
Abstrakt 

 

Tato práce je věnována mediaci jako metodě alternativního řešení sporů a jako možnosti 

předcházení dlouho se táhnoucím a nákladným soudním sporům, ke kterým dochází ve větší 

míře než by bylo nutné. Cílem práce je poukázat na výhody mediace při řešení sporů a na 

možnost rozšíření jejího uplatnění v České republice za pomoci srovnání s australským 

systémem, kde k tomu již došlo. Práce je rozdělena do šesti částí. 

První část je zaměřena na stručné představení některých metod ADR, a to konkrétně 

renegociace, mediace, předarbitrážních urovnávací metod, arbitráže a hybridních metod ADR. 

Tato část se pak dále věnuje historickému vývoji mediace ve světě i v České republice. Závěrem 

se první část této práce zabývá detailním rozborem různých forem mediace na základě několika 

kritérií pro jejich dělení.  

Druhá část se věnuje srovnání mediace a soudního řešení sporů, a to ze tří různých hledisek, 

kterými jsou způsobilost obou metod vyhovět cílům a potřebám stran sporu, aspekty sporu a 

účastníků ovlivňující vhodnost obou metod a způsobilost obou metod odstranit překážky stojící 

v cestě efektivního vyřešení sporu.  

V třetí části se autor zabývá rolí mediátora, organizaci mediace v České republice a v závěru 

této části zkoumá psychologický aspekt práce mediátora.  

Čtvrtá část se skládá z rozboru procesu mediace a jeho jednotlivým fází.  

Pátá část se zabývá mediací na evropské a mezinárodní úrovni, zejména pak směrnicí 

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

obchodních věcech a dále pak mediačními pravidly vybraných mezinárodních institucí.  

Poslední část je věnována vývoji mediace v Austrálii, kde je mediace využívána v podstatně 

vyšší míře, než je tomu v České republice. Dále se tato část věnuje tamní současné právní 

úpravě akreditace mediátorů a podmínek výkonu mediace, a to za účelem srovnání tohoto 

systému s tím českým. V závěru práce se autor zamýšlí nad možnými vlivy na rozvoj mediace 

v České republice.  

 


