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Úvod 

Přetížení soudního systému, které se stále stupňuje, v kombinaci se zrychlujícím se tempem 

občanského i obchodního života (jež vyžaduje také rychlé řešení případných sporů) vede v 

posledních několika desetiletích k bezprecedentnímu rozvoji alternativních metod řešení 

sporů (chápaných jako mimosoudní řešení sporů).  

 

Zejména v posledních 10-15 letech se tyto metody těší značné pozornosti ze strany 

jednotlivých států, mezinárodních organizací1

 

 a celé řady jiných subjektů (neziskových 

organizací atp.). Co více, ať už z důvodu nedostatečné (časové či finanční) dostupnosti 

klasického soudního řešení nebo s ohledem na narůstající snahu stran o participativní řešení 

sporů, metody ADR se dostávají stále více také do zorného pole informované veřejnosti (tedy 

uživatelů justice, resp. stran případných konfliktů), a to v celosvětovém měřítku.  

V rámci široké škály metod mimosoudního řešení konfliktů narůstá zejména pozornost  

věnovaná konsensuálním metodám (metodám, kdy strany řeší sporné body vzájemného 

vztahu za pomoci nezávislé třetí osoby, jež nemá pravomoc navrhnout řešení sporu, jež by pro 

strany bylo závazné), a v jejich rámci zejména mediaci2

 

.  

S ohledem na osobní zkušenost s nevýhodami využití soudního řízení pro řešení vleklého 

sousedského sporu jsem se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci právě na tuto metodu 

mimosoudního řešení sporů, která pro mnoho případů může představovat rychlou, levnou a 

uživatelsky přátelskou variantu soudního řešení a navíc stranám může umožnit vyřešení sporu 

způsobem, jenž není likvidační pro žádnou z nich ani pro jejich vzájemný vztah.  

 

                                                 
1 Oblast ADR hraje významnou roli zejména v rámci činnosti Rady Evropy (viz níže), OSN (viz UNCITRAL 
nize), Organizace pro spolupráci a rozvoj v Evropě  a Haagské konference mezinárodního práva soukromého.   
2 Pro účely této práce použiji  definici mediace založenou na Směrnici 2008/52/ES:"…formální řízení, jakkoli 
nazvané nebo uváděné, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o 
vyřešení sporu za pomoci mediátora. Toto řízení mohou zahájit strany sporu nebo může být navrženo či nařízeno 
soudem nebo stanoveno právem členského státu." Vzhledem k tomu, že tato definice je až příliš obecná, budu 
dále vycházet z definice uvedené ve studii HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, 
Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 12: "Mediace je postup založený na dobrovolné 
účasti stran, v jehož rámci třetí osoba bez rozhodovací pravomoci systematicky podporuje komunikaci stran s 
cílem umožnit, aby strany nalezly řešení svého konfliktu." S ohledem na různost názorů na to, zda mediátor smí 
či nesmí navrhovat stranám možná řešení (viz tamtéž, s. 13), zahrnu do diplomové práce i postupy, při nichž 
"mediátor" stranám v rámci komunikace s nimi navrhuje možnosti řešení sporu, tedy postupy, jež by podle 
mnoha autorů odpovídaly spíše konciliaci (pozn.: nezaměňovat se soudní konciliací, která není ani okrajově 
předmětem této práce).   
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Vzhledem k tomu, že zpracování diplomového úkolu bylo načasováno na přelom let 2008 a 

2009, tedy do doby bezprostředně po přijetí - pro oblast mediace stěžejní - směrnice 

2008/52/ES, kdy se legislativní kontext mediace v řadě evropských zemí vyvíjel opravdu 

velmi dynamicky, zvolila jsem za těžiště práce právě vypracování přehledu aktuální situace v 

jednotlivých členských státech a dosavadních aktivit Evropské unie (a některých 

mezinárodních organizací) v této oblasti. 

 

Ústředním dokumentem, kolem kterého je práce strukturována, je logicky samotná směrnice 

2008/52/ES. Jedním z cílů práce je zasadit tento dokument do kontextu ostatních iniciativ v 

oblasti mediace, ať už se jedná o aktivity mezinárodních organizací (Rada Evropy, OSN), 

jednotlivých členských států Evropské unie, či aktivity nevládních organizací3

 

 .  

Vzhledem k záměru zmapovat vývoj institucionálního (resp. legislativního) rámce mediace na 

území Evropské unie v posledních několika letech je charakter práce do značné míry 

deskriptivní a částečně také komparativní. 

 

Nad rámec vypracování pouhého panoramatu regulace této metody ADR v jednotlivých 

zemích Evropské unie, jsem se rozhodla zaměřit také na to, do jaké míry je možno mediaci 

institucionalizovat jako plnohodnotnou alternativu k soudnímu řízení (či jako etapu 

automaticky předcházející případnému soudnímu řízení), a to zejména na pozadí práva na 

spravedlivý proces zakotveného ve čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.  

 

Diplomová práce je zpracována dle stavu k 20.01.2010, kromě kapitol 2 a 3, jejichž text byl 

uzavřen ke dni 30.7.2009.  

 

"…là où la justice entretient la rupture, la médiation privilégie le lien…."4

                                                 
3 Ty jsou zachyceny pouze velmi zběžně, resp. namátkově, zejm. v kapitole 2 9např. co se týče  Partners for 
Democratic Change, AMČR, profesních organizací mediátorů v jednotlivých zemích atd.). 

  

4MARTENS, Paul, v předmluvě ke CRUYPLANTS, Jean, GONDA, Michel, WAGEMANS, Marc. Droit et 
pratique de la médiation. Bruxelles: Bruylant, 2008, s.VII.  
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1 Mediace v mezinárodním kontextu 

1.1 Iniciativy OSN v oblasti konciliace5

V roce 2002

 
6 Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) vypracovala 

modelový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci7

 

. 

Ve svém usnesení, ohledně tohoto modelového zákona Valné shromáždění OSN zdůraznilo 

"hodnotu, kterou pro mezinárodní obchodní vztahy mají metody řešení obchodněprávních 

sporů založené na tom, že nezávislá třetí osoba stranám na jejich žádost napomáhá dosáhnout 

vyřešení sporu dohodou" a doporučilo členským státům zvážit začlenění Modelového zákona 

o mezinárodní obchodní konciliaci do národní legislativy. Podle téhož usnesení je žádoucí 

zajistit harmonizaci práva týkajícího se (mimosoudního) řešení sporů a reagovat na specifické 

potřeby mezinárodní obchodní konciliace v praxi.  

 

Modelový zákon obsahuje velmi širokou definici konciliace, která zahrnuje i současný 

koncept mediace : "proces, bez ohledu na to, zda je označován jako konciliace, mediace nebo 

jinak, v jehož rámci strany žádají třetí osobu ("konciliátora"), aby jim pomohl v pokusu o 

řešení sporu vyplývajícího z jejich právního, obchodního nebo jiného vztahu (nebo sporu, 

který se takového vztahu týká) dohodou. Konciliátor nemá pravomoc rozhodnout způsobem, 

který by pro strany byl závazný ." Pojem "obchodní" (viz obchodní konciliace) je také pojat 

extenzívně, zatímco mezinárodní dimenze (viy mezinárodní obchodní konciliace) je vykládán 

zcela tradičně (čili konciliace je mezinárodní, pokud její strany mají trvalý pobyt/sídlo v 

různých státech). Modelový zákon svou aplikovatelnost omezuje na případy mezinárodní 

povahy, na druhé straně však UNCITRAL doporučuje zemím, které by uvažovaly o právní 

úpravě  pro čistě vnitrostátní přpady, aby "jednoduše" z textu vypustily termín "mezinárodní". 

                                                 
5 Hranice mezi konciliací a mediací je v mnoha právních systémech (a tím spíše v praxi) značně prostupná a 
terminologie není v evropském kontextu ještě zcela harmonizovaná. Z tohoto důvodu zde i na jiných místech 
práce zmiňuji také iniciativy v oblasti konciliace, které jsou často velmi relevantní také pro mediaci (viz také 
pozn. pod čarou č. 2).  
6 Načasování zveřejnění modelového zákona ukazuje, že téma ADR zaměstnávalo OSN, Radu Evropy 
(Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (2002) 10 o mediaci v civilních věcech) i Evropskou komisi 
(Zelená kniha o ADR, 2002) prakticky současně. 
7http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html [cit. 2009-07-10] 
pozn.: modelový zákon je text, který je zákonodárcům v jednotlivých státech dán k dispozici, pro účely 
případného zapracování do jejich národní legislativy. V protikladu k úmluvě se tedy nejedná o právní instrument, 
který by byl pro státy, jež k němu přistoupí, závazný. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html�
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Modelový zákon (resp. záměr, se kterým jej UNCITRAL vypracoval) se zatím setkal s 

relativně skromným úspěchem. Legislativní texty založené na modelovém zákonu, nebo na 

něj výslovně odkazující, byly (podle internetových stránek UNCITRAL8

 

) dosud přijaty pouze 

v několika málo zemích (Kanada – 2005, Chorvatsko – 2003, Maďarsko – 2002, Nikaragua – 

2005 a Slovinsko – 2008).  

1.2 Iniciativy Rady Evropy v oblasti mediace 

Rada Evropy v širším kontextu svých aktivit zaměřených na podporu vytváření podmínek pro 

zajištění realizace práva na přístup ke spravedlnosti a na spravedlivý proces ve smyslu článku 

6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přijala také několik právních 

instrumentů k alternativnímu řešení sporů9. Jedná se o Doporučení Výboru ministrů Rady 

Evropy, která nemají přímou právní závaznost a členské státy nejsou povinny je transponovat 

do svých právních systémů (jako např. směrnice EU). Jedná se o tzv "soft law" Na druhé 

straně, diskuse v rámci Rady Evropy často "připravují půdu" pro projednávání aktuálních 

témat v rámci Evropské Unie10. Tak tomu bylo například také u otázky právní pomoci 

(tématem se nejprve zabývala RE a v relativně rychlém sledu pak bylo upraveno směrnicí 

EU). Doporučení Rady Evropy o mediaci v civilních věcech z roku 200211

 

 (dále jen 

Doporučení) ostatně ve svém závěru další aktivitu EU v oblasti mediace přímo předvídá a 

doporučuje (doporučuje, aby EU v rámci své legislativní aktivity přijala opatření zaměřená na 

umožnění a usnadnění aplikace principů stanovených v Doporučení RE). 

Důvodová zpráva k Doporučení také výslovně zmiňuje Zelenou knihu o ADR připravenou 

Evropskou komisí prakticky zároveň s Doporučením Rady Evropy a zdůrazňuje průběžnou (i 

neformální) spolupráci mezi oběma organizacemi.   

 

Rada Evropy doporučuje členským státům, aby upřednostňovaly ve všech občanských 

věcech, ve kterých to je vhodné, mediaci, definovanou jako "proces, ve kterém strany 

                                                 
8 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html, [cit. 2009-07-10].  
9Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (98) 1 o rodinné mediaci 
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (99) 19 o mediaci v trestních věcech 
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (2001) 9 o mediaci ve správních věcech 
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (2002) 10 o mediaci v civilních věcech  
10 Už s ohledem na to, že všechny členské státy EU jsou zároveň členskými státy Rady Evropy, je "osmóza" 
debat o některých tématech, jež spadají do kompetence obou organizací nevyhnutná.   

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html�
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vyjednávají o sporných otázkách za účelem dosažení vzájemné dohody, a to za pomoci 

jednoho nebo několika mediátorů."12

 

  

Občanské věci jsou dále definovány jako "veškeré věci týkající se práv a závazků v oblasti 

občanského práva, a také práva obchodního, spotřebitelského a pracovního, s výjimkou 

záležitostí z oblasti trestního a správního práva"13

 

.  

Doporučení ponechává na jednotlivých členských státech, jak vyřeší organizační aspekty 

poskytování mediačních služeb (a to jak v rámci soudního řízení tak i mimo něj). Na druhé 

straně však Doporučení zdůrazňuje, že i stranám, které se uchýlí k mediaci je nutno zachovat 

právo na přístup ke spravedlnosti prostřednictvím soudu, neboť soudní řízení zůstává 

všeobecně  "nejzazší" zárukou ochrany práv stran.  

Doporučení dále obsahuje řadu základních principů, které se později promítly do legislativy 

Evropské unie14

- také pro strany, které se uchýlí k využití mediace, by měla být dostupná právní pomoc 

(tak aby mediace nebyla z finančních důvodů v praxi dostupná jen pro určité sociální 

vrstvy)  

, nemluvě o národní legislativě celé řady členských států (včetně např. Belgie, 

jejíž zákonná úprava plně reflektuje Doporučení a je podrobně popsána ve zvláštní kapitole 

této práce). Jedná se mimo jiné o následující zásady: 

- mediátor má být nezávislý a nestranný a nemá mít právo vynést rozhodnutí, které by 

strany zavazovalo k určitému řešení jejich sporu 

- veškeré informace týkající se průběhu mediace mají být důvěrné.  

 

Na druhé straně však Doporučení neobsahuje žádné jasné ustanovení o závaznosti a 

vykonatelnosti případných mediačních dohod. V důvodové zprávě je skutečnost, že tento 

aspekt není Doporučením nijak ošetřen, vysvětlena takto: "V současnosti některé právní 

systémy umožňují stranám žádat o výkon takové dohody přímo, jiné systémy vykonatelnost 

váží na splnění řady předběžných podmínek."15

                                                                                                                                                         
11 

 Důvodová zpráva dále uvádí, že 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Back
ColorLogged=FFAC75  [cit. 2009-07-10] 
12 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. (2002) 10 o mediaci v civilních věcech [cit. 2009-07-10] 
13 Ibid. 
14 Směrnice 2008/52/ES 
15 Draft Recommendation Rec (2002)… of the Committee of Ministers to member States on mediation in civil 
matters – Explanatory Memorandum,  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75�
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75�
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vykonatelnost mediačních dohod by měla být v budoucnu výslovně ošetřena v návaznosti na 

legislativu Evropské unie o uznání a výkonu rozhodnutí16

 

. Co se týče vykonatelnosti, 

Doporučení výslovně stanoví jen to, že mediátoři by měli strany informovat o opatřeních, 

která jsou nutná pro zajištění vykonatelnosti jejich dohody, a že mediační dohody by neměly 

být v rozporu s veřejným pořádkem.  

V návaznosti na vydání Doporučení Rada Evropy dále pokračuje v aktivitách týkajících se 

mediace, které v současnosti spočívají zejména ve sledování míry naplňování zásad 

Doporučení jednotlivými členskými státy. Mediace je jednou ze šesti oblastí činnosti CEPEJ 

(Evropského výboru pro efektivní justici), založeného v roce 2001 a složeného z právních 

expertů členských zemí. V roce 2007 CEPEJ realizoval studii dopadů doporučení Rady 

Evropy pro oblast mediace na právní realitu v jednotlivých členských zemích17

 

. Na základě 

výsledků této studie CEPEJ vypracoval také materiál s návrhy dalšího postupu v této oblasti.  

1.3 Mediace v kontextu Evropské Unie 

1.3.1 Budování prostoru svobody bezpečnosti a spravedlnosti  

Budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva je již přibližně deset let jednou z 

nejdynamičtěji serozvíjejících oblastí Evropské unie. EU zde usiluje o harmonizaci právních 

předpisů a správní praxe jednotlivých států a formování společných politik v oblastech, které 

tradičně patří do působnosti ministerstev vnitra a do soudnictví. 

Do struktury Evropské unie byla tato témata zařazena Maastrichtskou smlouvou jako tzv. třetí 

pilíř pod názvem "spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí". V rámci tohoto pilíře EU 

nebylo možno přijímat právní akty, jež by byly závazné pro jednotlivé členské státy, Evropská 

rada však dostala možnost v této oblasti zaujímat společné postoje, přijímat společné akce a 

vypracovávat úmluvy a doporučovat státům jejich přijetí. Členské státy tak v oblasti justice a 

                                                                                                                                                         
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Back
ColorLogged=FFAC75  [cit. 2009-07-10] 
16 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.prosince 2000 o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech 
občanských a obchodních, Nařízení (ES) č.805/2004 Evropského parlamentu a Rady z 21.dubna 2004 
zakládající Evropský exekuční titul pro nesporné nároky a Nařízení Rady 2201/2003 ES z 27.listopadu 2003 
týkající se soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 
odpovědnosti, kterým se ruší Nařízení (ES) č. 1347/2000 

 
17 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2007)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInterne
t=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 [cit. 2009-07-10] 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75�
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=306401&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75�
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2007)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6�
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2007)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6�
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vnitřních věcí poprvé formálně akceptovaly nutnost koordinovaného postupu, jako prostředku 

pro řešení obecných problémů.  

Vzhledem k nutnosti spolupráci členských státu v této oblasti dále prohloubit (zejména v 

souvislosti s výraznou globalizací problémů, kterým členské státy v současné době čelí) byla 

prostřednictvím Amsterdamské smlouvy) větší část agendy třetího pilíře přesunuta do pilíře 

prvního, což dalo Unii možnost začít přijímat i v této oblasti závazná opatření formou 

normativních aktů (směrnic a nařízení). Do prvního pilíře se tak dostala přistěhovalecká a 

azylová problematika, volný pohyb po Unii a kontrola vnějších hranic, soudní spolupráce ve 

věcech občanského práva, uznávání rozsudků v občanských a obchodních věcech a 

odbourávání překážek v přístupu ke spravedlnosti pro příslušníky jiných členských států, a to 

i formou harmonizace procesních pravidel18

V rámci témat, které byly přesunuty do prvního pilíře, je jednou z aktuálních (a 

dlouhodobých) priorit Evropské zavádění mechanismů usnadňujících přístup občanů k právní 

ochraně (mimo jiné prostřednictvím mimosoudních metod řešení sporů).   

. 

1.3.2 Role ADR v rámci prostoru svobody bezpečnosti a 
spravedlnosti…… 

Pilotní iniciativy v oblasti ochrany spotřebitelů a finančního práva 
Už od poloviny 80. let probíhaly v rámci Evropského společenství mnohé diskuse a aktivity 

související s ADR19. V první fázi se iniciativa zaměřila na oblast spotřebitelského a 

finančního práva (zejména v souvislosti s tím, že zde existoval neoddiskutovatelný právní 

podklad pro legislativní iniciativu na úrovni ES). Možnost (a vhodnost) aktivního přístupu ES 

byla prověřena v rámci tzv. Zelené knihy Evropské komise z 16.11.1993 o přístupu 

spotřebitelů k právní ochraně a o urovnávání spotřebitelských sporů v rámci jednotného 

trhu20. Na základě odezev na Zelenou knihu Evropská komise v roce 1996 připravila akční 

plán pro oblast přístupu spotřebitelů k právní ochraně a urovnávání spotřebitelských sporů v 

rámci jednotného trhu21, který se spolu s rezolucí Evropského parlamentu, jež vyjádřila 

podporu navrhovaným aktivitám, stal základem pro Doporučení 98/257/ES22

                                                 
18 Naopak v režimu třetího pilíře zůstala spolupráce ve věcech policie a trestního práva.  

 a Doporučení 

19 Sdělení Komise Evropskému parlamentu z let 1985 a 1987, rezoluce Evropského parlamentu z roku 1987 atd. 
20 COM(93)576 
21 COM(96)13 
22 Doporučení 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů, text k dispozici zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:115:0031:0034:EN:PDF [cit. 2009-07-11] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:115:0031:0034:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:115:0031:0034:EN:PDF�
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2001/310/ES23.Obě uvedená doporučení stanovují zásadní principy pro fungování systémů 

mimosoudního řešení24 spotřebitelských sporů, první z nich je zaměřeno na řešení takových 

sporů formou arbitráže (tedy prostřednictvím orgánů, jež mají možnost vynést na závěr 

projednávání vlastní závazné rozhodnuté), kdežto druhé doporučení se zaměřuje na oblast 

konsensuálního řešení (kde řešení v zásadě nalézají samy strany, pouze za přispění třetí 

osoby/orgánu, jež není oprávněn(a) spor sám(a) závazně rozhodnout). Základní princip od 

něhož se odvíjejí tato doporučení i následující aktivity ES v oblasti ADR (a to nejen v oblasti 

ochrany spotřebitelů) byl formulován v Doporučení 98/257/ES: "Jestliže hmotná práva jsou 

dána lidem bez poskytnutí mechanismu, který zaručí jejich efektivní výkon, nemají tato práva 

žádnou praktickou hodnotu. Proto, aby bylo zabezpečeno, že realita bude držet krok s rámcem 

ochrany spotřebitele vytvořeným Společenstvím a členskými státy, musí být spotřebitelé 

schopni prosadit svá práva prostřednictvím přístupu k jednoduchým, rychlým, efektivním a 

nenákladným právním kanálům."25

 

 

Iniciativa Komise v oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byla pozitivně 

hodnocena Evropskou radou (tedy zástupci členských států) již během summitu ve Vídni v 

roce 1998 a summitu v Tampere v roce 1999. Co více, v roce 2000 byla usnesením Rady 

založena tzv. Evropská mimosoudní síť (EEJ-net), která se stala jedním z pilířů stávající 

Evropské sítě spotřebitelských center (ECC-Net), poskytující prostřednictvím kontaktních 

míst po celé EU26 spotřebitelům informace o možnosti mimosoudního řešení případného 

sporu v jednotlivých členských státech27

 

.  

Podobné aktivity jako v oblasti ochrany spotřebitelů proběhly také ve vztahu k finančním 

službám. Hlavním výsledkem pilotních iniciativ v této oblasti se stalo již v roce 2001 

vytvoření sítě FIN-NET, která sdružuje systémy jednotlivých členských států příslušné k 

mimosoudnímu řešení sporů týkajících se finančních služeb28

                                                 
23 Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách, jež se týkají mimosoudních orgánů při 
konsensuálním řešení spotřebitelských sporů, text k dispozici zde: 

 a (zejména prostřednictvím 

poradenství) usnadňuje spotřebitelům také řešení sporů s poskytovateli finančních služeb v 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF [cit. 2009-07-11] 
24 Nestrannost, transparentnost, efektivita, spravedlnost, legalita, svoboda. 
25 Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách, jež se týkají mimosoudních orgánů při 
konsensuálním řešení spotřebitelských sporů, text k dispozici zde: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF [cit. 2009-07-11] 
26 Pro Českou republiku se jedná o Evropské spotřebitelské centrum fungující v rámci České obchodní inspekce 
27 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ [cit. 2009-07-12] 
28 Pro Českou republiku se jedná o Finančního arbitra České republiky, ani v roce 2009 FIN-NET stále ještě 
nepokrývá všechny členské státy EU(zatím je pokryto 19 členských zemí).    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:109:0056:0061:EN:PDF�
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/�
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jiných členských státech. Vzhledem k vysoké zranitelnosti spotřebitelů v tomto období (a také 

k stávající krizi finančního sektoru) uskutečnila Evropská komise na počátku roku 2009 

veřejnou konzultace zaměřenou právě na alternativní řešení sporů v oblasti finančních 

služeb29

 

. Zveřejnění výsledků se očekává na závěru roku 2009.  

Kromě oblastí ochrany spotřebitele a finančních služeb je využívání alternativních metod 

řešení sporů přímo či nepřímo doporučeno v celé řadě nástrojů a návrhů Společenství30

 

.  

Zelená kniha o alternativním řešení sporů 31

V návaznosti na Vídeňský akční plán z roku 1998 a závěry zasedání Evropské rady 

v Tampere v roce 1999 vyzvala Rada ministrů spravedlnosti a vnitra Komisi, aby předložila 

Zelenou knihu o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti občanského a obchodního 

práva (s výjimkou rozhodčího řízení), která by analyzovala stávající situaci a zahájila 

rozsáhlou konzultaci s cílem připravit konkrétní opatření, jež je potřeba přijmout. Komise 

tuto Zelenou knihu zveřejnila v dubnu 2002.  

 

Hlavním cílem Zelené knihy bylo najít odpovědi na otázky týkající se zajištění rovnováhy 

mezi žádoucí flexibilitou ADR a zaručením jejich kvality. Zelená kniha se zabývala také 

nutností skloubit procedury ADR se soudními řízením. V neposlední řadě Zelená kniha 

upozornila na výsledky, jichž již bylo dosaženo, a na iniciativy v této oblasti v rámci 

jednotlivých členských států, na úrovni Společenství i v širším mezinárodním kontextu.  

Otázky položené v Zelené knize se týkaly určujících prvků jednotlivých alternativních 

způsobů řešení sporů, jako jsou smluvní doložky o využití ADR, problém lhůt pro vydržení a 

promlčení, požadavek na zachování mlčenlivosti, platnost souhlasů, účinnost dohod vzešlých 

z těchto postupů (zejména ohledně jejich vymahatelnosti), požadavky na subjekty poskytující 

služby v oblasti ADR (včetně kvalifikace, akreditace a  odpovědnosti). 

Zelená kniha vyvolala značný zájem ze strany členských států i jiných zemí, poskytovatelů 

služeb v oblasti ADR, profesních organizací poskytovatelů právních služeb, vysokých škol a 

dalších vzdělávacích institucí a celé řady dalších subjektů. V rámci veřejné konzultace, která 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/alternative_dispute_resolution_en.htm [cit. 2009-07-
11] 
30 Seznam nástrojů a návrhů zmiňujících se o vhodnosti využití ADR je k dispozici zde: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_cs.htm [cit. 2009-07-14]  
31 Zdroj:portál Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_cs.htm, text Zelené knihy je k dispozici tamtéž  [cit. 2009-07-14] 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/alternative_dispute_resolution_en.htm�
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_cs.htm�
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_cs.htm�
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byla jejím zveřejněním otevřena, Evropská komise obdržela více než 160 příspěvků. 

Vzhledem k různorodosti přispěvatelů byly výsledky konzultace značně nesourodé, ale i tak z 

nich vyplývala velká míra konsensu o některých diskutovaných tématech:  

1. prakticky univerzální shoda o užitečnosti ADR a potenciálu pro jejich další rozvoj32

2. konstatování rychlého rozvoje iniciativ v oblasti ADR na národní i mezinárodní úrovni (ať 

už se jedná o rozvoj služeb v oblasti ADR či o rozvoj legislativních / "policy-making" 

iniciativ členských států, třetích zemí a mezinárodních organizací); 

; 

3. široká podpora pro iniciativu Společenství v oblasti ADR ("….Společenství může a má 

přijmout opatření k podpoře dalšího rozvoje ADR na svém území…."). Názory na to, jakým 

způsobem by Společenství mělo postupovat, se však velmi různily (od požadavku na 

harmonizaci legislativy v této oblasti ze strany Společenství až po vyjádření obav z toho, že 

legislativní iniciativa Společenství může být na úkor stávající flexibility ADR a dokonce na 

úkor kvality, která v této oblasti v některých zemích byla dosažena)33

1.3.3 Mediace v EU ………cesta k evropské legislativní úpravě  

.  

Závěry Zelené knihy v oblasti mediace, návazná opatření  

Mezi metodami ADR, kterými se zabývala Zelená kniha, samozřejmě figurovala také 

mediace. V rámci reakcí na Zelenou knihu byl (stejně jako u ostatních ADR) konstatován 

široký konsensus o vhodnosti (ba dokonce potřebě) podpory dalšího rozvoje této metody 

alternativního řešení sporů. Co do formy, kterou by tato podpora měla být realizována ze 

strany EU se však názory opět rozcházely.… Část přispěvatelů se vyjádřila ve  prospěch 

legislativní iniciativy na úrovni EU, část zdůrazňuje spíše potřebu senzibilizace veřejnosti a 

postupné změny právní kultury ve prospěch využívání mediace prostřednictvím informačních 

kampaní organizovaných Evropskou unií.    

Část přispěvatelů v rámci konzultace (v roce 2002) upozornila na skutečnost, že ADR včetně 

mediace se nacházejí v klíčové (či dokonce "kritické") fázi své ho vývoje a jejich další rozvoj 

směrem k plnému využití potenciálu těchto metod vyžaduje rozsáhlou osvětovou a vzdělávací 

iniciativu ze strany veřejné moci, spíše než okamžitou legislativní činnost. Tito přispěvatelé 

                                                 
32 Je třeba ale zdůraznit, že Zelená kniha varovala před vnímáním ADR čistě jako řešení problémů přetíženosti 
soudnictví.  
33 Pracovní dokumentace Evropské komise k návrhu směrnice o některých aspektech mediace v občanských a 
obchodních věcech, text k dispozici zde: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2004/1314/COM_
SEC(2004)1314_EN.pdf [cit. 2009-07-11] 

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2004/1314/COM_SEC(2004)1314_EN.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2004/1314/COM_SEC(2004)1314_EN.pdf�
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vyjádřili také obavy, že legislativní regulace mediace (zejména na evropské úrovni) by mohla 

být předčasná a mohla by další rozvoj mediace zpomalit či dokonce ohrozit. Co se týče 

případné legislativní iniciativy ze strany EU, přispěvatelé se jednoznačně vyjádřili ve 

prospěch toho, aby byla zaměřena na stanovení základních principů fungování mediace34, 

spíše než na normativní ošetření podrobností její realizace v jednotlivých členských státech. 

Byla konstatována také nutnost jednoznačného nastavení návazností mezi mediací a soudním 

či rozhodčím řízením35

V návaznosti na vyhodnocení reakcí na Zelenou knihu a v kontextu rámce nastaveného 

Evropskou radou (a částečně také Evropským parlamentem, který Zelenou knihu vřele 

přivítal, ale doporučil Komisi, aby byla v případných legislativních aktivitách velmi 

obezřetná, zaměřila se spíše na podporu profesní samosprávy poskytovatelů služeb v oblasti 

ADR a vyvarovala se jakékoliv legislativy, která by mohla vést ke snížení stávající flexibility 

jednotlivých ADR a omezení svobodné vůle stran při výběru metody řešení sporu

 a vhodnost podpory rozvoje kvalitativních standardů.   

36

Prvním finalizovaným výstupem aktivit Komise v oblasti mediace se stal Evropský kodex 

chování pro mediátory

), Komise 

přikročila k legislativním aktivitám zaměřeným konkrétně na mediaci, a to jak v podobě "soft 

law" tak i "hard law" (relativně souběžně).  

37

                                                 
34 Přispěvatelé zdůraznili také nutnost toho, aby jednotlivé metody ADR byly ošetřeny zvlášť, neboť mezi ADR 
existují podstatné rozdíly a "one size doesn´t fit all". V tomto kontextu byly zdůrazněny zejména rozdíly mezi 
arbitráží na jedné straně a konsensuálními metodami (zejm. mediací) na straně druhé. 

, zveřejněný v červenci 2004 jako výsledek mnohaměsíčních diskusí 

pracovní skupiny složené ze pracovníků Evropské komise, zástupců organizací poskytujících 

mediační služby na území EU, zástupců právnických profesí i sdružení spotřebitelů. Samotný 

kodex pokrývá mediaci v občanských a obchodních záležitostech a je neformálním nástrojem 

zajištění kvality mediačních služeb, čili jeho dodržování je zcela dobrovolné. K jeho 

dodržování se mohou přihlásit jednotlivé organizace mediátorů prostřednictvím kontaktní 

stránky a Komise vede veřejný seznam těchto subjektů (zapsání subjektu do tohoto seznamu 

neznamená v žádném případě "certifikaci" jeho služeb Evropskou komisí, Komise ani nijak 

nekontroluje dodržování jednotlivých ustanovení kodexu ze strany subjektů, které se k němu 

hlásí atp. a rozhodně negarantuje kvalitu služeb, jež poskytují atd.). V rámci úsilí o průběžné 

35 problém lhůt pro vydržení a promlčení, požadavek na zachování mlčenlivosti, platnost souhlasů, účinnost 
dohod vzešlých z těchto postupů (zejména ohledně jejich vymahatelnosti) atd. 
36 V květnu 2003 přijal Evropský parlament rezoluci konstatující, že ADR prožívá období expanze, experimentů 
a inovace, a to v rámci celé Evropy. Rezoluce doporučila přijetí směrnice o mediaci na evropské úrovni, jejíž 
implementací členskými státy Evropské unie bude dán právní rámec pro naplnění institutu mediace ve věcech s 
přeshraničním prvkem a podpořila záměr připravit evropský etický kodex mediátora. Rezoluce zdůraznila také 
nutnost zvýšení povědomí ve vztahu k ADR obecně.  
37 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf [cit. 2009-07-14] 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf�
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zvyšování kvality dostupných mediačních služeb jsou Evropskou komisí organizována 

zasedání, během nichž jsou zúčastněnou veřejností (spadající pod populární termín 

"stakeholders") navrhovány případné aktualizace Kodexu.  

 

Příprava evropské "mediační" směrnice  

Zároveň s přípravou kodexu chování se Evropská komise prakticky okamžitě po vyhodnocení 

reakcí na Zelenou knihu pustila do přípravy legislativy pro oblast mediace v občanských a 

obchodních věcech, a sice ve formě návrhu směrnice.  

Cílem návrhu směrnice byla (v souladu s doporučeními "stakeholders" vyjádřenými v 

reakcích na Zelenou knihu) podpora širšího využívání mediace . Za tímto účelem se text 

návrhu zaměřil na definování základních pravidel a právních záruk týkajících se mediace v 

rámci úpravy jejího vztahu k soudnímu řízení (snahou Komise bylo harmonizovat právní 

systémy členských států zejména co do důvěrnosti mediačního postupu a přípustnosti 

mediátorů jako svědků, výkonu dohod o řešení sporů vyplynuvších z mediace, dočasného 

přerušení běhu lhůt pro vydržení a promlčecích lhůt v průběhu mediace atp.). Návrh se 

pečlivě vyhýbal úpravě mediačního řízení jako takového, které nechával zcela na 

jednotlivých členských státech (také plně v souladu s většinovým názorem odborné veřejnosti 

vyjádřeným v roce 2002, viz. výše), s tím že vyjadřoval podporu pro "autoregulační" 

iniciativy v rámci mediátorské profese.  

Již na počátku roku 2004 byla zveřejněna první verze legislativního návrhu a otevřena 

veřejná konzultace k němu. V rámci této konzultace byl návrh Komise přijat velmi 

pozitivně38

Pozměněný návrh byl přijat (Komisí) v říjnu 2004 a okamžitě zaslán Evropskému parlamentu 

a Radě.  

, takže jej Komise modifikovala pouze v několika málo technických aspektech.  

Přes podporu vyslovenou Radou i Parlamentem legislativním aktivitám Komise v oblasti 

mediace (za dodržení určitých podmínek, viz výše) se návrh stal předmětem velmi zdlouhavé 

debaty a směrnice o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech byla 

přijata teprve 21.května 2008. 

                                                 
38 Komise k návrhu v této fázi obdržela přibližně 30 připomínek (prakticky ze stejných kruhů jako byly reakce na 
Zelenou knihu v roce 2002, příprava směrnice ostatně probíhala současně s  přípravou kodexu chování a mnoho 
osob se zapojilo do obou těchto procesů). První návrh byl použit také pro účely konzultace se zástupci členských 
států v květnu 2004. Zásadnější diskuse se týkala zejména aplikace směrnice (na veškeré případy mediace nebo 
jen na případy s přeshraničním prvkem, podrobněji o této diskusi v následující kapitole).  
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Právní podklad pro evropskou legislativu v oblasti mediace  

Právním podkladem pro legislativní aktivity  Evropské Unie v oblasti soudní spolupráce ve 

věcech občanského práva (a tedy i právním podkladem pro legislativu v oblasti netrestní 

mediace) je článek 65 Smlouvy o založení Evropského společenství (ve znění Amsterdamské 

smlouvy).39

Článek 65 stanoví, že: 

   

"Opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem 

přijímaná podle článku 67, pokud je to nutné k řádnému fungování vnitřního trhu, zahrnují 

mimo jiné:  

a) zlepšení a zjednodušení:  

— systému mezinárodního doručování soudních a mimosoudních písemností;  

— spolupráce při opatřování důkazů;  

— uznání a výkonu soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech;  

b) podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení 

kompetenčních sporů;  

c) odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávního řízení, popřípadě podporou 

slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech." 

V rámci diskuzí mezi Evropským parlamentem a Radou se opakovaně vyskytla otázka, zda by 

se v kontextu článku 65 aplikace navrhované směrnice měla omezit na případy mediace v 

případech s mezinárodním prvkem nebo zda by měla být směrnice aplikována i na případy 

mediace v kontextu jediného členského státu. 

Stejná diskuse proběhla o několik let dříve v rámci přípravy směrnice o právní pomoci, přijaté 

v roce 200340

                                                 
39 

. 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf [cit. 2009-07-10] 
40 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0008&m
odel=guichett [cit. 2009-07-10] 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0008&model=guichett�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0008&model=guichett�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0008&model=guichett�
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Restriktivní interpretace článku 65 odkazuje na doslovné znění tohoto článku, zmiňující se o 

"občanských věcech s mezinárodním prvkem" v kombinaci s odkazem k "řádnému fungování 

vnitřního trhu". Zastánci tohoto výkladu (většina členských států) z textu vyvozují, že by se 

aplikace legislativy v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech měla logicky omezit na 

případy s mezinárodním prvkem. 

Restriktivní výklad zastávaný členskými státy převážil nad výkladem extensivním 

(prosazovaným Komisí) již v roce 2003 v rámci (vleklých) diskuzí předcházejících přijetí 

směrnice o právní pomoci. V tomto kontextu je třeba upozornit na skutečnost, že zmíněná 

směrnice byla přijata v roce 2003, tedy v průběhu přechodného období (viz článek 67 

Smlouvy o založení Evropského společenství), a byla tedy schválena samotnou Radou (bez 

výrazné protiváhy Evropského parlamentu).V kontextu právní pomoci bylo stanovisko 

členských států upřednostňující restriktivní výklad dobře pochopitelné, neboť extenzivní 

výklad článku 65 by v této oblasti měl pro jednotlivé členské státy dramatické finanční 

důsledky).  

Opačný, extensivní, výklad článku 65 byl také založen na jeho doslovném znění, a sice na 

úvaze, že kdyby zákonodárce chtěl omezit aplikaci článku 65 na případy s mezinárodním 

prvkem, užil by jistě tohoto slova v samotném textu článku 65 namísto pojmu "věci" ("věcech 

s mezinárodním prvkem", ve francouzském originále "matières ayant une incidence 

transfrontalière"). Tento výklad vnímá samotnou oblast mediace jako "věc" (matière) , resp. 

oblast občanského práva, která může mít v rámci vnitřního trhu v celé řadě případů 

mezinárodní dopad. 

Dalším argumentem hovořícím ve prospěch tohoto (extensivního) výkladu je logická úvaha, 

že by bylo vskutku "zvláštní", aby jednotlivé členské státy zvýhodňovaly příslušníky jiných 

států (případně své vlastní státní příslušníky ve sporu se subjekty z jiného státu), tím, že by na 

ně aplikovaly právní záruky plynoucí z evropské legislativy, a přitom by z aplikace těchto 

záruk vyloučily vlastní subjekty  v rámci jejich vzájemných (rozuměj nikoliv mezinárodních) 

sporů41

Stanovisko Komise bylo založeno na skutečnosti, že omezení podpory využívání mediace 

pouze na případy s přeshraničním prvkem nemá žádné racionální odůvodnění a v praxi navíc 

. 

                                                 
41 V kontextu České republiky by to například znamenalo, že strany "čistě českého" sporu nebudou mít užitek z 
právních záruk definovaných mediační směrnicí, kdežto na spor českého občana ,jehož odpůrcem bude např. 
občan (či jiný subjekt) Velké Británie, se tyto záruky vztahovat budou.    
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může mít diskriminační účinky s ohledem na to, že soudy budou poskytovat stranám 

rozdílnou míru informací o možnostech řešení jejich konfliktů v závislosti na místě jejich 

bydliště/podnikání. 

Bez ohledu na "vítězství" restriktivního výkladu v rámci procesu schvalování návrhu 

mediační směrnice se dá očekávat, že v rámci transpozice směrnice členskými státu dojde k 

faktické komplexní harmonizaci národní legislativy v oblasti mediace (tzv. kontaminační 

efekt evropské legislativy), a to zejména v zemích, které v současné době ucelenou právní 

úpravu mediace teprve připravují a hodlají ji přijmout teprve v kontextu povinné transpozice 

směrnice 2008/52/ES. 

 

1.3.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES42

Kontext 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 byla 

vyvrcholením poměrně dlouhého legislativního procesu (její návrh byl předložen už v roce 

2004, viz výše). 

Text směrnice je (jak tomu bývá u evropské legislativy zvykem) velmi blízký "nejnižšímu 

společnému jmenovateli". Potenciální význam Směrnice je dále podstatně omezen hned 

trojím způsobem: 

1) směrnice se soustředí na občanské a obchodní právo, s tím, že oblasti správního a trestního 

práva jsou z jejího záběru vyloučeny, 

2) směrnice se týká pouze případů s přeshraničním prvkem (viz podrobněji výše a také dále), 

3) jak vyplývá už ze samotného názvu směrnice, úprava se omezuje jen na vybrané aspekty 

využívání mediace (jedná se zejména o ujasnění návazností mezi mediací a soudním 

řízením), zatímco celá řada otázek zůstává nedotčena (namátkou bychom mohli zmínit 

například ručení mediátorů atp.). 

Deklarovaným cílem Směrnice je zjednodušit v rámci ES43

                                                 
42 Text k dispozici zde: 

 přístup k mediaci, a podpořit širší 

využití mediace jako alternativní a "přátelské" metody řešení přeshraničních sporů.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF [cit. 2009-07-11]  
43 S výjimkou Dánska, na něž se Směrnice nevzahuje. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
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Uvedených cílů se Směrnice snaží dosáhnout zejména požadavkem na vykonatelnost 

mediačních dohod v rámci ES (čl. 6), zavedením profesního tajemství pro mediátory (čl. 7, 

platí i ve vztahu k soudu), stavením běhu promlčecích a prekluzních lhůt po dobu mediace 

(čl. 8) a požadavkem, aby členské státy široce distribuovaly informace o mediaci, a to 

zejména za použití informačních technologií, konkrétně internetu (čl.9).  

Jak již bylo řečeno výše, Směrnice ve svém konečném znění není (přes poněkud větší ambice 

původního návrhu) zaměřena na harmonizaci národní úpravy mediačního řízení v 

jednotlivých členských státech, ale "jen" na odstranění některých překážek týkajících se 

využití mediace v přeshraničních případech44

 

.  

Přes mezerovitou povahu textu, velmi všeobecné formulace a autolimitaci na přeshraniční 

případy se však dá očekávat, že Směrnice k určitému sjednocení úpravy mediace v rámci ES 

přece jen povede a v každém případě také v národním měřítku podpoří širší využívání této 

metody řešení sporů (tzv. kontaminační efekt evropské legislativy). 

Působnost 

Směrnice se vztahuje na mediaci v přeshraničních sporech v občanských a obchodních 

věcech (včetně oblasti rodinného práva) s výjimkou sporů týkajících se práv a povinností, o 

kterých nemohou strany podle rozhodného práva rozhodovat samy (typicky půjde o některé 

rodinné či pracovněprávní věci). Výslovně je vyloučena její aplikace na daňové, celní či 

správní věci a na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure 

imperii) (srov. čl. 1 odst. 2 Směrnice). 

Koncepty "mediace" a "mediátor" jsou pro účely Směrnice definovány značně obecně, a to v 

zájmu její co nejširší aplikovatelnosti. V kontextu Směrnice se "mediací" rozumí formální 

řízení, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o 

vyřešení sporu za pomoci mediátora (čl. 3). Z definice jsou vyloučena řízení, v nichž třetí 

osoba, na niž se strany se žádostí o pomoc při řešení sporu obrátí, má pravomoc spor sama 

rozhodnout, případně stranám navrhnout pro ně závazné řešení. Z definice je dále vyloučena 

snaha soudu o dosažení smíru v rámci řízení (tedy případy, kdy se příslušný soudce sám snaží 

o smír ve věci, které se týká nějaké soudní řízení, pro něž je příslušný45

                                                 
44 Působnost Směrnice je omezena právě jen na případy s přeshraničním prvkem. 

).  

45 Na druhé straně se však Směrnice vztahuje na situace, kdy stranám k řešení jejich sporu napomáhá jiný soudce 
(tedy soudce, který jejich případ "nesoudí"). 
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Přeshraničním sporem se pro účely Směrnice takový spor, v němž má jedna ze stran bydliště 

(nebo místo, kde se obvykle zdržuje) v jiném členském státě než kterákoliv jiná strana, nebo 

situace, kdy mediační dohoda z jednoho členského státu má být uznána v jiném členském 

státě (čl. 2)46

Základní principy stanovené směrnicí 

.  

Směrnice značně ujasňuje situaci na poli mediace, zejména v následujících oblastech: 
 
1) přistoupení k mediaci (resp. možnost soudu navrhnout stranám využití mediace)  
2) vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace 
3) důvěrnost mediace 
4) účinek mediace na běh promlčecích a prekluzních lhůt.  
 
Ad 1) Směrnice stanoví, že soud, u něhož byla podána žaloba (ve věci, která spadá do 

působnosti směrnice), má možnost ve vhodnách případech a po zvážení všech okolností 

případu strany vyzvat, aby k řešení případu využily mediace, případně aby se zúčastnily 

informativního setkání o mediaci47

Ad 2) Směrnice požaduje, aby jednotlivé členské státy učinily opatření, jež stranám umožní 

žádat o to, "aby byl obsah mediační dohody učiněn vykonatelným". To představuje značnou 

změnu ve srovnání s předchozím stavem, kdy byla mediační dohoda v zásadě jen 

"obyčejnou" smlouvou a mechanismus pro zajištění její vykonatelnosti byl v některých 

zemích dost nejasný

. 

4849

Ad 3) Důvěrnost mediace (resp. veškerých informací poskytnutých a získaných v rámci 

mediace) je klíčovým předpokladem pro širší využívaní této metody alternativního řešení 

sporů. Směrnice stanoví pro členské státy povinnost zajistit, aby mediátoři (ani osoby 

zúčastněné na správě mediačního řízení) "nebyli nuceni předkládat důkazy v občanských a 

obchodních soudních řízeních ohledně informací vyplývajících z mediace nebo souvisejících 

s mediačním řízením, pokud se strany nedohodnou jinak"

.  

50

                                                 
46 Přes omezení působnosti směrnice na přeshraniční spory členským státům nic nebrání v tom, aby režim 
směrnice národní legislativou aplikovaly také na čistě vnitrostátní spory bez přeshraničního prvku.  

. 

47 Znění směrnice soudu sice soudu dává pouze možnost strany k využití mediace vyzvat (tedy nikoliv přinutit), 
avšak  zároveň je stanoveno, že směrnicí nejsou dotčeny národní režimy jednotlivých členských států, které 
případně umožňují soudu strany za nevyužití mediace penalizovat (např. v rámci rozhodování o nákladech 
řízení, viz. situace ve Velké Británii).  
48 Směrnice však členským státům i nadále nechává možnost výběru konkrétního mechanismu pro zajištění 
vykonatelnosti mediačních dohod.  
49 Mediační dohody prohlášené za vykonatelné v jednom členském státě budou vykonatelné v jiných státech EU 
za podmínek příslušných komunitárních předpisů, konkrétně nařízení Brusel I či Brusel II bis. 
50 Směrnice zde výslovně stanoví celou řadu výjimek (veřejný pořádek, ochrana zájmů dětí atp.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32001R0044:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003R2201:CS:PDF�
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Ad 4) Pro jasné ukotvení mediace v stávajícím právním kontextu pro poskytnutí právní jistoty 

jejím uživatelům jsou velmi důležitá ustanovení Směrnice o účinku mediace na běh 

promlčecích a prekluzních lhůt  (článek 8). Směrnice vyžaduje, aby strany, které k řešení 

konfliktu využijí mediaci, nebyly v žádném případě zkráceny na svém právu na s právem na 

přístup ke spravedlnosti. Za tímto účelem Směrnice stanoví, že: "členské státy zajistí, aby 

stranám, jež si ve snaze o urovnání sporu zvolí mediaci, nebránilo v pozdějším zahájení 

soudních či rozhodčích řízení ve stejné věci uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby během 

mediačního řízení". Toto ustanovení by mělo podstatně přispět ke zvýšení míry využívání 

mediace, neboť umožní aby ji strany vnímaly jako možnost řešení, které může "vyjít", ale 

které pro ně ani v případě neúspěchu nepředstavuje žádné riziko. 

Provedení 

"Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 

touto směrnicí do 21. května 2011, s výjimkou článku 10, u kterého musí být souladu 

dosaženo do 21.listopadu 2010…"51

 

 

 

                                                 
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, čl. 12 
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2 Situace v oblasti mediace v netrestních věcech v jednotlivých 

členských zemích EU 

Tato kapitola je věnována přehledu stávající úpravy mediace v jednotlivých zemích Evropské 

unie. Vzhledem k tomu, že jednoznačná definice mediace v právním systému některých zemí 

zatím chybí, a také k tomu, že v mnoha zemích je hranice mezi konciliací a mediací velmi 

propustná, zahrnuje následující text také upozornění na některé úpravy/praktiky v oblasti 

konciliace. Přehled vychází částečně z materiálu připraveného organizací GEMME 

("Groupement Européen des Magistráts pour la Médiation"52

http://www.mediationworld.net

). Vzhledem k tomu, že však 

namátkové internetové rešerše odhalily podstatné nepřesnosti a neaktuálnost uvedeného 

materiálu, byl následující text výrazně doplněn z dalších veřejně přístupných zdrojů (zejména 

portály ministerstev spravedlnosti jednotlivých zemí, portál  a 

stránky profesních asociací poskytujících mediační služby). Text této kapitoly byl zpracován 

k datu 30.7.2009.  

 

Pozn.: Situace v České republice a v Belgii je obsahem samostatných kapitol mimo rámec 

tohoto přehledu (kapitoly 3 a 4) a v následujícím textu tyto země tedy nejsou uvedeny.  

 

Bulharsko 

Mediace je upravena zákonem č 110/17 z roku 2004 (ve znění zák.č. 86/24 z r. 2006)53

                                                 
52 

. 

Zákon je velmi stručný, většina materie je upravena vyhláškou. Sám zákon stanoví definici 

mediace, oblast uplatnění (občanské právo včetně rodinného, obchodní právo, pracovní právo, 

správní právo). Existuje mimosoudní i soudní mediace (soud, případně jiný orgán, na který 

se strany obrátily s žádostí o řešení sporu, může navrhnout mediaci před projednáním sporu). 

Ministerstvo spravedlnosti vede ústřední rejstřík mediátorů, kvalifikační požadavky jsou 

stanoveny zákonem (viz výše) a upřesněny vyhláškou ministerstva spravedlnosti (vyhláška č. 

2 z 15.3.2007). Zákon o mediaci alespoň stručně upravuje také zásady a průběh mediace, 

zakotvuje všeobecnou povinnost mlčenlivosti pro mediátory atd. Není zatím upraveno stavení 

lhůt a stávající zákon ani vyhláška neupravují ani otázku ručení mediátora za škodu.  

http://idt.uab.es/simposio_mediacion/images/papers/Battistoni.pdf - materiál připravený organizací GEMME u 
příležitosti barcelonského symposia o mediaci (text uzavřen k 1.6.2009). [cit. 2009-07-12]      
53 http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/Bulgaria/LAW%20ON%20MEDIATION%20(2).pdf [cit. 
2009-07-12] 
 

http://www.mediationworld.net/�
http://idt.uab.es/simposio_mediacion/images/papers/Battistoni.pdf�
http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/Bulgaria/LAW%20ON%20MEDIATION%20(2).pdf�
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Další informace: 

Pilotní projekt v oblasti soudní mediace byl zahájen v Plovdivu v roce 2003 a postupně byl 

rozšířen na další soudní okrsky.  

Podle občanského soudního řádu (novela z roku 2007) je na mediaci kladen zvláštní důraz v 

oblasti rodinného práva  (ve sporech v této oblasti je soudce povinen strany na možnost 

mediace upozornit, kdežto v ostatních sporech tuto povinost nemá).54

http://www.mediation.bcci.bg/english/

 

 

 

 

Dánsko 

Dánsko má velmi dlouhou tradici v oblasti mediace. Tato technika byla zakotvena v dánském 

právním systému již královským dekretem z roku 1683. Od roku 1795 byla mediace povinnou 

fází určitých sporů, než mohly být předloženy soudu (funkce mediátora byla čestná, tedy 

neplacená a jeho služby byly zdarma). V roce 1952 byly tradiční struktury v této oblasti 

zrušeny (kromě oblasti pracovního práva, kde byly zavedeny zákonem z roku 1908 a kde 

přetrvaly) a nahrazeny ustanoveními o povinnosti soudce napomáhat v každé fázi řízení 

stranám k tomu, aby vyřešily svůj spor spíše dohodou. Mimosoudní mediace se postupně 

(zejména od 90-tých let opět začala rozvíjet, zejména na základě amerického a britského 

modelu). V současné době není mimosoudní mediace nijak upravena zákonem. Občanský 

soudní řád se sice vyslovuje v její prospěch, ale nezabývá se "podrobnosti". Dánský arbitrážní 

ústav (Det Danske Voldgiftsinstitut) vypracoval mediační pravidla, ta ale nejsou příliš 

využívána v praxi. Mimosoudní mediace je poskytována celou řadou advokátů, nevládních 

organizací atp. Neexistuje centrální registr mediátorů. Od 90-tých let probíhají z iniciativy 

ministerstva spravedlnosti pilotní projekty zaměřené na soudní mediaci. Od 1.4.2008 je 

soudní mediace, čili "retsmægling" ze zákona dostupná u všech dánských soudů (kromě 

Nejvyššího soudu). V jejím rámci soudce stranám na žádost ustanoví mediátora (tím je jiný 

soudce, případně advokát).  

Stávající legislativa sice neobsahuje zvláštní požadavky na kvalifikaci mediátora, ale odborná 

příprava je poskytována řadou institucí. Kodaňská univerzita nabízí postgraduální kurz 

mediace a jiných metod řešení konfliktů (od r. 2002, dvouletý kurz). Dánská advokátní 

komora nabízí 7-denní kurz pro své členy a příslušníky jiných právních profesí.   

                                                 
54 HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2008, s. 599 

http://www.mediation.bcci.bg/english/�
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Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

 - využití mediace (realizované sociálními pracovníky) při prevenci násilných trestných činů 

mezi přistěhovalci (tzv. "honour crimes")  

Další informace: 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/francais/Lam%C3%A9diationjudiciaire 

www.mediationsinstituttet.com; http://www.voldgiftsinstituttet.dk/en 

http://www.patentagentforeningen.dk/dyn/files/normal_items/177-

file/FICPI%20Survej%20on%20Mediation%20and%20Arbitration.pdf 

Pozn: V rámci pilotních projektů z let 2001 – 2007 se úspěšnost soudní mediace pohybovala 

kolem 66%. 

 

Estonsko 

Estonsko v současné době nemá komplexní úpravu mediace jako takové. Možnost 

mimosoudního řešení sporů na základě dohody stran (eventuálně za pomoci třetí osoby) je 

letmo zmíněna v některých právních předpisech (zejm. v občanském soudním řádu), 

podrobnější ustanovení však existují pouze pro oblast rodinného práva, konkrétně pro úpravu 

styku s dětmi. Zde zákon umožňuje buď konciliaci prováděnou samotným soudcem (který v 

případě neúspěchu spor sám rozhodne), případně přerušení řízení a odkázání stran na služby 

rodinného poradce (ty ale nejsou zákonem nijak regulovány). Zákon o advokátní komoře také 

umožňuje, aby advokáti nabízeli konciliační služby (podrobnější úprava opět chybí).  

 

Existuje Estonská asociace konciliátorů, její činnost se však teprve rozjíždí.  

Krizové centrum v Talinnu již nabízí mediaci pro manželské páry (tato služba je poskytována 

zdarma). 

Ministerstvo spravedlnosti zkoumá možnost širší integrace ADR do estonského právního 

systému. Legislativní výsledky jsou očekávány v období 2009-2011. 

Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

Estonsko má relativně dlouhou tradici (od nezávislosti v roce 2001), co se týče mimosoudního 

řešení sporů v různých oblastech. Existuje řada specializovaných komisí (např. pro burzovní 

spory, pojišťovnictví, spotřebitelské spory atp.). Nejde však rozhodně o mediaci (komise 

sama vynáší rozhodnutí) a nespokojená strana se může obrátit na soud první instance (ale k 

tomu dochází jen asi v 5% takto řešených sporů). 

Pracovní právo: Na základě zákona z roku 1995 má Estonsko tzv. Veřejného mediátora. Ten je 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/francais/Lam%C3%A9diationjudiciaire�
http://www.mediationsinstituttet.com/�
http://www.voldgiftsinstituttet.dk/en�
http://www.patentagentforeningen.dk/dyn/files/normal_items/177-file/FICPI%20Survej%20on%20Mediation%20and%20Arbitration.pdf�
http://www.patentagentforeningen.dk/dyn/files/normal_items/177-file/FICPI%20Survej%20on%20Mediation%20and%20Arbitration.pdf�
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ustanoven na 3 roky na základě tripartitní dohody a vybírá si 24 místních mediátorů, kteří pak řeší 

spory z kolektivních smluv na úrovni jednotlivých podniků. Spory na úrovni odborových 

svazů/celých odvětví řeší sám veřejný mediátor. Úspěšnost se pohybuje kolem 80%.  

Další informace: 

http://www.just.ee/ 

 

Finsko 

Od roku 2006 má Finsko zákon o soudní mediaci (č. 663/2005) pro netrestní oblast. Na jeho 

základě je mediace vždy prováděna soudcem soudu první instance, který by byl příslušný k 

řešení daného sporu, a to na žádost stran (obě strany musí souhlasit). Na provedení soudní 

mediace není nárok (soud rozhodne, zda se případ pro mediaci "hodí" či nikoliv). Pokud je 

mediace úspěšná, je výsledná dohoda potvrzena soudem. V případě neúspěchu je spor řešen 

stejným soudem standardním způsobem, ale rozhodnout ho musí jiný soudce. Za soudní 

mediaci se platí soudní poplatky (přichází v úvahu poskytnutí finanční pomoci státu, stejně 

jako u standardního soudního řízení). V prvním roce účinnosti zákona (2006) takto bylo 

řešeno 157 případů (66 úspěšně). 

Prakticky současně Finsko upravilo mediaci v trestních věcech (zákon č. 1015/2005 o mediaci 

v trestních věcech a vybraných občanskoprávních sporech, účinnost od 1.1.2006), který se 

částečně vztahuje na občanskoprávní spory (zejména pokud se týká o náhradu škody 

způsobené trestným činem).  

Mimosoudní mediace dosud není právně upravena.Je poskytována jako placená služba 

finskou advokátní komorou, která vypracovala vlastní mediační pravidla (ta jsou ale velmi 

obecná, samotná mediace zůstává neformálním procesem, jehož konkrétní podoba závisí na 

dohodě stran a konkrétním mediátorovi). Všichni mediátoři poskytující služby v rámci 

advokátní komory jsou advokáti, kteří prošli odborným školením zaměřeným na mediaci (v 

délce 2 dny), na jejich mediaci se aplikuje stejný etický kodex jako na advokátní činnost.  

Žadatelé o mediaci si mohou sami vybrat mediátora mezi advokáty, kteří tuto službu nabízejí, 

případně o jeho ustanovení mohou požádat "mediační radu". Ve smlouvě s mediátorem se 

strany zavazují, že žádná z nich nepovolá mediátora jako svědka v rámci případného soudního 

sporu, ani v takovém soudním sporu nevyužije informace získané v rámci mediace.   

Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

Rodinné právo: Zákon č. 663/2005 výslovně uvádí,že soudní mediace je vhodná pro řešení 

sporů týkajících se výživného a úpravy styku s dětmi.  

http://www.just.ee/�
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Mimo rámec tohoto zákona praktikují tradičně určitý typ mediační činnosti také sociální 

pracovníci místních úřadů (zejména v rodinných záležitostech, sousedských sporech atd.). 

Sociální mediace je praktikována také při řešení konfliktů v rámci školních a pracovních 

kolektivů (zejména formou "peer mediation"). 

Jako kontaktní místo pro všechny typy mediace (pro první informace o existujících 

možnostech) funguje Finské fórum pro mediaci, které hrálo vedoucí úlohu také v dosavadních 

pilotních projektech v oblasti mediace. Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s přijetím 

zákona 663/2005 realizovalo také rozsáhlou informační kampaň o soudní mediaci.      

Další informace: 

http://www.ssf-ffm.com/english/index.htm (Finské fórum pro mediaci) 

http://www.asianajajaliitto.fi/ (Finská advokátní komora) 

 

Francie 

Rozsáhlá část francouzského občanského soudního řádu (hlava VI B) se po novele z roku 

1996 (výnos č. 96-652 z 22.7.199655) věnuje přímo soudní mediaci56

Kromě soudní mediace je samozřejmě velmi často využívána i mediace mimosoudní, zejména 

v obchodně-právních sporech. V roce 2003 francouzský kasační soud rozhodl, že pokud 

smlouva mezi stranami obsahuje tzv. mediační nebo konciliační doložku, může se jí 

kterákoliv strana dovolat před soudem (který pak spor není oprávněn řešit , dokud mediace 

neproběhne). Ze stejného rozhodnutí kasačního soudu vyplývá, že po dobu mimosoudní 

mediace/konciliace dochází k přerušení běhu promlčecích lhůt. 

. OSŘ stanoví, že 

soudce se souhlasem stran může jmenovat mediátora, který stranám má napomoci k vyřešení 

jejich sporu dohodou. Je ošetřena délka mediace (max. 3 měsíce, prodloužitelné jednou na 

žádost mediátora), požadavky na osobu mediátora, pravomoci mediátora, ukončení mediace, 

homologace případné dohody soudem (na žádost stran), odměna mediátora (stanovena 

soudem, strany jsou povinny na příkaz soudce složit zálohu na její úhradu) a zakotven princip 

důvěrnosti informací sdělených stranami (nebo třetími osobami) v průběhu mediace. Mimo 

hlavu VI B občanského soudního řádu jsou mediaci věnována ještě jednotlivá ustanovení 

francouzského občanského zákoníku (mediace v rodinných záležitostech, čl. 255, 256 a 373) a  

zákoníku práce (čl. 122-54).  

   

                                                 
55 Décret no 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaire (www.mediation-
familiale.org/media/iso.../jo-22-07-96.doc) [cit. 2009-07-12] 
56 Oficiální termín používaný ve francouzském kontextu je "conciliation de justice/conciliation judiciaire"   

http://www.ssf-ffm.com/english/index.htm�
http://www.asianajajaliitto.fi/�
http://www.mediation-familiale.org/media/iso.../jo-22-07-96.doc�
http://www.mediation-familiale.org/media/iso.../jo-22-07-96.doc�


 24 

Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

Ve Francii je velmi rozšířená také tzv. sociální mediace (založená na přítomnosti sociálních 

pracovníků v terénu a jejich intervencích v konfliktních situacích či při řešení konkrétních 

problémů, se kterými se na ně kdokoliv obrátí. Jedná se o službu, která napomáhá  k 

minimalizaci "třecích ploch" na místní úrovni, např. na sociálně problematických sídlištích. 

Existuje také instituce "veřejného mediátora" pro řešení spotřebitelských sporů v celé řadě 

odvětví (bankovnictví, poštovní služby, energetika, zdravotnictví atp.). Ani zde se však 

nejedná o mediaci v intencích této práce, ale spíše o jakési spotřebitelské ombudsmany 

(http://www.clcv.org/Le-fonctionnement-de-la-mediat.2813.0.html).  

Další informace: 

http://www.mediationetarbitrage.com/; http://www.mediation-familiale.org 

 

Itálie 

Od začátku 90-tých let se italský parlament zabýval/zabývá celou řadou legislativních návrhů 

týkajících se mediace (a konciliace)57. Pouze velmi málo z nich dosud dospělo do fáze 

zákona. Kumulace legislativních podnětů v této oblasti je reakcí na narůstající zahlcení 

italského soudního systému (průměrná délka občanskoprávního sporu u prvoinstančního 

soudu v současnosti dosahuje 3,5 roku58). 18.6.2009 byl přijat zákon, ukládající italské vládě, 

aby do 6 měsíců od účinnosti uvedeného zákona přijala prováděcí legislativu týkající se 

mediace a konciliace v netrestních (resp. občanských a obchodních věcech)59. Zákon 

předepisuje vládě, aby pomocí vyhlášek vytvořila komplexní právní rámec pro tyto 

alternativní metody řešení sporů. Konciliace a mediace podle zákona má zůstat i nadále přísně 

dobrovolná60

                                                 
57 Např. návrh zákona 2463 z roku 2002, který se snažil o vytvoření komplexního rámce mimosoudní 
konciliace/mediace (včetně právní definice obou metod atd., text je k dispozici zde:  

, advokáti však budou povinni své klienty o těchto metodách podrobně 

informovat před zahájením jakéhokoliv soudního sporu. Poskytovatelé konciliačních a 

http://www.adrcenter.it/upload/2/L.%2018%20giugno%20n.%2069-2009.pdf). [cit. 2009-07-12] Texty dalších 
návrhů, které byly v posledních letech předloženy jsou k dispozici zde 
http://www.conciliaonline.net/concilia/?idtema=4&page=informazioni&action=readall&index=1&idcategoria=2
07  [cit. 2009-07-12] 
58 http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/hearings/20071004/depalo3_en.pdf  [cit. 2009-07-12] 
59 http://www.adrcenter.it/upload/2/L.%2018%20giugno%20n.%2069-2009.pdf =text zákona (it.) [cit. 2009-07-
12] 
60 Prvním prvkem této prováděcí legislativy je vyhláška z 28.10.2009. Její text je 
k dispozici zde 
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SAN92842  [cit. 
2009-11-02] Legislativní proces ještě není u konce, jedná se zatím tedy pouze o vládní návrh, který ještě bude 
připomínkován příslušnými parlamentními výbory, než bude (případně) moci být vládou definitivně schválen. 
Tento návrh je však značně kontroverzní a v mnoha rysech se rozchází s instrukcemi "legge delega" (zavádí 
např. povinnou mediaci pro celou řadu sporů, viz. kap. 5).        
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mediačních služeb budou povinně zapsáni do centrálních registrů vedených ministerstvem 

spravedlnosti. Předpokládá se, že advokátní komory u jednotlivých soudů vytvoří konciliační 

služby. V rámci podpory širšího využívání ADR zákon předpokládá také finanční pobídky 

pro strany, které se uchýlí k mediaci nebo konciliaci před soudním řešením sporu. Maximální 

délka mediace/konciliace bude 4 měsíce. Případná dohoda dosažená na základě mediace bude 

vykonatelná po registraci u soudu. Zákon dále předpokládá, že strana, která po úspěšné 

mediaci/konciliaci (která vyústí v dohodu stran) změní názor a předloží spor ještě soudu, bude 

hradit veškeré soudní náklady (a to i v případě, že takový soudní spor vyhraje). 

Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

Přes řadu legislativních odkazů na řešení sporů dohodou je v Itálii konciliace/mediace 

využívána zatím velmi málo  (přibližně v 0,1% případů61

Zákon z roku 1991 vytvořil (na místní úrovni) veřejný úřad "giudice di pace" (smírčí soudce), 

která má pravomoc řešit bagatelní spory a zároveň funguje na žádost stran jako mediátor v 

občanskoprávních sporech (bez ohledu na hodnotu věci, jíž se spor týká).  V roce 1993 zákon 

dal jednotlivým obchodním komorám možnost ustanovit konciliační kanceláře (v současnosti 

jich v Itálii existuje více než 100) a v roce 1998 byla přijata legislativa o mediaci ve 

spotřebitelských sporech (prováděné také obchodními komorami).    

). 

Obchodní právo: Zákon z roku 2003 (účinnost od ledna 2004) vytváří podmínky pro 

využívání mediaci v obchodních sporech (vytváří národní registr organizací poskytujících 

mediační/konciliační služby vedený ministerstvem spravedlnosti, zakotvuje základní principy 

mediace včetně důvěrnosti informací poskytnutých v rámci mediace, zavádí možnost 

zjednodušené homologace dohody stran soudem, osvobozuje mediační dohody od 

kolkovného, stanoví,že mediační doložky v obchodních smlouvách jsou vykonatelné atd.). 

Další informace: 

http://www.mediazione.it/ -asociace pro mediaci v rod.záležitostech 

http://www.mondoadr.it/ 

 

Irsko 

V současné době nemá Irsko obecnou legislativu o mediaci v netrestní oblasti. Od roku 2004 

mají soudci projednávající obchodně-právní spory možnost přerušit řízení (max. na 28 dní), 

pokud se strany pokouší vyřešit spor pomocí mediace/konciliace/arbitráže.Možnost mediace 

                                                 
61 Ročně proběhne přibližně 4000 mediací / konciliací a 5 milionů soudních sporů, zdroj: 
http://www.mondoadr.it/news/la_delega_per_la_mediazione_civile___legge.html  [cit. 2009-11-02] 
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je zmíněna také v legislativě v oblasti rodinného práva, v proti-diskriminační legislativě a v 

neposlední řadě v irském občanském soudním řádu. Legislativa neobsahuje žádnou definici 

mediace. Regulace existuje v současné době jen na úrovni jednotlivých profesních asociací 

(včetně irské advokátní komory, která má zvláštní výbor pro mediaci a arbitráž), které 

vyvinuly vlastní pravidla, akreditační programy i etické kodexy pro své členy. Tyto asociace 

zveřejňují na svých stránkách také modelové mediační smlouvy, příp. mediační doložky. Co 

se týče kvalifikace mediátorů, existuje řada studijních programů zaměřených na mediaci (a to 

jak univerzitní kurz na dublinské univerzitě, tak i programy nabízené přímo profesními 

asociacemi).   

V rámci programu reformy právního systému na období 2008-2014 irská "Law Reform 

Commission" v roce 2008 zveřejnila první výsledky veřejné konzultace zaměřené na ADR62

Využití mediace/konciliace v konkrétních oblastech:  

. 

Závěry týkající se konkrétně mediace doporučují rámcovou právní úpravu (obsahující definici 

mediace, vymezující oblasti jejího uplatnění, stanovící základní principy – neutralitu, 

dobrovolnost, důvěrnost atd.). Konzultace se zabývala také otázkou vhodnosti zákonné 

regulace poskytování mediačních služeb atd. Podrobná zpráva s doporučeními dalšího 

legislativního postupu je očekávána na závěr roku 2009.   

Spory ve stavebním průmyslu: Mediace je využívána pro řešení asi 60 % sporů v této oblasti 

(údaje ICMA z let 2001-2005), přičemž v 81% případů úspěšně.  

Obchodněprávní spory: V případech, kdy strany po zahájení soudního sporu přistoupily ještě 

k mediaci, bylo touto cestou vyřešeno 63% sporů.    

Rodinné právo: Řada nevládních organizací nabízí rodinnou mediaci/konciliaci. 

Bytové právo: K 1.9.2004 byl ustanoven zvláštní orgán pro mimosoudní řešení konfliktů z 

nájemních smluv ("Private Residential Tenancies Board").      

Další informace: 

http://www.themii.ie/ - profesní asociace mediátorů 

http://www.icma.ie/ - asociace pro mediaci v ochodně-právních věcech. 

 

Kypr 

Možnost mediace je v právním systému zakotvena od roku 1959 (tedy ještě z doby britské 

okupace). Tato metoda se však používá prakticky výhradně při řešení obchodních sporů. V 

rodinném právu není vzhledem k významné roli ortodoxní církve mediaci možno využívat v 

                                                 
62 http://www.lawreform.ie/lawunderreview/lawreview.htm [cit. 2009-07-13] 
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rámci rozvodového řízení. Sporadicky je využívána mimosoudní mediace při porozvodové 

úpravě vztahů k dětem. Soudní mediace není využívána (povinnost využít mediace před 

snahou o řešení sporu před soudem však relativně často bývá zakotvena smluvně).        

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

 - obchodní smlouvy obvykle obsahují arbitrážní/mediační doložku 

- bankovní právo: ve smlouvách mezi bankami a klienty je systematicky zakotvována 

povinnost využít pro řešení případného sporu v prvé ředě mediace 

Další informace: 

http://www.cymedas.com 

 

Litva 

Zákon o mediaci v občanskoprávních věcech byl přijat 15.7.2008 (zák. č. X-1702)63

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zákon předpokládá vznik "agentur 

pro poskytování mediačních služeb", které povedou rejstříky mediátorů a budou organizačně 

zajišťovat mediaci - se státní finanční podporou. Zákon stanoví principy mediace, zakotvuje 

povinnost mlčenlivosti pro mediátora (s obvyklými výlukami: ohrožení zájmů nezletilého 

nebo zdraví či života jiné osoby). Zákon také předpokládá finanční podporu pro mediaci 

(příslušný zákon se připravuje a měl by vstoupit v platnost k 1.1.2010). 

. Zákonné 

úpravě předcházelo několik pilotních projektů (realizovaných v letech 2006-2008, na základě 

vládní iniciativy, resp. vládního usnesení z roku 2005). Na základě zákona existuje soudní i 

mimosoudní mediace, vždy pouze se souhlasem stran.Strany si samy vybírají mediátora 

(kohokoliv, zákon strany v tomto ohledu nijak neomezuje, pouze stanoví, že táž osoba nesmí 

ve stejné věci figurovat jako mediátor a jako soudce či rozhodce), případně požádají, aby jim 

byl mediátor ustanoven.  Strany také sepisují dohodu o tom,že se uchýlí k mediaci. Po dobu 

mediace se přerušuje běh zákonných lhůt. Případná dohoda je předložena ke schválení soudu 

a je pak vykonatelná. 

V rámci pilotních  projektů, které proběhly v letech 2006-2008, byla mediace prováděna 

soudci (kteří však stejný spor sami nesoudili), soudními úředníky, jinými státními 

zaměstnanci atp. Po dobu pilotních projektů byly mediační služby zcela financovány státem. 

Další informace: 

http://en.tm.lt/mediacija/ 

 

                                                 
63 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330591 [cit. 2009-07-12] 
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Lotyšsko 

V současné době Lotyšsko nemá specifickou legislativní úpravu mediace v netrestních 

věcech. V občanském soudním řádu je zmíněna povinnost soudce  vyvinout maximální úsilí 

pro to, aby strany dosáhly vyřešení svého sporu dohodou. Pokud k takové dohodě dojde, je 

předložena soudu, který ji přezkoumá (ohledně toho, zda s ní obě strany souhlasí, zda je v 

souladu se zákonem atp.) a následně ji schválí a ukončí soudní řízení. Soud má možnost 

dohodu schválit i bez přezkoumání, pokud mu byla předložena ve formě notářského zápisu.  

 

Existuje několik nevládních organizací, které nabízejí mediační služby a fungují jako profesní 

organizace mediátorů (“Mediācija Un ADR”,“Latvijas Zvērinātu Mediatoru Asociācija" 

“Integrētā Mediācija Latvijā”). 

V rámci pilotních  projektů, které proběhly v letech 2006-2008, byla mediace prováděna 

soudci (kteří však stejný spor sami nesoudili), soudními úředníky, jinými státními 

zaměstnanci atp. Po dobu pilotních projektů byly mediační služby zcela financovány státem. 

V Lotyšsku v posledních 5 letech probíhá několik pilotních projektů zaměřených na mediaci. 

Mediace v oblasti rodinného práva je realizována u sirotčího soudu v Rize (od roku 2007, v 

roce 2008 přibližně 100 případů) a další pilotní projekt probíhá přímo pod záštitou 

ministerstva pro děti a rodinné záležitosti (od roku 2006). V letech 2005-2007 proběhl také 

"twinning" spolufinancovaný Evropskou Unií (ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti) a 

zaměřený na vytvoření základny pro poskytování mediačních služeb. V rámci pilotních 

projektů byla mediace stranám poskytována zdarma.   

Další informace: 

http://www.mediacija.lv/ 

 

Lucembursko 

Mimo oblast trestního a správního práva (právní úprava z r. 2003) zatím existují pouze pilotní 

mediační projekty a nevládní iniciativy (´také na místní úrovni, organizované přímo obecními 

úřady, např. pro řešení sousedských sporů). Existuje však nařízení z roku 2006 o akreditaci 

fyzických a právnických osob poskytujících mediační služby. 

Mediace v občanskoprávních záležitostech je zastřešována např. neziskovými organizacemi 

"Le Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg - CMBL" (existuje od r. 2003) a 

"Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés – ALMA" (existuje 

od r. 2005). ALMA se hlásí k Evropskému etickému kodexu mediátora. 

http://www.mediacija.lv/�
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Maďarsko 

Mediace v občanskoprávních sporech je legislativně upravena od roku 2003 (zákon LV z roku 

200264

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zákon obsahuje velmi detailní 

požadavky na osobu mediátora (plná způsobilost k právním úkonům, VŠ vzdělání, minimálně 

5 let praxe v příslušném oboru, čistý trestní rejstřík). Registr mediátorů vede ministerstvo 

spravedlnosti, které také vykonává dozor nad jednotlivými mediátory (zákon obsahuje 

ustanovení o povinnosti mediátorů poskytovat ministerstvu celou řadu údajů o provedených 

mediacích), včetně inspekční činnosti. Ministerstvo spravedlnosti také řeší stížnosti týkající se 

jednotlivých mediátorů. Výsledkem úspěšné mediace je písemná dohoda.Tato dohoda nijak 

nebrání stranám v tom, aby spor předložily soudu případně rozhodčímu soudu. 

, účinnost od března 2003).Zákon stanoví výluky ze všeobecné možnosti řešení sporu 

prostřednictvím mediace na základě tohoto zákona. Po dobu mediace dochází k přerušení 

běhu lhůt. Zákon stanoví definici mediace a její základní principy. Valná část zákona je 

věnována regulaci profese a státnímu dozoru.     

Kvalifikace:  Není legislativně ošetřena nad rámec požadavků uvedených výše. 

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Zdravotnictví: Na základě zákona CXVI z roku 2000 je možno využít mediace k 

mimosoudnímu řešení sporů týkajících se zdravotnictví (spory mezi poskytovateli zdrav. 

služeb a pacienty). Žádost o mediaci se podává k příslušné regionální komoře soudních 

znalců. Rejstřík mediátorů pro oblast zdravotnictví je veden Maďarskou komorou soudních 

znalců. 

Rodinné právo: V roce 2003 byla novelizací vyhlášky č. 149/1997 zavedena mediace v 

rodinném právu za účelem ochrany zájmů dětí. Mediace má napomoci k dohodě rodičů/jiných 

osob o úpravě styku s dětmi. Existuje ústřední registr mediátorů v rodinných záležitostech 

vedený Národním ustavem pro rodinu a sociální politiku. 

Pracovní právo: Existuje zvláštní mediační a arbitrážní služba zřízená na základě zákona 

XXII z roku 1992 k řešení kolektivních sporů v oblasti pracovního práva prostřednictvím 

mediace, konciliace nebo arbitráže. Tato služba může být na základě dohody stran využita 

také k řešení individuálních sporů z pracovních smluv.   

Ochrana spotřebitelů: na regionální úrovni existují konciliační orgány pro mimosoudní řešení 

                                                 
64 http://www.mediationworld.net/hungary/court_rules/full/108.html [cit. 2009-07-16] 
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spotřebitelských sporů.         

Další informace: 

http://irm.gov.hu/ 

 

Malta 

Existuje zákonná úprava mediace pro oblast rodinného práva z roku 2003. Před projednáním 

odluky soudem jsou strany povinny se obrátit na mediátora. Mediátor je v takovém případě 

stranám stanoven a mediace je poskytnuta zdarma (pokud se strany nerozhodnout obrátit se 

na soukromého mediátora, kterého si samy vyberou.   

Zákon stanoví také definici mediace. Teprve v případě neúspěchu mediace je možno 

přistoupit k soudnímu projednání věci. Právní rámec poskytování mediačních služeb (soudní i 

mimosoudní mediace) je stanoven zákonem z roku 2004 (XVI/200465

Další informace: 

), který definuje roli 

mediátora, jeho povinnosti a všeobecná pravidla pro mediační činnost. K zahájení mediace 

může podle tohoto zákona dojít z vůle stran, na návrh/příkaz soudu nebo za určitých okolností 

přímo ze zákona. Se souhlasem stran může být mediace i veřejná! Zmíněný zákon také 

vytvořil Maltské mediační centrum (částečně financované státem), které je zodpovědné za 

vedení registru mediátorů, jejich kvalifikaci atp.     

http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=41385 

 

Německo 

Soudní mediace je na federální úrovni zakotvena v Občanském zákoníku(§ 278 a 794), od r. 

2000 může být mediace pro strany bagatelních sporů i nařízena. Jednotlivé spolkové země 

mají od r. 2000 možnost vlastními právními předpisy předepsat povinnou mediační fázi v 

určitých oblastech (bagatelní spory o méně než 750 EUR, sousedské spory, spory ve věci 

nactiutrhání a pomluvy). Řada spolkových zemí této možnosti již využila.  

Německá legislativa klade velký důraz na roli soudce při hledání smírného řešení sporu (tj. při 

informování stran o možnosti mimosoudního řešení sporu, případně o nařízení pokusu o 

smírné řešení za pomoci mediátora/konciliátora), nepředpokládá však  , že by soudce sám 

vystupoval jako mediátor/konciliátor. 

Mimosoudní mediace v praxi se využívá v podobě tzv. Schlichtung (maximálně posílená 

pozice mediátora/konciliátora). Jedná se o postup, kterého strany využívají zcela dobrovolně a 

                                                 
65 http://docs.justice.gov.mt/lom/Legislation/English/Leg/VOL_15/Chapt474.pdf 
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bez vyzvání soudu. V Německu velmi využíváno již v předchozích desetiletích, tato situace 

přispěla také k vývoji (a legislativnímu zakotvení) soudní mediace v roce 2000.   

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zatím neexistuje státem vedený 

registr mediátorů. Existuje celá řada asociací, které mediátory sdružují a vedou vlastní 

rejstříky založené na svých kvalifikačních požadavcích a publikují také vlastní pravidla 

tykající se průběhu mediace. Většina mediátorů jsou advokáti, ale v rejstřících figurují také 

psychologové, notáři, techničtí znalci, daňoví poradci atp. 

Osoby, které mají zájem poskytovat své služby v rámci soudní mediace, musí požádat o zápis 

do rejstříku vedeného příslušným prvoinstančním soudem (zápis není nárokový, jednotlivé 

spolkové země již stanoví určité kvalifikační požadavky, nejčastěji se jedná o právnickou 

kvalifikaci). Poskytování soudní mediace je kvalifikováno jako poskytování právních služeb.   

Mediace/konciliace je v zásadě realizována na čistě smluvním základě (mediátor se stranami 

před zahájením mediace sepisuje smlouvu).  

Kvalifikace:  Není komplexně legislativně ošetřena. Jednotlivé profesní asociace/obchodní 

komory mají rozdílné požadavky. Existují univerzitní kurzy pro mediátory (Münster, 

Tübingen,Oldenburg atd.). 

V rámci soudní i mimosoudní mediace se uplatňuje specifická metoda (vlastní německému a 

rakouskému systému) tzv. "Schlichtung". Jedná se prakticky o konciliaci, ale s tím, že pozice 

mediátora-konciliátora je výrazně posílena.  

Výsledek mediace/konciliace je zaregistrován soudem a tím se stává exekučním titulem. 

Pokud mediace selže, může záznam mediátora/konciliátora o pozicích stran k případné 

dohodě sloužit soudu při rozhodování o úhradě soudních nákladů jednotlivými stranami.    

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

 - spotřebitelské spory: snaha o intenzívní využívání soudní mediace 

- nekalá soutěž: existuje konciliační orgán, který může stranám nařídit účast na konciliačním 

řízení   

- bankovní právo: Bundesbank má konciliační orgán, na který se nespokojený klient může 

obrátit 

- pracovní právo: zákoník práce (§ 54) předepisuje povinnou konciliaci před soudním řešením 

sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V 70%případů je spor vyřešen v této fázi.  

Další informace: 

http://www.bmev.de/; http://www.bafm-mediation.de/;  

http://www.bmwa.de/cms/index.php?id=85; http://www.mikk-ev.de 
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Nizozemí 

Nizozemí má dlouhou tradici využívání ADR včetně mediace. Moderní koncept mediace se 

začal v Nizozemí rozvíjet přibližně od roku 1990. Přes velmi rozšířené využívání mediace v 

praxi však neexistuje specifická legislativní úprava. Obecná ustanovení o vhodnosti řešení 

sporů dohodou jsou zakotvena v nizozemském občanském soudním řádu. V roce 1993 vznikl 

"Nederlands Mediation Instituut" (NMI), soukromá organizace, která se vyvinula v 

nizozemskou profesní platformu pro mediaci. (v současné době vede rejstřík mediátorů, má 

vlastní etický kodex a profesní pravidla, jakož i disciplinární orgán atp.). NMI také akredituje 

školení pro mediátory poskytované jinými organizacemi (např. Amsterdam ADR Project, 

Centrum voor Conflicthantering tec.). V návaznosti na úspěch četných pilotních projektů 

zaměřených na soudní mediaci mají (od dubna 2007) všechny soudy v Nizozemí zvláštní 

mediační službu, která stranám podává informace o možnosti využití mediace případně jim 

pomáhá zvolit mediátora (existuje rejstřík mediátorů schválených ministerstvem 

spravedlnosti). Soudní mediace je zcela dobrovolná, soud ji stranám může pouze navrhnout. 

Honorář mediátora v rámci soudní mediace je hrazen přímo ministerstvem spravedlnosti. 

Finanční podpora státu je možná i v rámci mimosoudní mediace, a sice pro strany, které by 

měly v rámci soudního řešení sporu nárok na odpuštění soud. poplatků/bezplatné právní 

zastoupení. 

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

 Mediace je využívána zejména v rodinném právu, pracovním právu a v obchodně-právních 

sporech. Co se týče rodinného práva, existuje specializovaná asociace právníků/mediátorů 

zaměřených na mediaci v rozvodových věcech (Vereniging van Advocaat-

Scheidingsbemiddelaars – VAS, založená v roce 1989)   

Další informace: 

http://www.ejcl.org/64/art64-8.html; http://www.nmi-mediation.nl/ 

http://www.bju-tijdschriften.nl/index.php?module=periodicals&periodical_id=17 – 

periodikum zaměřené na mediační praxi 

 

Polsko 

První základy pro využívání mediace položeny v rámci pilotního projektu v roce 1995. V roce 

2000 vzniklo Polské centrum pro mediaci. Zákonem je mediace v občanských, obchodních, 

rodinných a pracovních sporech komplexně upravena od roku 2005 (novela Občanského 

zákoníku, čl. 183(1) – 183 (15)). Mediace je dobrovolná. Existuje soudní (na návrh soudce po 

http://www.ejcl.org/64/art64-8.html�
http://www.nmi-mediation.nl/�
http://www.bju-tijdschriften.nl/index.php?module=periodicals&periodical_id=17�
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zahájení soudního řízení, ale jen se souhlasem stran) i mimosoudní mediace (na základě 

mediační smlouvy mezi stranami). Zákon upravuje oblast aplikace mediace, požadavky na 

osobu mediátora, neutralitu a nezávislost mediátora, jeho mlčenlivost, průběh mediace, 

podmínky, za kterých může soud navrhnout mediaci. Je upraveno také přerušení běhu lhůt v 

případě, že strany zahájí mediaci. Odměna mediátora v rámci soudní mediace je upravena 

vyhláškou z roku 2005. V rámci mimosoudní mediace je odměna smluvní.Dohoda dosažená v 

rámci mediace může být na žádost stran schválena soudem a je pak vykonatelná. 

Kvalifikace:  Není upravena přímo zákonem (zákon stanoví jen, že se musí jednat o osobu, 

která má plnou způsobilost k právním úkonům a nezastává funkci soudce). V roce 2006 

vypracoval poradní orgán ministerstva spravedlnosti "Społeczna Rada ds. Alternatywnych 

Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów" standardy mediačního procesu, kvalifikační 

požadavky a v roce 2008 i etický kodex. 

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Upraven zákonem a vyhláškou (viz 

výše). Mediátor je vyňat z povinnosti svědčit v občanskoprávních věcech. 

Úspěšnost mediace v Polsku přesahuje 50% takto řešených případů.   

Další informace: 

http://www.ms.gov.pl/mediacje/mediacje.php; http://www.ms.gov.pl/mediacje/rada_adr.php; 

 

Portugalsko 

Možnost řešení sporů prostřednictvím mediace je zakotvena už v portugalské ústavě. 

Konkrétní legislativa pro netrestní oblast byla přijata už v roce 2001 (zákon č. 78/2001 ze 

13.7.2001 o smírčích soudcích). Na základě tohoto zákona je u zavedena u jednotlivých 

smírčích soudů mediační služba (každý smírčí soudce vede rejstřík mediátorů). Smírčí soudce 

strany v první fázi upozorní a odkáže na mediaci. Mediátora si strany v rámci rejstříku 

příslušného soudu vybírají samy. Pokud strany mediaci výslovně odmítnou nebo mediace 

selže, může smírčí soudce přikročit ještě ke konciliaci (kterou provede sám!) nebo spor již 

přímo rozhodne. Pokud je mediace úspěšná, soudce dohodu stran homologuje.  

Kvalifikace a další požadavky na mediátora:  Je upravena přímo zákonem (zákon stanoví, 

že se musí jednat o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům, dovršila 25 let, má 

úplné VŠ vzdělání a absolvovala kurz mediace akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti).  

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Etická pravidla jsou zakotvena přímo 

v zákoně. Odměna je stanovena na základě zákona. Funkci mediátora u určitého soudu nesmí 

vykonávat osoba, která u příslušného soudu (a to i v jiné věci) vystupuje jako advokát.     

http://www.ms.gov.pl/mediacje/mediacje.php�
http://www.ms.gov.pl/mediacje/rada_adr.php�
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Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Neexistuje legislativa, která by se týkala konkrétně mediace v obchodním právu a pracovním 

právu (v pracovním právu je mediace využívána na základě kolektivních smluv a v 

pracovních sporech soudce velmi často sám provádí konciliaci). Pro spotřebitelské spory byla 

možnost mimosoudního řešení ošetřena vyhláškou č. 146 ze 4.5.1999 a je velmi intenzívně 

využívána (jedná se však valnou mírou o arbitráž).    

Další informace: 

http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis 

 

Rakousko 

 Mediace je legislativně velmi komplexně upravena na federální úrovni. Zákon o mediaci ve 

věcech občanských66

Kvalifikace a další požadavky na mediátora: Požadavky na mediátora jsou podrobně 

upraveny výše uvedeným zákonem. Akreditace vzdělávacích programů je svěřena přímo 

ministerstvu spravedlnosti a zákon stanoví také "rámcové osnovy" pro takové vzdělávací 

programy. Přesněji jsou kvalifikační požadavky stanoveny vyhláškou z roku 2004

 z roku 2003 definuje mediaci, začleňuje ji do občanského soudního řádu 

a vytváří federální orgán (radu) pro mediaci při ministerstvu spravedlnosti.   

67

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Ministerstvo spravedlnosti ze zákona 

vede rejstřík mediátorů (zákon obsahuje ustanovení o zápisu do něj, vyškrtnutí a dalších 

disciplinárních opatřeních). Zákon stanoví principy mediace a stanoví, že začátkem mediace 

(ale jen u registrovaného mediátora) dochází k přerušení běhu promlčecích lhůt. Zákon také 

předepisuje mediátorům povinné odpovědnostní pojištění. 

. Školicí 

programy jsou v současnosti poskytovány celou řadou veřejných i soukromých vzdělávacích 

institucí. Mediátoři se rekrutují zejména z řad advokacie, ale v rejstříku figurují i četní 

odborníci z jiných oblastí (zejm. psychologové, daňoví poradci atp.).     

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Soudní mediace se prosazuje zejména při řešení sporů v oblasti rodinného práva (pro oblast 

rodinného práva byla určující novela "Ehegesetz" z roku 1999, která výslovně zmiňuje 

                                                 
66"Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz - ZivMediatG) sowie über 
Änderungen des Ehegesetzes, der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung, des Gerichtsgebührengesetzes 
und des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001", BGBl. č. 29-2003, text je k dispozici zde: 
http://www.mediationworld.net/austria/court_rules/full/111.html [cit. 2009-07-19]  
67 "Verordnung des Bundesministers für Justiz über die Ausbildung zum eingetragenen Mediator (Zivilrechts-
Mediations-Ausbildungsverordnung – ZivMediat-AV)", BGBl. II č. 47/2004 [cit. 2009-07-19] 

http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis�
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mediaci jako vhodnou metodu řešení rozvodu dohodou) a při řešení spotřebitelských sporů. 

Odkaz na využití mediace lze najít také v občanském zákoníku (mediace a alternativně 

procedura "Schlichtung" jsou zavedeny v roce 2004 jako povinná fáze pro řešení určitých 

sousedských sporů, než se takovým případem bude zabývat soud) a také v zákonech o 

zaměstnávání a integraci postižených občanů (legislativa z roku 2006, proceduru 

"Schlichtung" stranám bezplatně zabezpečí příslušný federální sociální úřad ale alternativně 

se mohou strany obrátit na mediátora).  

 

Na místní úrovni (při obecních úřadech) jsou poskytovány služby velmi podobné mediaci 

("Schlichtung", svou povahou se blíží spíše konciliaci), které jsou zaměřeny na řešení 

"sousedských sporů" sporů (hranice pozemků, narušování občanského soužití, nactiutrhání 

atp. V celé řadě oblastí existují také specializované orgány pro "Schlichtung", např. pro spory 

z nájemních smluv, pro spotřebitelské spory v oblasti telekomunikací atp.68

 

).  

Rumunsko 

 V roce 2006 byl přijat zákon o mediaci (č. 192/2006), který komplexně reguluje otázku 

mediace (obsahuje také zvláštní ustanovení o mediaci ve trestních věcech). Tento zákon 

navazuje na pilotní projekt, který probíhal (ve spolupráci s velvyslanectvím USA) v letech 

2003-2005, a v jehož rámci bylo mimo jiné vyškoleno několik desítek mediátorů pro netrestní 

oblast. Integrace mediace do rumunského právního systému byla jednou z priorit právní 

reformy  proběhlé v letech 2005-2007. Zákon stanoví definici mediace. K mediaci se strany 

mohou uchýlit před zahájením soudního sporu, nebo kdykoliv poté. Zákon se týká jak 

mimosoudní mediace (která byla využívána již před jeho přijetím), tak i soudní mediace, 

kterou nově zavádí.(s tím, že soudce ji stranám může pouze doporučit, nikoliv nařídit).V 

souvislosti se zahájením mediace dochází (na žádost stran, nikoliv automaticky) k přerušení 

běhu lhůt (max. na 3 měsíce). Případná dohoda se stává vykonatelnou buď schválením 

soudem nebo notářským zápisem. Pokud v rámci mediace dojde k dohodě, mají strany nárok 

na vrácení soudních poplatků, které již případně zaplatily.  

Kvalifikace a další požadavky na mediátora:  Zákon svěřuje akreditaci vzdělávání 

mediátorů mediační radě. 

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zákon zřizuje "mediační radu" 

                                                 
68 http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ecc_austria_en.htm  - seznam konciliačních služeb pro jednotlivé 
právní oblasti [cit. 2009-07-19] 

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/ecc_austria_en.htm�
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(Consiliul de Mediere) jako samosprávnou organizaci pro mediátory. Její členové jsou 

potvrzováni (na 2 roky) výnosem ministra spravedlnosti. První rada byla potvrzena v roce 

2006 a vypracovala již mediační pravidla (sám zákon stanovil pouze hlavní principy, tj. 

dobrovolnost mediace, neutralitu mediátora a důvěrnost sdělených informací), etický kodex, 

kárná pravidla, profesní a kvalifikační standardy atd.). V současné době se připravuje 

novelizace občanského soudního řádu, která by dopracovala právní rámec využívání mediace.    

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Mediace na základě zákona č. 192/2006 se nevztahuje na řešení sporů v oblasti pracovního 

práva (na tu se vztahuje dřívější zákon č. 168/1999, ale příslušná ustanovení praxi nejsou 

vůbec využívána). 

Co se týče obchodního práva, rumunský občanský soudní řád předpokládá (čl. 720), že 

obchodní spory budou řešeny v prvé řadě pomocí "konciliace" (ta je definována jako 

neformální snaha stran o dosažení dohody a není podrobně regulována). V rámci rumunského 

právního systému je konciliace mnohem méně formálním procesem, než mediace.  

Další informace: 

http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/rcj09/recjurid091_9F.pdf 

http://www.hg.org/article.asp?id=5132; http://www.cmediere.ro  - stránky mediační rady  

 

Řecko 

 Novelizace řeckého občanského soudního řádu (zákonem 2479/1997, účinnost od 16.9.2000) 

zavedla povinnou fázi konciliace před soudním projednáním určitých občanskoprávních 

sporů. V zásadě je tato konciliace realizována právními zástupci stran, případně za pomoci 

třetí osoby (konciliátora/mediátora), ale její průběh není nijak regulován (zákon předepisuje 

pouze, kdy k ní má dojít) . Pokud dojde k dohodě, je tato dohoda sepsána před soudem, 

potvrzena soudcem i stranami a je pak vykonatelná. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou 

v této fázi neutrální třetí osoby (mediátoři) využívány spíše zřídka, je procento dohod 

dosažených v této fázi velmi nízké. 

V určitých případech řecký občanský soudní řád předepisuje také konciliaci prováděnou 

přímo příslušným soudcem. 

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: V současnosti Řecko ještě nemá 

zvláštní legislativní úpravu mediace (v soudní ani mimosoudní podobě). Návrh zákon je však 

ve finální fázi přípravy69

                                                 
69 Stav v květnu 2009 

. Jeho aktuální znění znění obsahuje velmi komplexní úpravu 

http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/RePEc/rcj09/recjurid091_9F.pdf�
http://www.hg.org/article.asp?id=5132�
http://www.cmediere.ro/�
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mediace i profese mediátora (včetně definice mediace, jejích zásad, zřízení akreditační komise 

pro mediátory v rámci  advokátní komory, ustanovení o honoráři mediátora, délce mediace 

atp.). Návrh zákona předpokládá také automatické stavení promlčecích lhůt okamžikem 

zahájení mediace a obsahuje ustanovení o důvěrnosti informací získaných v procesu mediace, 

jakož i ustanovení o vykonatelnosti mediačních dohod (zápis z mediace podepsaný stranami a 

jejich advokáty mediátor na žádost alespoň jedné strany zaregistruje u  příslušného soudu 

první instance, čímž se dohoda stává vykonatelnou)70

Mimosoudní mediace je zajišťována na komerční bázi celou řadou organizací. Např v roce 

2006 vznikla organizace Hellenic Mediation and Arbitration Centre, která (ve spolupráci s 

britskou organizací CEDR) zajišťuje školení mediátorů a propagaci mediace v Řecku podílela 

se také na přípravě stávajícího návrhu zákona. 

  

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Pracovní právo: Zákon č. 1876/1990 ustavil "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας" 

(organizaci pro mediaci a arbitráž) jako nezávislou organizaci pro řešení kolektivních sporů v 

oblasti pracovního práva (v prvé řadě na základě mediace, v další fázi prostřednictvím 

arbitráže). Na žádost zaměstnavatele tato instituce může řešit i individuální spory z 

pracovních smluv. Organizace má vlastní etický kodex pro mediátory a rozhodce. Fungování 

organizace je hrazeno odborovými organizacemi a povinnými příspěvky zamestnavatelů. 

Úpadkové právo: Podnikatel, který je ve špatné ekonomické situaci  (ale ještě není v platební 

neschopnosti), může poádat soud, který by byl příslušný k vyhlášení konkurzu, o jmenování 

mediátora (soud vede rejstřík vhodných osob). Mediace může trvat až 2 měsíce a je zaměřena 

na dosažení dohody mezi podnikatelem a jeho věřiteli.   

Další informace: 

http://www.omed.gr/en/ - mediační orgán pro řešení kolektivních sporů  

 

Slovensko 

 Mediace v netrestní oblasti se řídí zákonem 420/2004 Z.z o mediaci a doplnění některých 

zákonů71

                                                 
70 

 (účinnost od 1.9.2004). Zákon pokrývá využití mediace v občanskoprávních a 

obchodních věcech, v rodinném a pracovním právu. Zákon stanoví definici mediace a 

mediátora a stanoví také konkrétní výluky z možnosti použití mediace. Mediace je vždy 

http://www.eurojuris.net/assets/mediation%20questionnaire%20bel-dan-eng-gre-ukr.pdf [cit. 2009-07-21] 
 
71 http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_direct_search_fr0.asp [cit. 2009-07-26] 
 

http://www.omed.gr/en/�
http://www.eurojuris.net/assets/mediation%20questionnaire%20bel-dan-eng-gre-ukr.pdf�
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_direct_search_fr0.asp�
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dobrovolná (většinou zahajována na návrh stran, na zákl. § 99 slovenského občanského 

soudního řádu, může její využití soud doporučit, nikoliv však nařídit. Výsledkem úspěšné 

mediace je dohoda (závazná pro strany stejně jako jakákoliv jiná smlouva), pokud je ve formě 

notářského zápisu nebo je schválena soudem (jako smír) nebo rozhodčím orgánem, stává se 

exekučním titulem.   

Kvalifikace a další požadavky na mediátora:  Je upravena přímo zákonem (zákon stanoví, 

že se musí jednat o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům, je bezúhonná, 

získala úplné VŠ vzdělání, absolvovala odbornou přípravu mediátora). Zákon podrobně 

upravuje také délku a obsah odborné přípravy.   

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zastřešujícím orgánem je 

ministerstvo spravedlnosti, které vede registr mediátorů, mediačních center a vzdělávacích 

institucí. Mediaci mohou poskytovat pouze osoby zapsané v tomto registru. Zákon upravuje 

také soudní poplatky (pokud dojde ke schválení soudního smíru, mají strany nárok na vrácení 

značné části zaplacených soudních poplatků). Zákon obsahuje také ustanovení o odpovědnosti 

mediátora za škodu způsobenou výkonem mediace.   

V návaznosti na přijetí zákona 420/2004 Z.z ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo také 

standardy odborné přípravy mediátorů a etický kodex a realizovalo rozsáhlou informační 

kampaň o mediaci (letáky pro veřejnost, pilotní projekty na jednotlivých soudech) . 

Další informace: 

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l55; www.pdcs.sk; www.ark.sk   

http://www.komoramediatorov.sk  (organizaci, informace obsahují také ceník mediačních 

služeb) 

 

Slovinsko 

 Do konce 90-tých let ve Slovinsku mediace nebyla využívána ani nijak upravena. Na základě 

širší interpretace existujících ustanovení občanského soudního řádu o vhodnosti smírného 

řešení sporů proběhla v letech 2000-2002 řada pilotních projektů zaměřených na mediaci (a to 

zejména soudní mediaci). Lublaňský okresní soud získal za svůj mediační program oficiální 

uznání Rady Evropy a Evropské komise. Novela OSŘ z roku 2002 zavedla povinnou fázi 

soudního řízení, během níž soud usiluje o dohodu stran a přesněji zakotvila možnost využití 

ADR. Vyvrcholením dlouhodobých snah o integraci mediace do slovinského právního 

systému se stal zákon č 56/2008 ("o mediaci v civilních a obchodních věcech", účinnost od 

21.6.2008).  Zákon je zaměřen spíše obecně. Upravuje definici mediace, stanoví, stanoví 

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l55�
http://www.pdcs.sk/�
http://www.ark.sk/�
http://www.komoramediatorov.sk/�


 39 

okolnosti rozhodné pro zahájení mediace, určuje, že mediátor nesmí v případném následném 

sporu vystupovat jako soudce/rozhodce. Zákon stanoví, že zahájením mediace se přerušuje 

(automaticky) běh promlčecích dob.  Mediace je pro strany vždy dobrovolná.72

Zákon výslovně odkazuje na Modelový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní 

konciliaci

 

73

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zákon neřeší nijak otázky registru 

mediátorů ani regulace mediátorské profese (ani kvalifikaci a jiné požadavky na mediátora). 

. 

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Úspěšnost mediace v občanských sporech se pohybuje kolem 71% a v obchodních sporech 

kolem 54% (údaje z pilotních projektů v roce 2007) 74

Existuje zvláštní pilotní projekt zaměřený na vzužití mediace ve spotřebitelských sporech v 

oblasti pojišťovnictví (od roku 2004).  

.  

Kromě soudní mediace je i nadále vzužívána mimosoudní mediace, a to zejména v 

sousedských sporech, ve sporech tákajících se bytového práva, při řešení konfliktů vzniklých 

ve školních a pracovních kolektivech atp. Tento tzp mediace je zastřešován celou řadou 

nevládních organizací. 

Další informace: 

http://www.slo-med.si/ - asociace mediátorů  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2339  – zákon o mediaci 

 

Španělsko 

 Komplexní úprava existuje pro oblast rodinného práva (Zákon č. 15/2005, který novelizoval 

občanský soudní řád, co se týče využití mediace v rozvodovém řízení.Již předtím existovala 

zákonná úprava na regionální úrovni, průkopníkem bylo v roce 2001 Katalánsko – zákon č. 

1/2001, další regionální úpravy následovaly v letech 2001-2009). Soudce je před projednáním 

věci povinen strany vyzvat ke konciliaci nebo dohodě. Případná dohoda je pak soudem 

homologována.  Mediace se prosazuje i mimo rodinné právo, na regionální úrovni 

(Katalánsko) byl 15.7.2009 schválen zákon o mediaci v občanskoprávních a obchodních 

                                                 
72 ZALAR, Aleš. Report on Mediation in Slovenia, in particular in civil and criminal matters, v EUROPEAN 
COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). Mediation. Strassbourg: CEPEJ, 2003, s. 10 a 
násl. 
73 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/ml-conc-e.pdf [cit. 2009-07-26] 
74 http://www.uvp.gov.si/fileadmin/uvp.gov.si/pageuploads/Zakonodaja/ARS/Slovenia.pdf [cit. 2009-07-26] 
 

http://www.slo-med.si/�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2339�
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/ml-conc-e.pdf�
http://www.uvp.gov.si/fileadmin/uvp.gov.si/pageuploads/Zakonodaja/ARS/Slovenia.pdf�
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věcech (text návrhu zákona: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b283.pdf ). 

Zatím neexistuje komplexní legislativní úprava mimosoudní mediace (v oblasti rodinného 

práva se přesto velmi intenzivně uplatňuje).. Neexistuje centrální registr mediátorů '(pouze 

rejstříky vedené jednotlivými organizacemi, které poskytují mediační služby  - obchodní 

komory, "Arbitraje y mediación - ARyME", "Servicio Interconfederal de Mediación y 

Arbitraje - SIMA" atd. ). 

Kvalifikace a další požadavky na mediátora:  Nově schválený katalánský zákon stanoví, že 

se musí jednat o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům, má vysokoškolské 

vzdělání a absolvovala akreditovaný kurz mediace (v současnosti jsou kurzy organizovány 

advokátními komorami, zejm. madridskou a barcelonskou). Zákon obsahuje ustanovení o 

neutralitě a nezaujatosti, i o důvěrnosti informací získaných v průběhu mediace (s výjimkou 

situace, kde jejich utajení představuje nebezpečí pro zdraví a život osob). 

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Konciliace má dlouhou tradici v oblasti pracovního práva (spory plynoucí z kolektivních 

smluv - konciliace je povinná před soudním řešením sporů), pro řešení těchto sporů existují 

zvláštní orgány "Unidades Territoriales de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje". 

Prostřednictvím koncialice se také často řeší spory mezi pojišťovnami a jejich klienty (existují 

konciliační komise složené ze zástupců státu, pojišťoven a pojištěnců, tento proces je upraven 

zákonem č. 33-1984 a nařízením č.1348/1985). 

Další informace: 

http://www.aryme.com/; http://www.fsima.es/ 

 

Švédsko 

Občanský soudní řád se o mediaci výslovně zmiňuje v části, která soudci ukládá povinnost 

vyvinout maximální úsilí o smírné vyřešení sporu (a umožňuje mu za tímto účelem strany 

odkázat na mediaci a jmenovat pro ně mediátora). Mediace je ve Švédsku využívána velmi 

intenzivně a to jak ve své soudní, tak i mimosoudní podobě (mimosoudní mediace však není 

nijak legislativně upravena).    

V současné době zákon nestanoví definici mediace, neexistuje oficiální registr mediátorů 

(ale Stockholmská obchodní komora vede svůj rejstřík a doporučuje na požádání soudům i 

stranám mediátory zaměřené na konkrétní právní-technickou oblast). Mezi mediátory jsou 

nejen právníci, ale také ekonomové a oborníci z jiných oblastí.  

Legislativní kontext poskytování mediačních služeb: Zákon v současné době nestanoví 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b283.pdf�
http://www.aryme.com/�
http://www.fsima.es/�
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etická pravidla ani žádné bližší požadavky na průběh mediace. Stockholmská obchodní 

komora (resp. její Mediační institut existující od roku 1999) nicméně vypracovala etický 

kodex, který v současnosti slouží jako referenční dokument pro celé Švédsko.   

Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

V oblasti rodinného práva byla mediace tradičně využívána až do 70-tých let, pak se od ní 

ustoupilo a znovu je zaváděna od roku 2006. Zákon (lagen 1997:791) ze 6.11.1997 upravuje 

možnost mediace v některých sporech v oblasti autorských práv (tato možnost byla zavedena 

už předchozím zákonem z roku 1980). V obchodním právu se jinak mediace využívá relativně 

méně často. Mediace v oblasti sporů z nájemních smluv je ošetřena zákonem z roku 1973. V 

pracovním právu došlo k průlomu v roce 2000 zřízením Státního mediačního institutu, který 

prostřednictvím mediátorů zapsaných ve svém registru řeší (relativně úspěšně) kolektivní 

spory, příp. také individuální spory v oblasti pracovního práva. 

Další informace: 

http://www.chamber.se 

 

Velká Británie 

Velká Británie patří k zemím, které zastávají tzv. pragmatický přístup k mediaci. Mediace 

není komplexně regulována zákonem, přestože existují četné legislativní odkazy na řešení 

sporů dohodou stran, či odkazy přímo doporučující využití ADR. Novelou "Civil Procedure 

Rules" (občanského soudního řádu) z roku 1999 byla např. soudům poskytnuta možnost 

odkázat strany na ADR (v praxi zásadně mediace), dříve než se soud jejich sporem bude 

vůbec zabývat. Kromě toho stejná novela dala soudu možnost vzít při rozhodování v úvahu, 

že některá ze stran bez dostatečného důvodu odmítla využít ADR (v praxi je tato strana 

potrestána tím, že jí soud ani v případě výhry nepřiřkne nárok na úhradu nákladů řízení75

Mediace se ve Velké Británii rozvíjí zejména od 80-tých let. Existuje řada soukromých 

organizací (např. CEDR a ADR Group, které jsou již od počátků rozvoje mediace ve Velké 

Británii hlavními profesními platformami a angažují se také v mezinárodním měřítku), které  

poskytují mediační služby, vedou rejstříky mediátorů, organizují školicí programy, aplikují 

vlastní etické kodexy a profesní pravidla   atd. V oblasti vytváření standardů pro mediační 

praxi se angažuje také "Law Society of England and Wales", a to přestože mediace v 

současné době ve Velké Británii není klasifikována jako "právní služba".   

). 

                                                 
75 Základním judikátem v této oblasti je rozhodnutí v případu Dunnet v. Railtrack (2002), výklad případu k 
dispozici zde http://www.adrnow.org.uk/go/SubPage_7.html [cit. 2009-07-26] 

http://www.chamber.se/�
http://www.adrnow.org.uk/go/SubPage_7.html�
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Využití mediace/konciliace v konkrétních právních oblastech:  

Mediace se využívá zejména v rodinném právu (ve Velké Británii existují stovky 

registrovaných poskytovatelů mediačních služeb pro tuto oblast). Od roku 1996 je mediace v 

rodinných sporech financována z veřejných prostředků (v rámci právní pomoci).   

Mediace je také často využívána také ve sporech týkajících se škod na zdraví (ať už se jedná o 

spory mezi poskytovateli zdravotních služeb a pacienty nebo o spory plynoucí např. z 

dopravních nehod) a v oblasti pracovního práva (spory o ukončení pracovního poměru, 

"harrassment" atd.).   

V současné době je mediace ve Velké Británii velmi populární a přes neexistenci zákonné 

úpravy je silně podporována státem.Ministerstvo spravedlnosti podporuje přibližně od roku 

2000 řadu pilotních projektů zaměřených na mediaci (zejména soudní mediaci) a vypracovalo 

řadu strategických dokumentů zabývajících se vhodným legislativním postupem v této 

oblasti. Existuje také pracovní skupina "Civil Mediation Council" složená ze zástupců 

asociací mediátorů, soukromých subjektů nabízejících mediační služby, zástupců 

univerzitních kruhů a relevantních ministerstev (Ministry of Justice a Department for 

Business, Enterprise and Regulatory Reform), která podporuje rozvoj mediace jako 

alternativy k soudnímu řešení sporů a od roku 2005 je zodpovědná za řadu pilotních projektů 

v této oblasti76. Existuje například pilotní projekt mediace poskytované zdarma účastníkům 

bagatelních sporů, kteří přistoupí na mimosoudní řešení svého sporu.Co se týče praktické 

organizace mediace, prosazuje se zde telefonická mediace (v rámci uvedeného pilotního 

projektu je 97% případů řešeno touto cestou). Mediace u bagatelních sporů trvá v průměru 

jednu hodinu a v jejím průběhu je dosaženo dohody stran u 68% sporů. Pilotní projekt 

pokrývajcí oblast Manchesteru byl zahájen v roce 2007 a během prvního roku své existence 

vedl k mediaci ve 4000 případů. Projekt byl v roce 2008 rozšířen na celé území Anglie a 

Walesu77

Další informace: 

. Za tuto iniciativu obdrželo Her Majesty´s Courts Service ocenění Evropské Unie a 

Rady Evropy.  

http://www.collegeofmediators.co.uk; http://www.ukmediation.net; http://www.cedr.co.uk/;  

http://www.adrgroup.co.uk/  

                                                 
76 viz HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2008, s. 323. 
77 Zdroj: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/edcj/cristal/2008/13JEJC2008UKMinJust.pdf [cit. 
2009-07-29] 
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3 Mediace v České republice – stručný úvod, historický exkurz  

V současné době mediace v  České republice rozhodně není neznámým pojmem. Na druhé 

straně však koncept mediace ještě ani zdaleka není plně integrován do českého právního 

systému.  

Co se týče oblasti trestního práva, mediace (definovaná jako "mimosoudní zprostředkování za 

účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání 

konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením") byla institucionalizována 

zákonem č. 257/2000 Sb78, na jehož základě vznikla státní Probační a mediační služba. Mimo 

trestní právo mediace v České republice zatím není komplexně upravena. Jediným 

"průlomem" v této oblasti je zatím novela Občanského soudního řádu, která umožňuje soudu 

za určitých podmínek využít mediace (a to i bez souhlasu stran!)79

Přes absenci právní upravy mediace pro netrestní oblast dochází v České republice v 

posledních letech (prakticky od konce 90.let) ke sporadickému, ale stále intenzívnějšímu 

využívání této metody mimosoudního řešení sporů. Stávající legislativa totiž výslovně nebrání 

realizaci mediace, a to před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu či po jeho ukončení. V 

celé řadě oblastí se tedy strany již uchylují k podstoupení jakéhosi "smírčího řízení" za 

přispění třetí osoby (mediátora), která je schopna je vést k vyřešení jejich sporu. Výsledkem 

procesu je obvykle uzavření smlouvy/dohody podle Obchodního/Občanského zákoníku. 

Takovou dohodu si pak strany mohou nechat schválit u soudu (jako "soudní smír"), případně 

ji sepsat formou notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Dohoda je 

pak vymahatelná a je tedy exekučním titulem

.  

80

Výše uvedený postup je podle dostupných údajů využíván v několika desítkách až několika 

stech případů ročně

.  

81

                                                 
78 ZÁKON ze dne 14. července 2000 o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí (zákon o Probační a mediační službě) ve znění pozdějších předpisů.  

. Ve srovnání s celkovým počtem pravomocných rozhodnutí v 

79 Zákon č. 295 / 2008 Sb. (mezi základní oblasti, které upravuje novela občanského soudního řádu týkající se 
výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, patří zvýšení transparentnosti nařizování předběžných opatření, 
možnost nařídit mimosoudní jednání ve formě smírčího jednání, mediace či rodinné terapie: "Ve věcech péče o 
nezletilé děti může soud uložit účastníkům na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo 
mediačním jednání nebo rodinné terapii….".  
80 Důvodová zpráva ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně 
některých zákonů, http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2009-07-
28], s. 24.  
81 Zdroj: http://www.amcr.cz/ [cit. 2009-07-26] 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981�
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netrestních věcech (472 00 000 v roce 200782) se jedná o zcela zanedbatelné číslo (110 

provedených mediací v roce 2007). Na základě zkušeností z jiných zemí, kde pro mediaci 

existuje odpovídající právní rámec, by prostřednictvím mediace mohlo být řešeno přibližně 

10% všech netrestních sporů (to by tedy v ČR v roce 2007 odpovídalo 47200 případům) a tato 

metoda by mohla být úspěšná v 60 až 75% případů83

V souladu s trendy pozorovatelnými v ostatních evropských zemích (viz předchozí kapitoly) 

bylo také v ČR v průběhu posledních 10 let dosaženo konsensu prakticky všech zúčastněných 

kruhů ("stakeholders" sic!) ohledně užitečnosti mediace jako metody řešení sporů

, což by odpovídalo 28 až 35 tisícům 

úspěšně mimosoudně vyřešených případů.  

84

Pokud se však má využívání mediace  v blízké budoucnosti výrazně rozšířit  a mediace se má 

etablovat jako reálná alternativa k soudnímu procesu, je očividně nutno přistoupit ke 

komplexní právní úpravě v této oblasti. Mezi aspekty jejichž úprava jistě výrazně ovlivní 

využitelnost mediace, jednoznačně patří právní ošetření návaznosti samotného mediačního 

procesu a soudního sporu (zejména otázka stavení promlčecí doby a doby pro zánik práva, 

otázka důvěrnosti informací poskytnutých stranami v rámci mediace atd.) a jednoznačnější 

ošetření vykonatelnosti mediačních dohod. Další aspekty, které vyžadují legislativní úpravu, 

se týkají osob provádějících mediaci (v současnosti tato profese není nijak regulována), jejich 

kvalifikace, registrace a standardů poskytovaných služeb. Vzhledem k roli, kterou mediátor 

hraje vůči jednotlivým stranám, by bylo zcela logické, aby profese podléhala podobné 

regulaci jako např. advokacie či notariát. Bez jednoznačného ošetření uvedených (a jistě i 

mnoha dalších) aspektů, se dá těžko očekávat lepší akceptace mediace širší veřejností 

(současná míra využívání mediace opovídá přibližně  2 ‰ potenciálu této metody). 

. 

Už od 90.let je v ČR mediace popularizována řadou organizací v rámci pilotních projektů či 

grantových programů, zejména v oblasti rodinných, "sousedských" a pracovněprávních 

konfliktů85

                                                 
82 Důvodová zpráva ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně 
některých zákonů, 

. První iniciativy v této oblasti byly zastřešeny nadací "Partners for Democratic 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2009-07-
28], s. 33 
83 Úspěšnost se liší podle právního odvětví: v rodinném právu je na úrovni 60%, v pracovních sporech kolem 
75%, ibid.  
84 K důvodům viz předchozí kapitoly (rychlé, efektivní, časově i ekonomicky nenáročné řešení sporů, které 
mimo jiné - na rozdíl od soudního sporu - mírní antagonismus stran). 
85 V praxi je od roku 2008 mediace využívána také v oblasti spotřebitelských sporů (K 1. 4. 2008 se spustil 
pilotní projekt Ministerstva průmyslu a obchodu – Projekt mimosoudního řešení sporů. Cílem nového systému je 
zlepšení přístupu spotřebitelské veřejnosti ke spravedlnosti – poskytuje jí účinné mimosoudní prostředky, 
kterými bude moci uplatnit svá práva. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích 
– kontaktu sporných stran za pomoci kontaktního místa a předání kvalifikované informace, mediaci a speciálním 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981�
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Change" (resp. její pobočkou Partners Czech, o.p.s., založenou v roce 1992) a vyústily v roce 

2000 v založení Asociace mediátorů ČR, s.r.o., která je dnes zásadním aktérem v oblasti 

mediace v České republice. AMČR je od roku 2003 členem Světového fóra mediátorů (World 

Mediation Forum) a od roku 2007 také členem Iniciativy Evropské sítě mediátorů (EMNI).  

Tato organizace se v průběhu let vyvinula v profesní platformu mediátorů a vykonává v praxi 

většinu funkcí, které by u regulované profese spadaly do kompetence profesní samosprávy 

(vytvoření Etického kodexu mediátora, vývoj vzdělávacích a profesních standardů, provoz 

akreditačního systému, organizace odborného vzdělávání atd.). Prakticky od svého vzniku je 

AMČR hlavním kontaktním místem pro případné zájemce o mediaci a každoročně 

prostřednictvím školených mediátorů realizuje několik set mediací86

Jako hlavní aktér v oblasti mediace v ČR Asociace mediátorů ČR hrála od svého vzniku 

vedoucí roli prakticky ve všech dosavadních rozsáhlejších  projektech souvisejících s touto 

metodou mimosoudního řešení konfliktů. Prvním z nich byl program "Participační řešení 

rodinných a občanských sporů technikou mediace" (grant Britského velvyslanectví, 2002), v 

jehož rámci byl vytvořen základ české sítě mediátorů a navázána spolupráce s relevantními 

státními orgány (soudy, státní zastupitelství, MPSV atd.). V roce 2003 se aktivity AMČR dále 

rozvíjely v rámci grantu "Řešení rodinných sporů technikou mediace" (grant MPSV). V roce 

2004 byl zahájen projekt "Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace 

Romů" (zaměřený m.j. na vytvoření interetnických mediačních týmů na úrovni 

samosprávných celkův Plzeňském a Karlovarském kraji).  

.  

V roce 2004 byl zahájen také projekt "Rozvoj mediace a řešení konfliktů v ČR - mediace v 

netrestní oblasti" (grant nadace Open Society Fund), do kterého bylo kromě AMČR zapojeno 

Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Soudcovská unie, Česká advokátní 

komora a Institut pro sociální práci v justici. V rámci tohoto programu byly v letech 2004 až 

2006 definovány základní předpoklady pro fungování mediace v netrestní oblasti. Výsledky 

programu zahrnovaly vymezení rámce potřebných legislativních úprav, jakož i doporučení 

týkající se vzdělávacích a profesních standardů, vhodného akreditačního systému atd. 

Vzhledem k významu projektu pro další vývoj mediace v netrestní oblasti v ČR pokládám za 

vhodné jej alespoň v základních rysech popsat níže. 

                                                                                                                                                         
rozhodčím řízením. Projekt je dotován MPO, a proto je z velké části zdarma. Zprostředkování kontaktu a 
poskytnutí informací na kontaktním místě i mediace jsou zcela zdarma, rozhodčí řízení je zpoplatněno. 
V systému odpadají rovněž nemalé náklady na zastoupení advokátem. Vyřešení spotřebitelských sporů v rámci 
projektu by mělo trvat do 60 dnů, ve složitějších případech nejdéle 90 dnů). 
86 Další informace o AMČR jsou k dispozici na internetových stránkách asociace - http://www.amcr.cz/  
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3.1 Mediace v netrestních věcech aneb "Normální je nesoudit se"  

Projekt probíhal v letech 2004 až 2006 na základě memoranda o spolupráci mezi 

Ministerstvem spravedlnosti ČR a nadací Open Society Fund Praha (která projekt 

financovala). Řídící výbor byl složen ze zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR, Nadace 

Open Society Fund Praha, Probační a mediační služby, Soudcovské Unie a České advokátní 

komory. Koordinací projektu byla pověřena dvě občanská sdružení: Asociace mediátorů ČR a 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ)87

Práce v projektu byly rozděleny mezi tři pracovní skupiny:  

. 

1. Vytvoření národních standardů pro mediaci - principů, pravidel a kritérií pro poskytování 

mediačních služeb. 

• Pracovní skupinou „standardy“ byl zpracován materiál, který upravuje oblast 

standardů pro tři základní oblasti (procedurální, personální a provozní). Tyto 

standardy byly koncipovány jako záruka kvalitních mediačních služeb pro uživatele a 

pro akreditované mediátory mělo být povinné je naplňovat. Součástí materiálu je i 

procedura a podmínky pro získání akreditace včetně postupu pro vyřizování stížností, 

a také úprava činnosti akreditační komise, která bude akreditace udělovat. 

2. Vytvoření systému vzdělávání mediátorů a způsobu akreditace vzdělávacích institucí. 

• Pracovní skupina „vzdělávání“ zpracovala koncepci vzdělávacího systému, který musí 

zájemci o akreditaci splnit, aby se mohli přihlásit do akreditačního řízení, včetně 

koncepce systému pro akreditaci vzdělavatelů, kteří budou mediátory školit. 

3. Vytvoření návrhu legislativních změn potřebných pro začlenění mediace do právního 

systému.  

• Pracovní skupina „legislativa“ zpracovala doporučení skupin "standardy" a 

"vzdělávání" do legislativní podoby s rozlišením, co má být upraveno zákonem a co 

by mělo být upraveno podzákonnými předpisy  

V pracovních skupinách byli zastoupeni reprezentanti vládních i nevládních institucí 

s ohledem na interdisciplinární charakter projektu.V souladu s výchozími cíly projektu byl 

vypracován návrh systému akreditovaných mediačních služeb zejména v oblasti rodinných, 

komunitních88

                                                 
87 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., založené v roce 1994, iniciuje a rozvíjí nové metody prevence 
kriminality a řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, příp. jejich 
sociálního prostředí. 

 a pracovně právních sporů. 

88 Komunitními spory se např. rozumí zejména tzv. sousedské spory v rámci určité lokality či komunity, nebo 
spory občanů se samosprávnými orgány, spory v mezi žáky či studenty na školách nebo s učiteli.  
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Závěry výše uvedeného projektu se staly východiskem pro práci na vytvoření legislativního 

rámce mediace v netrestní oblasti, tedy pro proces, který se momentálně nachází ve své 

závěrečné fázi (viz. níže). V říjnu 2008 Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo vládě návrh 

zákona o výkonu mediace v netrestních věcech, o registrovaném mediátorovi, o vedení 

registru mediátorů v rodinných sporech a o změně některých zákonů89

3.2 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých 
zákonů

. 

90

Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech (připravovaný od roku 2007) zavádí do české 

právní úpravy institut registrovaného mediátora, který má pomáhat lidem řešit jejich spory 

jinou než soudní cestou. Za pomoci mediátora se strany, které jsou ve sporu, mohou snažit 

uzavřít právně závaznou dohodu vyhovující všem a tím předejít soudnímu sporu, příp. 

v soudním sporu nebudou muset pokračovat.  

 

Cílem zákona je odbřemenit soudy a přispět k rychlému a kultivovanému ukončení konfliktů. 

Mediací může být dle návrhu zákona řešen kterýkoli spor, u něhož není vyloučeno řešení 

smírem nebo dohodou. Předmětem zákona však není mediace v trestní oblasti, na kterou se 

vztahuje zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh zákona neupravuje veškerou mediační činnost v netrestních věcech, ale pouze mediaci 

prováděnou registrovanými mediátory, tj. osobami, které po absolvování příslušných 

vzdělávacích kurzů složí předepsanou zkoušku a které jsou po splnění dalších zákonných  

podmínek zapsány do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných sporech. 

Pokud strany za pomoci registrovaného mediátora uzavřou mediační dohodu, měly by ji 

nechat schválit soudem jako smír či ji sepsat jako notářský či exekutorský zápis se svolením 

k vykonatelnosti, aby mohla v případě nutnosti sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí, 

tedy aby byla exekučním titulem. Pouze na jeho základě lze soudu navrhnout nařízení výkonu 

rozhodnutí.   

Mediace je zásadně dobrovolná, účastníci sporu se sami rozhodnou, zda vyřeší věc za pomoci 

mediátora. Nikdo nemůže být nucen k řešení sporu ani k uzavření mediační dohody. V 

rodinných sporech je však soud oprávněn v rámci řízení nařídit účastníkům účast na první 

                                                 
89 http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981, [cit. 2009-07-10], příloha č. 3  
90 http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2009-07-10] 

http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981�
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schůzce s mediátorem, která je bezplatná (hradí ji stát v rozsahu max. 3 hod.). V ostatních 

případech hradí odměnu a náklady mediátora strany rovným dílem, pokud se nedohodly jinak 

V rámci připomínkového řízení byla k návrhu zákona konzultována Soudcovská unie ČR, 

Česká advokátní komora, Český helsinský výbor, Sdružení pro probaci a mediaci v justice, 

Unie státních zástupců, Asociace manželských a rodinných poradců a Asociace mediátorů 

ČR.  

Po zapracování připomínek a předložení důvodové zprávy byl rozhodnutím Legislativní rady 

vlády návrh zákona v březnu 2009 vrácen předkladateli k dopracování. V současné době 

(červenec 2009) se čeká na předložení přepracovaného textu91

                                                 
91 Pozn.(po uzavření kapitoly): 26.11.2009 Legislativní rada přepracovaný návrh opět vrátila Ministerstvu 
spravedlnosti k dopracování 9respektive k zapracování dalších aspektů mediace).   

. Mírně optimistický scénář 

dalšího průběhu legislativního procesu předpokládá, že by zákon měl nabýt účinnosti k 

1.lednu 2011, tedy několik měsíců před vypršením lhůty pro transpozici evropské směrnice o 

mediaci v netrestních věcech (21.5.2011). 
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4 Mediace v netrestní oblasti v Belgii 

4.1 Mediace v kontextu belgické společnosti na prahu 21.století 

Belgie má komplexní právní úpravu mediace v teprve několik let. Tato legislativa, zejména 

novela občanského soudního řádu vytvářející podmínky pro využívání mediace92

1. rozvoj mediace v celoevropském měřítku  

, přijatá 21.2. 

2005, je výsledkem působení celé řady politických i sociálních faktorů v rámci samotné  

Belgie i mimo ni: 

2. belgická politická situace: duhová koalice, "fialková" vláda, reforma právního systému 

3. zahlcení soudů, průtahy při řešení jednotlivých případů   

4. krize důvěry v justiční systém  

4.1.1 Rozvoj mediace v evropském měřítku: mediace nabírá momentum  

Legislativní návrh93, který stál u zrodu zákona z 21.2.2005 zmiňuje doporučení Výboru 

ministrů Rady94

Krátce před předložením uvedeného návrhu zákona belgické poslanecké sněmovně Evropská 

komise publikovala Zelenou knihu o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti  

občanského a obchodního práva

 zaměřené na mediaci v oblasti rodinného práva. Toto doporučení je vhodnou 

ilustrací rostoucího zájmu o alternativní metody řešení sporů, který se v poslední dekádě 

20.století projevil prakticky všude v Evropě.  

95

V rámci metod mimosoudního řešení konfliktů se mediace "těší" relativně vysoké přízni 

veřejnosti, která v ní vidí velmi flexibilní, rychlý a málo nákladný způsob řešení sporů.  

 (COM(2002) 196), která se stala prvním krokem na cestě k 

eventuálnímu přijetí evropské směrnice o mediaci, již by Belgie byla povinna transponovat. 

Belgický zákon z roku 2005 do určité míry předjímá tuto směrnici (jejíž návrh byl vypracován 

Evropskou komisí v roce 2004), ale mimoto také zcela zapadá do kontextu snah o vytvoření 

právního rámce pro mimosoudní řešení sporů, které víceméně ve stejné době probíhaly po 

celé Evropě.  

                                                 
92 "Loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la médiation"; text je k dispozici na stránkách belgického 
ministerstva spravedlnosti: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm [cit. 2009-07-20] 
93 Návrh zákona předložený v roce 2003 poslanci Fournaux, Giet, Milquet, Van Parys a Wathelet (Poslanecká 
sněmovna Belgie; DOC 51 0327/001) 
94 Doporučení R(98)1 z 21.1.1998 Výboru ministrů Rady Evropy o rodinné mediaci  
95 COM(2002) 196 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm�
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V roce 2002 belgický Conseil Supérieur de la Justice uskutečnil průzkum veřejného mínění 

týkající se názoru belgické populace na stávající právní systém96

Ilustrace výsledků průzkumu: "Belgičané a justice" 

. Tento průzkum byl 

yopakován v roce 2007. Výsledky z obou let dokládají, že více než  90% belgičanů pokládá 

mediaci za dobrou variantu řešení sporů. Tento názor je zastáván ještě výrazněji ve skupině 

respondentů s vyšším vzděláním a ve skupině respondentů, kteří pracují v oblasti justice.   

 

4.1.2 Belgická politická situace: duhová koalice, "fialka", reforma právního 
systému  

Belgická politická scéna je dominována třemi tradičními politickými směry: liberály, 

křesťanskými demokraty a socialisty. Každý z těchto směrů má separátní formace v rámci 

vlámsky (Flandry) a francouzsky (Valonsko) mluvící části Belgie. Vzhledem k tomu, že 

Belgie má volební systém založený na poměrném zastoupení, politická většina a vláda je vždy    

založena na koalici obsahující dvě nebo více formací uvedených výše. V centru politické 

scény ve vlámsky mluvící části Belgie jsou křesťanští demokraté, kteří se ve 20. století 

                                                 
96 Anketa "Belgičané a justice"; stránka http://www.csj.be/doc/divers/Barometre_Justitie_2007_Def_FR.pdf  [cit. 
2009-07-08] 

http://www.csj.be/doc/divers/Barometre_Justitie_2007_Def_FR.pdf�
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podíleli na vytvoření prakticky všech vlád. V roce 2000 se však k moci dostala 

bezprecedentní "laická" koalice vytvořena stranami zastupujícími liberály a socialisty97. 

Vzhledem k tradičním barvám těchto politických směrů (červené pro socialisty a modré pro 

liberály) dostala tato vláda přezdívku "fialková". Když se vládní koalice rozšířila o stranu 

zelených, dostala Belgie tzv. "duhovou vládu". V rámci této koalice sice bylo těžké dosáhnout 

shody o určitých sociálních a ekonomických aspektech vládní strategie, ale koaliční partneři 

byli relativně jednotní, co se týče potřeby reformovat belgický právní systém. 

Nejviditelnějšími výsledky této reformy se staly zákony o eutanazii (v roce 2002)98 a o 

manželství osob stejného pohlaví (v roce 2003)99

Přestože téma mediace nespadá do takto citlivé kategorie a není svou povahou ani nijak 

zvlášť laické, není zřejmě zcela od věci na něj nahlížet v kontextu liberalizace právního 

systému, charakteristické pro Belgii na počátku 21.století.   

. 

V důvodové zprávě k návrhu zákona je výslovně uvedeno, že: "V konečném důsledku 

mediace přispívá k nastolení nové právní kultury, ve které strany samy přebírají odpovědnost 

za svůj spor a podílejí se aktivně na jeho řešení, místo toho aby řešení zcela přenesly na 

soudní instituce, jejichž rozhodovací proces mohou ovlivnit pouze minimálním způsobem. V 

kontextu mediace strany na základě svých výchozích protichůdných stanovisek hledají 

možnou dohodu a tím svůj negativní vzájemný vztah přetvářejí pozitivním směrem. Mediace 

je tedy jedním aspektem nového společenského modelu, který je demokratičtější, a 

participativní.” 

4.1.3 Zahlcení soudů, průtahy při řešení jednotlivých případů 

Soudy v Belgii všeobecně (a na území Bruselu zvlášť) jsou dlouhodobě dramaticky zahlceny 

nevyřešenými případy. Tato situace je způsobena nejen nedostatkem kapacit (ať už ve formě 

personálních či finančních zdrojů), ale také prudkým nárůstem počtu soudních případů v 

posledních 10-15 letech. Krize přetížení soudního systému se vyhrotila na konci 90. let do té 

míry, že veřejnost na soudy svým způsobem rezignovala. Zlidověl výrok, že: "od určitého 

věku už nemá cenu se soudit, protože člověk spíš umře, než aby se dočkal rozsudku".  

                                                 
97 Předsedou této koaliční vlády byl Guy Verhofstadt, který je momentálně hlavou liberální sekce v Evropském 
parlamentu. 
98 Internetový portál belgického ministerstva spravedlnosti: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm [cit. 
2009-07-10] 
99 Internetový portál belgického ministerstva spravedlnosti: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm [cit. 
2009-07-10] 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm�
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm�
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Důsledky akumulace nevyřešených případů a pomalého postupování soudů jsou samozřejmě 

v přímém rozporu s právem na přístup ke spravedlnosti a na spravedlivý proces ve smyslu 

článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který stanoví, že "každý má 

právo na to, aby aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána 

nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských 

právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu"100. 

Logickým důsledkem této situace101

V tomto kontextu je na jedné straně třeba zdůraznit, že snaha o širší využívání mediace ani 

zdaleka není motivována jen potřebou "odbřemenit soudy", na druhé straně je však takový 

důsledek přinejmenšším velmi žádoucí.   

 je fakt, že článek 6 Úmluvy je nejčastějším důvodem 

žalob před Evropským soudem pro lidská práva.   

4.1.4 Krize důvěry v justiční systém  

Část otázek položených v letech 2002 a 2007 v rámci průzkumu veřejného mínění "Belgičané 

a justice" (zmíněného výše) se týkala důvěry veřejnosti v konkrétní belgické instituce, včetně 

soudů. Výsledky průzkumu, které pro belgickou státní správu (zejména v roce 2002) nebyly 

zrovna lichotivé, jsou ilustrovány níže.   

Důvěra respondentů v instituce (konkrétně v soudní systém) byla obzvláště nízká u těch osob, 

které se soudním systémem již měly nějakou osobní zkušenost (ať už v rámci občanského či 

trestního práva). 

Hlavní výtky, které belgičané v rámci průzkumu vyslovili svému soudnímu systému, se 

týkaly délky jednotlivých etap řízení, nesrozumitelnost právního jazyka a nerovný přístup ke 

stranám. Mediace by podle názoru veřejnosti mohla přispět k řešení všech uvedených 

problémů.  

Za první signál pozitivního dopadu reforem z let 2000-2005 se pravděpodobně dá považovat 

výrazný nárůst důvěry veřejnosti v justici mezi lety 2002 a 2007102

                                                 
100 

.     

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-4F3262F9E20B/0/CzechTchèque.pdf 
[cit. 2009-07-10] 
101 Která se rozhodně netýká jen Belgie, ale valné většiny evropských zemí.  
102 Anketa "Belgičané a justice"; stránka http://www.csj.be/doc/divers/Barometre_Justitie_2007_Def_FR.pdf  
[cit. 2009-07-08] 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-4F3262F9E20B/0/CzechTchèque.pdf�
http://www.csj.be/doc/divers/Barometre_Justitie_2007_Def_FR.pdf�
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4.2 Legislativa v oblasti mediace v netrestních věcech 

4.2.1 Právní úprava do roku 2005 

Až do přijetí zákona z 21.2.2005, který novelizoval belgický občanský soudní řád, co se týče 

mediace, bylo využití mediace v rámci soudního řízení ošetřeno pouze zákonem z 

19.2.2001103

4.2.2 Návrh zákona 

 o mediaci ve věcech rodinného práva. Již samotná existence úpravy pro oblast 

rodinného práva vyjadřovala akceptaci konceptu mediace a jeho užitečnosti pro belgický 

právní systém ze strany zákonodárce. Komplexní úprava, kterou přináší zákon z 21.2.2005 

však znamená definitivní integraci mediace do belgického právního systému, neboť novela 

vkládá do belgického občanského soudního řádu novou hlavu s titulem "mediace" a dává tak 

mediaci stejnou legitimitu jako soudnímu řízení a arbitráži. 

Novela soudního řádu z 21.2:2005 byla založena na návrhu předloženém skupinou poslanců 

belgické dolní sněmovny (nejednalo se tedy o vládní návrh).    

Návrh zákona byl předložen skupinou 5 poslanců, zastupujících obě hlavní jazyková/kulturní 

společenství v Belgii. Několik z předkladatelů patřilo v daném momentu k vládní opozici 

(jednalo se o členy křesťansko-demokratické strany). V tomto kontextu je zmíněný návrh 

vhodnou ilustrací skutečnosti, že v otázkách, které se netýkají přímo belgické politiky, je 

stále104

Předkladatelé návrhu zákona ostatně ve zprávě k němu výslovně zdůrazňují konsensuální 

charakter mediace a její potenciální význam jako reálné alternativy k soudnímu řízení, jež je 

napříč belgickou společností považováno za neúměrně zdlouhavé a nákladné. 

 relativně častá spolupráce zástupců různých částí politického spektra (a to i napříč 

stále méně prostupnou jazykovou hranicí).  

"Řešení sporu je tradičně svěřováno soudní moci a – v mnohem menší míře – rozhodčím 

institucím. Nehledě na svou nákladnost a zdlouhavost se tyto dvě metody řešení sporů 

vyznačují tím, že spor rozhodují, spíše než aby vedly k nalezení konsensuálního řešení, které 

by mohlo uspokojit obě strany sporu. V protikladu k tradičním metodám řešení sporů je 

                                                 
103 http://cerme.free.fr/pdf/loi/belgique.pdf [cit. 2009-07-10], tento zákon byl (logicky) zrušen zákonem z 
21.2.2005, který pokrývá také oblast mediace ve věcech rodinných.  
104 Přes stále se hrotící napětí mezi francouzsky a vlámsky mluvícími částmi Belgie, kterému se dostalo značné 
pozornosti médií zejména v návaznosti na povolební problémy s vytvořením vlády v roce 2008. 

http://cerme.free.fr/pdf/loi/belgique.pdf�
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mediace prováděna osobou, na níž se obě strany shodnou, a v rámci možností vede k řešení 

sporu dohodou. 

Spravedlnosti nemusí být učiněno zadost jen jedním způsobem. V celé řadě oblastí je mediace 

metodou, která může dospět k rychlejšímu, přátelštějšímu a efektivnějšímu vyřešení sporu než 

klasické soudní řízení." 

4.2.3 Stanovisko Nejvyšší justiční rady ("Conseil supérieur de la justice") 

Nejvyšší justiční rada se připojila k názoru předkladatelů zákona ohledně potenciálu mediace 

přispět k rychlejšímu a méně nákladnému řešení sporu a uspokojit tak nároky 

nezanedbatelného počtu subjektů soudních sporů. 

Nejvyšší justiční rada ve svém stanovisku k návrhu zákona zdůraznila také významnou úlohu, 

kterou mediace může hrát při "odbřemenění" soudů: "…mediace je prostředkem, který může 

přispět k tomu, aby soudy nebyly přehlceny, a může tedy přispět k lepřímu realizaci práva na 

přístup k spravedlnosti. Mediace nemůže být sama o sobě nástrojem nápravy chronického 

přetížení soudů, ale její využívání může ve svém důsledku zabránit tomu, aby se určitá 

kategorie konfliktů transformovala v soudní spor." 

Nejvyšší justiční rada ale zdůrazňuje také, že úspěch mediace je podmíněn celkovou změnou 

mentality a přístupu k právu105

4.2.4 Komentář stávajícího zákona

 a opakovaně zmiňuje význam průběžného informování 

veřejnosti o probíhajících změnách právního systému."  

106

Nový zákon o mediaci se stal sedmou hlavou belgického občanského soudního řádu.     

 

Mediace je metodou řešení sporu, která je k dispozici jako alternativa k soudnímu či 

rozhodčímu řízení. Jedná se o metodu řešení sporů dosažením dohody akceptovatelné všemi 

zůčastněnými stranami. Mediační řízení je podrobně upraveno občanským soudním řádem, 

který řeší také návaznosti mezi mediací a případným soudním/rozhodčím řízením a tím 

                                                 
105 "…úspěch mediace závisí na změně mentality občanů i příslušníků právnických profesí (soudců i advokátů). 
Jakýkoliv reformní záměr musí proto od počátku brát v úvahu potřebu změnit obecnou mentalitu a musí ji 
aktivně podporovat. Změna mentality je podmíněna zejména informovaností veřejnosti o nových metodách 
řešení sporů. V tomto kontextu by bylo vhodné zajistit aby soudní úředníci poskytovali stranám již při prvním 
kontaktu se soudem informace o možnosti využití mediace jako alternativy k soudnímu řízení.", pramen: 
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0327/51K0327002.pdf (stanovisko Nejvyšší justiční rady k návrhu 
zákona) [cit. 2009-07-09]  

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0327/51K0327002.pdf�
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poskytuje stranám veškeré záruky potřebné pro to, aby mediaci mohly využít bez obav z 

negativního dopadu na svá práva107

Základní principy zákona: 

.   

1) Všeobecná aplikovatelnost mediace v netrestních věcech 

Již před rokem 2005 byla mediace v praxi využívána v typově velmi různých sporech, ale 

jedinou oblastí, kde zákon její využití výslovně předvídal, bylo rodinné právo. Na základě 

zákona z 21.2.2005 může být mediace použita pro řešení jakéhokoliv sporu, který je možno 

vyřešit dohodou. Zákon tedy oproti původní situaci značně rozšiřuje oblast aplikace této 

metody. V oblastech, kde využití mediace přichází v úvahu, je tato metoda postavena naroveň 

soudnímu řízení či arbitráži (pokud nebereme v úvahu nutnost homologace případné dohody 

soudem pro zajištění její vykonatelnosti). Díky právním zárukám, které nový zákon stranám 

poskytuje, je možno očekávat dramatický nárust využívání mediace pro řešení všech sporů, 

jejichž nosným prvkem jsou mezilidské vztahy (rodinné právo, sousedské spory, pracovní 

spory, obchodní vztahy, spory ze smluv o dílo, spory týkající se spoluvlastnictví atd.).  

2) Aplikace mediační doložky 

Jakákoliv smlouva může obsahovat mediační doložku, ve které se strany zavazují řešit 

případné vzájemné spory  z takové smlouvy v prvé řadě prostřednictvím mediace.  

V tomto kontextu zákonodárce zdůraznil význam smluvních závazků, do kterých stran 

vstoupí (ohledně případných sporů, ještě než k takovým sporům dojde) a zákon tedy stanoví, 

že soudce nebo rozhodce se sporem nebude zabývat, pokud se strany alespoň nepokusily o 

mediaci, tak jak se k tomu zavázaly ve smlouvě.  

Ministerstvo spravedlnosti ve snaze o širší využití mediace při řešení obchodně-právních 

sporů aktivně "milituje" ve prospěch mediačních doložek prostřednictvím rozsáhlé informační 

kampaně.108

 

 

                                                                                                                                                         
106 Pramen: CRUYPLANTS, Jean, GONDA, Michel, WAGEMANS, Marc. Droit et pratique de la médiation. 
Bruxelles: Bruylant, 2008. 
107 Tyto obavy se při neexistenci komplexní právní úpravy týkaly zejména vykonatelnosti mediačních dohod, 
příp. promlčení práv v důsledku uplynutí lhůt během pokusu o mediaci.  
108 http://www.lamediation.be/ [cit. 2009-07-09] 

http://www.lamediation.be/�
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Vzor mediační doložky doporučované belgickým ministerstvem spravedlnosti v rámci 

kampaně "Starejte se o své zájmy, vyžadujte mediační doložku!":   

Servez votre cause, exigez la clause.  

Les parties conviennent que tout désaccord ou 

différend relatif à la présente convention ou découlant 

de son interprétation ou de son application sera 

soumis à une médiation. 

 

À cet effet, les parties aux présentes s’engagent à 

participer à au moins une rencontre de médiation en y 

déléguant une personne ayant pouvoir de décision. Le 

médiateur sera choisi par les parties.109

 

 

3) Přerušení (odložení) soudního projednání případu a stavení běhu lhůt 

Na žádost některé ze stran soudce nebo rozhodce přeruší projednávání sporu ze smlouvy 

obsahující mediační doložku. Návrh k řešení sporu prostřednictvím mediace vznesený 

některou ze stran takové smlouvy automaticky přerušuje běh promlčecí doby (na 1 měsíc).  

Cílem těchto ustanovení je podpořit širší využívání mediace, neboť dávají stranám případného 

sporu jistotu, že ani v případě selhání mediace nepřijdou (kvůli případnému vypršení lhůty) o 

možnost předložit svůj spor soudu.    

4) Komise pro mediaci 

Zákon ustavuje Federální komisi pro mediaci, složenou z obecné komise a ze zvláštních 

komisí pro oblast rodinného, občanského a obchodního práva a pro oblast sociální. 

Federální komise pro mediaci vykonává tyto činnosti : 

 akredituje organizace poskytující školení v oblasti mediace, jakož i jednotlivé 

vzdělávací programy; 

 stanoví akreditační podmínky pro mediátory v jednotlivých právních oblastech; 

                                                 
109 Starejte se o své zájmy, vyžadujte mediační doložku! Strany se zavazují, že jakékoliv neshody či spory 
týkající se této smlouvy nebo jejího výkladu nebo realizace budou řešeny prostřednictvím mediace. Za tímto 
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 akredituje jednotlivé mediátory; 

 odnímá (dočasně nebo i definitivně) akreditaci mediátorům, kteří nesplňují stanovené 

akreditační podmínky; 

 stanoví způsob, jakým probíhá akreditace mediátorů, příp. její odnětí; 

 vede seznam mediátorů a informuje o jeho aktuálním stavu jednotlivé soudy; 

 přijímá etický kodex a stanoví případné sankce za jeho porušení. 

Etický kodex, jehož vypracování zákon svěřil komisi pro mediaci, byl přijat v roce 2007110

5) Důvěrnost informací a profesní tajemství 

 

Informace poskytnuté v písemné nebo ústní podobě v průběhu mediace a pro její potřeby mají 

důvěrnou povahu. Nesmějí být použity v rámci soudního, správního, rozhodčího ani 

jakéhokoliv jiného řízení, jehož cílem je řešení daného sporu a nejsou přípustné jako důkaz, a 

to ani jako důkaz provedený mimi soudní řízení. Mediátor může být zproštěn mlčenlivosti 

pouze se souhlasem stran, a sice za účelem toho, aby soudce na základě jím poskytnutých 

informací mohl homologovat dohodu, ke které strany v rámci mediace došly. 

Etický kodex pro akreditované mediátory (viz výše) výslovně stanoví, že na mediátory se 

vztahuje povinnost mlčenlivosti (tak, jak je definována v trestním zákoníku).   

Povinnost mlčenlivosti mediátora je "silnější" než princip důvěrnosti informací, který se 

aplikuje na strany mediace. Porušení povinnosti mlčenlivosti (profesního tajemství) ze strany 

mediátora má za následek jeho trestní odpovědnost (trestní zákoník stanoví za porušení této 

povinnosti peněžitou pokutu, příp. další tresty), jakož i odpovědnost občanskoprávní (za 

způsobenou škodu).   

Mediace tedy v zásadě probíhá zcela důvěrně. Veškeré informace poskytnuté v jejím rámci 

(ať už ústně či ve formě písemné dokumentace) jsou přísně důvěrné. Tato důvěrnost je (jak 

ostaně uvádí i propagační brožura belgického ministerstva spravedlnosti111

                                                                                                                                                         
účelem se strany zavazují zúčastnit se alespoň jednoho mediačního setkání, a to prostřednictvím osob, jejichž 
jednání strany právně zavazuje. Mediátor bude určen dohodou stran.   

): "jednou y 

nosných výhod mediace ve srovnání s jinými typy řízení. Strany se v rámci mediace mohou 

110 Rozhodnutí z 18.10.2007 o etickém kodexu akreditovaných mediátorů, http://www.espace-
mediation.be/pdf/code_deontologie_service_public_federal.pdf [cit. 2009-07-09] 
111 Mediace, alternativa k soudnímu řízení (titulní strana brožury níže).   

http://www.espace-mediation.be/pdf/code_deontologie_service_public_federal.pdf�
http://www.espace-mediation.be/pdf/code_deontologie_service_public_federal.pdf�
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vyjadřovat svobodně a bez obav, neboť jejich vyjádření nemůže být použito mimo kontext 

mediace. Teprve na samém závěru mediačního procesu se případná dohoda stran, sepsaná 

mediátorem a podepsaná stranami, stává úředním dokumentem". 

 
 

Možnost kterékoliv ze stran ukončit mediaci v kterékoliv její fázi, aniž by jí to bylo v 

případném soudním/rozhodčím řízení přičítáno k tíži 

4.3. Mediace v praxi, definice, typy, průběh    

Zákon neobsahuje definici mediace.  

Důvodová zpráva k návrhu zákona definuje mediaci jako dobrovolné řešení sporu samotnými 

stranami za pomoci nezávislé třetí osoby, která usnadňuje komunikaci stran a napomáhá jim k 

dosažení dohody.   

Mediace je zcela dobrovolným procesem. Narozdíl od situace v některých jiných zemích 

soudce nemá možnost stranám mediaci nařídit112

Mediátor má nárok na odměnu, která je v zásadě hrazena rovnou měrou oběma stranami 

(které si však mohou dohodnout jiné rozdělení těchto nákladů). Na základě zákona mohou být 

náklady na mediaci hrazeny také v rámci právní pomoci (a to jak u mediace soudní, tak i u 

.  
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mediace mimosoudní). Nárok na uhrazení nákladů z titulu právní pomoci stranám vzniká, jen  

pokud využijí mediátora akreditovaného Federální komisí pro mediaci.  

Zákon rozlišuje dva typy mediace (pro které stanoví relativně komplexní právní rámec):  

• Soudní mediace:  soudce na návrh stran nebo z vlastní iniciativy (ale se souhlasem stran) 

určí mediátora (ze seznamu mediátorů akreditovaných Federální komisí pro mediaci). 

• Mimosoudní mediace: strany si z vlastní iniciativy a samostatně zvolí mediátora (také v 

tomto případě se jedná a osobu zapsanou v seznamu mediátorů akreditovaných Federální 

komisí pro mediaci). Strany sepíší protokol o tom, že se uchylují k řešení svého sporu 

mediací. Mimosoudní mediace může proběhnout předtím, než strany svou při předloží 

soudu (a v případě úspěchu mediace pak k soudnímu řízení již ani nedojde) nebo poté, co 

se případem již soud začal zabývat (strany se k mediaci mohou uchýlit v kterékoliv fázi 

řízení).  

Pozn. : Z doby před přijetím zákona z roku 2005 přetrvává v praxi mediace "neregulovaná" či 

"volná" jako jakýsi třetí typ mediace, který se do určité míry vymyká rámci nastavenému 

zákonem a odlišuje se zejména tím, že si strany vybírají "mediátora" zcela volně, tedy mimo 

rejstřík akreditovaných osob.  

Soudní mediace  

Soud (resp. soudce), příslušný k řešení sporu může na žádost stran nebo z vlastní iniciativy a 

se souhlasem stran doporučit mediaci v kterékoliv fázi řízení, dokud se soud neodebere k 

poradě. Mediátor je určen v rámci rejstříku akreditovaných mediárorů (viz výše) na základě 

dohody stran. 

Rozhodnutí, kterým soud nařizuje mediaci, musí výslovně zmiňovat souhlas stran, osobní 

údaje mediátora, předpokládanou dobu trvání mediace (ta nesmí přesáhnout 3 měsíce) a údaj 

o tom, na kdy je plánováno další soudní jednání. 

Nejpozději během dalšího jednání strany informují soudce o výsledku mediace. Pokud nebylo 

dosaženo dohody, mohou strany požádat soud o prodloužení mediace nebo naopak o to, aby 

soud v projednávání případu pokračoval. 

                                                                                                                                                         
112 To však nic nemění na možnosti soudu odkázat strany  nejdříve na mediaci v případě existence mediační 
doložky, pokud se takové doložky některá ze stran dovolá.   
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Mediace se může týkat sporu v celém jeho rozsahu, ale může být i omezena na některou jeho 

část. 

Soudce, jemuž byl případ přidělen, za něj zůstává zodpovědný i během mediace, a může 

kdykoliv přijmout jakékoliv opatření, které považuje za vhodné. Na návrh mediátora nebo 

některé ze stran může, mimo jiné, ukončit mediaci ještě před vypršením doby, na kterou byla 

nařízena. 

Po ukončení mediace mediátor písemně informuje soudce o tom, zda strany dosáhly nějaké 

dohody či nikoliv. 

Pokud mediace vedla k dohodě stran (byť i částečné), strany (nebo i jen jedna z nich) mohou 

požádat soudce, aby takovou dohodu homologoval. Soudce žádost o homologaci mediační 

dohody nemůže odmítnout, s výjimkou situace, kdy je obsah dohody v rozporu s veřejným 

pořádkem nebo (v rámci rodinné mediace) v rozporu se zájmy nezletilých.  

Mimosoudní mediace 

Kterákoliv strana má možnost navrhnout druhé straně/ostatním stranám pokus o řešení sporu 

mediací, a to nezávisle na tom, zda je spor již projednáván v rámci soudního/rozhodčího 

řízení, a na tom, v jaké fázi se případné soudní/rozhodčí řízení nachází. Mediátor může být 

určen na základě dohody stran, nebo strany mohou o jeho určení požádat třetí 

osobu/organizaci. 

Pokud výzva k řešení sporu pomocí mediace adresovaná jednou stranou druhé splňuje 

podmínky stanovené zákonem, přerušuje se jejím zasláním automaticky běh promlčecí lhůty 

pro podání žaloby (na 1 měsíc).  

Pokud se strany dohodnou na využití mediace, určí si samy (s pomocí mediátora) také způsob, 

jakým mediace bude probíhat (organizace schůzek, místo konání atp.), jakož i délku pokusu o 

mediaci. Honorář mediátora a další náklady spojené s mediací jsou hrazeny stranami, a to 

rovnou měrou (pokud si strany smluvně nesjednají něco jiného).   

Pokud strany v rámci mediace dosáhnou dohody, je taková dohoda sepsána a podepsána 

oběma stranami a mediátorem. Dohoda musí obsahovat popis vzájemných závazků, které na 

sebe jednotlivé strany v rámci řešení sporu berou. 
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Pokud strany využily akreditovaného mediátora, mohou předložit dohodu, ke které došly v 

rámci mediace, příslušnému soudu se žádostí o homologaci113

Průběh mediace v Belgii – jednotlivé etapy a praktické aspekty 

. Soud může homologaci 

dohody odmítnout pouze za předpokladu, že je její obsah v rozporu s veřejným pořádkem 

nebo se zájmy nezletilých dětí (v případě rodinné mediace). 

Proces soudní a mimosoudní mediace se v zásadě člení na několik fází: 

I. První informační schůzka  

Mediátor informuje strany o "pravidlech hry" (dobrovolnost, dobra víra, důvěrnost informací, 

úhrada honoráře a ostatních nákladů, přerušení běhu promlčecích lhůt a přerušení soudního 

řízení). Stranám je předložen k podpisu mediační protokol s výšeuvedenými informacemi. 

Stranám mohou asistovat jejich právní zástupci (mohou jednotlivým stranám mediace 

poskytovat právní rady a v průběhu celé mediace bdít nad tím, aby nebyly poškozeny zájmy  

jejich klienta a aby řešení, která jsou v rámci mediace navrhována, byla právně přijatelná). V 

případě, že stranám asistují jejich právní zástupci, je jim na konci mediace poskytnut 

k "prohlédnutí" také návrh případné dohody. 

II. Sběr informací 

Po podepsání mediačního protokolu každá ze stran popíše situaci a vysvětlí svou počáteční 

pozici.  

Mediátor si zjistí maximum informací o sporu, vyjasní si pozice stran, ověří si aspekty, na 

kterých se strany shodují či neshodují. Jako nezávislá třetí osoba se pak mediátor snaží 

vytvořit klima důvěry a tak umožnit vyjednávání mezi stranami.  

Vzdělávací programy pro mediátory kladou důraz zejména na právní a etické aspekty této 

profese, ale obsahují i moduly věnované psychologii a komunikačním dovednostem. Právě 

tyto dovednosti jsou pro mediátory zásadní, protože základním předpokladem pro úspěch 

mediace je schopnost mediátora vytvořit klima důvěry a umožnit stranám, aby si uvědomily, 

že řešení jejich sporu může být reálně v jejich rukou. 

Nutnost vytvoření klimatu vzájemné důvěry je také důvodem pro to, aby mediace byla 

dobrovolná a mediátor byl vždy určen vždy na základě dohody stran. Mediátor v žádném 

                                                 
113 O homologaci dohody dosažené v rámci mediace může soud požádat i pouze jedna ze stran. 
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případě nesmí být stranami vnímán jako někdo, kdo hájí zájmy některé ze stran a jehož cílem 

je přesvědčit druhou stranu, aby přistoupila na mediaci a akceptovala navržené řešení.114

V případě, že smlouva, jíž se konflikt stran týká, obsahuje mediační doložku, na jejímž 

uplatnění jedna ze stran trvá, stává se pokus o mediaci pro druhou stranu povinný, což může 

mít negativní dopad na úspěšnost celé mediace. 

 

III. Vyjednávání a prověřování případných možností řešení 

Poté co strany mediátorovi vysvětlí výchozí situaci a své pozice (toto vysvětlení může být 

užitečné také pro strany samotné), přistoupí k aktivnímu hledání možných variant řešení 

konfliktu a případně k výběru té varianty, která je pro obě (všechny) strany nejpřijatelnější. 

IV. sepsání návrhu dohody 

Po prověření právních, daňových, finančních a osobních dopadů stranami nalezeného řešení 

mediátor sepíše návrh mediační dohody.   

V. Podepsání dohody 

Pokud strany dosáhnou s přispěním mediátora nějaké dohody, podmínky této dohody jsou 

zachyceny písemně a tento záznam (tzv. mediační dohoda) je podepsán oběma (všemi) 

stranami.  Mediační dohoda obsahuje také informace o tom, jaké závazky na sebe která ze 

stran v zámu vyřešení sporu bere. Podmínky dohodnuté v mediační dohodě jsou pro strany 

závazné. 

VI. Homologace dohody soudem 

Pokud si to strany (resp. alespoň jedna z nich) přejí a pokud byla mediace vedena 

akreditovaným mediátorem, může být dohoda vzešlá z mediace homologována soudem.  

Prostřednictvím homologace soud vezme na vědomí dohodu dosaženou prostřednictvím 

mediace a ta se stává exekučním titulem (je postavena naroveň pravomocnému soudnímu 

rozhodnutí). Pokud některá ze stran nerespektuje podmínky homologované dohody, může být 

na podnět druhé strany přikročeno přímo k výkonu takové dohody (bez podávání dalších 

žalob atd.).  

                                                 
114 CRUYPLANTS, Jean, GONDA, Michel, WAGEMANS, Marc. Droit et pratique de la médiation. Bruxelles: 
Bruylant, 2008, s.30. 
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5 Směrnice 2008/52/ES v kontextu vybraných národních úprav 

mediace v netrestních věcech 

Předchozí stránky ilustrují procesy, které vyvrcholily přijetím Směrnice 2008/52/ES115 a 

zabývají se alespoň letmo jejím obsahem. Jak už bylo řečeno, samotný text Směrnice je velmi 

kusý a rozhodně nepokrývá celou oblast mediace a veškeré potřeby regulace této materie. Pro 

lepší srovnání výsledku dosavadní legislativní iniciativy EU s existující úpravou na národní 

úrovni snad poslouží následující tabulka. Vzhledem k faktu, že Směrnice byla přijata v roce 

2008, se jeví vhodné srovnání (co do šíře a hloubky úpravy) s legislativní úpravou v Belgii 

(zákon z 21.2.2005116) na jedné straně a s návrhem Zákona o o mediaci v netrestních věcech a 

změně některých zákonů117 (který je v současné době zřejmě ve finální fázi přípravy v České 

republice118

Ze srovnání pokrytí vybraných aspektů mediace Směrnicí, belgickým zákonem o mediaci a 

stávajícím českým legislativním návrhem (viz tabulka níže) poměrně jasně vyplývá, že 

Směrnice sice má ambice být určitým jednotícím elementem (a také "rozbuškou" pro vývoj 

národní legislativy v oblasti mediace), ale rozhodně není (a s ohledem na stávající formát 

legislativního procesu v EU ani být nemůže) příliš novátorským a dostatečným (či dokonce 

vyčerpávajícím) legislativním rámcem pro tuto fungování této metody mimosoudního řešení 

sporů. Směrnice nechává v oblasti mediace ještě celou řadu "bílých míst", které budou v 

zájmu efektivního fungování této metody muset zaplnit samy členské státy. Ostatně ani 

stávající (či aktuálně připravované) znění národní legislativy v této oblasti v mnoha případech 

bezpochyby nebude posledním a první zkušenosti se širším využíváním mediace povedou k 

postupnému doplňování příslušných zákonů a dotváření legislativního rámce prostřednictvím 

prováděcích předpisů. 

) na straně druhé.  

 

                                                 
115 Směrnice 2008/52/ES, text k dispozici zde:  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2009-07-11] 
116 "Loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la médiation", který představuje sedmou hlavu zákoníka 
"Code judiciaire"; text je k dispozici na http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
117 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-10] a důvodová zpráva 
ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů, 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-10] 
118 26.11.2009 Legislativní rada již poněkolikáté přepracovaný návrh vrátila Ministerstvu spravedlnosti k 
dopracování a dalšímu rozšíření. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981�


 65 

 

Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 

PŮ
SO

B
N

O
ST

  

věcná 
působnost 

Směrnice se vztahuje 
na přeshraniční spory 
v občanských a 
obchodních věcech s 
výjimkou sporů 
týkajících se práv a 
povinností, o kterých 
nemohou strany 
podle rozhodného 
práva rozhodovat 
samy. Nevztahuje se 
zejména na daňové, 
celní či správní věci 
ani na odpovědnost 
státu za jednání a 
opominutí při výkonu 
státní moci (acta iure 
imperii).119

 
 

Zákon umožňuje 
mediaci ve všech 
sporech, které je možno 
řešit dohodou stran, 
včetně sporů v oblasti 
rodinného práva 
(konkrét. jsou 
jmenovány spory 
týkající se vzájemných 
práv a povinností 
manželů, rodičů a dětí, 
rozvod, odluka, otázky 
rodičovské 
odpovědnosti, 
registrované 
partnerství, nabývání 
vlastnictví).120

Návrh se vztahuje na 
mediaci prováděnou v 
jakýchkoli sporech, které 
vznikají zejména z 
občanskoprávních, 
rodinných, pracovních, 
obchodních nebo 
správněprávních vztahů, 
pokud jiný zákon 
nevylučuje vyřešit spor 
smírem nebo dohodou. 
Návrh se nevztahuje na 
mediaci v trestních 
věcech podle zákona o 
Probační a mediační 
službě, ve znění 
pozdějších předpisů.   

Pozn.:Zatímco Směrnice výslovně uvádí výluku ve správních věcech, některé národní 
úpravy umožňují, či dokonce doporučují využití mediace i pro správněprávní vztahy (viz. 
český návrh, bulharský zákon z roku 2004, příp. také také regionální zákon upravující 
mediaci v Katalánsku atd.).   
 
místní 
působnost 

Směrnice se vztahuje 
na přeshraniční 
spory121

Zákon nijak nerozlišuje 
mezi přeshraničními a 
čistě domácími spory, 
vztahuje se tedy na 
obojí. 

 

 

Návrh obsahuje pojem 
"mediace s přeshraničním 
prvkem", ale působnost 
zákona v navrhovaném 
znění není omezena na 
přeshraniční spory, jeho 
ustanovení se vztahují na 
spory přeshraniční i 
ostatní bez rozdílu.  
 

Pozn.: Zatímco Směrnice se vztahuje pouze na přeshraniční spory (k důvodům blíže 
kapitola 1.1.3.3), většina národních úprav (ať už přijatých před Směrnicí nebo později, za 
účelem její transpozice) mezi národními a přeshraničními spory nijak nerozlišuje (resp. 
aplikuje na ně stejný režim). 
  

                                                 
119Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 1 (1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
120 "Code judiciaire", část 7, kapitola I ("Obecné principy"); článek 1724: http://www.droitbelge.be/codes.asp 
[cit. 2010-01-14] 
121 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 1 (2): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14], definice 
přeshraničního sporu je obsažena ve čl. 3 (a). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
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Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 
PŮ

SO
B

N
O

ST
 

definice Směrnice obsahuje 
zejména definice 
pojmů mediace a 
mediátor:  
a) "…mediací se 
rozumí formální 
řízení, jakkoli 
nazvané nebo 
uváděné, ve kterém 
dvě nebo více stran 
sporu samy 
dobrovolně usilují o 
dosažení dohody o 
vyřešení sporu za 
pomoci 
mediátora…")122

b) "…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…."

.  

123

Zákon neobsahuje 
definici mediace a také 
osoba mediátora je 
definována pouze 
prostřednictvím 
požadavků na tuto 
osobu (nikoliv 
explicitně). Většina 
úpravy se vztahuje na 
mediaci prováděnou 
registrovaným 
mediátorem, zákon 
však počítá i s 
neregistrovanými 
mediátory a umožňuje i 
mediaci prováděnou 
neregistrovaným 
mediátorem (jako 
mimosoudní mediaci 
bez dalších podmínek, 
jako soudní mediaci 
pouze na žádost stran a 
za splnění určitých 
podmínek)

 

124

Návrh obsahuje definici 
mediace a registrovaného 
mediátora:  "…mediací 
se rozumí postup při 
řešení sporů za účasti 
jednoho nebo více 
registrovaných 
mediátorů, který 
podporuje komunikaci 
mezi osobami na sporu 
zúčastněnými (dále jen 
„strany sporu“) tak, aby 
jim pomohl dosáhnout 
smírného vyřešení jejich 
sporu uzavřením 
mediační dohody

.   

125

Co se týče osoby 
mediátora, zákon bere v 
potaz pouze 
registrovaného mediátora 
(a to už i v samé definici 
mediace).  Registrovaný 
mediátor, je v návrhu 
definován jako "fyzická 
osoba, která je zapsaná v 
registru mediátorů nebo v 
registrů mediátorů v 
rodinných sporech"

 

126

Pozn.:Vzhledem k tomu, že jedním ze záměrů Směrnice je být jednotícím prvkem pro 
případné národní úpravy mediace, je velká pozornost věnována definování základních 
pojmů. Vzhledem k odlišnosti výchozích konceptů mediace (které oscilují přinejmenším 
mezi mediací stricto sensu a konciliací) a mediátora v jednotlivých členských státech však 
definice výsledného textu (založené také na konsensu členských států)  zůstávají velmi 
obecné. Definice v národních úpravách (předchozích i "posměrničných" jsou obvykle 
mnohem přesnější a stát od státu se stále značně rozcházejí, což naznačuje, že Směrnice 
své zmíněné jednotící ambice nezvládá naplnit. V některých národních úpravách naopak 
definice pojmů chybí (viz. výše, belgická legislativa neobsahuje definici pojmu mediace, 
tato mezera je zaplněna pouze propagačními materiály ministerstva spravedlnosti).  

.    

                                                 
122 Ibid, čl. 3 (a) 
123 Ibid, čl. 3 (b) 
124 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1734: http://www.droitbelge.be/codes.asp 
[cit. 2010-01-14] 
125 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §3 a): 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15]  
126 Ibid, §3 c) 

http://www.droitbelge.be/codes.asp�
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Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 
PŮ

SO
B

N
O

ST
 

cíl úpravy cílem směrnice je 
usnadnit přístup k 
alternativnímu řešení 
sporů a podporovat 
smírné řešení sporů 
podporou využívání 
mediace a 
zabezpečením 
vyváženého vztahu 
mezi mediací a 
soudním řízením.127

Členské státy 
podporují všemi 
prostředky, které 
považují za vhodné, 
zpřístupňování široké 
veřejnosti informací o 
tom, jak kontaktovat 
mediátory a 
organizace 
poskytující mediační 
služby, zejména 
prostřednictvím 
internetu. 

 

128

deklarovaným cílem 
úpravy je umožnit 
využití mediace pro 
citované typy sporů.  

 

Zákon se podrobně 
věnuje profesi 
registrovaného 
mediátora (akreditace, 
dohled, práva a 
povinnosti etc.).   

deklarovaným cílem 
úpravy je zapracování 
příslušných předpisů 
Evropských společenství 
a úprava výkonu a účinků 
mediace v netrestních 
věcech, a to i ve věcech s 
přeshraničním prvkem. 
Cílem je upravit alespoň 
základní instituty 
mediačního řízení a 
především definovat 
mediaci129

 

 (pro účely 
transpozice Směrnice). 
Návrh se podrobně 
věnuje profesi 
registrovaného mediátora 
(akreditace, dohled, 
práva a povinnosti etc.).   

 

Pozn.:Zatímco deklarovaným cílem Směrnice je podporovat využití smírného řešení sporů 
prostřednictvím mediace (v souladu se závěry summitů ve Vídni a v Tampere, viz. kapitola 
1.3.2), valná většina "předsměrničných" i "posměrničných" národních úprav využití této 
metody mimosoudního řešení sporů výslovně pouze umožňuje, aniž by se v rámci 
legislativního textu nějak vyjadřovala k její vhodnosti/výhodám (existují však výjimky, 
viz. návrh prováděcí legislativy v Itálii, který dokonce zavádí pro celou řadu sporů 
povinnou mediaci, viz. kapitola 6). Na druhé straně je třeba upozornit na to, že již před 
přijetím Směrnice řada členských států oblast mediace přinejmenším částečně upravila 
(což svědčí o snaze nejen umožnit, ale i podpořit využívání této metody, neboť již před 
přijetím legislativní úpravy bylo využití mediace v zásadě možné). Mimo samotný 
legislativní text většina členských států využívání mediace silně podporuje (zejména 
prostřednictvím informačních kampaní, viz, Belgie, Slovensko atd.).   

                                                 
127 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 1 (2): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
128 Ibid, čl. 9 
129 důvodová zpráva ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně 
některých zákonů, http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-
10], s. 25 
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zahájení 
(soudní) 
mediace 

Soud, u kterého je 
podána žaloba, může 
ve vhodných 
případech a s 
ohledem na všechny 
okolnosti daného 
případu vyzvat 
strany, aby k řešení 
sporu využily 
mediace. Soud také 
může vyzvat strany, 
aby se zúčastnily 
informativního 
setkání o možnosti 
využití mediace, 
jestliže se taková 
setkání konají a jsou 
snadno přístupná130

Zákon neobsahuje 
žádná ustanovení o 
tom, kdy je mediace 
vhodná atd., soustředí 
se na popis praktického 
postupu soudu a na 
výčet oblastí, v nichž 
mediace přichází v 
úvahu (viz věcná 
působnost). Pro soudní 
i mimosoudní mediaci 
zákon podrobně stanoví 
podmínky přerušení 
běhu lhůt.

. 

131

Zákon neobsahuje žádná 
ustanovení o tom, kdy je 
mediace vhodná atd., 
soustředí se na popis 
praktického postupu 
soudu (a v sekci 
"zahájení mediace", resp. 
v §4, také na postup 
mediátora a na uzavírání 
dohody o provedení 
mediace). Co se týče 
soudní mediace, zákon 
stanoví, že pokud již bylo 
zahájeno řízení před 
soudem, soud řízení z 
důvodu provedení 
mediace na návrh všech 
účastníků řízení nebo s 
jejich souhlasem přeruší. 
Soud určí lhůtu, na 
kterou je řízení 
přerušeno, nejdéle však 
na 1 rok, a ustanoví 
registrovaného 
mediátora….

      

132

 
 

 
Pozn.:Směrnice nijak nepředepisuje využití mediace pro určitý typ/kategorii sporu. 
Rozhodnutí doporučit mediaci je ponecháno na příslušném soudu (markantní výjimkou je 
opět návrh prováděcí legislativy v Itálii, podle něhož by mediace měla být pro široký okruh 
sporů přímo procesní podmínkou, viz kapitola 6). Úprava v jednotlivých členských státech 
se většinou soustředí na postup soudu při doporučení/zahájení mediace a na procesní 
důsledky zahájení mediace v situaci, kdy konflikt již dospěl do stadia soudního sporu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 5 (1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
131 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1734: http://www.droitbelge.be/codes.asp 
[cit. 2010-01-14] 
132 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §5: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
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dobrovolnost 
mediace 

„Mediací“ se rozumí 
formální řízení … ve 
kterém dvě nebo více 
stran sporu samy 
dobrovolně usilují o 
dosažení dohody o 
vyřešení sporu za 
pomoci mediátora133. 
Toto řízení mohou 
zahájit strany … 
může být navrženo či 
nařízeno soudem 
nebo stanoveno 
právem členského 
státu.Touto směrnicí 
nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní 
předpisy, podle nichž 
je využití mediace 
povinné nebo je 
předmětem pobídek 
nebo sankcí, ať už 
před zahájením 
soudního řízení, nebo 
po jeho zahájení, za 
předpokladu, že tyto 
právní předpisy 
nebrání stranám 
sporu ve výkonu 
jejich práva na 
přístup k 
soudnictví134

Zákon je založen na 
dobrovolnosti. Co se 
týče soudní mediace, 
soudce může mediaci 
nařídit buď na návrh 
stran nebo sice z vlastní 
iniciativy, ale se 
souhlasem stran. U 
mimosoudní mediace je 
dobrovolnost 
samozřejmá (pokud k 
mediaci vyzve jedna 
strana druhou, tato 
výzva přerušuje běh 
lhůt na 1 měsíc).

. 

135

Návrh je založen na 
dobrovolnosti. Stanoví, 
že u soudní mediace soud 
řízení z důvodu 
provedení mediace 

  

na návrh všech účastníků 
řízení nebo s jejich 
souhlasem přeruší. U 
mimosoudní mediace se 
dobrovolnost 
předpokládá. Výjimkou z 
principu dobrovolnosti je 
v konceptu českého 
návrhu oblast rodinného 
práva, kde soud může 
účastníkům řízení nařídit 
první schůzku u 
registrovaného mediátora 
v rodinných sporech a za 
tímto účelem řízení 
přeruší na 3 měsíce. Nad 
rámec první schůzky u 
mediátora však i v oblasti 
rodinných sporů zcela 
zůstává v platnosti 
princip dobrovolné účasti 
na mediaci.136

Pozn.:Tomuto aspektu je věnována kapitola 6. Jedním z dílčích aspektů, který by v 
národních úpravách bylo vhodné řešit, je případné vyžadování pokusu o mediaci (jako 
procesní podmínky) v případě existence mediační doložky (ve smlouvě, kterou strany 
uzavřely před vznikem sporu). V belgickém zákoně je tento aspekt adekvátně vyřešen (v 
případě, že některá ze stran včas namítne existenci mediační doložky, soud/rozhodčí soud 
je povinen přerušit řízení), v některých jiných zemích tato otázka zůstává sporná (a 
rozhodnutí, zda je na mediační doložce v konkrétním případě možno trvat či nikoliv, 
zůstává v rukou soudu).          

   

                                                 
133 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 3 (a): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
134 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 5 (2): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
135"Code judiciaire", část 7, články 1730 (mimosoudní mediace), 1734 (soudní mediace): 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14]  
136 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §5 (1), (3): 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�


 70 

Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 

 důvěrnost 
mediace 

Vzhledem k tomu, že 
mediace má probíhat 
způsobem dodržujícím 
důvěrnost, zajistí 
členské státy, aby 
mediátoři ani osoby 
zúčastněné na správě 
mediač.  řízení nebyli 
nuceni předkládat 
důkazy v občanskýh 
a obchodních soud. 
řízeních nebo v 
rozhodčích řízeních 
ohledně informací 
vyplývajících z 
mediace nebo 
souvisejících s 
mediačním řízením, 
pokud se strany 
nedohodnou jinak, a 
to s výj. případů, kdy:  
a) je to nutné z 
naléhavých důvodů 
veřejného pořádku 
dotčeného členského 
státu, zejména 
vyžaduje-li to 
zabezpečení ochrany 
nejlepších zájmů dětí 
nebo zabránění újmě 
na tělesné nebo 
duševní integritě 
člověka, nebo  
b) je zpřístupnění 
obsahu dohody 
vyplývající z mediace 
nutné k provedení 
nebo výkonu dané 
dohody.137

Zákon obecně stanoví, 
že listiny a informace 
poskytnuté v rámci 
mediace jsou důvěrné. 
Nemohou být použity v 
soudním, správním či 
rozhodčím řízení ani v 
jakémkoliv jiném řízení 
směřujícím k řešení 
sporů a nejsou 
přípustné jako důkazní 
prostředek. Zákon též 
obsahuje ustanovení o 
nepřípustnosti povolání 
mediátora jako svědka 
v občanském či 
správním řízení.

 

138 Pro 
porušení profesního 
tajemství mediátorem 
jsou stanoveny trestní 
sankce (odkaz na čl. 
458 belgického 
trestního zákoníku 
stanovící sankce odnětí 
svobody aplikovatelné 
při porušení profesního 
tajemství např. lékaři, 
hygieniky atd.). Kromě 
toho zákon stanoví, že 
v případě zveřejnění/ 
zneužití informací 
mediátorem nebo 
některou ze stran, soud 
může přiznat 
poškozené stranu 
náhradu škody.139

Návrh transponuje 
Směrnici, stanoví tedy (v 
§10), že registrovaný 
mediátor je povinen 
zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o 
nichž se dozvěděl v 
souvislosti s výkonem 
mediace, a to i po 
vyškrtnutí z registru 
mediátorů (to je 
doplněno ustanovením o 
odpovědnosti za škodu v 
§11) ….listiny 
předložené v mediačním 
řízení některou ze stran 
sporu nebo sdělení 
učiněná v tomto řízení 
některou ze stran sporu 
nelze použít jako důkazní 
prostředek v občanském 
soudním řízení, správním 
řízení nebo rozhodčím 
řízení bez souhlasu 
strany sporu, která 
předložila příslušnou 
listinu nebo učinila 
příslušné sdělení…"

   

140

                                                 
137 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 7: 

. 
Návrh však obsahuje 
celou řadu výjimek z 
nepřípustnosti použití 
informací získaných v 
rámci mediace pro 
případné soudní řízení. 
Jednou z výjimek je např. 
jakékoliv trestní řízení….  
Návrh neřeší výslovně 
odpovědnost stran za 
škodu způsobenou 
zneužitím informací 
mimo rámec daného 
sporu.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
138 "Code judiciaire", část 7, článek 1728: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
139 "Code judiciaire", část 7, článek 1728: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
140 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §10: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�


 71 

Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 

Pozn.: Směrnice sice deklaruje důležitost důvěrnosti mediace, informace poskytnuté v 
rámci mediace však chrání pouze v kontextu jejich přípustnosti jako důkazního prostředku 
v rámci případného sporu. Národní legislativa nutně zachází dále a řeší otázku 
odpovědnosti za škodu v případě zneužití informací mediátorem/stranami (belgická 
úprava obsahuje velmi komplexní řešení, český návrh neřeší např. aspekt zneužití 
informací některou ze stran mimo rámec soudního sporu, v jehož rámci k mediaci došlo). 
mediační 
dohoda a 
její účinky 

Členské státy zajistí, 
aby strany, nebo 
jedna z nich s 
výslovným 
souhlasem ostatních, 
mohly žádat, aby byl 
obsah písemné 
dohody vyplývající z 
mediace učiněn 
vykonatelným. Obsah 
takové dohody 
nebude učiněn 
vykonatelným, pokud 
je v daném případě v 
rozporu s právem 
členského státu, v 
němž je žádost 
podávána, nebo 
pokud právo 
uvedeného členského 
státu neumožňuje 
jeho vykonatelnost.  
Obsah dohody může 
učinit vykonatelným 
soud nebo jiný 
příslušný orgán 
rozsudkem nebo 
rozhodnutím nebo 
veřejnou listinou v 
souladu s právem 
členského státu, ve 
kterém je žádost 
podána.141

Zákon obsahuje 
koncept mediační 
dohody a stanoví její 
náležitosti. Zákon 
obsahuje také 
ustanovení o možné 
homologaci mediační 
dohody soudem na 
žádost stran. Tato 
možnost je ale omezena 
na mediační dohody 
plynoucí z mediací 
vedených 
registrovaným 
mediátorem. Pro soud 
jsou stanoveny přesné 
pokyny,co se týče 
homologace (nesmí ji 
odmítnout, ledažeby 
dohoda byla v rozporu 
s veřejným pořádkem, 
příp. v rozporu se 
zájmy nezletilých, jichž 
se daný spor týká). 

 

142

Návrh obsahuje 
ustanovení o mediační 
dohodě jako jednom ze 
způsobů ukončení 
mediace, stanoví její 
náležitosti a transponuje 
směrnici prostřednictvím 
ustanovení o 
vykonatelnosti mediační 
dohody (prostřednictvím 
sepsání notářského nebo 
exekutorského zápisu se 
svolením k 
vykonatelnosti, resp. 
schválením dohody 
soudem jako smír). Co se 
týče schválení 
mediačnídohody soudem, 
zákon neobsahuje žádná 
bližší ustanovení (až na 
doplnění možného 
obsahu soudního smíru v 
Občanském soudním 
řádu o věci výchovy a 
výživy nezletilého dítěte 
nebo styku rodičů, 
prarodičů a sourozenců s 
ním).

 

143

Pozn.: Pro státy, kde mediace, již je alespoň v malé míře využívána, Směrnice opět 
neobsahuje v nic přelomového (neboť mechanismy pro zajištění vykonatelnosti 
mediačních dohod již existují a Směrnice na tyto mechanismy neklade žádné zpřesňující 

    

                                                 
141 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 6: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
142 "Code judiciaire", část 7, kapitola II ("Mimosoudní mediace "); článek 1731-1733: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
143 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §8 a 37: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
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požadavky). Národní úpravy, které byly Směrnicí iniciovány však zacházejí opět nad její 
rámec (a např. stanovením náležitostí mediačních dohod, viz český návrh) poskytují 
uživatelům mediace vetší míru právní jistoty.   
mimosoud-
ní mediace 

NEŘEŠENO Zákon věnuje značnou 
pozornost také 
mimosoudní mediaci 
("médiation 
volontaire"), čili 
mediaci, ke které se 
strany uchýlí bez 
doporučení/intervence 
soudu. Je stanoveno, 
jakým způsobem 
mediace může být 
zahájena a ukončena, 
jaké jsou účinky jejího 
zahájení (včetně 
přerušení běhu lhůt, viz 
výše). Zákon stanoví 
povinnost stran a 
mediátora sepsat 
mediační protokol 
(dohodu o tom, jak 
mediace bude probíhat) 
a stanoví povinné části 
obsahu tohoto 
protokolu. Zákon 
zakotvuje také možnost 
homologace výsledné 
mediační dohody 
soudem (jen pokud pro 
mimosoudní mediaci 
byl použit registrovaný 
mediátor, viz. čl. 
1733).144

Návrh neobsahuje žádná 
ustanovení rozlišující 
mezi soudní a 
mimosoudní mediací. 
Text návrhu zřejmě do 
určité míry předpokládá, 
že strany se se žádostí o 
zahájení mediace ( prostř. 
ustanovení mediátora 
atd.) budou obracet na 
soud. Ustanovení o 
zahájení mediace (a 
zejména o dohodě o 
provedení mediace) v §4 
jsou však bez problému 
aplikovatelná i na 
mimosoudní mediaci, 
kdy se účastníci obrátí na 
soud až po ukončení 
mediace (buď se žádostí 
o homologaci mediační 
dohody nebo – v případě 
ne)spěchu mediace -se 
žalobou).   

      
Pozn.: Směrnice nerozlišuje mezi soudní či mimosoudní mediací, většina jejích 
ustanovení se však logicky týká soudní mediace. Mimosoudní mediace (označovaná např. 
v belgickém zákoně jako "médiation volontaire") je obvykle chápána jako mediační 
řízení, ke kterému dojde z iniciativy stran bez jakékoliv ingerence soudu (v praxi tedy 
dříve, než konflikt dospěje do stadia soudního sporu). Pravidla mimosoudní mediace jsou 
v některých pravách méně podrobně stanovena, případně jsou pro strany flexibilnější 
(např. v belgickém systému mají strany možnost v rámci mimosoudní mediace využít 
služeb neregistrovaného mediátora, mohou tedy o "mediaci" požádat prakticky 
kohokoliv). S tím souvisí skutečnost, že na mimosoudní mediaci se v některých státech 
právní záruky a mechanismy stanovené pro soudní mediaci vztahují jen částečně (v Belgii 

                                                 
144 "Code judiciaire", část 7, kapitola II ("Mimosoudní mediace"); články 1730 §3 a čl.1731 §3,4: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
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např. strany, které v rámci mimosoudní mediace využijí neregistrovaného mediátora 
nemají možnost žádat o homologaci výsledné dohody soudem).   
běh lhůt Členské státy zajistí, 

aby stranám, jež si ve 
snaze o urovnání 
sporu zvolí mediaci, 
nebránilo v 
pozdějším zahájení 
soudních či 
rozhodčích řízení ve 
stejné věci uplynutí 
promlčecí nebo 
prekluzivní doby 
během mediačního 
řízení.145

Zákon stanoví 
přerušení běhu lhůt v 
případě mediace. U 
mimosoudní mediace 
(z iniciativy stran před 
zahájením případného 
soudního sporu) 
dochází k přerušení 
běhu lhůt na 1 měsíc, 
pokud jedna strana 
konfliktu druhou vyzve 
k mediaci. Pokud dojde 
k podpisu protokolu o 
provedení mediace 
stranami, běh 
procesních lhůt se 
přerušuje na celou dobu 
trvání mediace (ta není 
omezena).

 

146 Pro 
soudní mediaci jsou 
ustanovení jiná (k 
přerušení běhu lhůt 
dojde k datu žádosti 
stran o nařízení 
mediace soudem. Soud 
stanoví délku mediace, 
ta je omezena na 3 
měsíce, avšak tato lhůta 
je prodloužitelná, viz 
níže). 147

 
     

Po dobu mediace, 
nejvýše však jeden rok, 
neběží v předmětu 
mediace promlčecí doba 
ani lhůta pro zánik 
práva.148

Pozn.: Cílem Směrnice je ochrana stran před uplynutím lhůt, které by mohlo v případě 
neúspěchu mediace znemožnit uplatnění práva v případném soudním řízení. Národní 
úpravy za tímto účelem přerušují běh lhůt (např. belgická úprava je v tomto směru velmi 
vyčerpávající), délku tohoto přerušení však také omezují, ve snaze dosáhnout toho, aby 
mediace nebyla některou ze stran neúměrně protahována a zneužívána.      

  

 
 

                                                 
145 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 8 (1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
146 "Code judiciaire", část 7, kapitola II ("Mimosoudní mediace "); články 1730-1733: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
147 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1734, §2 a 5: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14]  
148 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §4 (4): 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
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trvání 
mediace 

NEŘEŠENO Zákon omezuje délku 
mediačního řízení (v 
rámci soudní mediace, 
tedy mediace zahájené 
v době, kdy již probíhá 
soudní spor) na 3 
měsíce. Pokud není 
mediace úspěšně 
ukončena v této lhůtě, 
může soud na žádost 
stran rozhodnout o 
jejím prodloužení.149

Návrh neobsahuje 
absolutní limit pro trvání 
mediačního řízení. Pro 
přerušení běhu lhůt a 
přerušení soudního řízení 
na dobu trvání mediace 
však zákon stanoví 
maximum 1 rok (co se 
týče přerušení soudního 
řízení, pokud mediace 
není v této lhůtě 
ukončena, mediátor 
soudu může předložit své 
stanovisko s důvody pro 
další přerušení řízení).

 

150

Pozn.:Viz výše. 

 
V kontextu práva soudu 
nařídit stranám první 
schůzku u mediátora  (v 
rodinných sporech), 
zákon stanoví, že v tomto 
případě soud může 
přerušit řízení max. na 3 
měsíce. 

náklady 
mediace 

NEŘEŠENO Zákon stanoví,že 
dohoda stran a 
mediátora o honoráři 
mediátora a jeho 
uhrazení je povinnou 
součástí mediačního 
protokolu. Zákon 
zároveň stanoví, že 
náklady mediačního 
řízení jou hrazeny 
stranami rovným dílem, 
pokud se strany 
výslovně nedohodnou 
jinak.151

Návrh stanoví, že dohoda 
stran a mediátora o 
honoráři mediátora a jeho 
uhrazení je povinnou 
součástí dohody o 
provedení mediace. 
Zákon zároveň stanoví, 
že náklady mediačního 
řízení jou hrazeny 
stranami rovným dílem, 
pokud se strany výslovně 
nedohodnou jinak. 

 Zákon zároveň 
novelizuje ustanovení 
"Code judiciaire" o 
nákladech řízení a 
zahrnuje odměnu a 

V kontextu práva soudu 
nařídit stranám první 
schůzku u mediátora  (v 
rodinných sporech), 
zákon stanoví, že odměna 
mediátora za tuto 

                                                 
149 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1734, §2 a 3: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14]  
150 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §4 (4) a §5 (1) a (7): 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
151 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1731, §1 a 6: 
http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
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náhradu nákladů 
mediátora do nákladů 
řízení, ale pouze v 
případě, že mediace je 
prováděna 
registrovaným 
mediátorem (viz 
výše).152

schůzku v max. rozsahu 
3 hodin je hrazena státem 
(a její výše bude 
upravena prováděcím 
předpisem).

 Ostatní 
náklady na mediaci 
(např. na fungování 
akreditačního orgánu) 
jsou hrazeny státem.  

153

Pozn.: Směrnice otázku právní pomoci nijak neřeší. Belgická legislativa prostřednictvím 
zahrnutí nákladů na mediaci do nákladů řízení právní pomoc účastníkům mediace 
zpřístupňuje (ale pouze v případě, že využijí registrovaného mediátora), český návrh 
otázku právní pomoci výslovně neřeší (podle důvodové zprávy bylo hrazení nákladů 
mediace státem bylo jednou z uvažovaných variant, ale ve finální verzi ministerstvo 
spravedlnosti doporučuje, aby odměnu mediátora hradily samy strany. Ostatní náklady 
(související zejména s dohledovou činností ministerstva a informační činností soudů) mají 
být hrazeny z rozpočtu ministerstva spravedlnosti.  

      

právní 
zastoupení 
stran v 
průběhu 
mediace   

NEŘEŠENO NEŘEŠENO NEŘEŠENO 

 Pozn.:Tento aspekt průběhu mediace není řešen ani ve Směrnici, ani ve většině národních 
úprav. Vzhledem k tomu, že mediace je "… řízením…ve kterém dvě nebo více stran sporu 
samy dobrovolně usilují o dosažení dohody za pomoci mediátora…", dalo by se 
polemizovat že přítomnost právního zástupce některé ze stran nebo obou/všech stran je v 
určitém rozporu s konceptem mediace. Z hlediska větší transparentnosti procesu mediace 
pro případné uživatele, by bylo vhodné účast právních zástupců na mediaci podrobně 
upravit (např. také v rámci etických pravidel advokátní profese), případně řešit otázku 
dostupnosti právní pomoci (co do nákladů na právní zastoupení).   

                                                 
152 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 7: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 
2010-01-14] 
153 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §4 (1) a §12 (2): 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
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definice 
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.154

Řízení zahrnuje 
mediaci vedenou 
soudcem, který není 
příslušný pro žádné 
soudní řízení týkající 
se dotčeného sporu. 
Tento pojem 
nezahrnuje pokusy 
příslušného soudu 
nebo soudce urovnat 
spor v průběhu 
soudního řízení 
týkajícího se 
dotčeného sporu. 

 

Zákon neobsahuje 
obecnou definici 
mediátora (a ostatně ani 
mediace), nicméně 
stanoví požadavky na 
osobu registrovaného 
mediátora (kvalifikace 
relevantní pro oblast 
sporu, vzdělání 
relevantní pro oblast 
mediace, bezúhonnost). 
Dále zákon zřizuje 
komisi pro dohled nad 
profesí (včetně 
akreditace mediátorů 
atd.).155

Návrh definuje roli 
mediátora v rámci 
definice mediace ("… 
řešení sporů za účasti 
jednoho nebo více 
registrovaných 
mediátorů, který 
podporuje komunikaci 
mezi osobami na sporu 
zúčastněnými (dále jen 
„strany sporu“) tak, aby 
jim pomohl dosáhnout 
smírného vyřešení jejich 
sporu uzavřením 
mediační dohody. Dále 
návrh výslovně stanoví 
pro některé právní 
profese (exekutoři a 
notáři) možnost 
vykonávat činnost 
registrovaného 
mediátora. 

   

156

Pozn.:Definice mediátora ve Směrnici je natolik vágní, že její hodnota se zdá minimální. 
V belgické úpravě je mediátorem kdokoliv, kdo vykonává mediaci (ta není nijak 
definována, viz výše), přičemž zvláštní režim (který poskytuje uživatelům vetší právní 
jistotu a např. také přístup k právní pomoci) se vztahuje na "médiateurs agreés" 
(ekvivalent našeho registrovaného mediátora s podobnými kvalifikačními a osobnostními 
požadavky). Podstatné je že např. belgická legislativa z výkonu mediace (ani z nároku na 
"agrément") nevylučuje příslušníky žádné profese, kdežto v České republice v současnosti 
probíhá debata o přípustnosti výkonu mediace notáři či exekutory.  

  

oprávnění 
k výkonu 
činnosti  

NEŘEŠENO Zákon věnuje velkou 
pozornost akreditaci 
mediátorů, a to 
zejména vytvoření 
orgánu zodpovědného 
za akreditaci 
("Commission fédérale 

Návrh věnuje maximální 
pozornost oprávnění 
(akreditaci) k vykonávání 
činnosti registrovaného 
mediátora. Přímo na 
úrovni zákona je snaha 
řešit otázky 

                                                 
154 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 3 (b): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
155 "Code judiciaire", část 7, články 1726, 1727: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
156 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §3 (a), §40, §41: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
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de médiation"). Tato 
komise je (kromě 
jiného)odpovědná za 
udělování/pozastavení/
odebrání oprávnění.157 
Přímo na úrovni zákona 
jsou stanoveny 
základní požadavky na 
profil mediátora 
(zejména kvalifikace 
nebo odborné 
zkušenosti vhodné pro 
výkon mediační 
činnosti, záruky 
nezávislosti a 
nestrannosti, 
bezúhonnost).158

vzniku/pozastavení/zánik
u oprávnění , praktické 
aspekty vedení registru 
mediátorů/registru 
mediátorů v rodinných 
věcech Ministerstvem 
spravedlnosti, odbornou 
způsobilost žadatelů o 
zápis do registru 
mediátorů, akreditaci 
vzdělávacích zařízení 
atd.

  

159

Pozn.: Otázka oprávnění k výkonu činnosti mediátora je zcela ponechána na členských 
státech. Vzhledem k tomu, že Směrnice ponechává také definici mediátora na jednotlivých 
členských státech, nebylo by ostatně ani jiné řešení možné. 

 Kromě odborné 
způsobilosti zákon 
stanoví také další 
požadavky na žadatele o 
zápis do registru.  

práva a 
povinnosti 
mediátora 

NEŘEŠENO Zákon nevěnuje 
přílišnou pozornost 
právům ani 
povinnostem 
mediátora. Stanoví 
pouze, že registrovaní 
mediátoři jsou povinni 
se účastnit 
akreditovaného 
celoživotního 
vzdělávání. Na druhé 
straně zákon obsahuje 
rozsáhlou sekci 
věnovanou komisi 
("Commission fédérale 
de médiation") a 
výslovně stanoví, že 
tato komise je 
odpovědná za 
vypracování etického 
kodexu mediátora a za 

Návrh obsáhle řeší práva 
a povinnosti mediátora 
(včetně povinnosti 
vykonávat mediační 
činnost osobně, 
nezávisle, nestranně a s 
náležitou odbornou péčí 
a včetně povinnosti 
mlčenlivosti). Mezi 
povinnostmi mediátora je 
uvedeno tako navrhování 
možných řešení sporu 
stranám, které je 
potenciálně v rozporu s 
některými koncepty 
mediace (podle některých 
autorů se jedná spíše o 
konciliaci), ale v souladu 
s definicí ve směrnici. 
Návrh stanovuje také 
práva mediátora včetně 

                                                 
157 "Code judiciaire", část 7, články 1726, 1727: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
158 "Code judiciaire", část 7, článek 1726: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
159 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  §15-31: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
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sankce za jeho 
porušení.160  Co se týče 
práv mediátora, zákon 
stanoví, že v rámci a 
pro účely mediace 
může mediátor se 
souhlasem stran 
vyslechnout třetí osoby 
(které s tím souhlasí), 
případně využít služeb 
znalce v oblasti, jíž se 
spor týká (na tyto 
osoby je pak rozšířena 
platnost ustanovení o 
důvěrnosti informací 
sdělených v rámci 
mediace).161

práva na odmítnutí 
ustanovení k mediaci 
určitého případu, práva 
na odměnu a náhradu 
nákladů atd. Na druhé 
straně návrh stanoví také 
činnosti, které 
registrovaný mediátor 
vykonávat nesmí 
("…jakýmkoliv 
způsobem sám o sporu 
rozhodovat nebo nutit 
strany sporu, aby přijaly 
jím navrhované řešení .. 
ve sporu, ve kterém vede 
nebo vedl mediaci, 
poskytovat právní služby 
pouze jedné ze stran 
sporu, i když je jinak k 
poskytování právních 
služeb podle jiného 
právního předpisu 
oprávněn, …vést mediaci 
mezi stranami sporu, 
kterým ve stejné věci v 
minulosti poskytoval 
právní služby nebo 
psychologické pora-
denství…").

   

162

Pozn.: Směrnice stanoví pouze základní principy mediace (relevantní pro práva a 
povinnosti mediátora je např. důvěrnost mediace). Nereguluje samotný průběh mediace a 
vzhledem ke zmíněné obecnosti definic ani postavení mediátora. Postavení mediátora se 
stát od státu liší a ani transpozice Směrnice na tom tedy příliš nezmění.  

  

kvalifikace
& 
vzdělávání  

Členské státy 
podporují úvodní i 
další odborné 
vzdělávání mediátorů 
s cílem zabezpečit 
pro strany účinné, 
nestranné a 

Zákon stanoví, že 
registrovaní mediátoři 
jsou povinni se účastnit 
akreditovaného 
celoživotního 
vzdělávání. Co se týče 
úvodní kvalifikace, 

Přímo na úrovni návrhu 
zákona je řešena odborná 
způsobilost žadatelů o 
zápis do registru 
mediátorů i akreditace 
vzdělávacích zařízení 
atd.166

                                                 
160 Tento kodex byl přijat v roce 2007, jeho text je k dispozici zde 

 

http://www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/fr/divers/pros.html [cit. 2010-01-15], upravuje povinnosti a 
práva mediátora v podobném rozsahu a v podobných intencích jako český návrh zákona. 
161 "Code judiciaire", část 7, článek 1728: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
162 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  §9 (1) a (2), §6, 10, 12: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/fr/divers/pros.html�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�


 79 

Aspekt úpravy 
 

Směrnice Belgie Česká republika 

kvalifikované vedení 
mediací.163

zákon obsahuje 
rozsáhlou sekci 
věnovanou komisi 
("Commission fédérale 
de médiation"), která 
výslovně stanoví, že 
tato komise akredituje 
vzdělávací zařízení a 
obsah vzdělávání 
mediátorů.

 

164 Zmíněná 
komise přijala příslušné 
předpisy v letech 2007 
(úvodní kvalifikace) a 
2008 (celoživotní 
vzdělávání). 165

Jako jedna ze vstupních 
podmínek pro žadatele o 
zápis do registru 
mediátorů je stanoveno 
vyšší odborné nebo 
vysokoškolské 
vzdělání.

  

167 Na úrovni 
návrhu zákona není řešen 
obsah ani rozsah 
vzdělávání mediátorů. 
Předpokládá se že 
odborná způsobilost bude 
prokázána složením 
zkoušky u 
akreditovaného zařízení 
(po absolvování 
povinného 
vzdělávání).168

Pozn.: Stejně jako mnoho dalších aspektů mediace, také kvalifikace/akreditace mediátorů 
je ve Směrnici řešena pouze prostřednictvím obecné deklarace ("…členské státy podporují 
…vzdělávání…"), přičemž konkrétní aplikace je zcela na jednotlivých státech a přestože 
se dá očekávat určitá konvergence kvalifikačních požadavků, jsou prozatím úpravy velmi 
rozdílné, co do formálnosti akreditace i co do požadavků na vzdělávání mediátorů.    

   

neakredi-
tovaný / 
neregistro-
vaný 
mediátor 

Směrnice nerozlišuje 
mezi registrovaným a 
neregistrovaným 
mediátorem, její 
ustanovení se 
vztahují na 
kohokoliv, kdo je 
požádán o mediaci 
("…mediátorem“ se 
rozumí třetí osoba, 
která je požádána o 
účinné, nestranné a 
kvalifikované vedení 
mediace, bez ohledu 
na její označení nebo 

Zákon počítá s 
existencí 
neregistrovaných 
mediátorů a s tím, že i 
nadále budou 
vykonávat mediační 
činnost (prakticky 
výhradně v rámci 
mimosoudní mediace). 
Některé zákonné 
záruky a mechanismy 
jsou vyhrazeny pro 
strany, které využijí 
registrovaného 
mediátora (zejména 

Návrh bere v potaz pouze 
existenci registrovaného 
mediátora a mediace je 
pro jeho účely 
definována pouze v 
intencích činnosti 
registrovaného 
mediátora. Jakákoliv 
činnost vykonávaná 
neregistrovanou osobou, 
byť by obsahově 
odpovídala mediaci, není 
zákonem pokryta.  

                                                                                                                                                         
166 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  §9 (1) a (2), §6, 10, 12: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
163 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 4 (2): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
164 "Code judiciaire", část 7, článek 1727, §6: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
165 Text je k dispozici zde http://www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/fr/divers/pros.html [cit. 2010-01-15], 
minimální délka úvodního vzdělávacího programu je stanovena na 90 hodin. 
167 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  §16: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15 
168 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů,  §24: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�
http://www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/fr/divers/pros.html�
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povolání v dotyčném 
členském státě a bez 
ohledu na způsob, 
jakým byla tato třetí 
osoba jmenována 
nebo požádána o 
vedení mediace..")169

zahrnutí nákladů na 
mediaci do nákladů 
řízení a s tím spojenou 
možnost poskytnutí 
právní pomoci pro 
uhrazení nákladů na 
medici, možnost 
homologace mediační 
dohody soudem). Na 
druhé straně zákon 
výslovně stanoví, že na 
žádost obou stran 
soudce může ustanovit 
mediátora, který není 
registrovaný, pokud 
strany prokáží, že není 
k dispozici 
registrovaný mediátor s 
vyhovující 
kvalifikací/odborností.  

. 

Pozn.:Legislativa některých členských států pojímá mediaci jako činnost, kterou mohou 
ad hoc vykonávat příslušníci jiných profesí (zejména právních), bez toho aby nutně získali 
zvláštní kvalifikaci přímo pro tuto činnost (viz. např soudní mediace vykonávaná 
některým ze soudců příslušného soudu ve Finsku, mimosoudní mediace, kterou např. v 
Belgii může vykonávat kdokoliv atd.). Naopak jiné státy (viz. např. český legislativní 
návrh) ustanovují profesi registrovaného mediátora, která je poměrně přísně regulována 
(včetně akreditačních požadavků, etických pravidel atd.).    
samosprá- 
va /dohled 

Členské státy 
podporují všemi 
prostředky, které 
považují za vhodné, 
vypracovávání a 
dodržování 
dobrovolných kodexů 
chování mediátorů a 
organizací, které 
poskytují mediační 
služby, jakož i jiných 
účinných 
mechanismů kontroly 
kvality 
poskytovaných 
mediačních služeb.170

Zákon zřizuje 
"Commission fédérale 
de médiation" a 
výslovně stanoví, že 
tato komise je 
odpovědná za 
vypracování etického 
kodexu mediátora a za 
sankce za jeho porušení 
(jakož i za disciplinární 
řízení a řešení 
stížností), jakož i za 
akreditaci mediátorů, 
vzdělávacích zařízení, 
vzdělávacích 
programů. 171

Návrh zákona stanoví , 
že dohled nad činností 
registrovaných mediátorů 
(a nad činností 
akreditovaných 
vzdělávacích zařízení) 
vykonává Ministerstvo 
spravedlnosti.

 Vzhledem 

172

                                                 
169 Směrnice …2008/52/ES ze dne 21.května 2008, čl. 3 (b): 

 
Současné znění návrhu 
nepředpokládá zřízení 
žádného samosprávného 
orgánu.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF  [cit. 2010-01-14] 
170 Ibid, čl. 4 (1) 
171 "Code judiciaire", část 7, článek 1727: http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:CS:PDF�
http://www.droitbelge.be/codes.asp�
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k tomu, že komise je 
cenrálním orgánem 
dohledu nad 
registrovanými 
mediátory a disponuje 
sankcemi (včetně 
vyškrtnutí z rejstříku), 
nejedná se v žádném 
případě o dobrovolný 
kodex chování. Na 
druhé straně však 
zákon nevylučuje 
existenci a činnost 
neregistrovaných 
mediátorů (pro které 
tento kodex tedy není 
povinný). 

Pozn.: Ustanovení Směrnice poskytují členským státům volbu mezi podporou samosprávy 
mediátorů a jinými "účinnými mechanismy kontroly kvality". V českém návrhu (na rozdíl 
např. od belgické legislativy, britské praxe atd.) si veškerý dohled nad činností mediátorů 
vyhrazuje přímo ministerstvo spravedlnosti a existence samosprávné organizace (na 
způsob České advokítní komory) se nepředpokládá.       
odpověd-
nost za 
škodu 

NEŘEŠENO Otázka odpovědnosti 
za škodu je řešena v 
souvislosti s důvěrností 
informací poskytnutých 
v rámci mediačního 
řízení. Zákon stanoví, 
že v případě 
zveřejnění/zneužití 
informací mediátorem 
nebo některou ze stran, 
soud může přiznat 
poškozené stranu 
náhradu škody.173

Návrh řeší otázku 
odpovědnosti mediátora 
za škodu, ale nikoliv 
dopodrobna (v návrhu 
není

 

174

Pozn.:V belgické úpravě je řešena otázka odpovědnosti za škodu způsobenou zneužitím 
informací (co se týče mediátora i co do trestních sankcí). Na druhé straně není řešena 
otázka škody způsobené jiným profesním pochybením mediátora (zůstává např. nejasné 
zda mediátor stranám smí předestřít svůj pohled na to, jaké vyhlídky mají strany v 
případném soudním řízení, a zda/do jaké míry bude straným odpovědný za 

 řešena např. 
otázka povinného 
pojištění odpovědnosti). 
Na odpovědnost 
mediátora se vztahují 
obecná ustanovení o 
odpovědnosti občan. a 
obchodních předpisů. 
Není výslovně řešena 
otázka vzájemné 
odpovědnosti stran. 

                                                                                                                                                         
172 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §32: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15] 
173 "Code judiciaire", část 7, kapitola III ("Soudní mediace"); článek 1728: http://www.droitbelge.be/codes.asp 
[cit. 2010-01-14] 
174 Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a změně některých zákonů, §11: 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2010-01-15]  

http://www.droitbelge.be/codes.asp�
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chybné/zavádějící informace). V belgickém kontextu jsou sankce za profesní pochybení 
obsaženy v etickém kodexu, jedná se však nutně pouze o sankce disciplinární, kromě toho 
se tento kodex vztahuje pouze na registrované mediátory. Směrnice otázku odpovědnosti 
zcela opomíjí.   

Přehled pokrytí oblasti mediace Směrnicí, existující belgickou legislativou a stávajícím 

českým legislativním návrhem neobsahuje - co do šíře záběru či hloubky regulace 

jednotlivých textů- v zásadě nic překvapivého. Jak už bylo mnohokrát podotknuto, jedná se v 

případě Směrnice 2008/52/ES o velmi vágní text, který je prakticky jen konkrétnější deklarací 

určitého záměru (v tomto případě se jedná o záměr podpořit širší využití mediace na území 

členských států) s tím, že prostředky k dosažení tohoto cíle jsou ponechány zcela na 

jednotlivých členských státech. V tomto ohledu je Směrnice velmi vzdálená legislativním 

nástrojům téhož jména, které známe z jiných oblastí aktivit Evropské unie (zejména 

směrnicím z oblasti vnitřního trhu, včetně např. ochrany spotřebitele), které jsou velmi 

konkrétní a podrobné a svým obsahem se spíše blíží nařízením. S ohledem na to, že Směrnice 

byla připravována prakticky od roku 2002 (viz kapitola 1.3), se její finální text přijatý 

21.května 2008 může zdát až příliš banální a bez jakéhokoliv praktického dopadu.  

Co se týče zde srovnávaných národních úprav, dalo by se jistě dlouze polemizovat o 

výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení. S ohledem na omezený rozsah této práce se 

zaměřím pouze na velmi krátkou úvahu o některých zásadních koncepčních rozdílech.  

Nejvýraznější rozdíl mezi belgickou a navrhovanou českou úpravou se týká modelu mediace, 

které jednotlivé státy zvolily.175

Na druhé straně belgická úprava je značně hybridní. Přinejmenším částečně se jedná také o 

"Zulassungsmodell". V jeho belgické variantě však soudní mediace sice také může být (v 

zásadě) vykonávána pouze registrovanými mediátory, ale na mimosoudní mediaci se tato 

 Český návrh je založen čistě na "Zulassungsmodell", a to v 

jeho nejklasičtější podobě (mediace může být vykonávána pouze osobami zapsanými do 

zvláštního rejstříku, obvykle vedeného ministerstvem spravedlnosti; tato varianta se uplatňuje 

například také v Maďarsku). Podle českého návrhu je jedním ze základních znaků mediace 

fakt, že ji vykonává registrovaný mediátor. Na činnost, která by obsahově odpovídala 

mediaci, ale není vykonávána registrovaným mediátorem, se návrh zákona nevztahuje. 

                                                 
175 viz STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 66-68 (dělení zemí podle přístupu k regulaci mediace do tří 
skupin: země aplikující tzv. "Zulassungsmodell", "Anreizmodell" a "Marktmodell"). 
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podmínka nevztahuje. Další dílčí rozdíl ve srovnání s českou úpravou spočívá v tom, že 

rejstřík mediátorů nevede ministerstvo, nýbrž zvláštní subjekt "Commission fédérale de 

médiation", jejiž členové jsou sice jmenováni ministrem spravedlnosti, ale pak již tento 

subjekt funguje jako značně nezávislá stavovská organizace (a akreditační orgán) mediátorů.  

Hybridita belgického systému se dále projevuje v tom, že obsahuje některé prvky tzv. 

"Anreizmodell" (ten je založen na tom, že mediační činnost může být vykonávána prakticky 

kýmkoliv, ale pro strany, které využijí služeb registrovaného mediátora zákonná úprava 

nabízí určité výhody/záruky). V belgickém modelu tedy (přinejmenším mimosoudní) mediace 

může být vedena kýmkoliv (a zákon, resp. některá jeho ustanovení, platí pro mediaci vedenou 

registrovaným i neregistrovaným mediátorem), ale strany, jež si zvolí registrovaného 

mediátora mají možnost následně docílit homologace případné mediační dohody soudem. 

Kromě toho mají "uživatelé" registrovaných mediátorů přístup k právní pomoci, neboť 

náklady na mediaci vedenou registrovaným mediátorem jsou uznány za náklady řízení. Co se 

týče soudní mediace, belgický zákon dokonce umožňuje aby v zvláštních případech a na 

zdůvodněnou žádost stran soud svěřil mediaci také neregistrovanému mediátorovi. Důvody 

pro hybriditu belgického zákona jsou zčásti historické. Na rozdíl od České republiky, kde 

mediace má velmi krátkou tradici (a nezapadá příliš do kontextu stávající české právní 

kultury), Belgie měla značně rozvinutou mediační praxi již před přijetím analyzovaného 

zákona. Zákon byl konstuován tak, aby "nezpůsobil šok" pro již činné mediátory a uživatele 

mediace (zejména v kontextu mimosoudní mediace) a nutně tedy vedl k určité dvojkolejnosti 

(registrovaní vs. neregistrovaní mediátoři). Prostřednictvím výhod, které poskytuje 

uživatelům registrovaných mediátorů, však stávající praxe postupně gravituje k situaci, kdy i 

mimosoudní mediace bude vykonávána prakticky vždy registrovaným mediátorem.   

Další rozdíl, který je patrný mezi belgickou úpravou a českým legislativním návrhem se týká 

nákladů na mediaci. Jak už bylo uvedeno, v belgickém systému jsou náklady na mediaci 

provedenou registrovaným mediátorem zahrnuty do nákladů řízení, s čímž souvisí možnost 

stran požádat o právní pomoc. Tato možnost je zřejmě jedním z faktorů, které přispívají k 

stále širšímu využívání mediace v občanských věcech. Český návrh naopak s možností právní 

pomoci v kontextu mediace nepočítá a předpokládá, že náklady budou vždy hrazeny 

samotnými stranami (až na náklady první - přikázané - schůzky s mediátorem v rodinných 

věcech, kterou hradí stát), be ohledu na jejich majetkové poměry. Tento rozdíl samozřejmě 

bude mít značný dopad na využívání mediace ve srovnávaných zemích. Přestože mediace má 

potenciál být celkově levnějším a rychlejším řešením, pro strany, které by měly nárok na 
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osvobození od soudních poplatků (příp dokonce na ustanovení právního zástupce), zřejmě 

nebudou k jejímu využití příliš motivovány.  Otázkou tedy je, zda toto řešení hrazení nákladů 

v českém návrhu není krátkozraké (neboť náklady na mediaci by pro státní rozpočet byly 

rozhodně menší zátěží než náklady spojené se soudním řízením). 
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6 Mediace: Jedna z alternativních metod řešení sporů nebo budoucí 
"nultá instance" ?   

Jak vyplývá z předchozích kapitol, mediace je metodou ADR, která se v posledních několika 

letech stala předmětem pozornosti (a legislativních iniciativ) mezinárodních organizací, 

jednotlivých států a - v neposlední řadě – také Evropské unie. Na pozadí tohoto vývoje, který 

očividně směřuje k větší popularizaci mediace, však vyvstává celá řada otázek a pochybností.  

Základní otázka, kterou bych se v kontextu informací uvedených v předchozích částech této 

práce na tomto místě chtěla zabývat, se týká postavení a úlohy mediace v rámci právního 

systému. Předchozí kapitoly (zejména kap. 2 a 3) ilustrují skutečnost, že legislativa většiny 

členských států Evropské unie v současné době s mediací již alespoň nějakým způsobem 

"počítá". Stupeň a intence legislativní úpravy se však stát od státu velmi liší. Vedle zemí s 

velmi komplexní a podrobnou právní úpravou (Bulharsko, Francie, Rakousko, Rumunsko 

atd.) jsou zde státy (např. Irsko), které mediaci176  mají do svého právního systému 

"začleněnu" pouze prostřednictvím izolovaných odkazů v rámci občanského soudního řádu, 

příp. předpisů rodinného či pracovního práva177

Co se týče intencí začlenění mediace do právního systému, je třeba v evropském kontextu 

vycházet z toho, že v právní teorii je mediace jednoznačně řazena mezi alternativní metody 

řešení sporů. Prakticky veškeré definice mediace

.  

178 se shodují na tom, že základním rysem 

mediace je její dobrovolnost179

                                                 
176 Či obecně "řešení sporu na základě dohody stran", viz např. Estonsko.   

. Toto pojetí se v zásadě odráží také ve Směrnici 2008/52/ES 

(čl. 3). Na druhé straně však i sama Směrnice do tohoto pojetí vnáší prvek nejistoty (čl. 

177 V případě některých zemí jde o odraz poněkud "opožděného rozjezdu mediace" případně o legislativní 
mezeru, kterou je snaha zaplnit. Mezi státy, které nemají otázku mediace komplexně upravenu právními 
předpisy, se však výrazně vyčleňují země (např. Nizozemí či Anglie), které sice komplexní zákonnou úpravou 
nedisponují, ale (jak zmiňuje STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, 
Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 20) mají v praxi systém mediace velmi 
rozvinutý a institucionálně dobře ukotvený (a legislativně zcela plánovitě regulují pouze velmi dílčí aspekty 
fungování mediace – viz např. legislativní úprava finančního příspěvku státu na náklady mediace v Nizozemí).       
178 Pro účely této úvahy je použita stejně jako v ostatních částech textu diplomové práce definice mediace 
založená na Směrnici 2008/52/ES:"…formální řízení, jakkoli nazvané nebo uváděné, ve kterém dvě nebo více 
stran sporu samy dobrovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci mediátora. Toto řízení 
mohou zahájit strany sporu nebo může být navrženo či nařízeno soudem nebo stanoveno právem členského 
státu." Vzhledem k tomu, že tato definice je až příliš obecná, je dále vycházeno z definice uvedené ve studii 
HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2008, s. 12: "Mediace je postup založený na dobrovolné účasti stran, v jehož rámci třetí osoba bez 
rozhodovací pravomoci systematicky podporuje komunikaci stran s cílem umožnit, aby strany nalezly řešení 
svého konfliktu."   
179 Některé existující právní úpravy mimo evropský kontinent (Florida, Ontario atd.) i rámci něj (Norsko) však 
tento rys mediace značně relativizují, případně až negují, viz dále.   
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5(2))180

Jakou roli tedy mediace v právních systémech evropských států hraje, resp. má ambice hrát? 

 odkazem na možnost jednotlivých členských států předepsat mediaci jako povinnou 

etapu řešení sporu. Přestože Směrnice obsahuje alibistickou doložku:"za předpokladu, že tyto 

právní předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup k soudnictví", už 

samotná teoretická možnost zařazení mediace jako povinné fáze řešení (některých) sporů 

dramaticky mění kontext, v němž se mediace v Evropě dosud rozvíjela a vede k 

pochybnostem o jejím dalším směřování. 

Má potenciál se stát široce využitelnou alternativou k soudnímu sporu nebo může v určitých 

oblastech legitimně přerůst dokonce v jakousi nultou instanci? 

Zastánci mediace se shodují na tom, že cílem této metody řešení sporů je v prvé řadě 

nabídnout stranám "lepší přístup ke spravedlnosti"181, ať už ve smyslu lidštější, konsensuální 

a participativní alternativy k soudnímu řízení182 (jedná se zde o "rámec, který je dán 

k dispozici stranám, jež čelí vzájemnému konfliktu, s cílem umožnit jim přehodnotit svůj 

vztah"183) nebo na základě skutečnosti, že (při současném stavu soudnictví) mediace 

představuje pro strany mnohem rychlejší a ekonomičtější způsob řešení sporu než klasické 

soudní řízení184

V rámci Evropské unie zatím většina relevantních legislativních úprav vychází z tohoto pojetí 

mediace a jejích "raisons d'être". Vzhledem k tomu, že mediace má v prvé řadě zlepšit přístup 

ke spravedlnosti pro strany, zákonodárce obvykle výslovně stanoví, že její využití je 

dobrovolné. U mimosoudní mediace se strany k mediaci uchylují spontánně, u soudní 

. Teprve jako určitý vedlejší produkt širšího využívání mediace by mohlo být 

uvedeno potenciální odbřemenění soudů (a nepřímo tedy zkrácení délky soudních sporů 

všeobecně a tedy lepší přístup ke spravedlnosti také pro strany, jejichž spor je řešen soudní 

cestou).      

                                                 
180 Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, podle nichž je využití mediace povinné nebo je 
předmětem pobídek nebo sankcí, ať už před zahájením soudního řízení, nebo po jeho zahájení, za předpokladu, 
že tyto právní předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup k soudnictví." 
181 HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 2008, s. 87 a 385 
182 VEROUGSTRAETE,Ivan v ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL ARBITRATION. The New EU 
Directive on Mediation – First Insights. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 2008, s.37 
183 CRUYPLANTS, Jean, GONDA, Michel, WAGEMANS, Marc. Droit et pratique de la médiation. Bruxelles: 
Bruylant, 2008, s.2 
184 Ve studii  HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 80, je citována studie anglické National Audit Office, která v letech 2004 -
2006 (pro oblast rodinného práva) vyčíslila průměrné náklady na mediaci na 752 GBP (ve srovnání s 1682 GBP 
jako náklady na soudní řízení pro srovnatelný případ) a konstatovala, že průměrná délka mediace je 110 dní 
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mediace185 ji soudce sice může/musí navrhnout, ale je na stranách, zda jí využijí či nikoliv, 

přičemž jejich rozhodnutí pro či proti mediaci je teoreticky nijak neznevýhodní v dalším 

průběhu soudního řešení sporu. Jako příklady takové úpravy můžeme uvést Belgii, 

Bulharsko186, Finsko187

V úpravách (resp. soudní praxi) některých evropských zemí se však již odráží opačná 

tendence. Mediace je prosazována jako povinná fáze při řešení určitých typů sporů. Vyžaduje 

se využití (či alespoň zahájení) mediace stranami jako podmínka pro to, aby se řešením sporu 

začal zabývat soud (případně legislativa soudu umožňuje řešení sporu přerušit, strany odkázat 

na mediaci a po určitou dobu v řešení sporu nepokračovat). Příkladem takové úpravy je např. 

Německo (některé spolkové země

, Francie, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Slovensko a Slovinsko. 

188 předepisují "Schlichtung" jako povinnou fázi pro 

bagatelní spory, sousedské spory atd.), Rakousko (taktéž povinné "Schlichtung" pro 

sousedské spory) a Španělsko (institucionalizovaná "konciliace" jako povinná fáze řešení 

sporů z kolektivních smluv).189 Podobná tendence190 se prosazuje také v právní praxi Anglie, 

která zatím ke komplexní právní regulaci aspektu dobrovolnosti/povinnosti mediace 

nepřistoupila.191192

Ještě o krok dále než uvedené úpravy (v rámci EU) zachází například návrh nové vyhlášky 

italské vlády.

        

193

                                                                                                                                                         
(srov. s 435 dny na soudní řešení srovnatelného případu). Také v dalších zemích, které disponují podobnými 
statistikami, srovnání na základě délky řízení a nákladů pro strany mluví jednoznačně ve prospěch mediace.       

 Její text zavádí mediaci (resp. mediaci, která automaticky přechází v 

185 Soudní mediace je v zásadě ve většině států pojata jako "gerichtsnahe Mediation" spíše než "gerichtsinterne 
Mediation" (viz STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, 
Rechtsvergleich, Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 8) 
186 Soudce strany může upozornit na existenci mediace, ve věcech rodinného práva je přímo povinen na existenci 
mediace upozornit, ale nemůže na jejím využití trvat, případně je stanovit jako odkládací podmínku pro 
pokračování soudního řešení sporu.   
187 Tady se jedná o určitý typ "gerichtsinterne Mediation" neboť je institucionálně zabezpečována soudem (roli 
mediátora hraje soudce 1. instance, který by byl k řešení sporu příslušen, kdyby se strany nerozhodly využít 
mediaci. V případě neúspěchu mediace pak případ "klasickým způsobem" vyřeší jiný soudce téhož soudu). 
188 Na základě novely občanského zákoníku z roku 2000 (viz kapitola 2)  
189 Povinné využití mediace (předtím než soud projedná žádost o manželskou odluku) je zakotveno také v 
maltském právním systému, zde se však jedná spíše o specificitu rodinného práva Malty, než o obecnou tendenci 
k prosazení povinného využívání mediace před soudním řízením. 
190  A to ještě pro mnohem širší okruh sporů než ve výše uvedených zemích.  
191 Právní systém Anglie však na základě judikátu z roku 2002 umožňuje penalizovat stranu, která se odmítla 
účastnit mediace prostřednictvím náhrady nákladů řízení (viz kapitola 2).  
192 Z existujících úprav (v rámci evropského kontinentu) je vhodné uvést příklad Norska, které na základě novely 
občanského soudního řádu z roku 2005 zakotvilo možnost soudu ve zvláštních případech mediaci nařídit i proti 
výslovné vůli stran. 
193 18.6.2009 byl přijat zákon ("legge delega"), ukládající italské vládě, aby do 6 měsíců od účinnosti uvedeného 
zákona přijala prováděcí legislativu týkající se mediace a konciliace v netrestních (resp. občanských a 
obchodních věcech). Zákon předepisuje vládě, aby pomocí vyhlášek vytvořila komplexní právní rámec pro tyto 
alternativní metody řešení sporů. Vyhláška z 28.10.2009 je prvním prvkem této prováděcí legislativy. Její text je 
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konciliaci, tzv. "mediazione finalizzata alla conciliazione") jako povinnou fázi před soudním 

řízením, a to pro celou škálu sporů (konkrétně pro oblasti spoluvlastnictví, nájemního práva, 

odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb, spory s médii týkající se poškození dobrého 

jména a pověsti, spory v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb). Na 

základě vyhlášky194 by absolvování mediace bylo v těchto oblastech procesní podmínkou195 a 

soud by bez jejího splnění nezahájil projednávání případu. Tento legislativní návrh v současné 

době v Itálii vyvolává rozsáhlou debatu.196197

Italský návrh v rámci Evropské unie zatím zachází výrazně nejdále ve snaze o zavedení 

mediace jako povinné "nulté" instance

  

198 a mohl by tedy být vhodným základem pro širší 

diskusi o tom, do jaké míry je tento přístup obhajitelný v kontextu stávajícího konceptu 

mediace a s ohledem na povinnost státu zajistit svým občanům přístup ke spravedlnosti199

Při pokusu o zhodnocení role mediace v právním systému s ohledem na její dopad na přístup 

stran ke spravedlnosti se zdá nejlogičtější vycházet z ustanovení o právu na spravedlivý 

proces, zakotveném ve čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Pro 

následující úvahu je relevantní zejména první část tohoto článku: "Každý má právo na to, aby 

jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo 

závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu……..". 

.  

Často bývá upozorňováno na fakt, že původní znění čl.6(1) obsahuje termín "tribunal", který 

je českým překladem "soud" pokryt pouze částečně. Úvahy o tom, jaké instituce lze 

subsumovat pod termín "tribunal" však leží zcela mimo záběr této práce. Pro účely letmé 

                                                                                                                                                         
k dispozici zde 
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SAN92842 
Legislativní proces ještě není u konce, jedná se zatím tedy pouze o vládní návrh, který ještě bude připomínkován 
příslušnými parlamentními výbory, než bude (případně) moci být vládou definitivně schválen. [cit. 2009-12-04]     
194 v její podobě k datu 4.12.2009 
195 Jejíž nesplnění může namítnout žalovaná strana, případně konstatovat sám soudce (viz čl.5(1) návrhu).   
196 http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article8524# [cit. 2009-12-04] 
197 Co se týče připravované české úpravy, stávající návrh zákona "o mediaci v netrestních věcech a změně 
některých zákonů" stanoví v § 5(2), že, je-li to účelné, může soud v rodinných sporech účastníkům řízení nařídit 
první schůzku u registrovaného mediátora v rodinných sporech. Nařídí-li soud takto první schůzku, přeruší řízení 
z důvodu provedení mediace nejvýše na dobu tří měsíců. 
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981 [cit. 2009-12-12] 
198 A obsahuje také další velmi kontroverzní prvky, které jsou v rozporu např. s principem důvěrnosti informací 
poskytnutých v průběhu mediačního řízení (podle navrhovaného znění čl. 13 o nákladech řízení, je návrh 
dohody, kterou stranám předložil mediátor, a kterou některá ze stran odmítla, k dispozici příslušnému soudu, 
jenž je povinen odmítnutí mediační dohody zohlednit při rozhodování o nákladech řízení).    
199 Která je např. v ČR zakotvena ve čl. 36(1) Listiny základních práv a svobod "Každý se může domáhat 
stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jineho 
organu." v kombinaci s čl.6 (1) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  

https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SAN92842�
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article8524�
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?k=4978&o=23&j=33&d=281981�
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úvahy o tom, zda a jak jsou při integraci mediace do právního systému naplněny požadavky 

článku 6(1), se proto zaměřím spíše na garance, které tento článek od soudu a procesu 

vyžaduje, a jejich srovnání s tím, co je mediace schopna reálně poskytnout.  

I. Spravedlivé projednání  

Už u prvního atributu zmíněného v článku 6 narazíme na zásadní problém, neboť účelem 

mediace není spravedlivé projednání případu, ale jen poskytnutí určitého rámce pro 

vzájemnou (byť i facilitovanou) komunikaci stran. Atribut spravedlnosti ostatně zcela 

přesahuje rámec mediace (úlohou mediátora není posoudit skutkové okolnosti a strany 

rozsoudit, ale jen pomoci jim navzájem komunikovat, případně dospět k dohodě) a v případě 

úspěšného završení mediace je jejím výsledkem mediační dohoda, která nemá ambice být 

aktem aplikace práva, ale jen jakýmsi kompromisem. Z diametrálních rozdílů mezi mediací a 

soudním řízením vyplývá, že strany, které se uchýlí k mediaci, vyjadřují ochotu (pro případ 

jejího zakončení mediační dohodou) rezignovat na spravedlivé projednání svého případu. 

Takové rozhodnutí sice strany mohou v celé řadě oblastí učinit200, ale zdá se být naprosto 

nepřípustné je k tomuto rozhodnutí legislativně motivovat (např. ustanovením o tom, že 

strany, jež odmítnou účast na pokusu o mediaci, mohou být odsouzeny i v případě výhry v 

následujícím soudním řízení k úhradě svých soudních nákladů, příp. nákladů protistrany), 

případně přímo nutit (viz. italský návrh vyhlášky, který zavádí pro řadu oblastí pokus o 

mediaci jako jednu z procesních podmínek). Z pragmatického hlediska by taková úprava jistě 

přispěla k mnohem širšímu využívání mediace (italský návrh by podle stávajících odhadů 

mohl vést k zavedení povinné mediační fáze v 60% případů z oblasti občanského a 

obchodního práva201, což by odpovídalo zhruba 2 750 000 případů ročně202 a při 

předpokládané úspěšnosti v řádu 65%203

                                                 
200 Na druhé straně však pro strany existuje řada omezení v tomto směru (ta jsou konkretizována např. ve 
Směrnici 2008/52/ES ustanovením o výluce aplikace mediace na záležitosti, o kterých strany podle rozhodného 
práva nemohou rozhodovat samy, viz čl. 1(2)).  

 mohlo vést k redukci počtu občansko- a 

obchodněprávních případů projednávaných soudy o 39%) a ke značnému odbřemenění soudů.  

201 Dle analýzy italské asociace pro práva spotřebitelů Adiconsum, text k dispozici zde 
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article8524 [cit. 2009-12-12]  
202 Na základě statistických údajů italského ministerstva spravedlnosti (zveřejněné na 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_giustizia/ [cit. 2009-12-12], údaje za rok 2007) dosáhl 
počet občansko- a obchodněprávních kauz čísla 4 577 594 (a průměrná délka řízení v první instanci byla 960 dní, 
zatímco u odvolací instance 1509 dní).    
203 To je odhad ministerstva spravedlnosti, uvedený v URSO, Leonardo."La realpolitik dello schema di decreto 
sulla mediazione", text k dispozici na stránce 
http://www.mondoadr.it/articoli/la_realpolitik_dello_schema_di_decreto_sulla_mediazione.html [cit. 2009-12-
12]. Tento odhad se však zdá být velmi optimistický neboť je do značné míry  založen na statistikách o 

http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article8524�
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/relazione_giustizia/�
http://www.mondoadr.it/articoli/la_realpolitik_dello_schema_di_decreto_sulla_mediazione.html�
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Praktický dopad na soudní systém (všeobecné zkrácení délky řízení) a finanční efekt (pro stát 

a v konečném důsledku i pro daňové poplatníky) takového opatření by jistě byl velmi 

pozitivní (což je zřejmě hlavní motivace zmíněného návrhu vyhlášky). Na druhé straně je 

zavedení mediace jako povinné "předprocesní" fáze výrazem jasného selhání státu při 

zabezpečení jedné z jeho základních funkcí (zajištění práva na přístup ke spravedlnosti)204. 

Předepsáním mediace jako povinné nulté instance zákonodárce nabourává základní princip 

právní jistoty. V zásadě stranám sděluje, že i v situaci, kdy jsou přesvědčeny o oprávněnosti 

svého nároku, nemají právo na to, aby byl tento nárok soudem přezkoumán na základě 

zákona, pokud nejdříve nebudou svolny ke hledání kompromisu s protistranou205

II. Veřejné projednání  

. Takový 

přístup se mi zdá být ve značném rozporu s tím, co občan od justice má právo očekávat. I 

kdybychom akceptovali tezi, že pouze zavedením mediace jako povinné fáze řízení je možno 

dosáhnout jejího širšího využívání stranami (a tedy docílit toho, aby strany reálně využívaly 

výhod této metody ve smyslu konsensuálního řešení konfliktů, participativní justice atd.), 

nemůžu než konstatovat, že "zpovinění" mediace je krokem, který je založen na preferování 

sociální a výchovné role státu nad "rule of law"..…. 

Požadavek čl. 6(1) na veřejné projednání v kontextu mediace nemůže než zůstat nenaplněn. 

Všechny koncepty mediace (a její legislativní úpravy206

                                                                                                                                                         
úspěšnosti mediace v holandském systému, kde je mediace sice soudy velmi doporučována, ale není povinná 
(tudíž se dá čekat, že je využívána stranami, jenž mají apriori zájem na dosažení vzájemné dohody).    

) vycházejí z toho, že mediační řízení 

je neveřejné. Odklon od zásady veřejného projednání však u mediace ani zdaleka nekončí 

pouhým vyloučením veřejnosti. Mediační teorie uvádí důvěrnost sdělených informací (a také 

informací o průběhu samotné mediace) jako jeden ze základních znaků této metody řešení 

sporů. Důvěrnost takových informací vůči třetím osobám (ale také s ohledem na případné 

soudní řízení v dané věci) je základním předpokladem pro fungování této metody řešení 

204 Již samo použití "odbřemenění soudů" jako argumentu pro zavedení mediace je praktickým výrazem 
takového selhání.  
205 Italský návrh vyhlášky ostatně zachází ještě dále. Stanoví, že pokud mediace jako taková (facilitovaná 
komunikace stran, jejímž cílem je to, aby strany samy dospěly k dohodě) není úspěšná, řízení automaticky 
přechází do fáze konciliace (tu provádí stále stejná osoba, tedy mediátor/konciliátor v jednom). Konciliátor sám 
navrhne stranám dohodu, již považuje za nejvhodnější (už to je velmi subjektivní, neboť nejsou stanovena žádná 
specifická kritéria, od nichž se obsah dohody má odvíjet). V případě, že některá ze stran dohodu odmítne, 
riskuje, že v případě, že se soud ztotožní s názorem mediátora bude hradit jak své procesní náklady, tak i náklady 
protistrany. Z textu návrhu nepřímo vyplývá, že obsah dohody navržené konciliátorem bude mít soud k dispozici 
(není řečeno v jaké fázi soudního řízení, zda již před rozsudkem nebo až po něm). Vzhledem k tomu, že dohoda 
navržená konciliátorem bude nutně založena na informacích, které mu strany poskytly v průběhu 
mediace/konciliace, jedná se o nepřímý ale velmi podstatný zásah do principu důvěrnosti mediace.       
206 S výjimkou legislativní úpravy Malty, která stanoví, že se souhlasem stran mediace může být i veřejná.   
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sporů, jejíž úspěšnost je z valné míry založena na tom, že strany jsou ochotny v jejím rámci 

poskytnout informace, které by v rámci soudního řízení zůstaly utajeny207208

Co se týče veřejnosti řízení, existuje tedy mezi čl. 6(1) a možnostmi mediace zásadní rozpor, 

jehož překonání se jeví jako nemožné, neboť by podkopalo základy mediace a zcela 

minimalizovalo její šance na úspěšné řešení konfliktů. 

.  

III. Projednání v přiměřené lhůtě  

Požadavek na projednání v přiměřené lhůtě je na první pohled pro mediaci zcela 

neproblematický, neboť tato metoda dosud netrpí problémy klasického soudního systému 

(dlouhé lhůty z důvodu přehlcení soudů atp) a samotné projednání případu většinou vyžaduje 

velmi krátkou dobu209

Zdá se tedy, že mediace bude schopna fungovat jako "fast-track" metoda řešení sporů, jen 

pokud zůstane i nadále alternativou k soudnímu řízení a nestane se jeho (povinnou) etapou

. Co se týče výhledu do budoucna, stávající optimismus zastánců 

mediace by bylo třeba poněkud mírnit. Důsledkem popularizace mediace totiž může logicky 

být zahlcení existující "mediační infrastruktury", která je prozatím velmi mezerovitá. Právní 

systém, který by zavedl absolvování mediace jako procesní podmínku (jak to předpokládá 

italský návrh vyhlášky pro 60%), navíc riskuje, že v případě přehlcení stávající infrastruktury 

nebudou strany reálně schopny tuto procesní podmínku naplnit, a nebudou tedy mít zajištěn 

přístup ke spravedlnosti (ani prostř. mediace – v případě, že bychom ji akceptovali jako 

možnou formu – ani prostř. soudu, který se jejich případem nebude moci zabývat). Co více, 

pokud by mediace byla zavedena jako povinná fáze, bylo by třeba její stávající právní rámec 

podstatně dopnit (mj. co se týče procedurálních požadavků), což by se nezbytně negativně 

projevilo také na délce mediačního řízení. 

210

                                                 
207viz STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 40 a 685.  

. 

208 I v případě, kdy je legislativně ošetřena nepřípustnost použití informací v rámci soudního řízení v téže věci, 
zůstávají zde jisté pochyby o možnosti zneužití informací získaných v rámci mediace pro případné jiné soudní 
řízení. V současné době je sice obvykle ošetřena důvěrnost informací vůči třetím osobám (prostřednictvím 
mediační dohody), ale na přípustnost využití informací v rámci soudního řízení v jiné věci by zřejmě bylo třeba 
použít analogie.    
209 Ve studii  HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 80, je citována studie anglické National Audit Office, která v letech 2004 -
2006 (pro oblast rodinného práva) konstatovala, že průměrná délka mediace je 110 dní (srov. s 435 dny na 
soudní řešení srovnatelného případu). Také v dalších zemích, které disponují podobnými statistikami, srovnání 
na základě délky řízení a nákladů pro strany mluví jednoznačně ve prospěch mediace. Samotné projednání 
případu pak vyžaduje obykle jen několik málo kontaktních hodin (stran s mediátorem).       
210 Pro strany, které se k jejímu využití samy předběžně nezaváží např. prostřednictvím mediační doložky ve 
smlouvě. 
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IV. Projednání nezávislým a nestranným tribunálem zřízeným zákonem  

Nezávislost211

Co se týče mediace, dostupná literatura aspekt nezávislosti většinou subsumuje spolu s 

nestranností pod princip neutrality

 a nestrannost jsou základními atributy adekvátně fungující soudní moci a 

logicky patří mezi garance vyžadované v čl. 6(1).  

212 a otázky nezávislosti mediátora dotýká velmi letmo 

(důraz je kladen na jeho nestrannost, viz dále). Nezávislost (spolu s nestranností, odborností, 

předvídatelností a efektivností) patří mezi předpoklady kvalitního rozhodování soudů, které 

vede k naplnění jedné z funkcí státu -  poskytování spravedlnosti.213 Vzhledem k tomu, že 

mediátor nemá rozhodovací pravomoc214, zdá se být aspekt nezávislosti v kontextu mediace 

méně relevantní. Některé úpravy (viz např. francouzský občanský soudní řád) standardy 

profesních asociací mediátorů215 nezávislost mediátora přesto výslovně upravují, a sice ve 

smyslu jeho nezávislosti vůči stranám sporu. Pokud by činnost mediátora byla rozšířena o 

navržení možného řešení sporu (viz. např. návrh italské vyhlášky), bylo by jistě třeba 

dosavadní koncept mediace přehodnotit a vhodným způsobem216

V kontextu soudnictví je nezávislost (soudu a soudce) jedním z předpokladů pro zajištění 

nestrannosti rozhodování. Přestože činnost mediátora není činností rozhodovací, aspekt 

nestrannosti je i zde velmi relevantní, a to vzhledem k vlivu, jaký mediátor má či může mít na 

strany sporu a k jeho možnosti ovlivnit vzájemnou komunikaci stran i její výsledek. Na tom, 

že nestrannost mediátora je pro řádné fungování mediace nezbytná, se tedy shodují jak 

 do něj zabudovat silnější 

záruky nezávislosti (rozšířit také chápání nezávislosti mediátora nad rámec jeho nezávislosti 

vůči stranám sporu).  

                                                 
211 Viz. Základní zásady OSN o nezávislosti soudnictví: „Nezávislost soudnictví má být zaručena státem a 
zakotvena v ústavě nebo ve vnitrostátním zákonodárství…“ (citováno ve FLEGL, Vladimír. Mezinárodní 
ochrana spravedlností a lidskosti. Praha: Spektrum , 1990, s. 6). V kontextu ČR moc soudní upravuje hlava 
čtvrtá Ústavy, konkrétně čl. 81, jenž výslovně uvádí požadavek na výkon soudní moci nezávislými soudy (je 
konkretizací čl. 2 odst. 1 Ústavy, upravující dělbu moci), a čl. 82, jenž stanoví, že tato moc je vykonávána 
nezávislými a nestrannými soudci, které nelze proti jejich vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu.    
212 viz např. STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 62 a 239. 
213 KLÍMA, Karel a kol., Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 
s. 385 
214 A vzhledem k tomu, že nezávislost (soudu)  znamená nepodřízenost (soudce) komukoliv jinému při 
rozhodování. 
215 Např. CMAP (FR) ve čl.6(1) svého Mediačního řádu: "Le médiateur doit être indépendant, neutre et impartial 
à l’égard des parties." viz. http://www.cmap.fr/interne.php?page=26&niveau=1 [cit. 2009-12-12]. 
216 Způsobem odrážejícím skutečnost, že mediátor sice nevykonává rozhodovací činnost a jeho návrh pro strany 
není závazný, nicméně obsahuje hodnocení případu (resp. mediátorův pohled na věc), které strany může značně 
ovlivnit, co do jejich dalšího postupu.  

http://www.cmap.fr/interne.php?page=26&niveau=1�
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prameny odborné literatury, tak i stávající právní úpravy.217 Stejně jako u soudců, také u 

mediátorů je vhodné nestrannost institucionálně zajistit (prostř. institutů zakotvujících 

neslučitelnost funkce mediátora s jinými funkcemi, zákaz výkonu některých činností, principy 

odměňování218 atp.). V současné situaci, kdy je mediace dobrovolná a mediátor je jmenován 

na základě návrhu a dohody stran (příp. sice soudem, ale na žádost stran), jsou záruky 

nestrannosti mediátora relativně jednoduše ošetřitelné (zejména proto, žev případě jakékoliv 

pochybnosti mají strany možnost konkrétního mediátora odmítnout/změnit, případně mediaci 

ukončit)219. Pokud by se ovšem mediace stala povinnou etapou řešení některých sporů, došlo 

by zřejmě také ke změně systému volby mediátora (a je možné, že by mediátor byl stranám 

přidělován220), což by si vyžádalo podstatné rozšíření záruk nestrannosti mediátora  (zřejmě 

včetně možnosti vyloučení mediátora pro podjatost, poučovací povinnosti a pravidel o 

respektování rovnosti účastníků).221

Co se týče posledního aspektu záruk vyžadovaných v rámci práva na spravedlivý proces 

čl.6(1), tedy projednání případu tribunálem zřízeným zákonem, dalo by se o 

naplnění/naplnitelnosti tohoto požadavku v kontextu mediace do určité míry také 

polemizovat. V rámci přípravy této práce se mi nepodařilo lokalizovat žádný pramen, který by 

se touto otázkou zabýval. Dalo by se však dovodit, že požadavek na "zřízenost zákonem" 

bude naplněn, pokud pro mediaci v rámci právního systému bude existovat jasný legislativní 

rámec, který bude regulovat (např. podobným způsoben, jakým je regulována soudní moc) 

profesi mediátora a činnost organizací (včetně samosprávných organizací mediátorů), které 

mediaci institucionálně zajišťují, případně o ní strany informují a směrují je k této proceduře. 

To ovšem předpokládá zaplnění značné legislativné mezery, zejména v zemích, které mají v 

současné situaci relativně vyvinutou mediační praxi, ale k legislativní úpravě této metody 

 

                                                 
217 viz STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 62. 
218 Včetně zákazu tzv. „success fees“. 
219 Otázku zajištění nestrannosti mediátora v rámci mediace konkrétního případu podrobněji řeší deontologické 
předpisy jednotlivých profesních asociací. Vzhledem k tomu, že výsledkem mediace je dohoda stran (kterou si 
strany v zásadě samy dojednají), může už i nestranný ale slabý (resp. nezkušený) mediátor bezděky přispět k 
tomu, že v rámci mediace bude "převálcována" komunikačně/argumentačně slabší strana (nikoliv nutně strana, 
která má slabší pozici s ohledem na případný soudní spor). Pokud by navíc nebyla dostatečně zajistěna 
nestrannost mediátora, mohla by mediace být v praxi právem tolerovaným a institucionalizovaným rámcem pro 
manipulaci slabší strany (rozuměj strany, která je slabší v rámci komunikace, nikoliv strany, která je ve slabší 
pozici s ohledem na případný soudní spor). Co se týče vykonatelnosti mediační dohody v takovém případě, má 
sice soud možnost ve většině právních systémů mediační dohodu nepotvrdit, pokud je v rozporu s dobrými 
mravy atp., to však nemůže suplovat zajištění řádného průběhu samotné mediace, mimo jiné dostatečnými 
zárukami nestrannosti mediátora.   
220 Přiblížení se principu zákonného soudce „nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, přičemž 
příslušnost soudu a soudce stanoví zákon“.  
221 MACKOVÁ, Alena.: Nezávislost soudců. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1998 
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řešení sporů mají značně zdrženlivý přístup (země, v nichž je mediace do právní reality 

integrována na základě tzv. tržního modelu222

Výše uvedená problematizace mediace v kontextu na základě čl. 6 (1) Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod nasvědčuje tomu, že mediace je (za předpokladu existence 

vhodného právního rámce) teoreticky schopna některým požadavkům tohoto článku vyhovět. 

Na druhé straně obsah této kapitoly vede k závěru, že mediace nemůže v žádném případě 

naplnit všechny požadavky kladené na spravedlivý proces a není tedy akceptovatelné, aby se 

stát "pokusil zbavit" (byť i částečně) své povinnosti zajistit občanům přístup ke spravedlnosti 

tím, že mediaci předepíše jako povinné stadium řešení sporů

). 

223. Mediace má potenciál být 

velmi úspěšnou a (při existenci vhodného legislativního rámce a vhodné propagaci) také 

velmi široce využívanou metodou mimosoudního řešení sporů, neměla by však být státem 

vnímána ani prezentována jako cesta k řešení současné krize a přehlcení soudního systému.224

                                                 
222 viz STEFFEK, Felix v HOPT, Klaus J., STEFFEK, Felix. Mediation. Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s. 66-68 (dělení zemí podle přístupu k regulaci mediace do tří 
skupin: země aplikující tzv. "Zulassungsmodell", "Anreizmodell" a "Marktmodell"). 

  

223 Vzhledem k existenci soudcovské konciliace ostatně není jasné, jaký by (mimo odbřemenění soudců, které z 
právního hlediska není přípustným argumentem) byl účel takové úpravy.    
224 Jak se o to snaží např. italská vláda v materiálu "La mediazione delle controversie civili come strumento per 
deflazione della giustizia" http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/slide.pdf, [cit. 
2009-12-12] 
 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mediazione_civile/slide.pdf�
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Závěr 

Řešení sporů je v "moderní" společnosti v zásadě stále svěřováno soudní moci. Právo na 

přístup ke spravedlnosti a na spravedlivý proces je ostatně jedním z pilířů na nichž stojí naše 

společnost a kultura.  

Řešení sporů soudem se v praxi (bohužel) často ukazuje jako velmi zdlouhavé. Také finanční 

náklady spojené s využitím klasické justice rozhodně nejsou zanedbatelné (a to ani pro 

účastníky ani pro stát). V neposlední řadě rozhodnutí stran obrátit se na soud mnohdy 

znamená předčasnou rezignaci na jakoukoliv snahu o konsensuální řešení a počátek "trpného 

čekání na to, až strany někdo rozsoudí".  

Spravedlnosti však nemusí být učiněno zadost jen jedním způsobem. Konsensuální metody 

řešení sporů často umožňují rychlejší přátelštější a efektivnější vyřešení sporu než klasické 

soudní řízení225

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila právě na jednu z těchto metod, a sice na mediaci. 

K volbě tématu mě vedl jednak osobní zájem o alternativní metody řešení sporů (probuzený 

zejména osobní zkušeností s problematičností řešení určitých typů konfliktů/sporů 

prostřednictvím soudního řízení), jednak fakt, že mediace představuje metodu, která se z 

původně spíše sociologického fenoménu v posledních letech transformovala 

v nepominutelnou součást právního systému celé řady zemí.  

.  

V rámci zpracování diplomového úkolu jsem se pokusila prezentovat určitý přehled 

nedávného legislativního vývoje (včetně aktuálních iniciativ) v oblasti mediace, a to na území 

členských států Evropské unie. Ze shromážděných informací (kapitola 2), poměrně jasně 

vyplývá, že od druhé poloviny 90-tých let v Evropě došlo ke značnému příklonu k mediaci, a 

to jak co do jejího praktického využívání tak i co do regulace postavení této metody v rámci 

právních systémů jednotlivých zemí. Tento vývoj znatelně nabyl na rychlosti kolem roku 

2004 a ještě akceleroval v období let 2007-2009. V této souvislosti je relativně zřetelný vliv 

legislativní aktivity Evropské unie, zejména prostřednictvím směrnice 2008/52/ES, která se 

stala zřejmým akcelerátorem legislativního vývoje na celém území Evropské unie. Tento 

vývoj navíc dalece přesahuje pouhou transpozici směrnice (jejíž oblast působnosti je velmi 

                                                 
225 V tomto kontextu je na jedné straně třeba zdůraznit, že snaha o širší využívání mediace ani zdaleka není 
motivována jen potřebou "odbřemenit soudy", na druhé straně je však takový důsledek přinejmenším velmi 
žádoucí.   
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omezená, viz. kapitoly 1.3.3 a 1.3.4) a vede ve většině zemí k značně komplexní úpravě této 

oblasti. V souvislosti s lhůtou pro transpozici směrnice 2008/52/ES se vyvrcholení 

legislativních aktivit jednotlivých členských států dá očekávat v letošním roce.    

Příprava komplexní právní úpravy mediace v České republice vhodně ilustruje expanzi 

legislativy týkající se mediace v ostatních zemích Evropské unie v letech 2007 až 2009. K 

datu uzavření této práce Česká republika otázku mediace v netrestních věcech nicméně stále 

ještě nemá pravomocně komplexně upravenu. Již několikátá verze návrhu příslušného zákona 

byla 26.11.2009 Legislativní radou vlády vrácena předkladateli k dopracování (resp. 

rozšíření). Vzhledem k tomu, že návrh obsahuje také transpozici směrnice 2008/52/ES, dá se 

očekávat, že bude schválen v tomto roce, aby nabyl účinnosti nejpozději k 21.5.2011.    

Vzhledem k tomu, že již stávající legislativní návrh obsahuje odpovědi na valnou část otázek, 

které si informovaná veřejnost  v souvislosti s pozicí mediace v českém právním systému až 

doposud kladla, dá se předpokládat, že po jeho dalším doplnění a přijetí (v kombinaci se 

všeobecnou popularizací mediace) dojde ke značnému nárůstu významu této metody řešení 

sporu na právní realitu v České republice.  

Na základě zkušeností z jiných zemí, kde pro mediaci existuje již odpovídající právní rámec, 

by prostřednictvím mediace mohlo být v horizontu několika let od účinnosti příslušného 

zákona řešeno přibližně 10% všech netrestních sporů s úspěšností v řádu 60 až 75%. Přestože 

česká legislativa v této fázi nabírá jisté zpoždění (srov. např. Slovinsko, Bulharsko atp. - viz 

kapitola 2), základní principy stávajícího návrhu se nijak nevymykají kontextu legislativního 

vývoje nastartovaného ve většině členských zemí přípravou a přijetím směrnice 2008/52/ES.  

Na pozadí rychle se vyvíjejících právních úprav mediace v řadě zemí EU i mimo ni se začíná 

formulovat také relativně nový aspekt diskuse o roli metod mimosoudního řešení sporů v 

právním systému, resp. o tom do jaké míry mohou tyto metody (zde mediace) suplovat 

zajištění přístupu ke spravedlnosti státem. Realistické posouzení stávajících možností mediace 

a jejího potenciálu s požadavky, které jsou kladeny na justici jako takovou, mě vede k 

osobnímu názoru, že zavedení mediace jako povinné fáze před případným soudním 

projednáním případu by rozhodně nebylo vhodným krokem ke zkvalitnění pčístupu ke 

spravedlnosti v kontextu naší společnosti. Jakkoliv byl (celosvětový) příklon k mediaci v 

posledních 20-30 letech nastartován problémy soudního systému, mediace by neměla být 

vnímána jako (dostatečná) záplata na jeho stupňující se krizi.  
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Přílohy 

Příloha č.1: Směrnice 2008/52/ES  

 
 



SMĚRNICE

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES

ze dne 21. května 2008

o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 5 druhou odrážku
této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství si stanovilo za cíl udržovat a rozvíjet
prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaji-
štěn volný pohyb osob. K tomuto účelu má Společenství
mimo jiné přijímat opatření v oblasti soudní spolupráce
v občanských věcech, která jsou nezbytná pro řádné
fungování vnitřního trhu.

(2) Velký význam má zásada přístupu ke spravedlnosti
a Evropská rada vyzvala na svém zasedání v Tampere
konaném ve dnech 15. a 16. října 1999 členské státy,
aby na podporu lepšího přístupu ke spravedlnosti
zavedly alternativní, mimosoudní řízení.

(3) V květnu roku 2000 Rada přijala závěry o alternativních
metodách urovnávání sporů v občanských a obchodních
věcech, v nichž prohlásila, že stanovení základních zásad
v této oblasti je důležitým krokem, který umožní náležitý
vývoj a fungování mimosoudních řízení za účelem urov-
návání sporů v občanských a obchodních věcech s cílem
zjednodušit a zlepšit přístup ke spravedlnosti.

(4) V dubnu roku 2002 představila Komise zelenou knihu
o alternativním řešení sporů v občanských a obchodních
věcech, která obsahuje přehled současného stavu alterna-
tivních metod řešení sporů v Evropské unii a dala podnět
k rozsáhlým konzultacím s členskými státy
a zúčastněnými subjekty o možných opatřeních na
podporu využívání mediace.

(5) Zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti je cíl, který
tvoří součást politiky Evropské Unie pro vytvoření
prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a měl by
zahrnovat přístup k soudním i mimosoudním metodám
řešení sporů. Tato směrnice by měla přispět k řádnému
fungování vnitřního trhu, zejména pokud jde
o dostupnost mediačních služeb.

(6) Mediace může představovat nákladově efektivní a rychlé
mimosoudní řešení sporů v občanských a obchodních
věcech prostřednictvím řízení, která jsou přizpůsobena
potřebám stran sporu. U dohod vyplývajících z mediace
je větší pravděpodobnost, že budou dobrovolně dodržo-
vány a že bude mezi stranami zachován přátelský
a udržitelný vztah. Tyto výhody jsou ještě výraznější
v situacích, které vykazují přeshraniční prvky.

(7) V zájmu další podpory využívání mediace a zajištění, aby
se strany sporu, které využijí mediaci, mohly spolehnout
na předvídatelný právní rámec, je nutné zavést rámcové
právní předpisy, které upraví zejména klíčové aspekty
občanského řízení.

(8) Tato směrnice by se měla vztahovat pouze na mediaci
v přeshraničních sporech, ale nic by nemělo bránit člen-
ským státům v tom, aby její ustanovení uplatňovaly i na
vnitrostátní mediační řízení.

(9) Tato směrnice by neměla nijak bránit používání moder-
ních komunikačních technologií v mediačním řízení.
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(1) Úř. věst. C 286, 17.11.2005, s. 1.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 (Úř.

věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 129), společný postoj Rady ze dne
28. února 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)
a postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2008 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku).



(10) Tato směrnice by se měla vztahovat na řízení, v němž
dvě nebo více stran přeshraničního sporu samy dobro-
volně usilují o urovnání svého sporu s pomocí mediá-
tora. Měla by se vztahovat na občanské a obchodní věci.
Neměla by se však vztahovat na práva a povinnosti,
o kterých strany nemohou podle rozhodného práva
rozhodnout samy. Taková práva a povinnosti jsou zvláště
časté v rodinném a pracovním právu.

(11) Tato směrnice by se neměla vztahovat na předsmluvní
jednání ani na adjudikační řízení, jako jsou některá řízení
o soudním smíru, řízení o spotřebitelských stížnostech,
rozhodčí řízení a znalecká určení, ani na řízení vedená
osobami nebo subjekty, které vydávají formální doporu-
čení ohledně řešení sporu, ať už právně závazná či nikoli.

(12) Tato směrnice by se měla vztahovat na případy, kdy soud
odkáže strany sporu na mediaci nebo kdy mediaci vyža-
duje vnitrostátní právo. Kromě toho, pokud podle vnitro-
státního práva může mediační funkci plnit soudce, měla
by se vztahovat rovněž na mediaci vedenou soudcem,
který není příslušný pro žádné soudní řízení týkající se
dotyčné věci. Do její působnosti by však neměly spadat
snahy o urovnání sporu vynakládané soudem či
soudcem, kterému je daný spor předložen k řešení
v soudním řízení, ani případy, kdy si příslušný soud či
soudce vyžádají pomoc nebo poradenství kvalifikované
osoby.

(13) Mediace podle této směrnice by měla být dobrovolným
řízením v tom smyslu, že strany sporu za ně samy odpo-
vídají, mohou je organizovat podle svého uvážení
a kdykoli je mohou ukončit. Soudy by však podle vnitro-
státního práva měly mít možnost stanovit pro mediační
řízení lhůty. Navíc by soudy měly mít možnost
v případech, kdy je to vhodné, upozornit strany sporu
na možnost mediace.

(14) Nic v této směrnici by se rovněž nemělo dotýkat vnitro-
státních právních předpisů, podle nichž je využití
mediace povinné nebo je předmětem pobídek nebo
sankcí, za předpokladu, že tyto právní předpisy nebrání
stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup
k soudnictví. Ničím v této směrnici by rovněž neměly
být dotčeny stávající samoregulační mediační systémy,
pokud se zabývají aspekty, které tato směrnice neupra-
vuje.

(15) S cílem zajistit právní jistotu by v této směrnici mělo být
upraveno stanovení dne rozhodného pro určení, zda je

spor, jejž se strany snaží urovnat pomocí mediace, přes-
hraničním sporem. Pokud neexistuje písemná dohoda,
mělo by se mít za to, že strany souhlasí s použitím
mediace v okamžiku, kdy učiní konkrétní úkon směřující
k zahájení mediačního řízení.

(16) Pro zajištění vzájemné důvěry, pokud jde o důvěrnost,
o vliv na promlčení a prekluzi a o uznávání a výkon
dohod vyplývajících z mediace, by členské státy měly
veškerými prostředky, které považují za vhodné, podpo-
rovat odbornou přípravu mediátorů a zavádění účinných
mechanismů kontroly kvality poskytovaných mediačních
služeb.

(17) Členské státy by měly stanovit takové mechanismy, které
mohou zahrnovat použití tržních řešení, a nemělo by od
nich být v této souvislosti požadováno žádné financo-
vání. Tyto mechanismy by měly mít za cíl zachovat
pružnost mediačního řízení a autonomii stran a zajistit,
že mediace bude vedena efektivně, nestranně
a kompetentně. Mediátoři by měli být upozorněni na
existenci Evropského kodexu chování pro mediátory,
který by měl být rovněž zpřístupněn široké veřejnosti
na internetu.

(18) V oblasti ochrany spotřebitele přijala Komise doporu-
čení (1), kterým se stanoví minimální kritéria kvality, jež
by měly mimosoudní subjekty zapojené do řešení spotře-
bitelských sporů dohodou nabídnout uživatelům. Všichni
mediátoři a organizace, na které se uvedené doporučení
vztahuje, by měli být vyzváni k dodržování zásad, které
jsou v něm stanoveny. Pro usnadnění šíření informací
týkajících se těchto subjektů by Komise měla zřídit data-
bázi mimosoudních řízení, která členské státy považují
za řízení dodržující zásady uvedeného doporučení.

(19) Mediace by neměla být považována za slabší alternativu
soudního řízení v tom smyslu, že by dodržování dohod
vyplývajících z mediace záviselo na dobré vůli stran.
Členské státy by měly proto zajistit, že strany písemné
dohody vyplývající z mediace mohou učinit obsah
dohody vykonatelným. Členský stát by měl mít možnost
odmítnout učinit dohodu vykonatelnou, pouze pokud je
její obsah v rozporu s jeho právem, včetně jeho mezi-
národního práva soukromého, nebo pokud jeho právo
neumožňuje vykonatelnost obsahu konkrétní dohody.
To může nastat v případě, kdy závazek uvedený
v dohodě není vykonatelný z důvodu své povahy.
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(1) Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách
pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou
(Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 56).



(20) Obsah dohody vyplývající z mediace, která byla
v některém členském státě učiněna vykonatelnou, by
měl být uznán a prohlášen za vykonatelný v ostatních
členských státech v souladu s platným právem Společen-
ství nebo vnitrostátním právem. Může to být například
na základě nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne
22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech (1) nebo na základě nařízení Rady (ES) č.
2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských
a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (2).

(21) Nařízení (ES) č. 2201/2003 výslovně stanoví, že k tomu,
aby dohody mezi stranami mohly být vykonatelné
v jiném členském státě, musí být vykonatelné
v členském státě, ve kterém byly uzavřeny. Pokud tedy
obsah dohody vyplývající z mediace ve věcech rodinného
práva není vykonatelný v členském státě, v němž byla
dohoda uzavřena a v němž byla podána žádost
o vykonatelnost, neměla by tato směrnice podporovat
strany sporu v obcházení práva tohoto členského státu
získáním vykonatelnosti dohody v jiném členském státě.

(22) Tato směrnice by se neměla dotýkat pravidel v členských
státech týkajících se výkonu dohod vyplývajících
z mediace.

(23) V mediačním řízení je důležitá důvěrnost, a tato směrnice
by proto měla stanovit minimální stupeň slučitelnosti
pravidel občanského práva procesního, pokud jde
o způsob, jak chránit důvěrnost mediace ve všech násled-
ných občanských a obchodních soudních či rozhodčích
řízeních.

(24) S cílem podpory stran ve využívání mediace by měly
členské státy zajistit, že jejich právní úprava promlčení
a prekluze nebrání stranám obrátit se na soud nebo
využít rozhodčího řízení, pokud jejich pokus o mediaci
selže. Členské státy by měly zajistit, že tohoto cíle bude
dosaženo, přestože tato směrnice neharmonizuje vnitro-
státní právní úpravu promlčení a prekluze. Touto směr-
nicí by neměla být dotčena ustanovení mezinárodních
smluv o promlčení a prekluzi, jak jsou provedena ve
členských státech, například v rámci právní úpravy
dopravy.

(25) Členské státy by měly podporovat informování široké
veřejnosti o tom, jak kontaktovat mediátory
a organizace poskytující mediační služby. Měly by rovněž
vybízet osoby vykonávající právní praxi, aby své klienty
o možnosti mediace informovaly.

(26) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody
o zdokonalení tvorby právních předpisů (3) jsou členské
státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu
Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co
nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí
a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(27) Tato směrnice usiluje o prosazování základních práv
a bere v úvahu zásady uznávané zejména Listinou
základních práv Evropské unie.

(28) Jelikož cíle této směrnice nemůže být uspokojivě dosa-
ženo na úrovni členských států, a proto jej může být
z důvodu rozsahu nebo účinků akce lépe dosaženo na
úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5
Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stano-
venou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(29) V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného
království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské
unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství,
oznámily tyto členské státy své přání účastnit se přijí-
mání a používání této směrnice.

(30) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska,
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní
přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není
závazná ani použitelná,
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(1) Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2) Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č.
2116/2004 (Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 1). (3) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.



PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíl a oblast působnosti

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup k alternativnímu
řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů podporou využí-
vání mediace a zabezpečením vyváženého vztahu mezi mediací
a soudním řízením.

2. Tato směrnice se vztahuje na přeshraniční spory
v občanských a obchodních věcech s výjimkou sporů týkajících
se práv a povinností, o kterých nemohou strany podle rozhod-
ného práva rozhodovat samy. Nevztahuje se zejména na
daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za
jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).

3. Pro účely této směrnice se „členským státem“ rozumí
kterýkoli členský stát s výjimkou Dánska.

Článek 2

Přeshraniční spory

1. Pro účely této směrnice se přeshraničním sporem rozumí
spor, v němž má alespoň jedna ze stran sporu bydliště nebo se
obvykle zdržuje v jiném členském státě než kterákoli jiná strana
ke dni, ke kterému:

a) strany souhlasí s využitím mediace po vzniku sporu;

b) je mediace nařízena soudem;

c) vnitrostátní právo stanoví povinnost využít mediace, nebo

d) došlo k vyzvání stran pro účely článku 5.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, považuje se pro účely článků 7
a 8 za přeshraniční rovněž spor, v němž je soudní nebo
rozhodčí řízení navazující na mediaci mezi stranami zahájeno
v jiném členském státě, než kde měly strany bydliště nebo se
obvykle zdržovaly ke dni uvedenému v odst. 1 písm. a), b) nebo
c).

3. Pro účely odstavce 1 a 2 se bydliště určuje podle článků
59 a 60 nařízení (ES) č. 44/2001.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

a) „Mediací“ se rozumí formální řízení, jakkoli nazvané nebo
uváděné, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobro-
volně usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci
mediátora. Toto řízení mohou zahájit strany sporu nebo
může být navrženo či nařízeno soudem nebo stanoveno
právem členského státu.

Řízení zahrnuje mediaci vedenou soudcem, který není
příslušný pro žádné soudní řízení týkající se dotčeného
sporu. Tento pojem nezahrnuje pokusy příslušného soudu
nebo soudce urovnat spor v průběhu soudního řízení týka-
jícího se dotčeného sporu.

b) „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.

Článek 4

Zajištění kvality mediace

1. Členské státy podporují všemi prostředky, které považují
za vhodné, vypracovávání a dodržování dobrovolných kodexů
chování mediátorů a organizací, které poskytují mediační
služby, jakož i jiných účinných mechanismů kontroly kvality
poskytovaných mediačních služeb.

2. Členské státy podporují úvodní i další odborné vzdělávání
mediátorů s cílem zabezpečit pro strany účinné, nestranné
a kvalifikované vedení mediací.

Článek 5

Přistoupení k mediaci

1. Soud, u kterého je podána žaloba, může ve vhodných
případech a s ohledem na všechny okolnosti daného případu
vyzvat strany, aby k řešení sporu využily mediace. Soud také
může vyzvat strany, aby se zúčastnily informativního setkání
o možnosti využití mediace, jestliže se taková setkání konají
a jsou snadno přístupná.
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2. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní před-
pisy, podle nichž je využití mediace povinné nebo je předmětem
pobídek nebo sankcí, ať už před zahájením soudního řízení,
nebo po jeho zahájení, za předpokladu, že tyto právní předpisy
nebrání stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup
k soudnictví.

Článek 6

Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace

1. Členské státy zajistí, aby strany, nebo jedna z nich
s výslovným souhlasem ostatních, mohly žádat, aby byl obsah
písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným.
Obsah takové dohody nebude učiněn vykonatelným, pokud je
v daném případě v rozporu s právem členského státu, v němž je
žádost podávána, nebo pokud právo uvedeného členského státu
neumožňuje jeho vykonatelnost.

2. Obsah dohody může učinit vykonatelným soud nebo jiný
příslušný orgán rozsudkem nebo rozhodnutím nebo veřejnou
listinou v souladu s právem členského státu, ve kterém je žádost
podána.

3. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány
příslušné pro přijímání žádostí podle odstavců 1 a 2.

4. Tímto článkem nejsou dotčena pravidla použitelná na
uznání a výkon dohody, jež byla učiněna vykonatelnou podle
odstavce 1, v jiném členském státě.

Článek 7

Důvěrnost mediace

1. Vzhledem k tomu, že mediace má probíhat způsobem
dodržujícím důvěrnost, zajistí členské státy, aby mediátoři ani
osoby zúčastněné na správě mediačního řízení nebyli nuceni
předkládat důkazy v občanských a obchodních soudních říze-
ních nebo v rozhodčích řízeních ohledně informací vyplývají-
cích z mediace nebo souvisejících s mediačním řízením, pokud
se strany nedohodnou jinak, a to s výjimkou případů, kdy:

a) je to nutné z naléhavých důvodů veřejného pořádku dotče-
ného členského státu, zejména vyžaduje-li to zabezpečení
ochrany nejlepších zájmů dětí nebo zabránění újmě na
tělesné nebo duševní integritě člověka, nebo

b) je zpřístupnění obsahu dohody vyplývající z mediace nutné
k provedení nebo výkonu dané dohody.

2. Žádné ustanovení odstavce 1 členským státům nebrání
v tom, aby na ochranu důvěrnosti mediace stanovily přísnější
opatření.

Článek 8

Účinek mediace na běh promlčecích a prekluzních dob

1. Členské státy zajistí, aby stranám, jež si ve snaze
o urovnání sporu zvolí mediaci, nebránilo v pozdějším zahájení
soudních či rozhodčích řízení ve stejné věci uplynutí promlčecí
nebo prekluzivní doby během mediačního řízení.

2. Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení o promlčení
nebo prekluzi obsažená v mezinárodních smlouvách, jichž
jsou členské státy stranami.

Článek 9

Informování široké veřejnosti

Členské státy podporují všemi prostředky, které považují za
vhodné, zpřístupňování široké veřejnosti informací o tom, jak
kontaktovat mediátory a organizace poskytující mediační
služby, zejména prostřednictvím internetu.

Článek 10

Informace o příslušných soudech a orgánech

Komise vhodnými prostředky zpřístupní veřejnosti informace
o příslušných soudech nebo orgánech, které jí členské státy
sdělí v souladu s čl. 6 odst. 3.

Článek 11

Přezkum

Do 21. května 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu,
Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
zprávu o uplatňování této směrnice. Tato zpráva posoudí
vývoj mediace v celé Evropské unii a dopad této směrnice
v členských státech. V případě potřeby se ke zprávě připojí
návrhy na změny této směrnice.
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Článek 12

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. května
2011, s výjimkou článku 10, u kterého musí být souladu dosa-
ženo do 21. listopadu 2010. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působ-
nosti této směrnice.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 21. května 2008.

Za Evropský parlament
předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu
předseda

J. LENARČIČ
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Příloha č.2: belgická legislativní úprava mediace v netrestní oblasti – zákon 
z 21.2.2005226

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 

 

21 FEVRIER 2005. 
Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation 
ALBERT II, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. 
Art. 2. L'article 665, 5°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 février 2001, est remplacé par 
le texte suivant : « 5° aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par 
la commission visée à l'article 1727. » 
Art. 3. A l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots «L'assistance 
judiciaire couvre également les frais dans le cadre de la procédure de médiation en matière familiale » sont 
remplacés par les mots « L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le 
cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission 
visée à l'article 1727. » 
Art. 4. A l'article 692 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots « les frais et honoraires du 
médiateur en matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont remplacés par les mots « les frais 
et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un 
médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 ». 
Art. 5. Dans l'article 696 du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, les mots « , au médiateur en 
matière familiale désigné conformément à l'article 734bis » sont remplacés par les mots « , aux médiateurs 
agréés par la commission visée à l'article 1727 ». 
Art. 6. A l'article 731 du même Code, les mots « Toute demande principale » sont remplacés par les mots « Sans 
préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale ». 
Art. 7. L'article 1018, alinéa 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, est remplacé par le 
texte suivant : « 7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 
1734. » 
Art. 8. Il est inséré, dans une septième partie du même Code intitulée « La médiation », sous un chapitre Ier 

intitulé « Principes généraux », un article 1724, rédigé comme suit : « Art. 1724. Tout différend susceptible 
d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que : 
 1° les différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au 
titre IX du livre Ier du Code civil; 
2° les différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même Code; 
3° les différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la 
quatrième partie du présent Code; 
4° les différends découlant de la cohabitation de fait. 
Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par 
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » 
Art. 9. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1725, rédigé comme suit : « Art. 1725. § 1er. Tout contrat 
peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement 
à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution 
ou la rupture du contrat pourrait susciter. 
§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause 
à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. 
L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est 
poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin. 
§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. 
L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation. » 
Art. 10. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1726, rédigé comme suit : « Art. 1726. § 1er. Peuvent être 
agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes : 

                                                 
226 "Loi modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la médiation", který představuje sedmou hlavu zákoníka 
"Code judiciaire"; text je k dispozici na http://www.droitbelge.be/codes.asp [cit. 2010-01-14] 
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1° posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du 
différend; 
2° justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation; 
3° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la médiation; 
4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la 
fonction de médiateur agréé; 
5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice 
de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément. 
§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la 
commission visée à l'article 1727. 
§ 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs. » 
Art. 11. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1727, rédigé comme suit : « Art. 1727. § 1er. Il est institué 
une commission fédérale de médiation, composée d'une commission générale et de commissions spéciales. 
§ 2. La commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation, à savoir : deux notaires, 
deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. Il 
est veillé, dans la composition de la commission générale, à une représentation équilibrée des domaines 
d'intervention. La commission générale comporte autant de membres d'expression française que de membres 
d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant. Les modalités de la 
publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixés par arrêté 
ministériel. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de Justice, sur présentation motivée 
: 
- de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre; 
- de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre; 
- de la fédération royale des notaires, pour les notaires; 
- des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. 
Le mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable. 
§ 3. La commission générale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-
président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées 
alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, 
exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession 
d'avocat, ni celle de notaire. La commission générale établit son règlement d'ordre intérieur. Pour délibérer 
valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement 
d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas 
de parité, la voix du président ou du viceprésident qui le remplace est prépondérante. 
§ 4. Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la commission générale. 
- une commission spéciale en matière familiale; 
- une commission spéciale en matière civile et commerciale; 
- une commission spéciale en matière sociale. 
Ces commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun de ces types de médiation, 
à savoir : 
deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle 
de notaire. 
Les commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que de membres d'expression 
néerlandaise. 
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant. 
Les modalités de la publication des vacances et du dépôt des candidatures sont fixées par arrêté ministériel. 
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée : 
- de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre; 
- de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre; 
- de la fédération royale des notaires, pour les notaires; 
- des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire. 
Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable. 
§ 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-
président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées 
alternativement à un francophone et un néerlandophone.  Elle établit son règlement d'ordre intérieur. Pour 
délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit être présente. En cas d'absence ou 
d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple 
des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. 
§ 6. Les missions de la commission générale sont les suivantes : 
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent; 
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2° déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation; 
3° agréer les médiateurs; 
4° retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux 
conditions prévues à l'article 1726; 
5° fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre de médiateur; 
6° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux; 
7° établir un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent. 
Les décisions de la commission sont motivées. 
§ 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les 
moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux 
membres de la Commission fédérale de médiation. » 
Art. 12. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1728, rédigé comme suit : « Art. 1728. § 1er. Les 
documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de 
celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale 
ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même 
comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre 
notamment au juge d'homologuer les accords de médiation. En cas de violation de cette obligation de secret par 
une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents 
confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de 
secret sont d'office écartés des débats. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut 
rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par 
les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la 
médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur. 
§ 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, 
entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, 
spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 
3, s'applique à l'expert. » 
Art. 13. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1729, rédigé comme suit : « Art. 1729. Chacune des 
parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice. » 
Art. 14. Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre II intitulé « La médiation volontaire »,   un article 
1730, rédigé comme suit : « Art. 1730. § 1er. Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de 
toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de 
recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de 
cette désignation. 
§ 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est 
assimilée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil. 
§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit 
pendant un mois. » 
Art. 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1731, rédigé comme suit : « Art. 1731. § 1er. Les parties 
définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du 
processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les parties et par le 
médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en 
décident autrement. 
§ 2. Le protocole de médiation contient : 
1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils; 
2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la 
commission visée à l'article 1727; 
3° le rappel du principe volontaire de la médiation; 
4° un exposé succinct du différend; 
5° le rappel du principe de la confidentialité des communications échangées dans le cours de la médiation; 
6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement; 
7° la date; 
8° la signature des parties et du médiateur. 
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation. 
§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite 
par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la 
médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée. » 
Art. 16. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1732, rédigé comme suit : « Lorsque les parties 
parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Le cas 
échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur. 
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Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. » 
Art. 17. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1733, rédigé comme suit : « Art. 1733. En cas d'accord, et 
si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à l'article 1727, les parties ou l'une 
d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux articles 1731 et 1732 pour 
homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034. La requête peut 
cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la médiation. Le 
protocole de médiation est joint à la requête. 
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord 
obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs. 
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043. » 
Art. 18. Il est inséré dans la même partie sous un Chapitre III intitulé « La médiation judiciaire », un article 1734, 
rédigé comme suit :« Art. 1734. § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout 
état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou 
de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise 
en délibéré. Les parties s'accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par la commission visée à 
l'article 1727. 
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parties peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge 
qu'il désigne un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas 
aux conditions visées à l'article 1726, le juge fait droit à cette demande si les parties démontrent qu'aucun 
médiateur agréé présentant les compétences requises pour les besoins de la médiation n'est disponible.  
§ 2. La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l'accord des parties, le nom, la qualité et 
l'adresse du médiateur, fixe la durée initiale de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois, et indique 
la date à laquelle l'affaire est remise, qui est la première date utile après l'expiration de ce délai. 
§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles 
ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit 
poursuivie. 
§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par 
simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les 
quinze jours de la demande. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par 
simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont 
convoqués par simple pli. 
§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur 
sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande. Le cas échéant, les parties ou 
l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l'audience visée au § 2 ou à 
l'article 1735, § 5. » 
Art. 19. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1735, rédigé comme suit : 
« Art. 1735. § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire 
une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties 
des lieu, jour et heure où il commencera sa mission. 
§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. 
§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. 
Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du 
délai fixé. 
§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre 
médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure. 
§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou 
adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande. Le 
greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une 
demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.» 
Art. 20. Dans le même Chapitre, il est inséré un article 1736, rédigé comme suit : « Art. 1736. La médiation se 
déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732. 
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à 
trouver un accord. 
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles 
peuvent, conformément à l'article 1043, demander au juge de l'homologuer. 
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord 
obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur. 
Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie 
au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les 
parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine. » 
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Art. 21. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1737, rédigé comme suit : « Art. 1737. La décision 
ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours. » 
Art. 22. Le chapitre Ierbis du Titre II, Livre II, partie IV, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001, est 
abrogé. 
Art. 23. L'article 1017, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001, est abrogé. 
Art. 24. Les articles 4, alinéa 2, et 11 de la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale 
dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont abrogés.  
Art. 25. § 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Celle-ci a lieu au plus tard le dernier jour 
du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. 
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er, 11 et 25 entrent en vigueur le jour de la publication de la loi 
au Moniteur belge.  
§ 2. Pendant une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, les médiateurs peuvent recevoir un 
agrément temporaire des instances reconnues par la commission visée à l'article 11. Cet agrément temporaire 
remplace l'agrément de la commission visée à l'article 11 et est valable pour une période de deux années à dater 
du jour où il est octroyé. 
Dès sa constitution, la commission reconnaît les instances qui peuvent accorder un agrément temporaire. Peuvent 
faire l'objet d'une reconnaissance les instances qui le sollicitent et dont la commission estime qu'elles présentent 
des garanties suffisantes pour agréer uniquement des médiateurs qui répondent aux conditions prévues à l'article 
10. 
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. 
Donné à Bruxelles, le 21 février 2005.ALBERT 
Par le Roi : 
La Ministre de la Justice, 
Mme L. ONKELINX 
Scellé du sceau de l'Etat : 
La Ministre de la Justice, 
Mme L. ONKELINX 
_______ 
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Příloha č.3: návrh českého zákona o mediaci v netrestních věcech a změně 
některých zákonů 
 

N á v r h 
ZÁKON 

ze dne ……2009, 
o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
ČÁST PRVNÍ 

Mediace v netrestních věcech 
§ 1 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 
výkon a účinky mediace v netrestních věcech, a to i ve věcech s přeshraničním prvkem (dále 
jen „mediace“). 
(2) Tento zákon dále upravuje 
a) vznik práva vykonávat činnost registrovaného mediátora, 
b) práva a povinnosti registrovaného mediátora, 
c) činnost hostujícího registrovaného mediátora, 
d) vedení registru mediátorů a registru mediátorů v rodinných sporech, 
e) vzdělávání žadatelů o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů 
v rodinných sporech, 
f) akreditaci vzdělávacích zařízení pro registrované mediátory, 
g) působnost Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) na úseku mediace, 
h) přestupky a správní delikty na úseku mediace. 
CELEX: 32008L0052 

§ 2 
Působnost zákona 

(1) Zákon se vztahuje na mediaci podle § 3 písm. a) a b) prováděnou v jakýchkoli 
sporech, které vznikají zejména z občanskoprávních, rodinných, pracovních, obchodních nebo 
správněprávních vztahů, pokud jiný zákon nevylučuje vyřešit spor smírem nebo dohodou. 
(2) Zákon se nevztahuje na mediaci v trestních věcech podle zákona o Probační 
a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých 
aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech. 
2 
CELEX: 32008L0052 

§ 3 
Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) mediací postup při řešení sporů za účasti jednoho nebo více registrovaných mediátorů, 
který podporuje komunikaci mezi osobami na sporu zúčastněnými (dále jen „strany 
sporu“) tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného vyřešení jejich sporu uzavřením 
mediační dohody, 
b) mediací s přeshraničním prvkem mediace, kdy má alespoň jedna ze stran sporu bydliště 
nebo se obvykle zdržuje v jiném členském státě, než kterákoli jiná strana, a to ke dni, 
k němuž strany sporu uzavřou dohodu o provedení mediace, 
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c) registrovaným mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v registru mediátorů nebo 
v registru mediátorů v rodinných sporech, 
d) hostujícím registrovaným mediátorem osoba usazená na území Evropské unie, 
členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace (dále jen „členský stát“), která vykonává v jiném členském státě činnost 
srovnatelnou s činností registrovaného mediátora a má v úmyslu dočasně nebo 
příležitostně vykonávat činnost registrovaného mediátora na území České republiky, a 
která je zapsána v registru mediátorů nebo v registru mediátorů v rodinných sporech, 
e) rodinným sporem řízení ve věcech výchovy a výživy nezletilého dítěte a styku rodičů, 
prarodičů a sourozenců s ním, 
f) dohodou o provedení mediace písemná dohoda mezi stranami sporu a nejméně jedním 
registrovaným mediátorem o provedení mediace, 
g) mediační dohodou písemná dohoda stran sporu upravující mezi nimi práva a povinnosti, 
uzavřená před registrovaným mediátorem. 
CELEX: 32008L0052 

§ 4 
Zahájení mediace 

(1) Před zahájením mediace je registrovaný mediátor povinen poučit strany sporu 
o svém postavení při řešení sporu, o účelu a zásadách mediace, o účincích dosažené mediační 
dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně za mediaci a o nákladech mediace. 
(2) Mediace je zahájena uzavřením dohody o provedení mediace. 
(3) Dohoda o provedení mediace musí být písemná a musí obsahovat minimálně 
a) označení stran sporu2), 
b) jméno, příjmení a sídlo registrovaného mediátora, 
c) vymezení předmětu sporu, který je předmětem mediace, 
2) § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
d) výši odměny a náhrad registrovaného mediátora za provedenou mediaci nebo způsob 
jejího určení, 
e) dobu, na kterou je dohoda o provedení mediace uzavřena, nebo informaci, že dohoda 
o provedení mediace je uzavřena na dobu neurčitou. 
(4) Po dobu mediace, nejvýše však jeden rok, neběží v předmětu mediace promlčecí doba 
ani lhůta pro zánik práva. Tyto lhůty neběží ani je-li mediace vedena v jiném členském státu 
dle právních předpisů tohoto členského státu a promlčecí doba či lhůta pro zánik práva dle 
těchto předpisů v předmětu mediace neběží, nejvýše však po dobu jednoho roku. 
CELEX: 32008L0052 

§ 5 
Role soudu v mediaci 

(1) Pokud již bylo zahájeno řízení před soudem, soud řízení z důvodu provedení mediace 
na návrh všech účastníků řízení nebo s jejich souhlasem přeruší. Soud určí lhůtu, na kterou je 
řízení přerušeno, nejdéle však na 1 rok, a ustanoví registrovaného mediátora. 
(2) Shodnou-li se účastníci řízení na osobě registrovaného mediátora, ustanoví soud pro 
vedení mediace tuto osobu. Je-li předmětem řízení rodinný spor, může soud v případě, že se 
účastníci neshodnou na osobě registrovaného mediátora v rodinných sporech, ustanovit pro 
vedení mediace pouze osobu zapsanou v registru mediátorů v rodinných sporech. 
(3) Je-li to účelné, může soud v rodinných sporech účastníkům řízení nařídit první 
schůzku u registrovaného mediátora v rodinných sporech. Nařídí-li soud takto první schůzku, 
přeruší řízení z důvodu provedení mediace nejvýše na dobu tří měsíců. Tím není dotčeno 
právo soudu nařídit předběžné opatření. První schůzku však nelze nařídit po dobu platnosti 
předběžného opatření podle § 76b občanského soudního řádu. 
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(4) Doba, na kterou soud řízení přeruší, začíná běžet od právní moci usnesení o přerušení 
řízení a jejím uplynutím soud v řízení pokračuje, aniž by o tom vydal rozhodnutí. 
(5) Soud vyrozumí ustanoveného registrovaného mediátora o jeho ustanovení, o právní 
moci usnesení o přerušení řízení z důvodu provedení mediace a o lhůtě, na kterou bylo soudní 
řízení přerušeno. 
(6) Po skončení soudem nařízené první schůzky předloží registrovaný mediátor soudu 
dohodu o provedení mediace nebo soud informuje, že k uzavření dohody o provedení mediace 
nedošlo. Zároveň soudu předloží vyúčtování své odměny za tuto první schůzku se stranami 
sporu; soud následně rozhodne o odměně registrovaného mediátora za první schůzku. 
(7) Pokud není mediace ukončena ve lhůtě, na kterou bylo soudní řízení přerušeno, 
předloží registrovaný mediátor soudu stanovisko, ve kterém uvede důvody pro další přerušení 
řízení. Toto stanovisko doručí soudu nejpozději 15 dnů před uplynutím lhůty stanovené 
soudem v usnesení o přerušení řízení. 
(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se uplatní přiměřeně, i pokud je spor veden před správním 
orgánem. 
CELEX: 32008L0052 

§ 6 
Odmítnutí mediace 

(1) Registrovaný mediátor je oprávněn odmítnout své ustanovení, byla-li první schůzka u 
něj nařízena stranám sporu soudem, jen jestliže 
a) některá strana sporu neposkytuje k provedení mediace potřebnou součinnost, nebo 
b) pro to má jiné závažné důvody. 
(2) Registrovaný mediátor je povinen odmítnout své ustanovení, je-li mu známo, že jsou 
tu důvody, pro které by byl povinen již zahájenou mediaci ukončit. 
(3) Registrovaný mediátor je povinen zahájenou mediaci ukončit, jestliže 
a) jedné ze stran sporu v téže věci nebo ve věci, která souvisí s předmětem sporu, 
poskytuje nebo již poskytl právní služby či psychologické poradenství, 
b) se zřetelem na jeho poměr k věci nebo ke stranám sporu je tu důvod pochybovat o jeho 
nepodjatosti nebo nestrannosti, 
c) informace, kterou má o některé ze stran mediace, by mohla ohrozit jeho nezávislost 
nebo nestrannost, 
d) dojde k narušení nezbytné důvěry mezi ním a některou ze stran sporu, nebo 
e) dojde k pozastavení jeho oprávnění vykonávat činnost registrovaného mediátora nebo 
k jeho vyškrtnutí z registru mediátorů. 

§ 7 
Ukončení mediace 

(1) Mediace končí dnem 
a) uzavření mediační dohody, 
b) doručení písemného prohlášení registrovaného mediátora všem stranám sporu, že 
mediace je ukončena z některého důvodu uvedeného v § 6 odst. 3, 
c) doručení písemného prohlášení strany sporu registrovanému mediátorovi, že 
v mediaci nebude nadále pokračovat, nebo 
d) uplynutí doby stanovené v dohodě o provedení mediace. 
(2) Dojde-li k ukončení mediace písemným prohlášením strany sporu, informuje o této 
skutečnosti registrovaný mediátor ostatní strany sporu. 
(3) Pokud bylo soudní či správní řízení přerušeno z důvodu provedení mediace, 
registrovaný mediátor informuje bez zbytečného odkladu příslušný soud či správní orgán 
o způsobu, důvodech a datu ukončení mediace, a skončila-li mediace uzavřením mediační 
dohody, předloží mu zároveň mediační dohodu. 

§ 8 
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Mediační dohoda 
(1) Mediační dohoda je uzavřena podpisem všech stran sporu, jejichž práva a povinnosti 
upravuje a podpisem registrovaného mediátora, kterým se stvrzuje, že dohoda byla uzavřena 
v rámci mediace. 
5 
(2) Jestliže má být mediační dohoda podkladem pro výkon rozhodnutí či nařízení exekuce, 
musí 
a) o ní být následně sepsán notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, 
nebo 
b) být schválena soudem jako smír. 
CELEX: 32008L0052 

§ 9 
Výkon činnosti registrovaného mediátora 
(1) Registrovaný mediátor je povinen 
a) vykonávat svou činnost osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí, 
b) respektovat názory stran sporu a navrhovat jim možná řešení sporu, vytvářet podmínky 
pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou 
stran, 
c) bez zbytečného odkladu informovat strany sporu o všech skutečnostech, pro které by byl 
povinen již zahájenou mediaci ukončit, pokud by se zřetelem na jeho poměr k věci nebo 
ke stranám sporu mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo nestrannosti, 
d) stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami sporu v rámci 
mediace. 
(2) Registrovaný mediátor nesmí 
a) jakýmkoliv způsobem sám o sporu rozhodovat nebo nutit strany sporu, aby přijaly jím 
navrhované řešení, 
b) ve sporu, ve kterém vede nebo vedl mediaci, poskytovat právní služby pouze jedné ze 
stran sporu, i když je jinak k poskytování právních služeb podle jiného právního 
předpisu oprávněn, 
c) vést mediaci mezi stranami sporu, kterým ve stejné věci v minulosti poskytoval právní 
služby nebo psychologické poradenství. 

§ 10 
Povinnost mlčenlivosti registrovaného mediátora 

(1) Registrovaný mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí z registru mediátorů 
nebo z registru mediátorů v rodinných sporech. 
(2) Listiny předložené v mediačním řízení některou ze stran sporu nebo sdělení učiněná 
v tomto řízení některou ze stran sporu nelze použít jako důkazní prostředek v občanském 
soudním řízení, správním řízení nebo rozhodčím řízení bez souhlasu strany sporu, která 
předložila příslušnou listinu nebo učinila příslušné sdělení; to neplatí v případě sporu 
plynoucího z výkonu dohledové činnosti ministerstva mezi registrovaným mediátorem 
a ministerstvem a u listin a sdělení, které již byly dříve jako důkazní prostředky v řízení 
použity. 
 (3) Povinnosti mlčenlivosti mohou registrovaného mediátora zprostit pouze všechny 
strany sporu společným prohlášením. Smrtí nebo zánikem některé ze stran sporu přechází 
právo zprostit registrovaného mediátora mlčenlivosti na jejího právního nástupce. 
(4) Povinností mlčenlivosti není registrovaný mediátor vázán 
a) v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li 
předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti registrovaného mediátora mezi ním a 
stranou nebo stranami sporu anebo jejich právními nástupci, 
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b) v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li 
předmětem řízení spor plynoucí z výkonu dohledové činnosti ministerstva mezi 
registrovaným mediátorem a ministerstvem, 
c) pro účely trestního řízení. 
(5) Povinnosti mlčenlivosti se registrovaný mediátor nemůže dovolávat vůči ministerstvu 
při výkonu dohledu nad činností registrovaného mediátora. 
(6) Povinnost mlčenlivosti registrovaného mediátora se vztahuje obdobně též 
a) na jeho zaměstnance, jakož i na jiné osoby, které se s registrovaným mediátorem 
podílejí na zajištění průběhu mediace, 
b) na zaměstnance ministerstva při výkonu dohledu nad činností registrovaného mediátora. 
(7) Ten, kdo je mediátorem dle právních předpisů jiného členského státu, nesmí být nucen 
porušit povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je mu uložena právními předpisy členského 
státu, na jejichž základě poskytuje své služby. 
CELEX: 32008L0052 

§ 11 
Odpovědnost za škodu 

(1) Registrovaný mediátor odpovídá stranám sporu za škodu, kterou jim způsobil 
porušením právní povinnosti v souvislosti s výkonem mediace. Registrovaný mediátor 
odpovídá za škodu i tehdy, byla-li škoda způsobena při výkonu mediace osobou, kterou použil 
k plnění svých úkolů; případná odpovědnost této osoby podle jiných právních předpisů tím 
není dotčena. 
(2) Registrovaný mediátor se odpovědnosti za škodu zprostí, jen když prokáže, že škodě 
nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které je po něm možné požadovat. 

§ 12 
Odměna a náhrada nákladů registrovaného mediátora 
(1) Registrovaný mediátor má právo na odměnu za provedenou mediaci a na náhradu 
hotových výdajů, které účelně vynaložil v rámci mediace. Těmito hotovými výdaji jsou 
zejména cestovní výdaje, poštovné, náklady na pořízení opisů a fotokopií. Registrovaný 
mediátor má právo požadovat od stran sporu přiměřenou zálohu na odměnu a náhradu 
hotových výdajů. 
(2) Není-li v dohodě o provedení mediace dohodnuto jinak, hradí strany sporu odměnu 
registrovaného mediátora a náhradu jeho hotových výdajů rovným dílem. Nařídí-li soud první 
schůzku u registrovaného mediátora, hradí stát registrovanému mediátorovi odměnu za první 
schůzku stran sporu s registrovaným mediátorem, a to v rozsahu nejvýše tří hodin. Výše 
odměny v těchto případech je stanovena prováděcím právním předpisem. 
(3) Je-li registrovaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně 
a k náhradě hotových výdajů rovněž částka odpovídající této dani, kterou je registrovaný 
mediátor povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

§ 13 
Označení registrovaný mediátor 

Registrovaný mediátor je oprávněn při výkonu mediační činnosti používat označení 
„registrovaný mediátor“. Označení „registrovaný mediátor“, ani od něho odvozené tvary slov, 
není oprávněna používat jiná osoba. 

§ 14 
Dohled nad činností registrovaného mediátora 

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad činností registrovaného mediátora, zejména 
prověřuje dodržování povinností stanovených tímto zákonem registrovanému mediátorovi. 
Ministerstvo provádí dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických 
osob a státních orgánů. 
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(2) Při výkonu dohledu je ministerstvo oprávněno 
a) nahlížet do listin předložených v rámci mediace a dalších podkladů souvisejících s věcí, 
která je předmětem dohledu, 
b) požadovat předložení dohody o provedení mediace a mediační dohody, 
c) požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření registrovaného mediátora k věci, 
která je předmětem dohledu, 
d) požadovat ústní vysvětlení registrovaného mediátora k věci, která je předmětem 
dohledu, pokud písemné vyjádření není nutné nebo je nedostatečné. 
(3) Registrovaný mediátor je povinen ministerstvu při výkonu dohledu poskytnout 
požadovanou součinnost tím, že 
a) zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem listiny a další podklady, o které bude požádán, 
b) poskytne písemné vyjádření, 
c) se dostaví na předvolání k podání ústního vysvětlení. 

 
Oprávnění vykonávat činnost registrovaného mediátora 

§ 15 
Poskytovat služby registrovaného mediátora je oprávněna pouze osoba zapsaná v registru 
mediátorů nebo v registru mediátorů v rodinných sporech, pokud jí nebylo oprávnění 
poskytovat služby registrovaného mediátora pozastaveno. 

§ 16 
(1) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše na žádost do registru mediátorů nebo do 
registru mediátorů v rodinných sporech fyzickou osobu, která 
a) je plně způsobilá k právním úkonům, 
b) je bezúhonná, 
c) získala vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v České republice, nebo která 
získala vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo 
které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu, 
d) je odborně způsobilá podle § 25, 
e) nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta z registru mediátorů nebo 
z registru mediátorů v rodinných sporech postupem podle § 21 odst. 3, 
f) uhradila ministerstvu správní poplatek za žádost o zápis do registru mediátorů nebo 
do registru mediátorů v rodinných sporech podle jiného právního předpisu3). 
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen 
a) pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
b) pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem registrovaného mediátora. 
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si ministerstvo vyžádá výpis 
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z 
evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

§ 17 
(1) V žádosti o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných 
sporech žadatel uvede 
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu, která má být jeho 
sídlem, 
b) adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je odlišná od adresy 
trvalého pobytu nebo od adresy sídla, popřípadě elektronickou adresu pro doručování 
písemností, 
c) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronickou adresu, adresu dalšího místa výkonu 
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činnosti odlišnou od adresy sídla), pokud je žadatel požaduje uvést v registru mediátorů 
nebo v registru mediátorů v rodinných sporech, 
d) zda požaduje zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných 
sporech, 
e) specializaci, pokud ji žadatel požaduje uvést v registru mediátorů nebo v registru 
mediátorů v rodinných sporech, 
f) jazyk, ve kterém bude mediaci poskytovat. 
(2) K žádosti o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných 
sporech musí být připojen 
a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 16 odst. 1 písm. c), 
b) osvědčení o úspěšném absolvování předepsané zkoušky u akreditovaného vzdělávacího 
zařízení ne starší než 5 let. 
(3) Seznam specializací registrovaných mediátorů, které lze uvést v registru mediátorů či 
registru mediátorů v rodinných sporech, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

§ 18 
(1) Ministerstvo na žádost vypracovanou v českém jazyce zapíše bez zbytečného odkladu 
do registru mediátorů či registru mediátorů v rodinných sporech, jako hostujícího 
registrovaného mediátora, osobu, která předloží doklad potvrzující, že je usazena v členském 
státě a v souladu s jeho právními předpisy vykonává činnost srovnatelnou s činností 
registrovaného mediátora a že jí oprávnění k výkonu této činnosti v členském státě nebylo 
odejmuto ani dočasně pozastaveno. 
(2) V žádosti o zápis uvede tato osoba náležitosti dle § 17 odst. 1. 

§ 19 
(1) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor formuláře pro 
žádost o zápis do registru mediátorů a registru mediátorů v rodinných sporech. 
(2) Ministerstvo vydá registrovanému mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení 
o zápisu do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných sporech, které 
obsahuje jméno, příjmení registrovaného mediátora, datum jeho narození, adresu jeho 
trvalého pobytu, skutečnost, zda došlo k zápisu do registru mediátorů nebo do registru 
mediátorů v rodinných sporech a datum zápisu. 

§ 20 
(1) Oprávnění poskytovat služby registrovaného mediátora se pozastavuje dnem 
a) nabytí právní moci rozsudku, jímž se registrovaný mediátor odsuzuje k výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody, 
b) nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o pozastavení oprávnění poskytovat služby 
registrovaného mediátora, 
c) který uvede registrovaný mediátor v žádosti o pozastavení oprávnění poskytovat služby 
registrovaného mediátora. 
(2) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení oprávnění poskytovat služby 
registrovaného mediátora, pokud bylo proti registrovanému mediátorovi 
a) zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní 
moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, 
b) zahájeno řízení o způsobilosti registrovaného mediátora k právním úkonům, a to nejdéle 
do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo 
c) na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost 
srovnatelnou s činností registrovaného mediátora, je-li registrovaným mediátorem 
hostující registrovaný mediátor, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci 
rozhodnutí, kterým se toto řízení končí. 
(3) Ministerstvo zruší rozhodnutí dle odstavce 2, pominou-li okolnosti, pro něž bylo 
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vydáno. 
(4) Pozastavení oprávnění poskytovat služby registrovaného mediátora zaniká dnem, kdy 
a) osoba, jíž bylo pozastaveno oprávnění poskytovat službu registrovaného mediátora dle 
odstavce 1 písm. a), vykonala nepodmíněný trest, který jí byl uložen, 
b) nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení pozastavení oprávnění poskytovat služby 
registrovaného mediátora na základě rozhodnutí ministerstva dle odstavce 2, 
c) registrovaný mediátor, kterému bylo oprávnění poskytovat služby registrovaného 
mediátora pozastaveno na žádost, podá žádost o obnovení tohoto oprávnění. 
(5) Pokud bylo soudem ustanovenému registrovanému mediátorovi pozastaveno 
oprávnění vykonávat činnost registrovaného mediátora, je soud povinen ustanovit bez 
odkladu jiného registrovaného mediátora na návrh účastníků řízení. 
(6) Registrovaný mediátor je povinen ministerstvu oznámit veškeré skutečnosti, které 
jsou, nebo by mohly být, důvodem k pozastavení oprávnění poskytovat služby registrovaného 
mediátora, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl. 

§ 21 
(1) Ministerstvo vyškrtne registrovaného mediátora z registru mediátorů nebo 
z registru mediátorů v rodinných sporech, pokud 
a) registrovaný mediátor zemřel, a to ke dni jeho úmrtí, 
b) byl registrovaný mediátor prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého, 
c) byl registrovaný mediátor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost 
k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl 
způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním 
úkonům omezena, 
d) registrovaný mediátor, kterému bylo oprávnění poskytovat služby registrovaného 
mediátora pozastaveno na žádost, nepodá žádost o obnovení oprávnění do dvou let od 
pozastavení oprávnění poskytovat služby registrovaného mediátora, 
e) registrovaný mediátor podal ministerstvu písemnou žádost o vyškrtnutí z registru 
mediátorů nebo z registru mediátorů v rodinných sporech, a to k poslednímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena, 
f) hostujícímu registrovanému mediátorovi bylo jiným členským státem odejmuto 
oprávnění vykonávat činnost srovnatelnou s činností registrovaného mediátora, a to ke 
dni právní moci tohoto rozhodnutí, 
g) byl do registru mediátorů či registru mediátorů v rodinných sporech zapsán, ačkoliv 
nesplňuje některou z podmínek pro zápis. 
(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí registrovaného mediátora z registru mediátorů 
a z registru mediátorů v rodinných sporech, pokud registrovaný mediátor přestal splňovat 
podmínku bezúhonnosti, nejde-li o hostujícího registrovaného mediátora. 
(3) Ministerstvo může rozhodnout o vyškrtnutí registrovaného mediátora z registru 
mediátorů a z registru mediátorů v rodinných sporech, pokud registrovaný mediátor 
závažným způsobem nebo i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně porušil 
povinnosti stanovené registrovanému mediátorovi tímto zákonem. 
(4) Pokud byl soudem ustanovený registrovaný mediátor vyškrtnut z registru mediátorů 
nebo z registru mediátorů v rodinných sporech, je soud povinen ustanovit bez odkladu jiného 
registrovaného mediátora na návrh účastníků řízení. 

 
 

Registr mediátorů a registr mediátorů v rodinných sporech 
§ 22 

(1) Registr mediátorů a registr mediátorů v rodinných sporech vede ministerstvo. 
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(2) Do registru mediátorů a do registru mediátorů v rodinných sporech se u každé 
zapisované osoby zapisují údaje, které je žadatel o zápis povinen uvést v žádosti o zápis do 
registru mediátorů či do registru mediátorů v rodinných sporech. Dále se zapisuje 
a) den zápisu do registru mediátorů, 
b) den pozastavení oprávnění vykonávat činnost registrovaného mediátora a důvod tohoto 
pozastavení. 
(3) Sídlem registrovaného mediátora je adresa zapsaná v registru mediátorů nebo 
v registru mediátorů v rodinných sporech. Registrovaný mediátor je povinen uvést jako adresu 
svého sídla místo, kde skutečně vykonává svoji činnost. 
(4) Do registru mediátorů a do registru mediátorů v rodinných sporech se na žádost 
registrovaného mediátora zapisují další kontaktní údaje registrovaného mediátora (telefon, 
fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti). 
(5) V registru mediátorů a v registru mediátorů v rodinných sporech se osoby 
registrovaných mediátorů a hostujících registrovaných mediátorů zapisují v abecedním 
pořadí. 
(6) Údaje v registru mediátorů a v registru mediátorů v rodinných sporech jsou veřejné, 
s výjimkou údajů o datu narození a adrese trvalého pobytu. Ministerstvo veřejné údaje 
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dojde-li k zániku pozastavení oprávnění 
poskytovat služby registrovaného mediátora, přestane být veřejně přístupným údaj o dni a 
důvodu pozastavení tohoto oprávnění. 

§ 23 
Registrovaný mediátor je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 8 dnů, veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v registru mediátorů 
a v registru mediátorů v rodinných sporech. Ministerstvo zapíše tyto změny do registru 
mediátorů a do registru mediátorů v rodinných sporech neprodleně. 

 
Vzdělávání 

§ 24 
(1) Vzdělávání žadatelů o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů 
v rodinných sporech poskytuje podle tohoto zákona pouze právnická nebo fyzická osoba, 
které byla udělena akreditace podle tohoto zákona (dále jen ,,akreditované vzdělávací 
zařízení“). 
(2) Akreditované vzdělávací zařízení poskytuje vzdělávání v souladu se vzdělávacím 
programem, který schvaluje ministerstvo. 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a náležitosti vzdělávacího programu. 

§ 25 
(1) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o úspěšném složení předepsané 
zkoušky u akreditovaného vzdělávacího zařízení po absolvování povinného vzdělávání. 
(2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) obsah a náležitosti zkoušek registrovaných mediátorů, 
b) náležitosti zkušební řádu akreditovaného vzdělávacího zařízení, 
c) obsahové náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, 
d) obsahové náležitosti osvědčení o úspěšném absolvování předepsané zkoušky. 

§ 26 
Náklady na vzdělávání žadatele o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů 
v rodinných sporech, jakož i další náklady spojené se získáním odborné způsobilosti nese 
žadatel o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných sporech. 

Akreditace vzdělávacího zařízení 
§ 27 

(1) Ministerstvo akredituje pro účely tohoto zákona vzdělávací zařízení na základě 
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písemné žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen ,,žadatel o akreditaci“) a za podmínek 
stanovených tímto zákonem. 
(2) Žádost o akreditaci vzdělávacího zařízení obsahuje 
a) jméno a příjmení žadatele o akreditaci, datum jeho narození, místo jeho trvalého pobytu, 
místo výkonu činnosti, pokud se liší od místa trvalého pobytu, a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, je-li žadatelem o akreditaci fyzická osoba, 
b) název nebo obchodní firmu žadatele o akreditaci, jeho identifikační číslo nebo obdobný 
údaj a adresu sídla, je-li žadatelem o akreditaci právnická osoba, 
c) adresu pro doručování žadatele o akreditaci, je-li odlišná od místa trvalého pobytu nebo 
od sídla žadatele o akreditaci, popřípadě elektronickou adresu pro doručování 
písemností. 
(3) K žádosti o akreditaci žadatel o akreditaci připojí 
a) oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb podle jiného právního předpisu, 
b) vzdělávací program. 
(4) Vzdělávací program se předkládá samostatně pro obecnou a pro zvláštní část 
základního kurzu a kurzu pro mediátory v rodinných sporech. 
(5) Podání žádosti o akreditaci vzdělávacího zařízení podléhá správnímu poplatku. 
Ministerstvo vyzve žadatele, současně s předložením žádosti, k zaplacení správního poplatku 
podle jiného právního předpisu3) a určí lhůtu k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu 
byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku. Řízení o žádosti ministerstvo usnesením 
zastaví, jestliže žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v 
řízení povinen. 
(6) Žádost o akreditaci se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden 
v prováděcím právním předpise. 

§ 28 
(1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let. Akreditace se prokazuje osvědčením vydaným 
ministerstvem. Obsahové náležitosti osvědčení o udělení akreditace stanoví prováděcí právní 
předpis. 
(2) Před uplynutím lhůty, na kterou byla akreditace udělena, může akreditované 
vzdělávací zařízení požádat o její obnovení. Obsahové náležitosti žádosti o obnovení 
akreditace stanoví prováděcí právní předpis. 
(3) Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. 
(4) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže 
a) žadatel o akreditaci k žádosti nepřipojil doklady podle § 27 odst. 3, 
b) žadatel o akreditaci v žádosti uvedl nesprávné nebo neúplné údaje a ve lhůtě stanovené 
ministerstvem je neopravil nebo nedoplnil, nebo 
c) v posledních 5 letech před podáním žádosti byla žadateli o akreditaci akreditace 
odejmuta podle § 29 odst. 2 nebo 3. 

§ 29 
(1) Ministerstvo provádí dohled nad činností akreditovaných vzdělávacích zařízení 
při uskutečňování vzdělávacích programů. 
(2) Zjistí-li ministerstvo závažné nebo opakované nedostatky v činnosti akreditovaného 
vzdělávacího zařízení, nebo zjistí-li, že akreditované vzdělávací zařízení nedodržuje 
schválený vzdělávací program, vyzve akreditované vzdělávací zařízení, aby ve stanovené 
lhůtě zjednalo nápravu. Nezjedná-li akreditované vzdělávací zařízení ve stanovené lhůtě 
nápravu, ministerstvo mu akreditaci odejme. 
(3) Ministerstvo akreditaci odejme i v případě, že 
a) na straně akreditovaného vzdělávacího zařízení nastanou takové okolnosti, které by 
odůvodňovaly neudělení akreditace podle § 28 odst. 4, nebo 
b) o to akreditované vzdělávací zařízení požádá. 
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§ 30 
(1) Akreditované vzdělávací zařízení je povinno neprodleně písemně informovat 
ministerstvo o všech změnách týkajících se identifikačních údajů akreditovaného 
vzdělávacího zařízení nebo o změnách ve vzdělávacím programu. 
(2) Akreditované vzdělávací zařízení má povinnost 
a) vést evidenci a po dobu 5 let uchovávat doklady o absolvování základního kurzu a kurzu 
pro mediátory v rodinných sporech, 
b) vést evidenci a po dobu 5 let uchovávat přihlášky ke zkoušce včetně jejich příloh, 
protokoly o průběhu zkoušky a vydaná osvědčení. 

§ 31 
(1) Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
akreditovaných vzdělávacích zařízení v abecedním pořadí. 
(2) Do seznamu akreditovaných vzdělávacích zařízení se u každé osoby zapisuje 
a) jméno, příjmení, místo výkonu činnosti, jde-li o fyzickou osobu, 
b) název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla, jde-li 
o právnickou osobu, 
c) den, kdy byla akreditace udělena nebo obnovena. 

§ 32 
Působnost ministerstva 

Ministerstvo 
a) vede registr mediátorů, registr mediátorů v rodinných sporech a seznam akreditovaných 
vzdělávacích zařízení, 
b) zapisuje žadatele do registru mediátorů a do registru mediátorů v rodinných sporech, 
pozastavuje oprávnění poskytovat služby registrovaného mediátora, vyškrtává 
registrovaného mediátora z registru mediátorů nebo z registru mediátorů v rodinných 
sporech, 
c) vydává registrovanému mediátorovi potvrzení o zápisu do registru mediátorů 
nebo do registru mediátorů v rodinných sporech, 
d) vykonává dohled nad činností registrovaného mediátora a nad činností akreditovaných 
vzdělávacích zařízení, 
e) zveřejňuje seznam specializací registrovaných mediátorů, zveřejňuje formuláře pro 
žádost o zápis do registru mediátorů a registru mediátorů v rodinných sporech, 
f) zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího registrovaného mediátora a 
o opatřeních trestněprávní či správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných 
členských států, 
g) zveřejňuje soubor zkušebních otázek pro písemnou a ústní část zkoušky a seznam 
doporučené literatury, 
h) jmenuje předsedy a členy zkušební komise, 
i) akredituje vzdělávací zařízení a odejímá akreditaci vzdělávacímu zařízení. 

§ 33 
Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) použije označení „registrovaný mediátor“ nebo z něho odvozené tvary slov, přestože 
registrovaným mediátorem není, 
b) poruší svou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které vyšly najevo v průběhu 
mediace, je-li osobou, na niž se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle § 10 odst. 6, 
c) vystupuje jako akreditované vzdělávací zařízení, přestože akreditaci podle tohoto 
zákona nezískala nebo jí byla odejmuta. 
(2) Registrovaný mediátor se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší svou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které vyšly najevo v průběhu 
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mediace, 
b) neoznámí ministerstvu skutečnosti, které jsou nebo by mohly být důvodem 
k pozastavení oprávnění poskytovat služby registrovaného mediátora. 
(3) Za přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. 

§ 34 
Správní delikty právnických osob 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
a) použije označení „registrovaný mediátor“ nebo z něho odvozené tvary slov, 
16 
b) vystupuje jako akreditované vzdělávací zařízení, přestože akreditaci podle tohoto 
zákona nezískala nebo jí byla odejmuta. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 100 000 Kč. 

§ 35 
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, 
kdy byl spáchán. 
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. 
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické 
osoby. 
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, 
ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 
(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle jiného právního 
předpisu. 

§ 36 
Závěrečná ustanovení 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 12 odst. 2, § 24 odst. 3, § 25 odst. 2, § 27 odst. 
6, § 28 odst. 1 a odst. 2. 

ČÁST DRUHÁ 
Změna občanského soudního řádu 

§ 37 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona 
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., 
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona 
č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., 
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona 
č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., 
zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona 
č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona 
č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., 
zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního 
4) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

17 
soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona 
č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona 
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č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., 
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., 
zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona 
č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 
zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona 
č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., 
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., 
zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb. 
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se mění takto: 
1. V § 99 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Jako soudní smír může soud schválit mediační dohodu uzavřenou před 
registrovaným mediátorem, a to i tehdy, jsou-li předmětem mediační dohody věci výchovy a 
výživy nezletilého dítěte nebo styku rodičů, prarodičů a sourozenců s ním.“. 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
2. V § 100 odstavec 3 zní: 
„(3) V řízeních ve věcech výchovy a výživy nezletilého dítěte a styku rodičů, prarodičů a 
sourozenců s ním, může soud, je-li to účelné, nařídit účastníkům řízení první schůzku u 
registrovaného mediátora v rodinných sporech. Postupuje při tom podle zvláštního právního 
předpisu62ch). 
Poznámka pod čarou č. 62 ch) zní: 
62ch) Zákona č. …/2009 Sb., o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů.“. 
3. V § 109 na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 
zní: 
„e) nařídí první schůzku u registrovaného mediátora v řízení ve věcech výchovy a výživy 
nezletilého dítěte a styku rodičů a prarodičů s ním podle zvláštního právního předpisu 62ch).“. 
18 
4. V § 110 odstavec 2 zní: 
„(2) Soud na návrh účastníků řízení nebo s jejich souhlasem přeruší řízení z důvodu provedení 
mediace. Postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu62ch).“. 
5. V § 111 odstavec 3 zní: 
„(3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí tří 
měsíců. S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh pokračovat v řízení i před uplynutím 
této lhůty, jsou-li pro to závažné důvody. Není-li návrh na pokračování řízení, které bylo 
přerušeno dle § 110 odst. 1, podán do jednoho roku soud řízení zastaví. Jestliže je řízení 
přerušeno podle § 110 odst. 2, soud s ohledem na povahu daného řízení pravidelně zjišťuje 
stav provedení mediace.“. 
6. V § 114b odst. 1, § 153a odst. 2 a § 153b odst. 3 se slova „§ 99 odst. 1 a 2“ nahrazují 
slovy „§ 99 odst. 1 a 3“. 

ČÁST TŘETÍ 
Změna živnostenského zákona 

§ 38 
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V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 38/1994 
Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 
286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona 
č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., 
zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 
123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., 
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 
Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 
120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., 
zákona č. 281/2002 Sb, zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 
Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 
167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., 
zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 
189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní: 
„k) registrovaných mediátorů10c). 

-------------------------------- 
10c) 

Zákon č. …/2009 Sb., o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů.“. 
19 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o správních poplatcích 

§ 39 
V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona 
č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona 
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., 
zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona 
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., 
zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona 
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., 
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 140/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. 
a zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 312/08, se v položce 10 doplňují písmena 
f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 9b znějí: 
„f) Přijetí žádosti o zápis do registru mediátorů nebo do registru mediátorů v rodinných 
sporech Kč 5 000 
g) Přijetí žádosti o udělení akreditace vzdělávacího zařízení 9b) Kč 10 000 
-------------------------------- 
9b) Zákon č. …/2009 Sb., o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů.“. 

ČÁST PÁTÁ 
Změna exekučního řádu 

§ 40 
V § 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád), se na konci textu odstavce 2 doplňují slova: „a činnost registrovaného mediátora podle 
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zvláštního právního předpisu1)“. 
Poznámka pod čarou č. 1) zní: 
„1) Zákon č. …/2009 Sb., o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů.“. 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou 1a), a to včetně 
odkazů na poznámku pod čarou. 

 
ČÁST ŠESTÁ 

Změna notářského řádu 
§ 41 

V § 5 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), se na konci 
textu odstavce 2 doplňují slova „a činnost registrovaného mediátora podle zvláštního 
předpisu2a)“. 
Poznámka pod čarou č. 2a) zní: 
„ 2a) Zákon č. …/2009 Sb., o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů.“. 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a) se označuje jako poznámka pod čarou 2b), a to včetně 
odkazů na poznámku pod čarou. 

ČÁST SEDMÁ 
Účinnost 

§ 42 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení § 24 až 31, 
§ 32 písm. a), d), g) až i) a ustanovení § 36, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010. 
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Příloha č.4: italská legislativní úprava mediace v netrestní oblasti  

a) text zmocňovacího zákona z 18.6.2009 (resp. jeho čl. 60, který se týká 
mediace)227

Legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività nonché in materia di processo civile" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95) 

 

Art. 60. 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in 
ambito civile e commerciale. 

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie 
civili e commerciali) 

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa 
comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il 
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal 
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi 
alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il 
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati 
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni 
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di 
quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e 
criteri direttivi: 

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie 
su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, 
stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso 
l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni 
caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato 
«Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione 
ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali 
organismi nel medesimo Registro; 

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano 
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; 

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i 
tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del 
personale degli stessi consigli; 

                                                 
227 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm [cit. 2010-01-12] 
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f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto 
nel Registro; 

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di 
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel 
Registro; 

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il 
servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; 

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di 
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono 
previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a 
quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; 

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano 
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata 
raggiunta la conciliazione tra le parti; 

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del 
giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli 
organismi di conciliazione; 

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al 
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a 
decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza 
annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; 

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente 
al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice 
possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo 
successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al 
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 
del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di 
un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i 
quattro mesi; 

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da 
garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle 
sue funzioni; 

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione 
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca 
giudiziale. 
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b) návrh legislativního dekretu o mediaci občansko- a obchodněprávních sporů 
završené konciliací z 28.10.2009228

 
   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della 
Costituzione; Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo 
in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, Vista la 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a 
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, [omissis] Vista la 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro della giustizia; EMANA 
il seguente decreto legislativo  
Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
Art.1 (Definizioni)  
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:  
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad 
assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di 
una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;  
b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione;  
c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, 
privo dell'autorita' di imporre alle parti una soluzione della controversia;  
d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della 
giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al'emanazione di tale 
decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 
2004, n. 222.    
Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione )  
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e 
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.  
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle 
controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.  
 
Capo II 
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE     
Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)  
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. 
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi 
dell'articolo 9, nonché modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e 
l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.  
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.  
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento 
dell'organismo.    
Art. 4 (Accesso alla mediazione)  
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata 
mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla 
stessa controversia, la mediazione si volge davanti all'organismo presso il quale e' stata 
presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data 
della ricezione della comunicazione.  

                                                 
228 http://www.mediatori-civili.com/viewtopic.php?f=2&t=4 [cit. 2010-01-12] 
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2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.  
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato e' tenuto, nel primo 
colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilita' di avvalersi del procedimento di 
mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 
e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullita' del 
contratto concluso con l'assistito. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto 
dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che 
verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facolta' di chiedere la 
mediazione.   
Art. 5 (Condizione di procedibilita' e altri rapporti con il processo)   
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e da 
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, 
bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto 
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di 
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve 
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente 
depositato e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove 
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo 
la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la 
mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici 
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica 
alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo di 3 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice 
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.  
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, 
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' in 
qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve 
essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando 
tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono 
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 
6, comma 1 e, quando la mediazione non e' stata esperita, assegna contestualmente alle parti il 
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.  
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei 
provvedimenti urgenti e cautelari.  
4. I commi 1 e 2 non si applicano:  
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;  
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui 
all'articolo 667 del codice di procedura civile;  
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, 
terzo comma, del codice di procedura civile;  
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
e) nei procedimenti in camera di consiglio;  
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.  
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5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto 
ovvero lo statuto della societa' prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il 
tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il 
giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, 
comma 1. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo 
statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, 
fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono 
concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso 
organismo iscritto.  
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla 
prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di 
mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la 
domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente 
dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.  
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in 
quanto compatibili.   
Art. 6 (Durata)  
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. 
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla 
scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 
5.4  
Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)  
1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 
marzo 2001, n. 89.   
Art. 8 (Procedimento) 
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo 
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal 
deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo 
idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che 
richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo nomina uno o piu' mediatori ausiliari. 
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione.  
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione 
della controversia.  
4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi 
di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura 
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti 
agli esperti.  
Art. 9 (Dovere di riservatezza)  
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo e' tenuto all'obbligo di 
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il 
procedimento di mediazione.  
2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo 
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' 
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.   
Art. 10 (Inutilizzabilita' e segreto professionale)  
1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso 
del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo 
oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle 
stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale.  
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2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni 
conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorita' giudiziaria né davanti ad 
altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di 
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni 
dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.   
Art. 11 (Conciliazione)  
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' 
allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non e' 
raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle 
possibili conseguenze di cui all'articolo 13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della 
proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o 
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.  
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al 
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In 
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.   
3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere 
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle 
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.  
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della 
proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal 
mediatore, i quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' 
di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una 
delle parti al procedimento di mediazione.  
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata 
copia alle parti che lo richiedono.   
Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' 
contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, previo accertamento della 
regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede 
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale e' omologato 
dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.  
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per 
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.   
Art. 13 (Spese processuali)  
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto 
della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha 
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la 
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso 
periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di 
importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli 
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto 
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.  
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al 
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno 
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta 
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice 
deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al 
periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai 
procedimenti davanti agli arbitri.  



 133 

Art. 14 (Obblighi del mediatore)  
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, 
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente 
inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi 
direttamente dalle parti.  
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:  
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' 
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori 
impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;  
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio 
all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;  
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle 
norme imperative;  
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile 
dell'organismo. 
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del 
mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la 
mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.   
Art. 15 (Mediazione nell 'azione di classe) ¨ 
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la 
conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei 
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.  
Capo III  
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE   
Art. 16 (Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)  
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a 
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di 
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono 
essere iscritti nel registro.  
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione 
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che 
richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la 
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti 
del Ministro della Giustizia. Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 
223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di 
composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.  
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il 
Ministero 
della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali 
variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente 
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da 
assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al 
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi 
costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.  
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla 
sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal 
Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono 
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nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Ministero 
della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza.  
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'albo dei formatori 
per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attivita' di formazione. Con lo 
stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di 
formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione 
professionale.  
Art. 17 (Regime fiscale. Indennita')  
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge 18 giugno 2009, n. 69, le 
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra 
le finalita' del Ministero della Giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo 
Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 lettera b) 
del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, in data 
30 luglio 2009, n. 127.  
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti 
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.  
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 
euro.  
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:  
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici e il 
criterio di calcolo;  
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle, delle indennita' proposte dagli organismi costituiti 
da enti privati;  
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque percento, 
nell'ipotesi di successo della mediazione;  
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione 
di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.  
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 
2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennita' spettante all'organismo di 
conciliazione. A tal fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo di conciliazione 
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere 
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilita', se 
l'organismo di conciliazione lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la 
veridicita' di quanto dichiarato.  
6. Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, provvede al 
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' 
di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il 
decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita' spettanti agli organismi pubblici di 
conciliazione, in modo da coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei soggetti 
aventi iritto all'esonero. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in 
relazione alla ariazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 11,7 
mlioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione 
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della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) 
del ecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.   
Art. 18 (Organismi presso a tribunali)  
1 I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, 
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente 
del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a 
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.   
Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di 
commercio)  
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro 
competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, 
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. Gli 
organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai 
decreti di cui all'articolo 16.  
CAPO IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA 
Art. 20 (Credito d'imposta) 1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a 
svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato 
all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto 
disposto dai commi 2 e 3. 2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota 
del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, 
destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta 
di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo 
decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di 
ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti 
dell'importo indicato al comma 1.  
3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta 
spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e 
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi 
importi a ciascuno comunicati.  
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei 
redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al 
comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro 
autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a 
rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del 
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non 
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il 
Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente 
all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 
"Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  
Art. 21 
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(Informazioni al pubblico) 
1 . Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la 
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via 
internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a 
svolgerlo. 
 
CAPO V 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
Art. 22 
(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio  e di finanziamento del terrorismo)  
1 . All'articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo 
il numero 5) e' aggiunto il seguente: "6) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 
giugno 2009, n. 69;".  
 
Art. 23 
(Abrogazioni) 
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii 
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del 
presente decreto. 
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e 
mediazione, comunque denominati.  
 
Art. 24 
(Disposizioni transitorie e finali)  
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a 
decorrere dalla stessa data. 
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
di farlo osservare. 
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Resumé 

Mediation in the Context of Modern Europe   

Keywords:  

- mediation 

- Directive 2008∕52∕EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on 

certain aspects of mediation in civil and commercial matters  

- snapshot of mediation-related legislation in Europe  

- mediation as an alternative dispute resolution method vs. obligatory pre-trial procedure  

The purpose of this thesis is to provide an overview of initiatives undertaken over the last 

decades by international organisations (chapters 1.1 and 1.2) and the European Communities 

(chapter 1.3) in the area of alternative dispute resolution methods, with special focus on 

mediation, defined as a process whereby two or more parties to a dispute attempt by 

themselves, on a voluntary basis, to reach an amicable agreement on the settlement of their 

dispute with the assistance of a mediator.  

The thesis (mainly chapter 1.3) looks into the initiatives and processes within the EC that led 

to the adoption of Directive 2008∕52∕EC of the European Parliament and of the Council of 21 

May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, considered a 

groundbreaking piece of legislation, destined to shape the mediation-related national 

legislations across the terrotory of the European Union and accelerate the full integration of 

mediation into the legal systems of individual EU Member States. 

A separate section of the thesis (chapter 2) provides a snapshot of national mediation-related 

legislation across the territory of the European Union as of July 2009, including information 

on the practical use of mediation in individual Member States.  

Further chapters are devoted to an analysis of the current legal status and practical use of 

mediation in the Czech Republic (chapter 3) and Belgium (chapter 4), with special focus on 

the possible impact of mediation on the quality of justice, as perceived by the parties to a 

dispute and the public at large. Chapter 5 reviews a range of regulatory issues related to 
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mediation and their coverage in Directive 2008∕52∕EC, Belgian law and current Cz ech 

legislative proposal. 

A separate section (chapter 6) is devoted to exploring the current and tentative role of 

mediation within the legal system, with special focus on the emerging debate about the 

posibility (and justification) of legislating on obligatory recourse to mediation for certain 

categories/types of disputes.    

The main conclusions of the thesis corroborate the initial assumption that while mediation 

represents a fast, highly efficient and amicable method of dispute resolution, it can only 

become a real alternative to judicial proceedings (for suitable cases), if it is firmly anchored in 

the legal system and if its links to preceding/simultaneous/subsequent judicial proceedings are 

clearly defined in relevant legislation. At the same time, mediation should remain an 

alternative to judicial proceedings for those who wish to use it. It should not be rendered 

obligatory and certainly should not be regarded as a means of bailing out the state from its 

obligation to provide access to justice via courts.    

Based on the "explosive" legislative development in this area across Europe in 2007-2009, it 

can be reasonably concluded that the impact of the legislative initiative of the EC 

(culminating in the adoption of Directive 2008∕52∕EC) has far exceeded  the scope of the 

Directive as such (and its legal value) and has significantly accelerated the integration of 

mediation into national legal systems across Europe.  
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