolí mediaci, nebránilo v pozdějším zahájení soudních či rozhodčích 

řízení ve stejné věci uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby během mediačního řízení“. 

Vliv mediace na běh promlčecích a prekluzivních lhůt není přímo v ZoM zakotven, 

úpravu nalezneme v občanském zákoníku v § 647, který se zaměřuje na vliv jakékoli 

dohody o mimosoudním jednání, kterou strany sporu uzavřou (přičemž zákon 

nestanovuje formu takovéto dohody), na tyto lhůty.85 Uvedené ustanovení občanského 

zákoníku rozebírá tyto případy, které mohou nastat:  

1) Lhůta ještě vůbec nezačala plynout a strany sporu uzavřely dohodu o 

mimosoudním jednání – promlčecí, popř. prekluzivní lhůta počne plynout až po ukončení 

mediace. 

2) Lhůta již začala plynout, ale uzavřením dohody o mimosoudním jednání dojde 

k jejímu zastavení. Pokračovat bude až po ukončení mediace – tato pokračující lhůta však 

nesmí dle ustanovení § 652 občanského zákoníku skončit dříve než za šest měsíců ode 

 
84 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 13-14. 
85 § 654 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje, že se veškerá ustanovení týkající se běhu a stavení 
promlčecí lhůty užijí i pro stavení a běh lhůty prekluzivní. Proto v textu uvedené závěry vztahujeme i na 
prekluzivní lhůty. 
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dne, kdy začala znovu běžet. Uvedené má zabránit situacím, kdy zbývající lhůta je natolik 

krátká, že by bylo pro účastníka sporu nereálné uplatnit své právo včas u soudu. Dále 

z předmětného § 647 občanského zákoníku plyne, že zákon již nerozlišuje, zda se jedná 

o mediaci dle ZoM či o mediaci, která se ZoM neřídí86 – ještě za účinnosti zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník tomu tak 

však bylo, ke stavění promlčecí a prekluzivní lhůty docházelo pouze v případě, že se 

jednalo o mediaci podřízenou ZoM87.  

Smlouva o provedení mediace nepodléhá mlčenlivosti ve smyslu § 9 ZoM, strany 

sporu však mohou mlčenlivost rozšířit i na tuto smlouvu, popř. na její část. V případě, že 

dojde k takovémuto rozšíření povinnosti mlčenlivosti, přichází na řadu komplikace 

spočívající v nemožnosti předložit smlouvu v následném soudním řízení, kde by mohla 

sloužit jako důkazní prostředek (například k prokázání, od jakého data stojí promlčecí či 

prekluzivní lhůty, aj.).88 

Mezi podstatné náležitosti smlouvy o provedení mediace vedle vymezení 

předmětu mediace, patří označení stran konfliktu, kdy ZoM speciálně nestanovuje, jak 

tak činit. Fyzické a právnické osoby by měly být označeny způsobem, jak vyžadují ostatní 

smluvní závazkové vztahy, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště / název, 

identifikační číslo, sídlo a uvedení osoby, která právnickou osobu zastupuje.89 V případě 

zastoupení účastníků konfliktu advokátem nebo zmocněncem není třeba toto zastoupení 

do smlouvy o provedení mediace uvádět a není třeba, aby takovýto zástupce smlouvu o 

provedení mediace podepisoval.90  

Další podstatnou náležitostí smlouvy o provedení mediace představuje označení 

mediátora, a to jménem, příjmením a adresou místa podnikání. Z důvodu odstranění 

pochybností, že se skutečně jedná o mediaci prováděnou dle ZoM se doporučuje, aby 

bylo ve smlouvě uvedeno, že se jedná o zapsaného mediátora.  

 
86 TOMANOVÁ, Veronika. Promlčení a mediace aneb běží, či neběží. epravo.cz [online]. 2016 [cit. 
12.10.2016]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/promlceni-a-mediace-aneb-bezi-ci-nebezi-
101266.html 
87 § 112 občanského zákoníku: „... nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace podle zákona o mediaci, 
promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení nebo od tohoto zahájení po dobu mediace.“ 
§ 404 obchodního zákoníku: „Promlčecí doba přestává běžet, jestliže je zahájena mediace podle zákona o 
mediaci.“ 
88 HÁJKOVÁ, Šárka. Mediace v kontextu občanského soudního řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká 
advokátní komora, 2013, č. 6, s. 24. 
89 NĚMEC, Petr. Promlčení a mediace aneb jak na proces mediace bez rizika. epravo.cz [online]. 2011 [cit. 
3.11.2014]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/promlceni-a-mediace-aneb-jak-na-proces-
mediace-bez-rizika-76562.html 
90 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 23. 
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Za další essentialia negotii zákon stanovuje výši odměny mediátora nebo 

způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediátor 

provádí mediaci bezplatně – důvodová zpráva uvádí, že ujednání o bezplatné mediaci 

bylo do ZoM zakotveno zejména z důvodu existence neziskových organizací, jež jsou 

ochotny poskytnout mediaci svými zaměstnanci zcela bezplatně, popř. za symbolickou 

odměnu. K tomuto se však vyjadřuje Grygar, který toto pokládá za nepřípadné, když ZoM 

stanovuje, že mediátorem může být pouze fyzická osoba a žádný jiný subjekt jako např. 

již zmíněné neziskové organizace. Mediátor musí být zcela nezávislý a nestranný, a proto 

Grygar považuje jakoukoli vázanost či závislost mediátora na pokynech svého 

zaměstnavatele v přímém rozporu se základními zásadami, na nichž mediace stojí, tj. 

v přímém rozporu s nezávislostí a nestranností mediátora.91 Blíže o odměně mediátora 

pojednáno v článku 6.1 této rigorózní práce.  

Poslední povinnou náležitost představuje doba mediace, tedy ujednání o tom, jak 

dlouho má mediace probíhat, popř. o tom, že má probíhat po dobu neurčitou. Z dikce 

ZoM plyne, že pokud není doba, po kterou má mediace probíhat, uvedena, nelze 

automaticky soudit, že se jedná o dobu neurčitou – v daném případě totiž chybí podstatná 

náležitost smlouvy o provedení mediace, která je z toho důvodu neplatná. Uplynutím 

doby uvedené ve smlouvě o provedení mediace dochází k ukončení mediace ze zákona, 

a to bez dalšího, proto považujeme za vhodné si sjednat, že mediace bude probíhat po 

dobu neurčitou. 

 

4.3 Mediační dohoda 

Mediační dohoda je dvou či vícestranná smlouva, jejímž předmětem je ujednání 

stran sporu o způsobu úpravy práv a povinností, které mezi nimi byly sporné. Mediátor 

není odpovědný za obsah této dohody a dále také negarantuje  soulad dohody s platným 

právem – tato odpovědnost nadále zůstává na stranách sporu.92 Mediační dohoda by měla 

být i stranami sporu formulována, mediátor neposkytuje právní služby, není stranou 

mediační dohody a neplynou mu z ní žádná práva a povinnosti. Praxe ze zahraničí 

ukazuje, že strany sporu k sepisu, popř. pouze k formulaci, využívají služeb svých 

právních zástupců. Česká advokátní komora požadovala při přípravě ZoM, aby byl 

 
91 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 22-23. 
92 LENGHARTOVÁ, Hana. Mediace. In: SYRUČEK, Vladimír, SABOTINOV, Vencislav a kolektiv. 
Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 567. 
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mediátor, který je zároveň advokátem, odpovědný za soulad mediační dohody s platným 

právem.93 Tento požadavek však byl většinou členů pracovní skupiny zamítnut s tím, že 

stanovení rozdílných podmínek pro různé skupiny mediátorů není vhodné, a to především 

z důvodu právní jistoty stran sporu. 

Jak se má však mediátor zachovat v případě, že po něm účastníci sporu požadují 

stvrdit podpisem dohodu, kterou považuje například za neetickou? V tomto případě může 

mediátor využít možnost ukončit mediaci pro narušení nezbytné důvěry, kterou upravuje 

§ 6 odst. 2 ZoM. Shodně by měl postupovat také mediátor – advokát, který zjistí že 

mediační dohoda, kterou chtějí strany sporu uzavřít, odporuje kogentním hmotněprávním 

ustanovením našeho právního řádu.94  

Dle § 7 ZoM mají mediační dohodu uzavírat všechny strany konfliktu, avšak dle 

Cholenského nemůže mít vliv na platnost mediační dohody to, že mediační dohodu 

uzavřou jen některé ze stran konfliktu. Slovo „všechny“ považuje v ZoM za nadbytečné. 

Mezi obligatorní náležitosti mediační dohody patří podpisy stran sporu spolu s datem 

uzavření, které doplní mediátor, a podpis samotného mediátora. Datum uzavření 

mediační dohody je důležitý především, aby bylo zcela jasné, kdy mediace skončila a kdy 

tak skončily její účinky. V případě, že některá z těchto uvedených náležitostí mediační 

dohody chybí, nejedná se o mediační dohodu a mediace nadále běží. Vzhledem k tomu, 

že ZoM neukládá mediátorovi archivační povinnost mediačních dohod, nebylo by možné 

zjistit díky absenci data a podpisu mediátora, zda byla dohoda skutečně uzavřena při 

mediaci.  

Mediační dohoda má charakter soukromoprávního úkonu, tj. není přímo 

vykonatelná. Členské státy měly dle čl. 6 Směrnice za úkol zajistit, aby strany sporu, nebo 

jedna z nich s výslovným souhlasem ostatních, mohly žádat vykonatelnost obsahu 

dohody vyplývající z mediace. Obsah takové dohody však nesmí být v rozporu s právem 

členského státu, v němž je žádost podávána, popř. nesmí právo uvedeného členského 

státu neumožňovat jeho vykonatelnost. Tento požadavek Česká republika splnila a 

vykonatelnost mediačních dohod zajistila. Při přípravě ZoM bylo uvažováno nad třemi 

variantami vykonatelnosti mediační dohody. Možnost, kdy mediační dohoda bude 

vykonatelná přímo ze zákona, pracovní skupina zavrhla s tím, že takovéto řešení 

 
93 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 121. 
94 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 17-18. 
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nepovažuje za vhodné především proto, že se nevyskytuje ani v zahraničních právních 

úpravách  a mediátor  nemusí  disponovat  právnickým  vzděláním.  Mediátor  „pouze“ 

poskytuje poradenské a psychologické služby. Dále bylo uvažováno nad tím, že mediační 

dohoda bude přímo vykonatelná, pokud ji sepíše mediátor, který je současně advokátem 

– toto řešení prosazovali zástupci České advokátní komory, následně však bylo toto řešení 

pracovní  skupinou  opět  zamítnuto  s argumentací,  že  advokáti  nedisponují  obecnou 

pravomocí sepisovat zápisy se svolením k vykonatelnosti.  

Vykonatelnosti  mediační  dohody  lze  tedy  dle  platné  právní  úpravy  dosáhnout 

prostřednictvím soudu, kdy je dohoda schválena ve formě smíru, či je dohoda uzavřena 

ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti: 

1) prétorský  smír upravuje  §  67  odst.  2  o.s.ř. – toto  smírčí  řízení  není  řízením 

předběžným, jak jej nesprávně označuje první hlava části druhé o.s.ř., ale řízením, 

které je zakončeno meritorním vyřízením věci. Místní příslušnost v tomto řízení 

není dána, k provádění pokusu o smír je příslušný kterýkoli okresní soud. O.s.ř. 

stanovuje soudu schválit mediační dohody ve lhůtě maximálně 30 dnů od zahájení 

smírčího řízení. Okamžik zahájení smírčího řízení upraven není, není tedy zcela 

jasné, od jakého okamžiku tuto 30 denní lhůtu počítat. Dle Dvořáka by se měl 

v tomto  případě  aplikovat  §  82  odst.  1  o.s.ř.,  který  stanovuje  okamžik  zahájení 

řízení  na  den,  kdy  návrh  na  zahájení  řízení  dojde  soudu.  Co  se  týče  soudního 

poplatku v tomto smírčím řízení, zákon o soudních poplatcích povinnost zaplatit 

soudní poplatek stanovuje až uložením této povinnosti v souvislosti se schválením 

prétorského  smíru,  nikoli  již  pouhým  podáním  návrhu  na  smírčí  řízení,  a  to 

společně  a  nerozdílně  pro  všechny  účastníky  smíru.95 Soudní  poplatek  činí 

v každém případě 500,- Kč dle položky 8 Sazebníku soudních poplatků, a to bez 

ohledu na předmět sporu. 

2) soudní smír v již probíhajícím soudním řízení dle § 99 o.s.ř. – tento soudní smír 

představuje tzv. procesní smlouvu, jejímž předmětem je ukončení řízení. Soud o 

schválení  smíru  rozhoduje  usnesením,  proti  kterému  není  přípustné  odvolání. 

Uzavřít smír je možno nejen před soudem prvého stupně, ale také před soudem 

odvolacím. Soud smír neschválí, pouze pokud je v rozporu s právními předpisy. 

 
95 DVOŘÁK, Bohumil. § 67 Smírčí řízení; mediační dohoda, In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský 
soudní řád: Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, 2016 [cit. 15.2.2020]. Dostupné v systém ASPI pod 
KO99_p11963CZ. 
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Po  právní  moci  usnesení  o  schválení  smíru  nabývá  smír  účinků  pravomocného 

rozsudku.96 Výdaj za soudní poplatek představuje již zaplacený soudní poplatek 

za podaný návrh na zahájení soudního řízení. Dle § 10 odst. 7 zákona o soudních 

poplatcích  soud  vrátí  v případě  uzavření  smíru  mezi účastníky  z účtu  soudu 

zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, toto však 

může učinit pouze před tím, než je rozhodnuto ve věci samé. K této problematice 

se  vyjádřil  také  Nejvyšší  soud  v usnesení  ze  dne  9.11.2015,  sp.  zn.  32  Cdo 

1714/2015: „Jestliže nicméně soud schválí smír teprve poté, co jeho předchozí 

rozhodnutí ve věci samé bylo zrušeno, zaplacený soudní poplatek se nevrací.“  

3) sepsáním  notářského  zápisu  se  svolením  k vykonatelnosti dle  zákona  č. 

359/1992  Sb.,  o  notářích  a  jejich  činnosti  (notářský  řád) – jedná  se  o  sice 

nejdražší97 variantu  ze  všech  3  nabízených  možností  učinit  mediační  dohodu 

vykonatelnou, avšak také o variantu nejrychlejší. Notář, který notářský zápis se 

svolením k vykonatelnosti sepisuje, nezkoumá, zda je mediační dohoda v souladu 

s právem, což ale může představovat určité riziko do budoucna.98 

Mezinárodní  vykonatelnost  mediačních  dohod  je  v Evropské  Unii  zajištěna 

Nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí  v občanských  a  obchodních  věcech,  nařízením  Rady  (ES)  č. 

2201/2003 ze dne 27.11.2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a dále také nařízením Rady (ES) č. 

805/2004  ze  dne  21.4.2004,  kterým  se  zavádí  evropský  exekuční  titul  pro  nesporné 

nároky. 

V případě,  že  nebude  zajištěna  vykonatelnost  žádným  ze  způsobů  uvedených 

výše, je možné vynutit povinnosti stanovené v mediační dohodě stejným způsobem jako 

 
96 DVOŘÁK, Bohumil. § 99 Soudní smír, In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád: Praktický 
komentář. Wolters Kluwer ČR, 2016 [cit. 15.2.2020]. Dostupné v systém ASPI pod KO99_p11963CZ. 
97 Odměna  notáře  za  sepis  notářského  zápisu  je  stanovena  vyhláškou  č.  196/2001  Sb.,  o  odměnách  a 
náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), který vychází 
z tarifní hodnoty, když si notář účtuje 2/3 z následující částky (nejméně však 1.000,- Kč): 
- z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty si notář účtuje  2%,  
- z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 1,2 %, 
- z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0,6 %,  
- z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0,3 %, 
- z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0,2 %, atd. 

98 HOLÁ, Lenka a kolektiv. Mediace a možnosti využití v praxi. Vydání první. Praha: Grada Publishing, 
a.s., 2013, s. 398. 



54 
 

z kterékoliv jiné smlouvy, tj. v soudním nebo správním řízení, kde uzavřená mediační 

dohoda bude představovat důkazní prostředek.  

Na závěr je potřeba ještě uvést, že mediační dohoda nepodléhá mlčenlivosti, i 

když se jedná o dokument, který vznikl v rámci mediačního řízení. Proto může mediační 

dohoda sloužit jako důkazní prostředek v řízení soudním či správním, či jako podklad pro 

zápis do příslušného registru (např. katastr nemovitostí), popř. se s jejím obsahem mohou 

seznamovat další subjekty, jež nejsou stranami sporu.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 37-39. 
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5. Odpovědnost mediátora 

Při přípravě ZoM se většina členů pracovní skupiny shodla na tom, že by mediátor 

neměl být odpovědný za soulad mediační dohody s platným právem. Tento přístup byl 

také podpořen situací v zahraničí, kde mediátoři tuto odpovědnost také nemají. Proti 

tomuto názoru však vystupovali zástupci České advokátní komory, kteří požadovali tuto 

odpovědnost za soulad s platným právem ustanovit u mediátorů, kteří jsou současně 

advokáty. Nakonec však byl tento požadavek odmítnut především z důvodu stanovení 

rozdílných podmínek pro různé skupiny mediátorů, tedy odpovědnost za obsah mediační 

dohody zůstala pouze a jen na účastnících konfliktu. 

V případě porušení povinností mediátora a následně vzniklé škody se bude 

odpovědnost mediátora za škodu řídit obecnou úpravou odpovědnosti za škodu 

zakotvenou v § 2894 a násl. občanského zákoníku. Mediátor poskytuje odborné služby a 

rady, které samozřejmě mohou způsobit škodu, proto by měl být v rámci své činnosti 

obezřetný. Při přípravě ZoM bylo debatováno o povinném pojištění profesní 

odpovědnosti mediátorů, nakonec však byla z ekonomických důvodů přijata varianta 

týkající se pojištění dobrovolného. Horáček má za to, že ustanovení § 2950 občanského 

zákoníku, které zobecňuje odpovědnost definovanou různými právními předpisy: „kdo se 

hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak 

vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo 

dovednosti,“ se vztahuje i na mediaci.100 Proto považuje sjednání pojištění profesní 

odpovědnosti mediátorům za více než žádoucí. I mediátoři, kteří jsou současně advokáty 

a kteří mají povinné pojištění z výkonu jejich činnosti jako advokátů, si budou muset 

sjednat pojištění zvláštní, které se bude vztahovat na výkon činnosti mediátora. Povinné 

pojištění advokátů totiž na výkon činnosti mediátora použít nelze. Vzhledem k tomu, že 

mediátor není za obsah mediační dohody odpovědný, není možné, aby si mediátoři 

stanovili předmětem pojištění soulad obsahu mediační dohody s platným právem.101 

ZoM v § 26 odst. 2 stanovuje taxativní výčet správních deliktů, kterých se dopustí 

mediátor, pokud poruší své zákonné povinnosti zakotvené v § 3, 8, 9, 18 a 22 ZoM. Co 

se týče zavinění, pro vznik deliktní odpovědnosti mediátora postačuje nedbalost. 

 
100 HORÁČEK, Vít. Mediace ve velkých advokátních kancelářích. Bulletin advokacie. Praha: Česká 
advokátní komora, 2013, č. 6, s. 38. 
101 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 47. 
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Mediátor se tedy dopustí správního deliktu v případě, že: 

• poruší povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu – 

povinnost mlčenlivosti platí i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení 

mediace. 

• bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu o skutečnostech, pro 

které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich 

zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti - výše pokuty (tj. 

100.000,- Kč) má za cíl motivovat mediátora k nestrannosti a nezávislosti, tedy 

k tomu, aby byl ke stranám konfliktu maximálně otevřený. 

• nestvrdí svým podpisem mediační dohodu – ZoM stanovuje povinnost 

mediátora nejen mediační dohodu podepsat, ale také vyznačit datum, kdy byla 

uzavřena – neuvedením data uzavření mediační dohody se ale mediátor správního 

deliktu nedopouští. Pokud však toto datum na mediační dohodě chybí, chybí jedna 

z podstatných náležitostí dohody, a tudíž se nejedná o dohodu, která způsobuje 

ukončení mediace. Cholenský je toho názoru, že by i toto porušení povinnosti 

mediátora uvést datum uzavření mediační dohody mělo být považováno za 

správní delikt. 

• nevydá stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, kdy bylo stranám 

konfliktu doručeno prohlášení dle § 6 odst. 3 písm. b) nebo c) ZoM, tj. 

prohlášení o ukončení mediace. 

• provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu s podmínkami 

stanovenými ZoM  

• neoznámí stranám konfliktu, že mu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu 

činnosti mediátora 

Za tyto uvedené správní delikty je možné mediátorovi uložit pokutu do maximální 

výše 100.000,- Kč. 

Nyní uvádíme správní delikty, za jejichž spáchání hrozí mediátorovi pokuta do 

maximální výše 50.000,- Kč: 
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• nevydá stranám konfliktu potvrzení, že v případě nařízeného setkání s 

mediátorem splnily svoji povinnost – mediátor je povinen toto potvrzení vydat 

automaticky, tj. bez předchozí žádosti. 

• nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o 

tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci, 

• nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran 

konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat, 

• poskytne právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci 

nebo činil kroky k přípravě mediace, i když je jinak k jejich poskytování 

oprávněn – právní službu nepředstavuje vyjádření právního názoru mediátora na 

věc, popř. na její dílčí otázku. Dle Cholenského se zákaz poskytování právní 

služby nemůže vztahovat na sepis mediační dohody, kterou strany konfliktu žádají 

po mediátorovi sepsat. 

• neoznámí Ministerstvu spravedlnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 15 dnů, změnu údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresy 

místa trvalého pobytu a adresy místa podnikání, 

• neoznámí Ministerstvu spravedlnosti skutečnosti, které jsou důvodem k jeho 

vyškrtnutí ze seznamu podle § 22 odst. 2 písm. c), d) ZoM, a to nejpozději do 

15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl – jedná se o situace, kdy hostujícímu 

mediátorovi bylo jiným členským státem odejmuto oprávnění vykonávat činnost 

srovnatelnou s činností mediátora, a o situaci, kdy byl mediátor zapsán do 

seznamu, ačkoliv nesplňoval některou z podmínek pro tento zápis do seznamu.102 

Všechny tyto správní delikty, jež jsou shrnuty shora, projednává v prvním stupni 

Ministerstvo spravedlnosti podle správního řádu. Mediátorova odpovědnost za správní 

delikty zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se Ministerstvo spravedlnosti dozví 

o spáchání správního deliktu, a přesto správní řízení nezahájí, nejpozději však 

odpovědnost mediátora zaniká do tří let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán. 

Z uvedeného plyne, že uvedená jedno roční lhůta je lhůtou subjektivní a tříletá lhůta 

 
102 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 176-179. 
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lhůtou objektivní, tedy po jejich uplynutí již nelze řízení s mediátorem zahájit. 

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti o spáchání správního deliktu je pak v případném 

občanském soudním řízení soud dle § 135 o.s.ř. vázán, neboť skutečnost, že mediátor 

spáchal správní delikt, není sama o sobě předmětem civilního řízení. Civilní soud si 

nemůže sám řešit jako otázku předběžnou, zda došlo ke spáchání správního deliktu – soud 

musí vyčkat na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti a pakliže toto řízení před 

Ministerstvem spravedlnosti nebylo dosud zahájeno, může dát k zahájení podnět a sám 

řízení přerušit. Rozhodnutí o deliktu pak následně představuje důkaz v civilním soudním 

řízení.103 Lavický se však k vázanosti civilního soudu rozhodnutím, jímž správní orgán 

vyslovil, že byl spáchán správní delikt, vyjadřuje následovně: „Taková úprava je však 

krajně pochybná, neboť správnost skutkových zjištění je v těchto řízeních garantována na 

daleko nižší úrovni než v řízení soudním. Ústavní konformnost takové úpravy zajišťuje 

patrně jedině možnost soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů ve správním 

soudnictví nebo v řízení podle části páté občanského soudního řádu.“104  

ZoM stanovuje ještě jednu sankci, a to sankci vyškrtnutí mediátora ze seznamu 

mediátorů za to, že závažným způsobem nebo opakovaně i přes písemné upozornění 

Ministerstva spravedlnosti porušil povinnosti stanovené ZoM. Tato sankce se nenachází 

v hlavě III ZoM, jež upravuje správní delikty fyzických a právnických osob vzniklých 

v souvislosti s mediací, ale v ustanoveních týkajících se zániku oprávnění mediátora (tj. 

§22 ZoM). K vyškrtnutí mediátora ze seznamu mediátorů však může dojít pouze 

v případech, kdy mediátor porušuje své povinnosti:  

• závažným způsobem – ZoM tedy vyžaduje vysokou intenzitu porušení 

povinností, nebo 

• opakovaně – mediátor porušil své povinnosti více než dvakrát, 

• i přes písemné upozornění Ministerstva spravedlnosti – mediátor musí být 

na porušování svých zákonných povinností upozorněn písemně.105 

Vše výše uvedené ohledně správních deliktů se však nevztahuje na mediátory – 

advokáty, ti jsou totiž kárně odpovědni České advokátní komoře ve smyslu zákona o 

 
103 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 132-133. 
104 LAVICKÝ, Petr. § 135 Prejudiciální otázky, In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský soudní řád: 
Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, 2016 [cit. 20.2.2020]. Dostupné v systém ASPI pod 
KO99_p11963CZ. 
105 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 114-115. 
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advokacii, a to za kárné provinění (§ 49b), kterým se rozumí úmyslné nebo nedbalostní 

zaviněné porušení povinností, které stanovuje mediátorovi ZoM. Sankce postihující 

mediátora – advokáta stanovuje zákon o advokacii taxativně (napomenutí, veřejné 

napomenutí, pokuta až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným 

právním předpisem, dočasný zákaz poskytování služeb mediátora uložený na dobu 6 

měsíců až 5 let). Při porovnání těchto sankcí se sankcemi, které hrozí mediátorovi, jež 

v seznamu advokátů zapsán není, lze spatřovat jistou nerovnost v přísnosti těchto sankcí. 

Důvodnost této odlišné úpravy pro různé skupiny mediátorů však zákonodárce 

nevysvětlil a stěží lze nalézt příčinu, proč tomu tak je. Mediátorovi, který není advokátem, 

může Ministerstvo spravedlnosti uložit „pouze“ pokutu do 50.000,- Kč, resp. 100.000,- 

Kč, když ještě existuje liberační pravidlo zakotvené v ZoM, dle kterého nebude mediátor 

odpovídat za správní delikt, jestliže prokáže vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. 

Mediátora – advokáta mohou postihnout za kárné provinění tyto sankce:  

- napomenutí – jedná se o nejmírnější sankci, která může být uložena. Napomenutí 

je vykonáno dnem, kdy nabylo právní moci. 

- veřejné napomenutí – předseda ČAK vykoná veřejné napomenutí jeho 

uveřejněním ve Věstníku ČAK. Z důvodu informovanosti o této sankci 

prostřednictvím Věstníku ČAK má sankce také výchovný účel. Z důvodu finanční 

náročnosti se však k této sankci přistupuje zcela výjimečně. 

- pokuta do stonásobku minimální měsíční mzdy – minimální měsíční mzdu 

stanovuje nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 

vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí, když s účinností od 1.1.2020 došlo k jejímu 

navýšení na 14.600,- Kč. Mediátor – advokát tedy může dostat pokutu až do výše 

1.460.000,- Kč. 

- dočasný zákaz poskytování služeb mediátora na dobu 6 měsíců až 5 let – jedná 

se o nejpřísnější sankci, kterou lze mediátorovi – advokátovi uložit. Oproti 

předchozím sankcím nelze takto sankcionovat hostujícího mediátora. Dle 

Kovářové může kárný senát přikročit k uložení takové sankce, pokud by se 
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„jednalo o zásadní porušení ZoM kombinované s odmítavým přístupem advokáta, 

který  by  nejen  nebyl  schopen  kritického  pohledu  na  své  provinění,  ale  ani  by 

s kárným senátem nespolupracoval, ignoroval by předvolání k jednání, nezaslal 

by podklady, apod.“ O uložení tohoto kárného opatření (nikoli o vedení kárného 

řízení)106 musí  ČAK  informovat  Ministerstvo  spravedlnosti,  aby  mohlo  učinit 

příslušná opatření týkající se dočasné ztráty způsobilosti mediaci vykonávat, tj. 

mediátora – advokáta  ze  seznamu  mediátorů  vyškrtnout.  Nutno  podotknout,  že 

zákonodárce byl při stanovování této sankce pro mediátora – advokáta přísnější 

než při stanovování sankce pro samotného advokáta, neboť těm lze uložit zákaz 

výkonu advokacie maximálně do tří let.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 ČAK musí ctít presumpci neviny, na níž je založen trestní řád, a to vzhledem k § 35e zákona o advokacii, 
který stanovuje, že se v kárném řízení použije přiměřeně ustanovení trestního řádu. 
107 KOVÁŘOVÁ,  Daniela.  §  49b  Kárná  odpovědnost  mediátora,  In:  KOVÁŘOVÁ,  Daniela  a  kolektiv. 
Zákon o advokacii: Komentář. Wolters Kluwer ČR, 2017 [cit. 10.1.2020]. Dostupné v systém ASPI pod 
KO85_1996CZ. 
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6. Vybrané otázky platné právní úpravy 

6.1 Odměňování mediátorů 

Mediátor má dle ZoM právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na 

náhradu sjednaných hotových výdajů. Ustanovení o odměně představuje dle § 4 odst. 2 

ZoM povinnou náležitost smlouvy o provedení mediace. Smluvní strany si ale mohou 

také ujednat, že mediátor bude provádět mediaci bezplatně. Pokud však nebude 

bezplatnost ujednána ve smlouvě o provedení mediace, je mediace vždy úplatná. Jak již 

bylo řečeno, mediátor má kromě odměny také nárok na náhradu sjednaných hotových 

výdajů. Těmito hotovými výdaji se ale rozumí pouze výdaje sjednané, nikoli jakékoli 

výdaje, které mediátorovi v souvislosti s výkonem jeho činnosti vzniknou. Z uvedeného 

vyplývá, že pokud nejsou tyto hotové výdaje sjednány, platí, že jsou součástí odměny. 

ZoM v § 10 odst. 1 ZoM uvádí demonstrativní výčet možných hotových výdajů, jsou jimi 

například cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Není ale 

vyloučeno, že mediátorovi mohou vznikat výdaje další, například náklady za pronájem 

prostor sloužících k provádění mediace, aj. Dle Cholenského může být řešením takovéto 

situace sjednání paušálu pro úhradu těchto hotových výdajů s účastníky konfliktu, jako 

se s tím můžeme setkat například u advokátů v souvislosti s jejich advokátním tarifem 

(vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb).108 V případě, že se na procesu mediace účastní další osoby (např. znalci, 

tlumočníci), je doporučováno, aby v rámci zachování neutrality náklady na činnost těchto 

osob byly součástí hotových výdajů mediátora, nikoliv aby byla činnost těchto osob 

hrazena účastníky sporu odděleně.109 

 Mediátor může na počátku mediace požadovat od stran konfliktu také přiměřenou 

zálohu na odměnu za provedenou mediaci (§ 10 odst. 1 ZoM), jejíž úhrada může mít vliv 

na součinnost stran či celkově na jejich zájem o celý proces mediace. Na uvedené 

navazuje také § 6 odst. 2 ZoM, dle kterého může mediátor již zahájenou mediaci ukončit, 

pokud některá ze stran sjednanou zálohu nesloží. Z tohoto ustanovení plyne, že mediátor 

 
108 CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Vydání první. Praha: 
Linde Praha, 2013, s. 58-59. 
109 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 56. 
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může již zahájenou mediaci ukončit pro nesložení zálohy, ale pouze v případech, když je 

záloha mezi účastníky sporu a mediátorem sjednána.110 

Podíl účastníků konfliktu na úhradě sjednané odměny mediátora a sjednaných 

hotových výdajů stanovuje ZoM dispozitivně, tedy pokud není v samotné smlouvě o 

provedení mediace sjednáno jinak, dělí se strany o úhradu rovným dílem. V případě, že 

je mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu (zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), náleží mu vedle odměny za provedenou 

mediaci a náhrady hotových výdajů, také náhrada za daň z přidané hodnoty, když 

základem pro výpočet této daně je jak odměna mediátora, tak i náhrada hotových 

výdajů.111 Povinnost mediátora sdělovat předem stranám sporu mediátorovo plátcovství 

daně z přidané hodnoty není zákonem stanovena, ale vzhledem k tomu, že platbou této 

zákonem stanovené daně dochází k navýšení celkových nákladů za mediaci, považujeme 

za vhodné tak učinit. 

Současná právní úprava neřeší úhradu nákladů při tzv. causech, tj. při oddělených 

jednání s účastníky sporu. Grygar má za to, že úhradu nákladů při těchto oddělených 

jednáních je více než vhodné zakotvit přímo do smlouvy o provedení mediace, aby 

účastník konfliktu nebyl nucen hradit náklady odděleného jednání své protistrany.112  

Odměna mediátora může být určena různě, avšak s ohledem na základní principy 

mediace, jakými jsou především nezávislost a nestrannost mediátora, existují tyto typy 

určení odměny:  

1) časová odměna – hodinová, půldenní, denní. Dle Cholenského však ani tento 

způsob odměny není bez vlivu na nezávislost mediátora, neboť ten může být motivován, 

aby celý proces natahoval za účelem získání větší odměny. 

2) paušální odměna, kdy mediátor obdrží částku za celou mediaci. Zde však také 

může dojít k vlivu na nezávislost mediátora – ten oproti odměně specifikované v odst. 1) 

může mít zájem na tom, aby závěru mediačního procesu dosáhl co nejrychleji. 

3) odměna závislá na hodnotě předmětu – výpočet této odměny lze přirovnat 

k výpočtu odměn advokátů dle Ústavním soudem zrušené vyhlášky Ministerstva 

 
110 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 55. 
111 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 58. 
112 GRYGAR, Jiří. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory podle stavu k 1.1.2014. 
Vydání první. Praha: Leges, 2014, s. 56-57. 
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spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za 

zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů 

v občanskému soudním řízení. 

4) odměna za úspěch – řada etických kodexů považuje tento způsob stanovení 

odměny za nepřípustný, a to z důvodu zásahu do nezávislosti a nestrannosti mediátora. 

Dle Peppeta odměna za úspěch stanovená v podobě podílu na výsledné částce může mít 

eventuální možnost vlivu na nestrannost a nezávislost mediátora v tom, že jeho zájmem 

může být dosažení co nejvyšší částky, ze které se následně bude počítat jeho výsledná 

odměna. Oproti tomu ke stanovení odměny spočívající v předem pevně stanoveném 

bonusu za úspěch uvádí, že „zájem mediátora na získání tohoto bonusu, tedy dovedení 

stran k dohodě, není v konfliktu se zájmem žádné ze stran, neboť ty svůj zájem na hledání 

a eventuálním uzavření mediační dohody projevily již zahájením mediace“.113 

Speciální úprava odměny v rámci soudem nařízeného prvního setkání 

s mediátorem je upravena níže v článku 6.2 této práce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 30-32. 
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6.2 Soudem nařízené první setkání s mediátorem  

Soud může první setkání s mediátorem nařídit dle ustanovení § 100 odst. 2 o.s.ř., 

je-li to účelné a vhodné, v rozsahu 3 hodin a na dobu nejdéle 3 měsíců přerušit soudní 

řízení. Proti usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem není odvolání přípustné, 

proto by měl soudce bedlivě zkoumat, zda je nařízení prvního setkání pro strany sporu 

přínosné, resp. účelné a vhodné. Existuje případ z praxe, kdy soud nařídil první setkání 

s mediátorem ve sporu o zaplacení peněžité částky ve výši 900 Kč, když následně 

samotné náklady prvního setkání s mediátorem značně převyšovaly žalovanou částku.  

Z porovnávání Přehledů o průběhu řízení v občanskoprávních věcech, které každoročně 

vydává Ministerstvo spravedlnosti, jsme zjistili, že soudy každým rokem čím dál více 

institut prvního setkání využívají. Zjištěná data jsme zavedli do tabulky č. 2, ve které jsme 

v prvním sloupci uvedli celkový počet sporů za daný rok, čísla ve druhém sloupci 

znázorňují počet nařízených prvních setkání v daném roce a poslední sloupec obsahuje 

poměr takto nařízených prvních setkání k celkovému počtu soudních řízení. 

 

Tabulka č. 2: Nařízená první setkání s mediátorem ve vztahu k celkovému počtu soudních sporů 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 114 

 

Zvyšující se počet nařízených setkání lze přičítat také tomu, že velká část soudců 

prochází pravidelnými školeními, které pořádá Justiční akademie čtyřikrát za rok, a také 

možnosti absolvovat on-line kurz, ve kterém se mohou soudci seznámit s mediačním 

řízením a pochopit tak úlohu a povinnosti samotného mediátora. Z grafu č. 4 níže můžeme 

vyčíst, že se postupně zvyšuje i množství uzavřených mediačních dohod a smírů. 

Navrátilová shrnuje, že první setkání může působit pozitivně i v těchto oblastech: „Díky 

setkání s mediátorem dochází k pozitivním změnám ve vývoji sporu, ať už v podobě 

uzavření dohody, zpětvzetí návrhu, nebo alespoň zklidnění emocí účastníků a zlepšení 

 
114 Přehledy o průběhu řízení v občanskoprávních věcech, Krajské a okresní soudy – počet věcí, za období 
2015 až 2018 [online]. infoData, Statistika a výkaznictví, justice.cz [cit. 13.9.2020]. Dostupné z: 
https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html 

 
celkový počet  

soudních sporů 
nařízená první setkání  

s mediátorem 
procentuální  

vyjádření 
2015 502915 315 0,06 % 
2016 432025 658 0,15 % 
2017 390152 894 0,23 % 
2018 415647 1256 0,30 % 
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náhledu na jejich procesní postavení.“ Mediační dohoda je považována pouze za jednu 

z možností, jak může být první setkání zakončeno, dle Šiškové může být významná také 

tzv. dohoda o nedohodě, tedy situace, kdy si strany ujasní, že jejich cílem je dosažení 

autoritativního rozhodnutí soudu.115 

 

 

Graf č. 4: První setkání s mediátorem a mediační dohody/smír za období 2015 až 2019, civilní 
agenda, okresní a krajské soudy 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti  
 

Pokud se zaměříme na zkušenosti okresních soudů s prvním setkáním 

s mediátorem, můžeme konstatovat, že tyto zkušenosti za zkoumané období let 2015 až 

2019 jsou u každého soudu různé. Soudci sedmi okresních soudů (tj. Okresní soud 

v Kolíně, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Strakonicích, Děčíně, Chrudimi a Rychnově 

nad Kněžnou) tohoto institutu nikdy nevyužili. Naopak nejvíce v nařízených prvních 

setkáních dominuje jižní Morava, a to Brno – město s neuvěřitelnými 838 případy, 

 
115 ROSŮLKOVÁ, Jana. Češi se učí řešit spory dohodou. Právní rádce. Praha: Economia, 2019, č. 9, s. 6-
8. 
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Břeclav s 374 případy a Hodonín s 260 případy.116 O to větší paradox tyto čísla 

představují, když například v Břeclavi mají sídlo pouze 2 zapsaní mediátoři a v Hodoníně 

žádný z nich.117 Z ostatních soudů nařídily první setkání v hojném počtu také Obvodní 

soud pro Prahu 4 (376 případů) a Obvodní soud pro Prahu 6 (225 případů). Na základě 

výzkumu, který prováděli Holá, Fiedor a Urbanová, o souvislosti mezi vytížeností soudců 

a frekvencí využívání prvního setkání, se předpoklad, že první setkání budou více 

využívat více vytížení soudci, nepotvrdil. Dle těchto autorů se lze domnívat, že institut 

prvního setkání využívají spíše soudci, kteří mají menší nápad, a tím více času k analýze 

konkrétního případu, zda je ten či onen případ vhodný pro mediaci. Dále se dle jejich 

výzkumu ukazuje, že soudy, které nejvíce uplatňují první setkání, mají rozdílnou 

strukturu typů sporů.118 Dle Fryštenské může být také příčinou odlišného přístupu soudů 

k nařízení návštěvy mediátora nepochopení či nedůvěra k tomuto institutu a z toho právě 

plynoucí nedostatečná aplikace § 100 odst. 2 o.s.ř.119 Za účelem, aby soudci ve své praxi 

aplikovali první setkání ve větším rozsahu, ustanovil v roce 2016 ministr spravedlnosti 

Robert Pelikán pracovní skupinu k mediaci složenou ze 14 odborníků na mediaci a ze 

zástupců významných institucí, jež má na starost rozvoj a systémovou práci v oblasti 

mediace a profese mediátora.120 Tato pracovní skupina vytvořila dokument nazvaný 

Diagnostika případu mediace pro soudce, který je přístupný na webových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti,121 a který obsahuje dotazník pro soudce spolu s návodem, jak 

výsledky z dotazníku interpretovat a následně určit, zda je skutečně vhodné v tom kterém 

případě odkázat strany na mediaci. Tento dokument byl doručen všem krajským soudům, 

aby se s ním soudci krajského soudu a okresních soudů v jeho působnosti seznámili. 

Na základě dalších statistických dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti lze 

konstatovat, že nejvytíženější oblastí v letech 2016 až 2019, ve které soud nejvíce 

 
116 Data poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvem 
spravedlnosti, zaměstnankyní Mgr. Kateřinou Hamáčkovou, vedoucí oddělení organizace justice a resortní 
výchovy, odbor organizace justice, ke dni 14.9.2020. 
117 Seznam mediátorů [online]. justice.cz [cit. 20.9.2020]. Dostupné z: http://mediatori.justice.cz 
118 HOLÁ, Lenka, FIEDOR, David, URBANOVÁ, Martina. První setkání se zapsaným mediátorem na 
základě prostorové analýzy míry jeho využívání v České republice. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2019, č. 9, s. 882-886. 
119 FRYŠTENSKÁ, MARCELA. Mediace a ekonomická analýza práva. Právník. Praha: Ústav státu a práva 
AV ČR, 2017, č. 9, s. 806. 
120 HOLÁ, Lenka, URBANOVÁ, Martina a kolektiv. Právní a sociální aspekty mediace v České republice. 
Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 97. 
121 Diagnostika případů mediace pro soudce [online]. justice.cz [cit. 18.9.2020]. Dostupné z: 
https://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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nařizoval první setkání, byla oblast vypořádání společného jmění manželů, tj. konkrétně 

v 565 případech. Následovala oblast sporů vzniklých ze smluv o dílo a z bezdůvodného 

obohacení. Shodný počet případů prvního setkání s mediátorem bylo nařízeno ve sporech 

týkajících se spoluvlastnictví, tj. oddělení, rozdělení nebo zrušení spoluvlastnictví, a ve 

sporech  týkajících  se  určení  vlastnického  práva.  Z grafu  č.  5  plyne,  že  ostatní  z deseti 

nejčastějších sporů z hlediska aplikovatelnosti institutu prvního setkání s mediátorem se 

pohybují okolo 4 a 5 %, což oproti dominujícímu vypořádání společného jmění manželů 

představuje  cca  80  případů  za  zkoumané  období.

 

Graf č. 5: Deset nejčastějších předmětů občanskoprávních sporů, ve kterých bylo nařízeno první setkání 
s mediátorem, a to v letech 2016-2019 

Zdroj dat: Ministerstvo spravedlnosti 

 

V našem  právním  řádu  neexistuje  ustanovení,  které  by  stanovovalo  povinnost 

mediátorovi nařízené  první  setkání  provést,  může  mu  v tom  například  zabránit  jeho 

pracovní  vytíženost,  konflikt  zájmů,  či  nedostatečná  odborná  znalost  dané 

problematiky.122 Z dikce předmětného ustanovení § 100 odst. 2 o.s.ř. plyne, že soud může 

nařídit  první  setkání  pouze  se  zapsaným  mediátorem,  nikoliv  s mediátorem,  který 

vykonává svoji činnost mimo rámec působnosti ZoM. Předseda senátu může nařídit první 

setkání s mediátorem již v rámci přípravného jednání, když tuto možnost zakotvuje § 114 

odst. 3 písm. c) o.s.ř. Odměna takovéhoto mediátora patří mezi náklady soudního řízení 

(§  137  odst.  1 o.s.ř.),  a  proto  odmítne-li  se  účastník  bez  vážného  důvodu  (vážným 

důvodem  je  míněn  například  úraz  či  nemoc)  zúčastnit  prvního  setkání  s mediátorem 

 
122 BŘÍZA,  Petr,  GANTNER,  Filip. První  setkání  se  zapsaným  mediátorem  z pohledu  praxe. Bulletin 
advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, č. 4, s. 25. 
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nařízeného soudem, nemusí soud dle ustanovení § 150 o.s.ř. výjimečně náhradu nákladů 

takovémuto  účastníkovi  zcela  nebo  zčásti  přiznat.  Cílem  tohoto  ustanovení o.s.ř. je 

motivovat  účastníky,  aby  svůj  spor  vyřešili  mimosoudně  a  docházelo  tak  k naplnění 

jednoho z cílů, které si mediace vytyčila, a to odbřemenění soudů. 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí také stanovuje v § 13 

odst.  1  písm.  d) možnost  prvního  setkání  s mediátorem,  toto  setkání  však  není 

nařizováno, ale ukládáno jako povinnost dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným 

za výchovu dítěte. V daném případě je však uložení dané povinnosti dáno do působnosti 

obecního úřadu s rozšířenou působností a až v případě, že tak obecní úřad s rozšířenou 

působností neučiní, může o prvním setkání s mediátorem rozhodnout soud. Otázkou však 

zůstává,  zda  se  speciální  úprava  odměny  mediátora,  která  je  popsána  níže,  uplatní  i  v 

těchto případech,  kdy  první  setkání  s mediátorem  ukládá  obecní  úřad  s rozšířenou 

působností, tedy orgán veřejné moci. Dle názoru Brzobohatého, Polákové a Horáčka by 

se speciální úprava z hlediska systematického a logického uplatnit měla, avšak de lege 

ferenda doporučují úpravu formulace předmětných ustanovení právních předpisů tak, aby 

nedocházelo k výkladovým nesrovnalostem. 

 Strany  sporu  se  mohou  s mediátorem  na  výši  odměny  v případě  nařízeného 

prvního setkání soudem dohodnout, dohoda ale může znít také tak, že mediátor provede 

první setkání zcela bezplatně. Pokud není výše odměny předmětem dohody, použije se 

dle §  10  odst.  3  ZoM  výše  odměny  stanovená  prováděcím  právním  předpisem,  tedy 

vyhláškou  č.  277/2012  Sb.,  o  zkouškách  a  odměně  mediátora,  která  je  účinná  od 

1.9.2012. Tato Vyhláška konkrétně v § 15 stanovuje výši odměny mediátora 400 Kč za 

každou  započatou  hodinu. Odměnu  hradí  účastníci  sporu  opět  rovným  dílem  dle 

ustanovení  §  10  odst.  3  ZoM  a  v případě,  že  je  mediátor  plátcem  daně  z přidaného 

hodnoty,  náleží  mu  též  náhrada  za  tuto  daň,  tedy  maximálně  600  Kč  +  daň  z přidané 

hodnoty pro každou ze stran sporu. Za účastníka, který je osvobozen od placení soudních 

poplatků v souladu s § 140 o.s.ř., platí odměnu mediátora stát. Dojde-li tedy k osvobození 

účastníka  od  placení  soudních  poplatků,  náleží  mediátorovi  odměna  dle  Vyhlášky,  i 

kdyby byla dohoda stran sporu o výši odměny zcela jiná.123  

Pevná  výše  odměny  mediátora  za  první  setkání  s ním  byla  zvolena  především 

z těchto důvodů: 

 
123 BRZOBOHATÝ, Robin, POLÁKOVÁ, Lenka a HORÁČEK, Tomáš. Rukověť mediátora aneb co je 
dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 122-123. 
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a) Vzhledem k tomu, že proti usnesení o nařízení prvního setkání 

s mediátorem nelze podat odvolání, mohlo by v případě smluvního 

stanovení odměny docházet k situacím, kdy by se některá ze stran mohla 

rozhodnout z důvodu výše odměny mediace neúčastnit.  

b) V případě neexistence regulace by bylo nemožné určit výši odměny za 

účastníka, který je osvobozen od soudních poplatků, a odměnu za něj hradí 

stát. 

c) Účastníci jsou motivováni, aby svůj spor vyřešili pokud možno co 

nejrychleji, tedy v době, kdy odměnu ještě reguluje stát.124 

Otázkou však zůstává, zda odměna ve výši 400 Kč za hodinu je pro mediátora 

dostatečná? Tato částka mnohdy nepokryje ani hotové výdaje, o to více, když mediátor 

musí také například zaplatit náklady za pronájem prostor nutných k jednání se stranami 

sporu, daň z příjmu, aj.125  

Český právní řád žádným způsobem neřeší možnosti mediátorovy obrany, pokud 

mu některý z účastníků konfliktu odměnu neuhradí. Povinnost státu takto hradit odměnu 

za účastníky konfliktu, kteří svoji povinnost nesplní, také neexistuje, a to ani v případech, 

kdy první setkání s mediátorem nařídí soud, který konkrétního mediátora také vybere. 

Ustanovení § 140 odst. 3 o.s.ř., které upravuje úhradu mediátorovy odměny státem, se 

týká pouze účastníků osvobozených od soudních poplatků, nikoli účastníků, kteří 

z jakéhokoli jiného důvodu odměnu mediátorovi nezaplatí. Není však vyloučeno, že se 

soudní praxe obrátí k řešení spočívajícímu v úhradě odměny i za účastníka konfliktu, 

který od soudních poplatků osvobozen není, a k následnému uplatnění postupu dle § 148 

odst. 1 o.s.ř. Toto zákonné ustanovení (§ 148 odst. 1o.s.ř.) upravuje právo státu na 

náhradu nákladů řízení, které platil, proti účastníkům, u kterých nejsou dány předpoklady 

pro osvobození od soudních poplatků. V současné době je však potřeba přijmout závěr, 

že je na mediátorovi, aby si odměnu, která mu náleží, vymohl sám přímo po účastnících.  

Skládání zálohy mediátorovi účastníky sporu v rámci prvního setkání zákon také 

nestanovuje, zároveň však tuto možnost ani nevylučuje. Proto i na takovéto úhradě zálohy 

se mohou účastníci konfliktu spolu s mediátorem dohodnout. V takovémto případě se 

 
124 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 263-264. 
125 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 30. 



70 
 

však neuplatní oprávnění mediátora zakotvené v § 6 odst. 2 ZoM, a to oprávnění 

odmítnout provedení prvního setkání z důvodu neuhrazení sjednané zálohy.126 

Proti všem výhodám prvního setkání a vzrůstající tendenci jeho užití však stále 

stojí věcný záměr nového civilního soudního řádu, který tento institut z civilního řádu 

soudního zcela vyřazuje. Autoři věcného záměru se k vyřazení tohoto institutu vyjadřují 

v tom smyslu, že jimi vytvořený dokument nepodceňuje možnosti alternativního řešení 

sporů, avšak první setkání zakotvené v §100 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 150 o.s.ř. (hrozba 

sankce v oblasti nákladů řízení v případě neúčasti na prvním setkání) je podle nich 

v rozporu s dobrovolnou povahu alternativních způsobů řešení sporů. Tvrdí, že strany 

sporu mají ústavně zaručené právo na soudní ochranu a toto právo nelze omezovat. Dále 

tvrdí, že zahraniční zkušenosti s povinnou mediací ukazují, že pokud strany o mediaci 

nejeví zájem, efektivnost mediace klesá a jejím nařizováním vznikají průtahy v řízení.127  

Nesouhlas s tímto věcným záměrem vyslovují mediátoři, ale i soudci, ba dokonce 

i Ministerstvo spravedlnosti. Argumentují tím, že k žádnému narušení principu 

dobrovolnosti v případě užití tohoto institutu nedochází, protože první setkání 

nepředstavuje mediaci jako takovou. Cílem tohoto setkání je pouze seznámit účastníky 

sporu s institutem mediace, s tím, jak celý proces probíhá a jak jim může být v jejich 

situaci nápomocen. Strany se pak mohou samy rozhodnout, zda mediaci podstoupí, či 

nikoliv. Samotná mediace je zahájena až dnem uzavření smlouvy o provedení mediace a 

ne již vydáním usnesení soudu o nařízení prvního setkání s mediátorem.128 Dokonce 

v zahraničí, konkrétně například ve Velké Británii či Rakousku, je zakotvena u některých 

typů sporů povinnost podrobit se před samotným řízením u soudu mediaci. Doležalová 

odstranění prvního setkání s mediátorem z o.s.ř. považuje za „politováníhodné, když sami 

navrhovatelé, znalci zákona, neznají rozdíl mezi soudem nařízeným prvním setkáním 

stran s mediátorem, které slouží šíření osvěty, vysvětlení principů mediace a posouzení 

její vhodnosti na daný spor a mediací samotnou, která je vždy a pouze dobrovolná. 

Žádnou povinnou mediaci náš právní řád nezná“. A to všechno přes to, že mediace má 

zhruba 80 % úspěšnost, tj. zhruba 80 % případů, které se na základě povinného poučení 

o mediaci dostaly dobrovolně k mediátorovi, se podařilo v rámci mediace vyřešit. 

 
126 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 56-58. 
127 LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin 
advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, č. 1, s. 11. 
128 CHOLENSKÝ, Robert. Jak odměnit mediátora, zejména za úspěšnou mediaci? Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2013, č. 6, s. 30. 
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Doležalová má dále za to, že se odstraněním tohoto institutu z právního řádu ČR 

dostáváme do problému s nenaplněním Směrnice, která členským státům ukládá efektivní 

zakotvení principů mediace do právních řádů. O to více, když trendem v celé Evropě, 

resp. na celém světě, je mimosoudní řešení sporů čím dál více upřednostňovat.129 Na 

podporu mediace bylo v minulých letech Evropskou unií vyčleněna nemalá suma 

finančních prostředků a uspořádáno několik osvětových kampaní. Doležalová k tomu 

dále uvádí, že vyloučením tohoto institutu z občanského soudního řádu by se odstranila 

jediná možnost, jak se může laická veřejnost o mediaci dozvědět, pohřbila by se tak 

kvalifikovaná snaha o dohodu.130 Na podporu prvního setkání bylo schváleno Stanovisko 

k obsahu nařízeného první setkání se zapsaným mediátorem ve smyslu ust. § 100 

odst. 2 o.s.ř.131, které vypracovala Pracovní skupina pro mediaci a které výslovně uvádí, 

že nařízené první setkání není mediací, jde o procesní nástroj soudu, který má pouze 

informativní, motivační, výchovný a preventivní charakter, a záleží vždy na zvážení 

konkrétního soudce, který musí jednotlivý případ posuzovat samostatně. Dále toto 

stanovisko řeší osobní přítomnost stran na prvním setkání, kdy lze připustit přítomnost 

právního zástupce, nikoliv však jím nahradit stranu sporu, a také povinnost mlčenlivosti, 

jež se na první setkání také vztahuje.  

K odstranění prvního setkání z o.s.ř. se vyjádřil také soudce Okresního soud 

v Kladně Randa, který apeluje na autory civilní řádu soudního. Tvrdí, že není pravdou, 

že by soudci o mediaci neměli zájem. Vypočítává výhody tohoto institutu, které spatřuje 

v tom, že mediace může velice ulehčit státnímu rozpočtu, účastníci mediačního řízení 

odcházejí po mediaci v zásadě usmířeni a relativně spokojeni. Má zkušenost, že mediace 

dokáže vyřešit i několik sporů najednou, pomáhá účastníkům obnovit nebo zachovat 

vztah do budoucna, odbřemenit soudy a samozřejmě také odpovídá závazkům České 

republiky vůči Evropské unii. Sám k září 2019 nařídil první setkání v 18 případech, když 

se tohoto institutu snaží užívat jen tam, kde ví, resp. očekává, že může mít smysl. Z těchto 

18 případů vstup mediačního prvku způsobil 87,5 % úspěšnost, k absolutní neochotě 

stran, na čemkoli se dohodnout, došlo pouze ve 2 z 18 případů. Tvrdí, že „snaha o smírné 

 
129 DOLEŽALOVÁ, Martina. Vraťte „první setkání s mediátorem“ do civilního řádu soudního!. Česká 
justice [online]. 2018 [cit. 15.4.2019]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/blog/vratte-prvni-setkani-
mediatorem-civilniho-radu-soudniho/ 
130 ROSŮLKOVÁ, Jana. Češi se učí řešit spory dohodou. Právní rádce. Praha: Economia, 2019, č. 9, s. 6-
8. 
131 Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem ve smyslu ust. § 100 odst. 2 
o.s.ř. [online]. justice.cz [cit. 18.9.2020]. Dostupné z: https://justice.cz/web/msp/vykladova-stanoviska-a-
cinnost-pracovni-skupiny-k-mediaci1?clanek=vykladove-stanovisko-k-obsahu-narizeneho-prvniho-
setkani-se-zapsanym-mediatorem 
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vyřešení sporu je ostatně i pro soud prioritní, z aktuální zákonné úpravy (§99 odst. 1, § 

100 odst. 1 o.s.ř.) vyplývá, že i soud má být nejprve mediátorem.“132 

 

6.3 Advokáti v procesu mediace 

6.3.1 Advokát jako právní zástupce stran 

Role právních zástupců v procesu mediace se liší stát od státu, v našem právní 

řádu neexistuje zákonná povinnost advokáta informovat klienta o možnosti řešit spor 

mimosoudně, jako je tomu například v Itálii či Texasu. Záleží tak na samotných právních 

zástupcích, zda své klienty o této možnosti řešení sporu informují. I přes neustálé snahy 

zvyšovat povědomí o mediaci se lze nadále setkat s rozporuplnými názory právních 

zástupců na mediaci. Jedni ji berou jako vhodný způsob řešení vzniklého sporu, jiní k ní 

dosud nenalezli důvěru. Nedůvěru advokátů v mediaci způsobuje především neznalost 

celého procesu, obavy z finančního navyšování řešení sporu, oslabení své pozice jako 

odborníka na vyjednávání a absence kontroly nad průběhem sporu. 

 V mediačním procesu se oproti řízení soudnímu upřednostňují zájmy a potřeby 

stran, i pojetí spravedlnosti je v tomto procesu odlišné, rozhodující nejsou právní nároky 

stran, ale to, jak se na spravedlnost dívají samotní účastníci. Mezi další odlišnosti patří 

zaměření mediace, když se zabývá úpravou vztahů do budoucna, oproti řízení soudnímu, 

které se zabývá skutky z minulosti. Bojovnost právního zástupce v procesu mediace též 

nenalezne uplatnění, právní zástupce musí reprezentovat klienta zcela odlišným 

způsobem, když mezi hlavní principy mediace patří dobrovolnost a ochota nalézt 

mimosoudní řešení. Cílem právního zástupce je pomoci svému klientovi uzavřít dohodu, 

která bude pro klienta co nejlepší. Agresivní styl vyjednávání a předkládání důkazů a 

přesvědčování mediátora o vině druhého účastníka zde také nenachází uplatnění – 

důkazní materiál může pomoci v mediačním řízení pouze ve vyjednávání s protistranou 

a k přesvědčování o tvrzených skutečnostech. Co se týče osobní přítomnosti právních 

zástupců stran na mediačním jednání, ZoM zastoupení účastníků konfliktu nevylučuje, 

proto má každá ze stran právo na to, aby byl její právní zástupce přítomen. Problematické 

situace však vznikají, když se mediačního jednání účastní pouze tento právní zástupce 

sám, nikoli společně se svým klientem. Navrátilová a Pejchová se k tomuto vyjadřují 

 
132 RANDA, Lukáš. Nerušte soudům možnost nařídit první setkání s mediátorem. Soudce. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019, č. 9, s. 25. 
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následovně: „za této situace si lze jen těžko představit efektivní spolupráci, při níž bude 

naplněn účel ZoM. Úlohou mediátora je podporovat a ulehčovat komunikaci mezi 

stranami konfliktu a pomáhat jim vidět spor z různých perspektiv, a to díky nejrůznějším 

mediačním technikám zahrnujícím empatické naslouchání a práci s emocemi stran“.   

Okamžik, kdy právní zástupce navrhne svému klientovi možnost využití mediace 

v daném sporu, je také potřeba důkladně promyslet. V případě brzkého návrhu mohou 

totiž nastat situace, kdy vznikne ze strany klienta nedůvěra vůči advokátovi, zda je vůbec 

schopen hájit jeho zájmy. Situace je o to jednodušší, když mediaci nařídí či doporučí 

soud. V případě, že klient na možnost řešení sporu mediací přistoupí, úkolem právního 

zástupce je zkontaktovat protistranu a navrhnout jí mimosoudní řešení sporu. Právní 

zástupce též asistuje při výběru vhodného mediátora a stanovuje s klientem společné cíle, 

kterých chtějí dosáhnout.  

Mediace je procesem stran, nikoli právních zástupců, proto by zapojení účastníků 

konfliktu do vyjednávání mělo být co nejširší. Přítomnost právního zástupce může být 

pro účastníka konfliktu přínosem, především může zabránit zbrklému a náhlému jednání 

klienta, může mu pomoci s vyjednáváním a klient též může v jeho přítomnosti cítit 

určitou jistotu a tím dosáhnout výhodné dohody. Právní zástupci by měli být také poradci 

v oblasti zákonnosti a možnosti vykonatelnosti uzavřené dohody.133 

Právní zástupce stran by tedy měl dodržovat při procesu mediace tři následující 

pravidla: 

1. Nechat mediátora, aby vedl proces; 

2. Nechat klienty, aby byli v diskusi stěžejními osobami; 

3. Nesnažit se „vyhrát“ spor za každou cenu a tím ohrozit případné alternativy 

celkového řešení.134 

 

6.3.2 Advokát jako mediátor 

Mediátor – advokát si musí v rámci své mediační činnosti dát pozor na tzv. 

profesní deformaci, tedy vyhnout se situacím, kdy bude stranám konfliktu radit. Na toto 

reaguje ZoM, když stanovuje zákaz mediátora poskytovat právní služby ohledně 

 
133 POTOČKOVÁ, Dana. Advokáti ve světě mediace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 
2013, č. 6, s. 35-36. 
134 DOLEŽALOVÁ, Martina. Mimosoudní řešení sporů se zaměřením na mediaci. Praha, 2014. Disertační 
práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, s. 13. 
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konfliktu, ve kterém vede, vedl, popř. připravoval mediaci, a to i když je k takovému 

poskytování právních služeb oprávněn dle zákona o advokacii či notářského řádu. 

Důvodová zpráva k ZoM se k této problematice vyjadřuje následovně: „Pokud by 

mediátor současně poskytoval právní služby stranám, které mediuje, byl by jednak důvod 

pochybovat o jeho nepodjatosti, a také by zde existovalo poměrně značné riziko zneužití 

informací, které v průběhu mediace získal.“ ZoM dále upřesňuje, že se nejedná o právní 

službu, pokud mediátor vyjádří právní názor na věc nebo její dílčí otázku. Doležalová 

zastává názor, že by se takovéto vyjádření právního názoru „mělo dít co nejobjektivnějším 

způsobem, bez doporučujícího vyznění takto projeveného názoru, a to na žádost nebo se 

souhlasem všech stran konfliktu a dále s tím, že takový názor není pro strany konfliktu 

závazný“.135 Výše uvedené odráží jeden z mediačních stylů, a to styl evaluativní, kdy je 

mediátor v mediačním procesu aktivnější, přebírá více otěže celého mediačního jednání 

a více napomáhá hledání řešení, strany sporu však nadále zůstávají hlavními aktéry celého 

sporu. Oproti tomu styl facilitativní je typický tím, že mediátor zůstává striktně neutrální, 

nevyjadřuje se k informacím, jež mu strany sporu sdělí, nereprezentuje své názory, 

postoje a zkušenosti. Mediátor by měl vystupovat pouze v roli průvodce mediačním 

procesem, kde hlavní úlohu přebírají strany sporu, ty totiž hledají řešení, nikoliv 

mediátor.136  

 

6.4 Etické kodexy mediátorů 

6.4.1 Evropský kodex chování mediátorů 

 V roce 2004 proběhla v Bruselu konference na téma Seberegulace v mediaci, 

která vyústila v přijetí Evropského kodexu chování pro mediátory. Kodex je použitelný 

na všechny mediace v občanských i obchodních záležitostech a je založen na principu 

dobrovolnosti, záleží tedy na jednotlivých mediátorech či organizacích sdružujících 

mediátory, zda se k němu připojí. Dobrovolnost kodexu, resp. že se jedná o soft law, 

nalezneme též ve Směrnici v bodě 17, který uvádí, že by mediátoři měli být upozorněni 

na jeho existenci a že by měl být rovněž zpřístupněn široké veřejnosti. Dodržováním 

kodexu ale nesmí být dotčeny vnitrostátní právní předpisy.  

 
135 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ, Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 45-46. 
136 ŠTANDERA, Jan, LENGHARTOVÁ, Hana. „Advokátní“ mediace na vzestupu. Bulletin advokacie. 
Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 4, s. 30-34. 
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Kodex obsahuje 4 části, z nichž se první věnuje způsobilosti a jmenování 

mediátorů, poplatkům za mediaci a propagaci mediačních služeb. V této časti také 

nalezneme zakotvenu povinnost mediátora mít znalosti ohledně procesu mediace, být 

odborně vzdělaný a neustále se vzdělávat. Na požádání účastníků konfliktu musí též 

mediátor poskytnout informace o své kvalifikaci a odborné praxi. Mediátor také dále 

nesmí souhlasit s mediací dříve, než účastníci konfliktu akceptují zásady jeho 

odměňování. Propagace mediačních služeb musí probíhat profesionálním a pravdivým 

způsobem. 

 Druhá část kodexu se věnuje nezávislosti a nestrannosti mediátora. Je zde 

zakotvena povinnost mediátora sdělit zúčastněným stranám předtím, než bude jednat či 

v jednání pokračovat, okolnosti, které mohou mít na jeho nezávislost vliv či zapříčinit 

střet zájmů. Těmito okolnostmi mohou být například jakékoliv osobní či obchodní vztahy 

s účastníky sporu, jakýkoliv zájem na výsledku mediace, či to, že v minulosti jednal pro 

zúčastněnou stranu z jiného titulu než z titulu mediátora. Pokud však strany sporu s touto 

informací naloží tak, že i přesto souhlasí s tím, aby prováděl mediaci tento mediátor a 

sám mediátor si je jist svou nestranností a nezávislostí, může takováto mediace 

proběhnout.  

Třetí část kodexu upravuje dohodu o mediaci, mediační proces a urovnání sporu. 

V této části je upravena povinnost mediátora ubezpečit se, že strany mediačnímu procesu, 

roli mediátora i roli jich samotných rozumí. Tato část také upravuje možnost písemného 

vyhotovení dohody o mediaci. Samotný ZoM je však v tomto přísnější, když stanovuje 

povinnou písemnou formu smlouvy o provedení mediace. Tato třetí část kodexu se také 

zaměřuje na možnost vést oddělené rozhovory s účastníky sporu.  

Mediátor v mediačním řízení musí pro účastníky zaručit spravedlnost procesu, tj. 

shodnou možnost všech stran k zapojení se do procesu a možnost od mediace kdykoli a 

bez uvedení důvodu odstoupit. Možnost mediátora odstoupit od mediace kodex 

neupravuje. Mediátor může mediaci ukončit pouze v případě, že dochází k takovému 

urovnání sporu, které se mu zdá být nevymahatelné a nezákonné, a dále v případě, pokud 

má za to, že další pokračování procesu pravděpodobně nepovede k urovnání sporu.  

Čtvrtá a poslední část kodexu se věnuje jedné z hlavních zásad týkající se 

mediace, a to důvěrnosti. Důvěrnost je vyžadována pouze od mediátora, nikoli od stran 

sporu. Se všemi informacemi, které se mediátor při mediaci nebo v souvislosti s ní dozví, 

musí zacházet důvěrně, a to i s informací, že mediace probíhá, či probíhala. Výjimku ze 

zásady důvěrnosti představuje situace, kdy tyto informace vyžadují právní předpisy nebo 
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důvody veřejného pořádku. V případě, že probíhají oddělená jednání s účastníky sporu, 

nesmí mediátor bez souhlasu té dotčené strany poskytnout informace ostatním stranám 

sporu, které tato dotčená strana označila za důvěrné. Může tak učinit pouze v případech, 

pokud to vyžadují právní předpisy.137 

 

6.4.2 Etický kodex Asociace mediátorů ČR 

Evropský kodex chování mediátorů ve své preambuli stanovuje možnost 

organizací poskytujících mediační služby vypracovat si své kodexy. Tuto možnost zvolila 

Asociace mediátorů ČR, která vydala Etický kodex Asociace mediátorů ČR, jež má 

sjednocovat pravidla pro mediaci na území České republiky. Tento kodex v 6 článcích 

shrnuje povinnosti mediátorů: 

a) Povinnosti vůči stranám  

Mediátor může souhlasit s mediací pouze v případě, že je schopen věnovat 

patřičnou pozornost efektivitě mediace, musí si být vědom, že mediace je pro strany sporu 

dobrovolná a za řešení si nesou odpovědnost samy strany sporu. Mediátor dále musí 

účastníky pravdivě informovat o podmínkách a poplatcích za prováděnou mediaci. 

b) Povinnosti k procesu mediace 

V tomto článku je upravena například povinnost mediátora zvažovat dopady 

svého zásahu do procesu mediace, vést mediaci nestranně, být neutrální a chránit 

informace získané během celého procesu mediace, které jsou považovány za diskrétní. 

Dále je zde upravena možnost stran odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu bez 

uvedení důvodu a možnost mediátora odstoupit od zahájené mediace z vážných důvodů. 

c) Povinnosti ke kolegům 

Mediátor by neměl bez souhlasu všech zúčastněných vstupovat do sporu, který je 

již mediován jiným mediátorem. Dále by se měl mediátor zdržet během mediace veškeré 

kritiky vůči kolegům. 

 

 
137 SVATOŠ, Martin. Evropské aspekty mediace a dalších ADR. epravo.cz [online]. 2013 [cit. 14.11.2016]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-aspekty-mediace-a-dalsich-adr-88570.html 
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d) Povinnosti k profesi 

Mediátor si musí být vědom, že vystupuje jako reprezentant určité profesní 

organizace, nikoliv jako individuální osoba. Jeho povinností je průběžně se vzdělávat, 

zvyšovat své dovednosti a mediovat pouze v oblastech, pro které je kvalifikován. 

e) Povinnost ke společnosti 

Mediátor musí brát při mediaci v úvahu zájmy nejen účastníků konfliktu, ale i 

zájmy celé společnosti. 

f) Řešení stížností 

Tento článek označuje subjekt, který je oprávněn řešit stížnosti na porušení tohoto 

kodexu. Jedná se o Etickou komisi Asociace mediátorů České republiky, kterou jmenuje 

Rada Asociace mediátorů České republiky. 

 

6.4.3 Etický kodex advokáta – mediátora 

Tento dokument byl vydán sekcí ADR při České advokátní komoře za účelem 

úpravy zásadních specifik souběhu profese advokáta a profese mediátora. Kodex vychází 

z Evropského kodexu chování mediátorů a vzhledem k tomu, že se jedná o stanovisko 

sekce ADR, neřadí se mezi závazné stavovské předpisy. Dokument se nevztahuje na 

všechny advokáty – mediátory, ale pouze na zapsané mediátory, kteří jsou zároveň 

advokáty.138 V tomto kodexu nalezneme povinnost mediátora poskytnout účastníkům 

konfliktu na požádání informace o své dosažené kvalifikaci a dále také možnost stanovit 

odměnu v závislosti na výsledku mediace (tato odměna však musí být dohodnuta až po 

uzavření mediační dohody na základě písemného dodatku ke smlouvě o provedení 

mediace). Další články se věnují nezávislosti139, nestrannosti mediátora a průběhu 

mediace – je zde například upravena možnost mediátora poučit strany konfliktu o tom, že 

mediace směřuje k takovému řešení konfliktu, které je v rozporu se zákonem.140  

 
138 DOLEŽALOVÁ, Martina. Etický kodex advokáta – mediátora. Bulletin advokacie. Praha: Česká 
advokátní komora, 2013, č. 6, s. 21. 
139 Mezi skutečnosti, které mohou mít vliv na nezávislost mediátora nebo zapříčinit střet zájmů mediátora 
se zájmy některé ze stran konfliktu, patří poskytnutí právních služeb v téže věci nebo ve věci související 
s předmětem mediace některé ze stran mediátorem, advokátem, s nímž mediátor vykonává advokacii 
společně, advokátem, který je zaměstnavatelem advokáta – mediátora, či advokátem spoluzaměstnancem. 
140 Za obsah dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu a tímto svým upozorněním může mediátor 
zabránit tomu, že takováto nezákonná dohoda nebude soudem schválena. 
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 Článek VI upravuje ukončení mediace – strany konfliktu mohou kdykoliv od 

mediace odstoupit, oproti mediátorovi, který může ukončit již zahájenou mediaci pouze 

z důvodu nesložení zálohy jednou ze stran sporu, a nebo pokud strany sporu trvají i přes 

poučení na takovém vyřešení konfliktu, které je v rozporu se zákonem. Mediátor může 

takto mediaci ukončit pro narušení nezbytné důvěry v souladu s § 6 odst. 2 ZoM. Další 

článek upravuje povinnost mlčenlivosti mediátora při tzv. oddělených jednáních141.  

 Závěrem je stanovena povinnost mediátora zdůrazňovat, že jakýkoliv jeho 

vyslovený právní názor na celou věc či dílčí právní otázku je nezávazný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Bez souhlasu strany konfliktu, která poskytla mediátorovi důvěrné informace, nesmí mediátor tyto 
informace sdělovat druhé straně konfliktu. 
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7 Komparace se zahraniční právní úpravou 

7.1  Mediátor ve Spolkové republice Německo 

Zákon o mediaci v Německu zvaný Gesetz zur Förderung der Mediation und 

anderer Verfahren der außergerichlichen Konfliktbeilegung (BGBl. I S. 1577) 142 vstoupil 

v platnost a účinnost shodně jako český ZoM až v roce 2012, a to konkrétně dne 

26.7.2012, i když Směrnice měla být do právních řádů členských států implementována 

do 21.5.2011. Německý zákon o mediaci stejně jako český ZoM překračuje rámec 

požadavků Směrnice, když dopadá na všechny druhy mediace, které jsou v Německu 

vedeny (nikoliv jak požadovala Směrnice na přeshraniční spory ve věcech občanských a 

obchodních). Nejčastěji se však v Německu setkáme s mediacemi v oblastech rodinného, 

dědického a obchodního práva.  

Vzhledem k tomu, že jednotlivé federální státy mohou přijmout své právní 

předpisy týkající se mediace, Německý zákon o mediaci obsahuje pouze 9 paragrafů a 

právní úprava mediace v něm obsažená by se dala nazvat tzv. minimalistickou, když 

upravuje pouze základní instituty. Mediaci definuje jako „strukturovaný postup, během 

nějž strany s pomocí jednoho nebo několika mediátorů dobrovolně a na vlastní 

odpovědnost usilují o vyřešení sporu dohodou“ a mediátora jako „nezávislou a neutrální 

osobu bez rozhodovací pravomoci, která stranám během mediace asistuje“. V Německu 

není upraveno zvláštní postavení mediátorů – advokátů, jako je tomu u nás, a dále se také 

nerozlišuje mezi mediací a rodinnou mediací. Další rozdíl oproti české právní úpravě 

spatřujeme také v neexistenci seznamu mediátorů, který by byl přístupný a veřejnosti 

nápomocný při výběru konkrétní osoby mediátora. Německý zákon o mediaci dále také 

například vůbec nestanovuje způsoby, jakými lze mediaci ukončit, povinné náležitosti 

smlouvy o provedení mediace a uzavřené mediační dohody. 

I přesto, že Německý zákon o mediaci neobsahuje podrobný jednací řád, stanovuje 

mediátorovi celou řadu povinností nutných k zachování jeho nezávislosti, neutrality a 

důvěrnosti celého procesu mediace. Nezávislost a neutralitu mediátora upravuje § 3 odst. 

1 Německého zákona o mediaci, který zakotvuje povinnost sdělit stranám sporu veškeré 

okolnosti, které mohou mít na jeho nezávislost a neutralitu vliv. Pokud takové okolnosti 

 
142 Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichlichen Konfliktbeilegung 
[online]. [cit. 30.4.2020]. Dostupné z: 
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/m
ediationsg/bgbl.pdf;jsessionid=57A9AF5E1E04D6D5136AE3451C67411D.1_cid286?__blob=publicatio
nFile&v=1 
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existují, může mediátor vystupovat v tom konkrétním sporu pouze v případě, že s tím 

účastníci sporu vysloví souhlas. Důvěrnost zákon zakotvuje už v prvním paragrafu, když 

říká, že mediací se rozumí důvěrný a strukturovaný proces. Důvěrnost je zajištěna 

především pomocí povinnosti mlčenlivosti mediátora a osob s ním spolupracujících. 

Povinnost mlčenlivosti se shodně jako u nás nevztahuje na strany sporu, tudíž v případě, 

že by se povinnost mlčenlivosti měla vztahovat i na ně, bylo by nutné toto upravit v 

samotné smlouvě o provedení mediace. Mediátorova povinnost mlčenlivosti není 

bezbřehá, tuto povinnost nemusí dodržovat z těchto zákonem stanovených důvodů: 1) 

z důvodu veřejného zájmu, zájmu dítěte nebo zachování fyzické a psychické integrity 

člověka, 2) z důvodu provedení nebo vymáhání dohody, jež strany sporu uzavřely, 3) 

jedná se o skutečnosti, které jsou známé a nepotřebují žádné utajení. 

Mediace je v Německu dobrovolná, nemůže být nařízena ani soudem ani 

zákonem, soud může mediaci nebo jiný způsob mimosoudního řešení věci pouze 

doporučit, a to na základě ustanovení § 278a občanského soudního řádu –

Zivilprozessordnung (ZPO)143. Pokud se strany sporu rozhodnou mediaci, popř. jiný 

způsob mimosoudního řešení věci využít, soud probíhající řízení přeruší. 

Německý právní řád má k dispozici ještě specifický institut, a to soudem 

doporučený proces (Güterverhandlung) vedoucí ke smíru prováděný tzv. smírčím 

soudcem (Güterrichter) se souhlasem stran, ve kterém je tento smírčí soudce oprávněn 

použít všechny metody mimosoudního řešení konfliktů včetně mediace (§ 278 ZPO). 

V případě, že strany sporu dosáhnou prostřednictvím smírčího soudce dohody a dojde 

k písemnému zaznamenání této dohody, je bez dalšího přímo vykonatelná. Existence 

takovéhoto institutu je v právních řádech evropských států spíše výjimkou.  

Povinou náležitost každé podané žaloby v Německu představuje dle § 253 odst. 3 

ZPO údaj o tom, zda žalobě předcházel pokus o mediaci nebo jiný způsob mimosoudního 

řešení sporů, popř. uvedení důvodů, proč k takovémuto řízení nedošlo. I přesto, že je 

mediace dobrovolným procesem, stanovuje prováděcí zákon k občanskému soudnímu 

řádu – Gesetz betreffend die Einführung zur Zivilprozessordnung (EGZPO)144 v § 15a 

možnost pro všechny spolkové státy, aby si zakotvily povinnou mediaci do svých 

spolkových zákonů pro případy, jejichž kritéria jsou pevně stanovena v předmětném § 

15a EGZPO, tj. jedná se o spory, kdy hodnota výše sporu nepřesahuje 750 EUR, spory 

 
143 Zivilprozessordnung [online]. [cit. 5.5.2020]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ 
144 Gesetz betreffend die Einführung zur Zivilprozessordnung [online]. [cit. 5.5.2020]. Dostupné z: 
https://www.gesetze-im-internet.de/zpoeg/BJNR002440877.html 
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sousedské a spory týkající se ochrany osobnosti, které však nebyly spáchány 

prostřednictvím tisku a rozhlasu.145 Je tedy na tom kterém federálním státu, zda si 

povinnou mediaci do svého právního řádu zavede. Pokud tak učiní, musí strany sporu 

před tím, než se obrátí žalující strana na soud, podstoupit mediaci. Dobrovolnost mediace 

se dále projevuje v právu každé strany mediaci kdykoli ukončit a mediátor je také musí o 

tomto jejich právu náležitě poučit. Právo ukončit mediaci má i sám mediátor, který tak 

může učinit v případě, že se domnívá, že strany nejsou schopny komunikovat a z toho 

důvodu nejsou schopny dosáhnout konečné dohody. 

Dohody vzešlé z mediace nejsou shodně jako v České republice automaticky 

vykonatelné, vykonatelnosti dohody lze dosáhnout buď schválením soudem, sepsáním 

notářem formou notářského zápisu, nebo prostřednictvím rozhodčího nálezu (po 

dosáhnutí mediační dohody iniciují strany sporu rozhodčí řízení, které vyústí k sepsání 

rozhodčího nálezu, který už přímo vykonatelný je). Další způsob, jakým si strany sporu 

mohou zajistit vykonatelnost dohody, představuje možnost sepsání mediační dohody 

právním zástupcem jedné ze stran a následné uložení této dohody u příslušného soudu.  

Německý zákon o mediaci neobsahuje podrobnou úpravu vzdělávání mediátorů, 

pouze § 6 Německého zákona o mediaci stanovuje právo Federálního ministerstva 

spravedlnosti vydat předpis obsahující podrobnější úpravu požadavků na vzdělání 

mediátorů, jejich následné vzdělávání a požadavků na vzdělávací instituce. Na základě 

tohoto ustanovení bylo v roce 2016 přijato Nařízení o vzdělání a dalším vzdělávání 

certifikovaných mediátorů (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten 

Mediatoren (Zertifizierte - Meidatoren – Ausbildungsverordnung – ZmediatAusbV))146, 

které vstoupilo v platnost až 1.9.2017 (dále jen „Nařízení“). Toto Nařízení určuje, že 

označení „certifikovaný mediátor“ může používat pouze osoba, která absolvovala 

vzdělání pro tyto certifikované mediátory, tj. výcvikový kurz trvající nejméně 120 hodin 

a individuální dozor spočívající v dohledu při mediaci či při týmové mediaci. Pokud tyto 

dvě podmínky mediátor splní, je mu vydán certifikát. Následně po obdržení certifikátu se 

musí mediátor i nadále vzdělávat – po dobu čtyř let, která začíná vydáním certifikátu, se 

musí zúčastnit nejméně 40 školení za účelem prohloubení znalostí a dovedností. Dále se 

musí mediátor do dvou let po obdržení certifikátu nejméně čtyřikrát zúčastnit jako 

 
145 MALACKA, Michal. Historie mediace a mediačních metod. In: HOLÁ, Lenka, MALACKA, Michal a 
kolektiv. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Vydání první. Praha: Leges, 2015, s. 46. 
146 Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte - Meidatoren – 
Ausbildungsverordnung – ZmediatAusbV) [online]. [cit. 8.5.2020]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-
internet.de/zmediatausbv/BJNR199400016.html 
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mediátor nebo spolumediátor mediace, nad kterou bude vykonáván dohled. Od osoby 

vykonávající dohled obdrží mediátor osvědčení o absolvování. Nařízení také stanovuje, 

že označení certifikovaný mediátor může užívat mediátor, který absolvoval 90 hodin 

vzdělávání v zahraničí a následně provedl minimálně čtyři mediace jako mediátor nebo 

spolumediátor.  

Vedle certifikovaných mediátorů v Německu působí také mediátoři 

akreditovaní v rámci některé z existujících akreditujících organizací, u nichž výcvik trvá 

průměrně 200 hodin, a také mediátoři, kteří nemusí splňovat žádné profesní 

kvalifikace, tj. mediátorem může být každá fyzická osoba, která na vlastní odpovědnost 

a na základě vhodného vzdělání a vhodné odborné přípravy zajistí, aby měla požadované 

znalosti a zkušenosti k tomu, aby mohla stranám během mediace poskytovat odborné 

vedení. Vzdělávání mediátorů zajišťují v Německu různá sdružení, asociace a 

univerzity.147 Mediátoři se sdružují v řadě organizací, kterými jsou například Spolková 

asociace rodinné mediace (BAFM, Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation), 

Spolková asociace mediace (BM, Bundesverband Mediation), Spolková asociace pro 

mediaci ve světě obchodu a práce (BMWA, Gesellschaft für Mediation in Wirstschafts- 

und Arbeitswelt) a Centrála pro mediace (CFM, Centrale für Mediation).148 Co se tedy 

vzdělání týče, v České republice musí být mediátorem osoba vysokoškolsky vzdělaná a 

odborná příprava je ponechána zcela na uvážení jednotlivého mediátora, v Německu 

naopak vysokoškolské vzdělání požadováno není a odbornost mediátora je zajištěna 

absolvováním vzdělání v rámci povinných výukových hodin uvedených výše v tomto 

článku.  

Odměna za provedenou mediaci není v Německu žádným právním předpisem 

stanovena, proto záleží na dohodě mediátora se stranami sporu, kolik bude jeho odměna 

činit. Odhadovaná sazba se však pohybuje v rozmezí 80 až 250 EUR za hodinu.149 

A závěrem se zaměříme na sankce, které jednotlivým mediátorům hrozí při 

porušení jejich povinností. Český ZoM přispívá k větší právní jistotě, protože v Německu 

právní řád nestanovuje sankce za porušení mediátorových povinností. Mediátor tedy 

dopředu přesně neví, jakých jednání by se měl vyvarovat, resp. jakým způsobem může 

být za porušení povinností sankcionován. 

 
147 Mezi nejkvalitnější poskytovatele vzdělání mediátorů patří například Německá advokátní Akademie a 
Fern Universität Hagen. 
148 Mediace v členských státech – Německo [online]. [cit. 5.5.2020]. Dostupné z: https://e-
justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-de-cs.do?member=1 
149 Bundesverband Mediation [online]. [cit. 8.5.2020]. Dostupné z: https://www.bmev.de 
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7.2 Mediátor ve Slovenské republice 

Legislativní zakotvení mediace mělo Slovensko o osm let dříve než Česká 

republika, neboť již dne 1.9.2004 nabyl účinnosti zákon č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o 

doplnení niektorých zákonov150 o pouze 17 paragrafech.  

Zákon o mediácii byl tedy přijat o pár letí dříve, než vznikla členským státům 

Evropské unie povinnost implementovat Směrnici. Mediaci definuje jako „mimosoudní 

činnost, při které osoby zúčastněné na mediaci pomocí mediátora řeší spor, který vznikl 

z jejich smluvního vztahu nebo z jiného právního vztahu“151 a osobu mediátora jako 

„fyzickou osobu zapsanou v registru mediátorů, na které se osoby zúčastněné na mediaci 

dohodnou a která s osobami zúčastněnými na mediaci uzavře dohodu o započetí mediace 

dle § 14 odst. 1 Zákona o mediácii“. Oproti české definici mediátora, která stručně uvádí, 

že mediátorem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů, je slovenská 

definice podstatně rozvinutější. Shodně jako u nás se ale může mediátorem stát pouze 

fyzická osoba. 

 Seznam mediátorů je veden Ministerstvem spravedlnosti, které zároveň vede také 

seznam mediačních center a seznam vzdělávacích institucí. Podmínku pro zápis do 

seznamu mediátorů představuje vedle způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu, 

také bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání druhého stupně a osvědčení o úspěšném 

absolvování odborné přípravy a vykonání odborné zkoušky. Za bezúhonného se na 

Slovensku nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, avšak 

český ZoM za bezúhonného nepovažuje také toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti mediátora. Shodně 

jako u nás nemusí mít mediátor povinně právnické vzdělání, ale každý mediátor musí 

absolvovat počáteční vzdělání v oblasti mediace – odbornou přípravu za účelem získání 

zvláštních kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti mediátora, která trvá 200 

hodin. Tuto odbornou příprava zakončuje odborná zkouška, kterou mohou provádět 

pouze vzdělávací instituce akreditované podle zákon č. 568/2009 Z. z., o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,152 když oproti tomu u nás zkoušky 

 
150 zákon č. 420/2004 Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 15.4.2020]. Dostupné 
z: http://www.komoramediatorov.sk/files/2004-z420.pdf 
151 Zákon o mediácii neobsahuje definici rodinné mediace, jako je tomu v českém ZoM. 
152 zákon č. 568/2009 Z. z., o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. 
[cit. 15.4.2020]. Dostupné z: 
https://www.uniag.sk/tl_files/download/dokumenty/Danusa%20KCV/VPDV/Zakon%20568%202009%2
0o%20celozivotnom%20vzdelavani.pdf 
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organizuje a provádí přímo Ministerstvo spravedlnosti, resp. ČAK. Po úspěšném 

vykonání odborné zkoušky obdrží absolvent osvědčení, které se předkládá Ministerstvu 

spravedlnosti.153 Dále Zákon o mediácii stanovuje povinnost mediátora soustavně se 

vzdělávat, když Ministerstvo spravedlnosti musí prostřednictvím vzdělávací instituce 

zapsané v rejstříku vzdělávacích institucí zorganizovat každý rok alespoň jeden seminář. 

V případě, že se mediátor nezúčastní během roku alespoň jednoho takto organizovaného 

semináře, Ministerstvo spravedlnosti nařídí mediátorovo přezkoušení. 

Na Slovensku neexistuje dvojkolejnost jako v České republice, Ministerstvo 

spravedlnosti má na starost veškerou činnost týkající se mediátorů – vykonává dohled 

nad všemi mediátory zapsanými v seznamu, organizuje zkoušky mediátorů, aj. Advokátní 

komora v oblasti mediace na Slovensku nepůsobí, mediátoři však mají samostatnou 

stavovskou komoru, a to Slovenskou komoru mediátorů, která sdružuje mediátory, 

zastupuje jejich zájmy navenek, organizuje vzdělávání a celkově rozšiřuje povědomí 

veřejnosti o mediaci.154  

 Zákon o mediácii v § 11 a násl. upravuje také možnost mediátorů organizovat se 

v mediačních centrech, jejichž zřizovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. 

Každé mediační centrum je povinno vydat svůj statut, který řídí jeho činnost, zveřejňovat 

v obchodním věstníku zákonem stanovené informace a jejich změny, a také vést seznam 

mediátorů, které v rámci mediačního centra sdružuje. Do tohoto seznamu mediátorů 

může být zapsán pouze mediátor, který splňuje předpoklady dle Zákona o mediácii a 

osobní předpoklady dle statutu. Co se týče odpovědnosti za škodu jednotlivých mediátorů 

sdružených v mediačních centrech, zákon přímo stanovuje, že odpovědností mediačního 

centra za škodu není dotčena odpovědnost samotného mediátora za škodu způsobenou 

dle Zákona o mediácii. 

Na Slovensku dále také působí Asociace mediátorů Slovenska, která se snaží o 

prosazování alternativních řešení sporů, především ve formě mediace, a hlásí se 

k myšlence hledání řešení, které může vést k výslednému stavu výhra – výhra, nikoliv 

k rozhodování prostřednictvím autorit, používání násilí nebo k pasivnímu postoji stran ke 

konfliktům. Členy mohou být mediátoři, případně také facilitátoři a negociátoři, když 

 
153 MAĽA, Petr. Aktuálny stav a perspektívy ďalšieho vzdelávania mediátorov v Slovenskej republike. In: 
MALACKA, Michal a kolektiv. Mediace dnes – realita a perspektivy. Vydání první. Praha: Leges, 2016, 
s. 14-22. 
154 Slovenska komora mediatorov [online]. [cit. 14.11.2019]. Dostupné z: 
http://www.komoramediatorov.sk/index.html 
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členství je podmíněno absolvováním určitého vzdělání, kurzu a tréninku v mediaci, který 

vede akreditovaný odborník v oblasti mediace.155 

Zákon o mediácii oproti českému ZoM obsahuje vymezení působnosti zákona, 

když se vztahuje na spory, které vznikají z občanskoprávních, rodinných, obchodních a 

pracovních vztahů. Mediaci v trestních věcech však shodně jako v České republice 

upravuje samostatný zákon, a to konkrétně zákon č. 550/2003 Z.z., o probačných a 

mediačných úradníkoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov.156 Zákon o mediácii 

byl v průběhu let několikrát novelizován, k významné novelizaci došlo v roce 2010 (č. 

141/2010 Z.z.)157, kdy bylo do zákona doplněno povinné ověření podpisů účastníků 

mediace na „dohodě o začatí mediácie“ (která je obdobou naší smlouvy o provedení 

mediace) a povinná registrace těchto dohod v Centrálním notářském registru listin.  

Další významná novela proběhla v roce 2015 (č. 390/2015 Z.z.)158, která rozšířila 

okruh povinností mediátora, avšak také pozitivně přispěla k zjednodušení celého procesu 

mediace tím, že odstranila povinnou registraci dohod v Centrálním notářském registru 

listin (stále má však každá ze stran sporu možnost uložení dohody do registru inciovat – 

pokud tedy o tuto registraci některá ze stran požádá, je mediátor povinen dohodu o začatí 

mediácie v registru uložit). Mezi nově přidané povinnosti v roce 2015 patří například 

povinnost mediátora podepsat dohodu, nebo odmítnout podepsat dohodu, která je 

výsledkem mediace, v případě, že je zřejmé, že odporuje zákonu, obchází zákon nebo se 

příčí dobrým mravům. Zde však můžeme nalézt rozpor s jednou ze základních zásad 

mediace, která platí u nás, a to, že mediátoři neposuzují právní stránku věci. Oproti 

slovenskému Zákonu o mediácii, český ZoM uvádí, že mediátor za obsah mediační 

dohody neodpovídá, pouze stvrzuje svým podpisem mediační dohodu, která byla 

uzavřena účastníky konfliktu v rámci mediace a vyznačuje datum, kdy byla dohoda 

uzavřena. Slovenský mediátor musí posuzovat, zda je mediační dohoda v souladu 

s hmotným právem a dobrými mravy, a v případě, že tomu tak není, je povinen odmítnout 

 
155 Asociácia mediátorov Slovenska [online]. [cit. 8.5.2020]. Dostupné z: https://www.amssk.sk 
156 zákon č. 550/2003 Z. z., o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov [online]. [cit. 15.4.2020]. Dostupné z: 
http://www.oijj.org/sites/default/files/documental_7943_sv.pdf 
157 zákon č. 141/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2014 Z. z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a 
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 15.4.2020]. Dostupné z: 
http://www.komoramediatorov.sk/files/2010-z141.pdf 
158 zákon č. 390/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. 
[cit. 15.4.2020]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/390/20160701.html 
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dohodu podepsat a musí učinit o tomto odmítnutí záznam. Další povinností, která byla 

zavedena novelou z roku 2015, je povinnost mediátora vést knihu mediací s přehlednou 

evidencí zápisů o uzavřených dohodách o začatí mediácie a zápisů o skončení mediace.159 

Tato kniha musí být vedena jak v listinné, tak v elektronické podobě. 

Další odlišnost od české právní úpravy nalezneme také v úpravě povinnosti 

mlčenlivosti, která se na Slovensku vztahuje vedle mediátora a osob zúčastněných na 

mediaci také na strany sporu. Výjimky z takto stanovené povinnosti mlčenlivosti však 

mohou stanovit zvláštní právní předpisy. Dále nebude mediátor vázán povinností 

mlčenlivosti v rozsahu nezbytném pro svoji obranu, pokud je proti němu vedeno soudní, 

rozhodčí řízení či řízení o náhradu škody. Máme za to, že v takto stanovené povinností 

mlčenlivosti, vztahující se i na strany sporu, by se mohli naši zákonodárci také inspirovat. 

V čem však spatřujeme výhodu české právní úpravy oproti slovenské, je existence 

možnosti soudu nařídit první setkání se zapsaným mediátorem, která není ve slovenském 

právním řádu zakotvena. Dle zákona č. 160/2015 Z.z., civilný sporový poriadok160 může 

soud pouze stranám sporu doporučit, aby se pokusily o smír formou mediace. 

Dohoda smluvních stran, která vzejde z procesu mediace, není shodně jako 

v České republice sama o sobě exekučním titulem. Návrh na soudní výkon rozhodnutí, 

popř. exekuční návrh, mohou smluvní strany podat pouze v případech, že dohoda o 

mediaci byla sepsána ve formě notářského zápisu, nebo byla schválena jako smír před 

soudem či rozhodčím orgánem. O potřebě přímé vykonatelnosti dohod se shodně jako u 

nás neustále rozsáhle diskutuje.161  

Zákon o mediácii stanovuje, že výsledná dohoda mezi účastníky konfliktu musí 

splňovat písemnou formu, neuvádí však, že by tuto dohodu musel sepsat sám mediátor. 

Je však vhodné, aby dohodu sepsala osoba, díky které bude zaručeno, že bude obsahovat 

všechny zákonné náležitosti, např. právní zástupce stran.  

Další výhodu slovenské právní úpravy lze spatřovat v zakotvení mediačních 

doložek, které u nás chybí. Zákon o mediácii v § 7 tento institut nazývá tzv. dohodou o 

riešení sporu mediáciou a definuje ji jako „písemnou dohodu mezi osobami zúčastněnými 

na mediaci, o tom, že všechny nebo některé spory, které mezi nimi vznikly nebo vzniknou 

 
159 SVANOVÁ, Beata. Zmeny slovenského zákona o mediácii s účinnousťou od 1.1.2016. In: MALACKA, 
Michal a kolektiv. Mediace dnes – realita a perspektivy. Vydání první. Praha: Leges, 2016, s. 157. 
160 zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok [online]. [cit. 15.4.2020]. Dostupné z: 
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-160 
161 Asociácia mediátorov Slovenska [online]. [cit. 8.5.2020]. Dostupné z: https://www.amssk.sk/co-je-
mediacia/ucinky-dohody-o-mediacii/ 
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v určitém smluvním vztahu nebo jiném právním vztahu, se pokusí vyřešit mediací“. Zákon 

o mediácii dále umožňuje, aby tato dohoda zavazovala také právní nástupce stran, pokud 

si to v této dohodě smluvní strany sjednají. Civilný sporový poriadok existenci mediační 

doložky nijak nereflektuje, upravuje pouze doložku rozhodčí, to však možnosti jejího 

sjednání jako smluvního ujednání stran nic nemění. Případné právní účinky její existence 

však bude muset vyložit až následná právní praxe. 
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8 Úvahy de lege ferenda 

Při psaní předchozích kapitol této práce jsme zjistili, že současná právní úprava 

týkající se postavení mediátora v právním řádu České republiky obsahuje nemalé 

množství ustanovení, jejichž výklad není zcela jasný, popř. vhodný. Níže se tedy 

pokusíme shrnout návrhy na změnu těchto komplikovaných ustanovení.  

Navrhujeme:  

- vyloučení možnosti poskytování mediace mimo režim ZoM – máme za to, že 

existence možnosti poskytovat mediační služby pouze ad hoc či na základě 

živnostenského oprávnění, bez podřízení se ZoM, může představovat znatelný zásah do 

pověsti mediace z řad široké veřejnosti. Je totiž velice pravděpodobné, že takováto 

mediace bude poskytována neprofesionálně, neodborně a bez kvalifikovaných znalostí. 

S ohledem na to zastáváme názor, že by bylo vhodné tuto možnost poskytovat mediační 

služby mimo rámec ZoM vyloučit. 

- dohled nad činností mediátorů – domníváme se, že by mělo dojít k vytvoření 

samostatné profesní komory, jež by vykonávala dohled nad všemi mediátory bez rozdílu, 

zda jsou advokáty, či nikoliv. Skutečnost, že mediátor – advokát podléhá kárné 

odpovědnosti České advokátní komory považujeme za nevhodné, a to především z toho 

důvodu, že poskytování mediace není poskytováním právní služby podle jiného právního 

předpisu a nejedná se o současný výkon advokacie. Mediátor, i když je advokátem, musí 

být odpovědný pouze za výkon činnosti mediátora, nikoliv za výkon jiné právní profese. 

O to více, když zákon o advokacii stanovuje pro mediátory – advokáty přísnější sankce 

v podobě kárných trestů než sankce, které může uložit mediátorovi Ministerstvo 

spravedlnosti za správní delikt dle § 26 ZoM. Vznik samostatné profesní komory by mohl 

také vyřešit problémy týkající se celoživotního vzdělávání mediátorů, jež také požaduje 

po České republice článek 4 odst. 2 Směrnice, přezkušování odbornosti mediátorů a 

zápisu do seznamu mediátorů, který by také vedla tato nově vzniklá komora.162 Pokud by 

však tato dvoukolejnost dohledu nad činností mediátorů měla být zachována, navrhovali 

bychom alespoň, aby advokátní koncipienti měli shodný režim s mediátory – advokáty, 

tedy aby nepodléhali dohledu Ministerstva spravedlnosti. 

 
162 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 15. 
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- vzdělávání mediátorů – přestože ZoM stanovuje mediátorům povinnost 

„soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti 

mediátora“, neexistuje žádné ustanovení, jež by nesplnění této povinnosti sankcionovalo. 

Po vykonání mediační zkoušky kontroluje Ministerstvo spravedlnosti, resp. Česká 

advokátní komora, samostatný výkon mediace, ne však další vzdělávání mediátorů. 

Domníváme se, že by se Česká republika měla inspirovat německou právní úpravou 

vzdělávání mediátorů, když tato stanovuje povinnost mediátorů absolvovat vzdělávací 

kurzy a pravidelné semináře. Povinnost následného vzdělávání by měla být zakotvena 

také v etických kodexech. 

- povinnost mlčenlivosti – ZoM upravuje povinnost mlčenlivosti mediátora, a to o 

všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, 

nikoliv však již povinnost mlčenlivosti pro strany sporu. Pokud by se povinnost 

mlčenlivosti měla vztahovat i na strany sporu, je potřeba za současné právní úpravy tuto 

povinnost sjednat ve smlouvě o provedení mediace. 

Hlavní důvod, proč byla v ZoM zvolena varianta povinné mlčenlivosti vztahující 

se pouze na mediátora, představuje dle důvodové zprávy k ZoM obtížná postižitelnost 

stran sporu v případě porušení této povinnosti. Máme však za to, že takovéto obavy 

nejsou opodstatněné, poškozená strana by totiž měla v takovémto případě nárok na 

náhradu škody, popř. by bylo možné dohodnout nad rámec odpovědnosti za škodu 

smluvní pokutu za porušení této povinnosti ve smlouvě o provedení mediace. Dalším 

důvodem, pro který si myslíme, že by měla být zakotvena povinnost mlčenlivosti také 

pro strany sporu, je nepřípustnost užití důkazu, který byl získán od protistrany v rámci 

mediace, v následném soudním řízení.  

Domníváme se, že by měla být také upravena povinnost mlčenlivosti mediátora 

ve vztahu k prvnímu setkání s ním, neboť je zcela běžné, že se soudy mediátorů dotazují, 

zda již první setkání proběhlo, jak dopadlo a zda byla mediace zahájena. Odpovědí 

mediátora na tyto otázky však dochází k porušování povinnosti mlčenlivosti stanovené 

ZoM. Mediátor není vázán povinností mlčenlivosti pouze „v rozsahu nezbytném pro 

řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí 

z výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou konfliktu a dále v rozsahu nezbytném pro 

svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení“. Tyto 

výjimky se však na tuto situaci nevztahují, a proto považujeme za nezbytné de lege 

ferenda tuto další výjimku do ZoM doplnit. V současné době je tedy možné zabránit 
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porušení povinnosti mlčenlivosti pouze tak, že mediátor vyzve soud, který se táže, aby se 

obrátil se svými dotazy na strany sporu, či dle názoru Svatoše „uvést v textu smlouvy o 

provedení mediace výjimku v souladu s § 9 odst. 2 ZoM např. v tomto znění: „Strany 

sporu tímto výslovně zmocňují mediátora, aby v případě písemného dotazu ze strany 

soudu tomuto sdělili, zdali mediace podle této smlouvy probíhá či nikoliv“.163  

Dále považujeme za problematické to, že není jasně stanoven rozsah informací, 

na které se povinnost mlčenlivosti vztahuje. ZoM jasně stanovuje povinnost zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a 

výkonem mediace, ne však o skutečnostech, které se mediátor o stranách sporu dozvěděl 

jiným způsobem než v souvislosti se samotnou mediací. Právní úprava by však měla i 

takovéto informace chránit mlčenlivostí a v případě pochybností, zda se na takovéto 

informace povinnost mlčenlivosti vztahuje, či nikoliv, spíše mlčenlivost zachovávat.  

- poučovací povinnost – ZoM, konkrétně § 3 odst. 4 stanovuje mediátorovi 

poučovací povinnost, a to „povinnost před zahájením mediace poučit strany konfliktu o 

svém postavení, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a 

mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora a o 

nákladech mediace“. Z neznámých důvodů, zákonodárce stanovil v pokračování daného 

ustanovení povinnost mediátora „výslovně poučit strany konfliktu o tom, že zahájením 

mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a 

oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze 

strany konfliktu“. Tento formulační rozdíl slov „poučit“ a „výslovně poučit“ není v žádné 

literatuře zabývající se mediací vysvětlen, domníváme se tedy, že by měl být tento 

nelogický rozpor odstraněn novelizací. 

- pozastavení činnosti – informace o pozastavení činnosti mediátora se zapisuje do 

seznamu mediátorů, a to konkrétně v sloupci „stav mediátora“. Z uvedeného se však 

veřejnost není schopna dozvědět, z jakého důvodu byla mediátorovi činnost pozastavena. 

Zda tak bylo učiněno na jeho vlastní žádost, či jako sankce za porušení zákonné 

povinnosti. Myslíme si, že by bylo vhodné, aby byla taková informace v předmětném 

seznamu veřejnosti přístupná. 

 
163 HORÁČEK, Tomáš, SVATOŠ, Martin a OLÍK, Miloš. Zákon o mediaci. Komentář. Vydání první. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 125. 
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- opakování zkoušky – neúspěšnému adeptovi na mediátora připouští ZoM v § 23 

odst. 3 možnost zkoušku mediátora zopakovat, když ZoM v předmětném ustanovení 

stanovuje, že „zkoušky lze opakovat pouze dvakrát“. Při studiu materiálů k této práci jsme 

narazili na rozdílný výklad tohoto ustanovení, tedy zda je touto formulací myšleno, že 

uchazeč má k dispozici celkově dva pokusy ke složení zkoušky mediátora, či po jednom 

neúspěšném pokusu ještě dvě opakování zkoušky. Štandera v komentáři k ZoM zastává 

názor, že uchazeč má celkově tři pokusy, tedy první a dvě opakování zkoušky.164  

- archivační povinnost – na mediátora se nevztahuje zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě, nemá tedy povinnost uchovávat stejnopis mediační dohody. 

Doporučujeme de lege ferenda tuto povinnost mediátorovi zakotvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 DOLEŽALOVÁ, Martina, HÁJKOVÁ, Šárka, POTOČKOVÁ Dana a ŠTANDERA, Jan. Zákon o 
mediaci. Komentář. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 119. 
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Závěr 

Tato  rigorózní  práce  je  věnována  mediátorovi  a  jeho  postavení  v právním  řádu 

České  republiky.  Cílem  práce  je  poskytnout  čtenáři  ucelené  a  podrobné  představení 

činnosti mediátora v rámci  mediace,  tj.  v rámci  jednoho  z možných  alternativních 

způsobů řešení sporů.  

Původně  byla  v České  republice  mediace  známa  jen  díky  probační  a  mediační 

službě  v trestních  věcech,  jejíž  činnost  upravuje  zákon  č.  257/2000  Sb.,  o  Probační  a 

mediační  službě  (účinnost  tohoto  předpisu  je  datována  k 1.1.2001).  O  mediaci  je  však 

možno  se  pokusit  skoro  ve  všech  typech  sporů,  se  kterými  se  v našich  životech 

setkáváme.  Původní  absence  právní  úpravy  způsobovala,  že  činnost  mediátora 

poskytovali  mediátoři  pouze  na  základě  živnostenského  oprávnění  bez  jakéhokoli 

vzdělání  a  stanovených  postupů,  jak  tuto  činnost  provádět.  Ku  prospěchu  věci  přijal 

v roce 2008 Evropský parlament a Rada Směrnici, která se stala klíčovým podkladem pro 

úpravu mediace v občanských a obchodních věcech pro jednotlivé členské státy Evropské 

unie. Na základě této Směrnice byl u nás přijat ZoM, který nabyl účinnosti dne 1.9.2012. 

Od té  doby  existuje  na  našem  území  dvojí  režim mediace,  a  to mediace  poskytovaná 

zapsanými  mediátory  dle  ZoM  a mediace  poskytovaná mediátory  nezapsanými,  kteří 

svoji činnost nadále provádějí na základě živnostenského oprávnění.  

Na  základě  článku  11  Směrnice  měla  Evropská  komise za  úkol předložit 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru do 

21.5.2016 Zprávu o provádění Směrnice165, ve které měla posoudit vývoj mediace v celé 

Evropské unii a dopad Směrnice v členských státech. Evropská komise zprávu předložila, 

avšak o cca tři měsíce později, než bylo požadováno. Ve zprávě Komise například uvedla, 

že  téměř  všechny  členské  státy  rozšířily oblast  působnosti  Směrnice  i  na  spory 

vnitrostátní,  a  pouze  tři  členské  státy  provedly  Směrnici  tak, jak  bylo  minimálně 

požadováno, tj. právní úpravu vztáhly pouze na mediaci v přeshraničních sporech. 

ZoM  je  věnována  značná  část  této  práce,  když  po  podrobném  rozebrání 

jednotlivých  ustanovení  je  poukázáno  i  na  mnoho  mezer  a  nedostatků,  kterými  ZoM 

disponuje.  V  závěru  této  práce  je  proto  v úvahách  de  lege  ferenda  navrženo  několik 

 
165 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 ze dne 26.8.2016 



93 
 

možných změn pro případnou novelizaci. Celý mediační proces je ovládán několika 

principy, na které se tato práce také zaměřuje. 

Tato práce shrnuje také výhody a nevýhody, které mediace představuje. Mezi 

hlavní výhody patří především rychlost tohoto mimosoudního způsobu řešení sporu, nižší 

nákladovost a možnost přizpůsobení závěrečné dohody účastníkům konfliktu. Existuje 

totiž větší pravděpodobnost, že strany sporu budou dobrovolně dodržovat dohody vzniklé 

na základě diskusí v rámci mediace než dohody, které za ně někdo autoritativně učiní. 

Odpovědnost při mediaci zůstává na stranách sporu, je jen na nich, jak jejich případná 

dohoda bude vypadat, rozhodují o samy o sobě, neexistuje zde žádná autorita, která 

striktně určí obsah konečného rozhodnutí ve věci, které pak následně nemusí vyhovovat 

ani jedné ze stran. 

 I přes počáteční nadšení a šířící se osvětu prostřednictvím odborné literatury a 

odborných článků, že mediace bude představovat účinnou pomoc soudům v jejich 

přetížení, které bylo o to větší díky velké rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 a 

s tím související absencí jakékoli judikatury, k požadovanému rozšíření mediace, jak se 

původně očekávalo, bohužel nedošlo. Rozvoji mediace však nepřispívá ani skeptický 

postoj zákonodárců, kteří se snaží v současném návrhu věcného záměru o.s.ř. odstranit 

klíčový institut tzv. prvního setkání s mediátorem z právní úpravy. Dle provedených 

výzkumů by měla absence tohoto institutu v civilním řádu soudním za následek znatelný 

pokles počtu mediací v České republice, i přesto, že obliba mediace ve společnosti roste 

a soudy tuto možnost vnímají jako prostředek, prostřednictvím kterého lze dosáhnout 

efektivnějšího a rychlejšího ukončení vedeného sporu. Za účelem zviditelnění mediace a 

prosazení společných zájmů mediátorů byl v roce 2019 uspořádán společností Centrum 

pro řešení sporů, s.r.o. první ročník akce s názvem Mediátor roku 2019. Doufejme, že tato 

příležitost k setkávání osob, které v daném odboru něco znamenají, bude každoročně 

pokračovat.166 K propagaci mediace jako takové by zcela jistě přispěla i existence 

samostatné komory, která by zapsané mediátory sdružovala a následně zajišťovala 

propagaci mediace jak v očích odborné, tak laické veřejnosti.  

Dále jsem se v práci zaměřili na rozbor statistických údajů získaných od 

Ministerstva spravedlnosti ve věci nařízených prvních setkání s mediátorem a ve věci 

týkající se úspěšnosti uchazečů u mediačních zkoušek, když v této druhé oblasti nám byla 

se svými statistickými údaji nápomocna i Česká advokátní komora. 

 
166 HORÁČEK, Tomáš. Mediátor roku 2019. Soudce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, č. 9, s. 16. 
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V rámci práce došlo také k představení mediačních doložek, které sice současný 

ZoM nijak neupravuje, ale sjednat si je můžeme i za současného stavu díky zásadě 

smluvní volnosti. Jejich zavedením do právního řádu a stanovením jejich podmínek by 

zcela jistě došlo k lepšímu uchopení tohoto institutu v praxi a k většímu rozvoji jejich 

užívání. Inspirovat se můžeme právní úpravou na Slovensku, popř. v Belgii, kde nemůže 

být v případě existence mediační doložky zahájeno soudní řízení před tím, aniž by se 

strany sporu podrobily mediaci. 

Závěrem lze tedy říci, že povědomí o mediaci není v naší společnosti stále na 

takové úrovni, jak bychom si přáli. Mediace může pomoci zabránit zbytečným soudním 

sporům na úkor nás všech, daňových poplatníků, ušetřit čas a náklady, které jsou nutně 

se soudním řízením spojeny. Česká republika by se zcela jistě měla zasadit o ještě větší 

podporu mediace než doposud, především prostřednictvím informací na internetových 

stránkách, různých brožur, informativních besed, veřejných konferencí, zveřejňováním 

úspěšnosti mediace v médiích, televizních spotů, rozhlasových pořadů, ale i pořádáním 

mediačních dnů, popřípadě zavedením finančních pobídek v případě, že strany sporu 

mediace využijí a dosáhnou tak dohody. Evropská unie, konktrétně Evropská komise, se 

snaží propagovat mediaci prostřednictvím svého „programu Spravedlnost“ a portálu 

evropské e-justice,167 nalezneme zde mnoho informací o úpravě mediace v jednotlivých 

členských státech, a dále také prostřednictvím Evropské soudní sítě pro občanské a 

obchodní věci. Dalším nástrojem pro větší rozvoj mediace by mohlo být zavedení 

povinnosti žalobce uvádět v žalobách informaci, že strany sporu učinily pokus o mediaci. 

Zavedením tohoto nástroje do právní úpravy by však mohla vzniknout diskuze nad 

možným rozporem této povinnosti s čl. 36 Listiny základních práv a svobod, který 

upravuje právo každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu.  

  

 

 

 

 

 
167 Mediace v členských státech – Německo [online]. [cit. 5.5.2020]. Dostupné z: https://e-
justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-cs.do 
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Právní postavení a činnost mediátora v právním řádu České republiky 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá postavením mediátora v právním řádu České 

republiky, analyzuje současnou právní úpravu a také upozorňuje na její nedostatky. První 

část práce se věnuje vymezení pojmů, především pojmu zapsaný mediátor, seznam 

mediátorů, dále také dohledu nad činností mediátorů, kvalifikačním předpokladům a 

současně také historii profese mediátora, která sahá až do Spojených států amerických. 

Druhá část práce rozebírá veškerá práva a povinnosti, které mediátorovi dle zákona o 

mediaci náleží. Další část práce se soustředí na dohody, které se v rámci mediace 

uzavírají, podrobně je rozebrána smlouva o provedení mediace, mediační dohoda a 

mediační doložky, i přesto že nejsou v právním řádu České republiky dosud zakotveny. 

Dále jsou také rozebrány základní principy činnosti mediátora, mezi které jsme zařadili 

princip nezávislosti, nestrannosti, dobrovolnosti a celým procesem mediace prolínající se 

povinnost mlčenlivosti. Následuje část týkající se odpovědnosti mediátora, rozebrány 

jsou správní delikty a kárná provinění. Šestá část práce je věnována čtyřem vybraným 

oblastem, a to prvnímu nařízenému setkání s mediátorem, advokátům v procesu mediace, 

ať již z pohledu advokátů jako právních zástupců stran, tak z pohledu advokátů, kteří jsou 

současně mediátory a spadají pod dohled České advokátní komory. Dále je tato část práce 

zaměřena na etické kodexy mediátorů, a to na evropské i národní, a na analýzu 

odměňování mediátorů. Pro komparaci a zároveň i inspiraci byla zvolena právní úprava 

mediace Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Před závěrečným shrnutím 

jsou rozebrána komplikovaná ustanovení účinné právní úpravy a shrnuty návrhy na jejich 

změnu. Závěrem jsou shrnuty výhody a nevýhody tohoto alternativního způsobu řešení 

sporů a zdůrazněna nutnost větší informovanosti veřejnosti o tomto institutu. 
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Mediace, mediátor, spor 
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Legal status and activity of a mediator in the Legal Order of the Czech 

republic 

Abstract 

This rigorous thesis pursue status of mediator in law order of Czech Republic, analyze 

current law set up and also points out its flaws. First part of the thesis focus on description 

of terms, mainly the term registered mediator, list of mediators, followed by supervision 

of mediators´ activities, their qualification and competency as well as the history of 

mediator, mainly in the United States of America. Second part of the thesis deals with all 

the rights and obligations, which are outlined in the law system. Next part of the thesis 

focus on agreements, which are closed during the mediation. In details the thesis deals 

with agreement on mediation, mediation contract and mediation clauses, even though 

these are not incorporated in legal order of the Czech Republic. Furthermore this thesis 

deals with basic principles of mediator´s activity, into which we could incorporate 

independence, objectivity, voluntarily and during the whole process of mediation the 

commitment of tacitness. Following part deals with responsibilities of mediator, 

administrative offences and trespassing are analyzed. The sixth part of the thesis is 

dedicated to four specific areas. The first ordered meeting with a mediator, lawyers in 

mediation process, lawyers as advocate of party taking part in mediation process and 

lawyers being mediator as well as member of The Czech Bar Association. Following part 

is dedicated to ethical code of national and European mediators, including reward 

analysis. For comparison and inspiration I chose the law order of Slovakia and Germany. 

Before summary the thesis evaluates complicated parts of law order and summarize 

propositions for their change. In summary this thesis points out advantages and 

disadvantages of this type of dispute solving institute and need to improve public 

knowledge about it. 
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