
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci Mgr. Terezy Hamplové na téma: 

Právní postavení a činnost mediátora v právním řádu ČR 

 

 

Autorka předkládá k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o rozsahu deklarovaných 

199906 znaků. Práce obsahuje všechny náležitosti a přílohy formálního rázu. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu považuji jednoznačně za správnou. Od účinnosti zákona o mediaci již uplynula 

dostatečně dlouhá doba, za kterou je možno provádět analýzy a hodnocení mediační praxe a 

nabízet řešení aplikačních problémů. 

K systematice díla: 

Předložená práce má dobře zvolené vnitřní uspořádání. Text je rozvržen do celkem osmi částí. 

Za těžiště práce je možno považovat její  třetí až sedmou část a autorčiny závěry a návrhy de 

lege ferenda. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

V úvodu autorka naznačuje svůj přístup k tématu. O metodách se nezmiňuje. Práce je však 

zpracována metodami v právní vědě obvyklými, a to včetně komparace se zahraničními 

právnímu úpravami. 

V rámci obecných výkladů o mediátorovi v první části práce autorka připomíná genezi české 

právní úpravy (jakožto důsledku povinnosti transpozice příslušné Směrnice 2008/52 do českého 

právního řádu). Autorka zde dále rozebírá statistiky, z nichž vyplývá počet zájemců o pozici 

mediátora a jejich úspěšnost u zkoušek, připomíná existenci seznamu mediátorů a podrobněji 

analyzuje dohledová oprávnění Ministerstva spravedlnosti, resp. České advokátní komory. 

V této partii je zmíněna i historie mediace, a to v celosvětovém kontextu. Již v této kapitole je 

zřetelná vynikající autorčina orientace  v problematice, vysoká úroveň jejich znalostí platného 

práva a kvalitní výběr relevantních zdrojů poznatků. 



Druhá část rigorózní práce se věnuje právům a povinnostem mediátora. Nejde zde o pouhý 

výčet, nýbrž o detailní a zasvěcený rozbor. Je snad jen možno polemizovat s názorem, že  

pozastavení výkonu činnosti, resp. jeho pozastavení je právem mediátora.  

Výborně je zpracována rovněž kapitola, která se věnuje principům mediace (vybraným). 

Autorka správně klade důraz na některé ze všech principů, o kterých by bylo možno v tomto 

kontextu uvažovat. Mimořádně kvalitní je rozbor mlčenlivosti mediátora, která představuje jak 

povinnost, tak i současně základní princip a pilíř činnosti mediátora. Autorka správně připomíná 

všechny relevantní praktické souvislosti a v práci se k otázkám mlčenlivosti opakovaně vrací 

v různém kontextu. Autorčin názor na rozsah mlčenlivosti mediátora ve vztahu k dohodě o 

provedení mediace, resp. k mediační dohodě je explicitně vyjádřen až v dalším textu. V rámci 

ústní obhajoby by se autorka k těmto otázkám mohla ještě vyjádřit.   

Autorka v práci dále fundovaně v samostatných kapitolách rozebírá základy odpovědnosti 

mediátora a základní dohody v mediaci. Šestá kapitola práce se posléze soustředí na některé 

z aktuálních otázek provádění mediace zvláště. Již sám výběr otázek je opětovným dokladem 

autorčiny vysoké úrovně znalostí jak platného práva, tak nadnárodních souvislostí mediace. 

Autorka zde mj. rozebírá odměňování mediátorů, postavení advokátů v mediaci (nikoli jako 

mediátorů) a dále pak i koexistenci, resp. obsah  kodexů etiky mediátorů.  

Z uvedených výkladů mj. oceňuji rozbor vztahu promlčení a zahájené a řádně probíhající 

mediace. Autorka správně připomíná odlišnost situace, pokud promlčecí lhůta ještě ani 

nepočala běžet a situace opačné. Autorčin závěr  o aplikaci ustan.§ 647 OZ  na tyto dvě situace 

je správný. Stejně tak lze autorce přisvědčit ohledně závěru o možnosti využití success fee a 

contingency fee pro výši a způsob určení odměny mediátora. Totéž platí pro závěr ohledně 

hrazení nákladů na znalecké posudky v mediaci s ohledem na požadavek neutrality mediátora. 

Pro hodnocení právní úpravy mediačního setkání účastníků soudního řízení nařízeného soudem 

autorka správně připomíná, že ustanovení § 273a OSŘ ve znění před přijetím zákona o 

zvláštních řízeních soudních podstoupilo test ústavnosti a obstálo. Ve prospěch využití mediace 

z aktivity soudce v probíhajícím soudním řízení autorka přináší i další relevantní argumenty. 

Dále mj. autorka v textu správně zdůrazňuje povahu mediačních doložek a jejich přínos pro 

prevenci sporů. Ocenit i třeba i výklady k možnostem dosažení vykonatelnosti obsahu mediační 

dohody, přičemž autorka připomíná i rozdíly v nákladnosti jednotlivých možností.  Jistou 

pochybnost vyvolává vyjádření ohledně sjednání doby trvání mediace na dobu neurčitou. To 

by měla autorka v rámci ústní obhajoby rozvést.  



Nad rámec svého tématu zařadila autorka komparativní výklady německé a slovenské právní 

úpravy mediace. I zde se jedná o fundované výklady opřené o relevantní autentické poznatky a 

prameny.  

Závěr práce představuje shrnutí autorčiných návrhů de lege ferenda, které jsou logickým 

vyústěním jejích poznatků a rozborů. 

Práce je sepsána kultivovaným odborným jazykem. Lze snad jen vytknout použití pojmu právní 

úkon namísto právního jednání.  

Dále zvláště oceňuji, že autorka do práce zařadila řadu statistik (kromě uvedených i ohledně 

využívání ustan. § 100 /3 OSŘ a dalších). V některých případech jde o zpracování  dostupných 

dat, v jiných případech o údaje, které autorka vyžádala speciálně pro účely této práce z vlastní 

iniciativy a dosud analyzovány ani nebyly. 

Závěr: 

Předložená rigorózní práce je mimořádně zdařilým zvládnutím rigorózního úkolu, které 

naplňuje požadavky kladené na tento druh prací, a to jak obsahem, tak i rozsahem i způsobem 

zpracování. 

Práce je způsobilá být předmětem ústní obhajoby, ke které jí tímto d o p o r u č u j i. 

V Praze dne 4.10.2020 

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Konzultantka práce 


