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ÚVOD 

 Tato práce je věnována v první části teoretickému konceptu mediace. 

Pojednává o vývoji tohoto druhu řízení, problematických oblastech a popisuje 

i některé jeho hybridní formy. Zvláštní pozornost je věnována formám mediace 

a jejím implementačním modelům. Cílem je nejen poskytnout ucelenou představu 

o dané problematice, ale i shromáždit, popsat a porovnat právní předpisy vztahující 

se k předmětu mezinárodní mediace s důrazem na srovnání institucionálních 

mediačních pravidel a dalších soft law dokumentů. Tyto právní předpisy jsou 

průběžně uváděny do kontextu s novou úpravou českou, tedy zákonem 

č. 202/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o mediaci a změně některých zákonů (zákon 

o mediaci), dále jen MedZ. Tam, kde by takový přístup způsobil příliš velký rozsah 

práce, zabývá se text pouze mediací ve věcech obchodních. V druhé části je řešena 

otázka rozhodného práva ve vztahu jak k mezinárodní, tak přeshraniční mediaci. 

Nejprve jsou identifikovány prvky, které činí mediaci mezinárodní (či v evropském 

kontextu přeshraniční) a následuje určení povahy jednotlivých smluv uzavíraných 

v rámci mediace jako výchozí bod pro určení rozhodného práva.  

 Výhody mediace  

 Mediace, jež je po arbitráži druhým nejčastěji používaným prostředkem 

alternativního řešení sporů, zažívá v posledních desetiletích prudký rozvoj. Není 

se čemu divit, protože tato procedura nejenže zachovává většinu výhod rozhodčího 

řízení, ale navíc k nim přidává několik dalších, pro tuto formu řešení sporů 

specifických. Zatímco v odborné literatuře najdeme v seznamech výhod arbitráže 

pověstnou rychlost a finanční výhodnost již s otazníkem (případně vůbec), mediace 

se pomalu ale jistě stává stále vyhledávanější alternativou. V mediaci je zachována 

jak volba osoby, která bude při konfliktu stranám asistovat (přičemž výhodu 

představuje především možnost zvolit osobu z třetího státu při mezinárodních 

sporech), tak možnost výběru pravidel či práva, kterým se proces bude řídit. Nadto 

je stranám zachována plná kontrola nad průběhem mediace a nevýhoda možného 

nepříznivého výsledku pro stranu je prakticky eliminována, neboť uzavření dohody 

bez souhlasu stran není možné. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že v rámci 
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mediace probíhá řešení konfliktu dobrovolně, se snahou o výsledek výhodný 

pro obě strany a pod odborným vedením mediátora, který při řešení zohledňuje 

všechny aspekty sporu, včetně respektování emočního stavu účastníků, 

popř. zachování dobrých vztahů mezi stranami (nutných pro udržení obchodních 

či rodinných vazeb). Jako vhodné řešení se mediace ukázala i v případech 

„neřešitelných“ sporů, kdy z různých důvodů konflikt narostl do obřích rozměrů 

a vleče se již tak dlouho, že účastníkům docházejí prostředky na financování procesu 

a jejich hlavním cílem je vyřešení a především ukončení sporu.  
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1.  Mediace 

1.1. Pojem a znaky 

 Americký Dictionary of Conflict Resolution1 popisuje mediaci jako „[o]becný 

pojem obsahující určité procesy smírného a mimosoudního řešení sporů, který 

zahrnuje intervenci třetího, jež není účastníkem sporu“. Tato definice je jednou 

z nejobecnějších, kterou v literatuře najdeme, a lze ji tedy považovat za jakési 

vymezení mediace v širším smyslu. Mnoho autorů se ovšem s takovýmto stupněm 

obecnosti nespokojí a jejich definice jsou pak ovlivněny jak právním prostředím, 

ze kterého pocházejí, tak obdobím, v nichž je vytvářeli. Fakt, že přesná definice 

pojmu je relativně obtížná, ne-li nemožná, dokazuje i ne příliš uspokojivý 

§ 2 písm. a MedZ, který uvádí, že mediací se rozumí „postup při řešení konfliktu 

za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami 

na konfliktu zúčastněnými […] tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich 

konfliktu uzavřením mediační dohody“. Při objasňování pojmu se jeví praktické 

rozdělení obvyklých znaků mediace na základní a doplňkové. 

 Základní znaky 

 Aby bylo řízení možné označit jako mediaci, musí být kumulativně přítomny 

všechny tři následující znaky.  

 Mnoho autorů popisuje mediaci jako proces2, součást3 či prodloužení nebo 

rozvedení4 vyjednávání. Strany sporu tedy musejí o konfliktu nějakým způsobem 

(typicky formou dialogu) jednat a komunikovat. Cílem, ovšem ne podmínkou, 

by mělo být vyřešení sporu a případné uzavření dohody. 

                                                        
1 YARN, D. H.: Dictionary of Conflict Resolution, Jossey-Bass: San Francisco 1999, s. 272. 
2 Např. MOORE, C. W.: The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass: 
San Francisco 1986, s. 14. 
3 Např. DAVIS, H. E. – DUGAN, M. A.: „Training the Mediator“ in Peace and Change 1982, 8 (2/3), 
s. 85.  
4 Např. BNA ADR Report, vol. 2, Bureau of National Affairs: Washington, D.C 1988, s. 191. 
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 Toto vyjednávání bude usnadněno asistencí třetí osoby5 neboli mediátora6. 

Ten by měl vyjednávání stran strukturovat tak, aby zefektivnil komunikaci mezi 

stranami a pomohl překlenout protichůdné pozice zdůrazňováním společných 

zájmů. Pomáhá také účastníkům oddělit (často emocemi nabitý) vztah mezi nimi 

od předmětu vyjednávání a podporuje hledání kreativních řešení. Mediátorů může 

být případně i více7 v závislosti na přání stran či komplexnosti sporu. Naprostou 

nezbytností je samozřejmě jejich nezávislost a nezaujatost, jak vůči stranám, 

tak konfliktu samotnému. Mediátor také nedisponuje jakoukoliv rozhodovací 

pravomocí týkající se sporu. 

 S tím souvisí i poslední základní znak, kterým je soustavná kontrola stran 

nad výsledkem8 mediačního procesu. Je tedy pouze na stranách, zda na konci 

mediace bude stát vykonatelná veřejná listina, soukromoprávní smlouva, rámcové 

ujednání o bodech, které do budoucna nemají být považovány za sporné či zda 

se po projednání věci rozhodnou mediaci bez konkrétního výstupu ukončit.  

 Podobné zobecnění základních znaků mediace nabízí Svatoš9, který navíc jako 

podmínku uvádí „hledání řešení sporu“. Jak již bylo uvedeno výše, není řešení sporu 

(resp. jeho hledání) nutnou podmínkou mediačního procesu, ale pouze jeho 

ideálním cílem. Často se například setkáme se situacemi, kdy se na mediaci strany 

dohodly v rámci smluvního ujednání tzv. eskalační klauzule10 a mediace je pro ně jen 

nutným mezikrokem v cestě za arbitrážním či soudním rozhodnutím. Proto se bude 

v takovém případě o mediaci jednat i přesto, že vyjednávání nebude směřovat 

k řešení sporu, ale půjde pouze o jednání o konfliktu, které bude stranami využito 

ke sběru informací, případně k přípravě na budoucí řízení. Uvedení cíle v definici 

bude tedy pouze znakem doplňkovým.  

                                                        
5 Např. LEESON, D. M. – JOHNSTON, B. M.: Ending it: Dispute Resolution in America – Descriptions, 
Examples, Cases, and Questions, Anderson: Cincinnati 1988, s. 133.  
6 Např. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých 
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, čl. 3 odst. (a). 
7 Např. Německý mediační zákon z 21. června 2012, Mediationsgesetz, BGBl. I s. 1577. 
8 Např. LEESON, D. M – JOHNSTON, B. M., opak. cit., s. 134. 
9 SVATOŠ, M.: Mediace a obchodní spory: Vnitrostátní a mezinárodní perspektivy, Praha 2013, 
Disertační práce, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, s. 23-24. 
10 V němčině Eskalationsklausel, v angličtině Multi-level (nebo multi-tiered) dispute resolution clause. 
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 Doplňkové znaky 

 Mimo znaků základních, může být definice zpřesněna či zúžena dalšími 

charakteristikami (níže uvedený výčet je demonstrativní). Jednou z nich je 

požadavek na odbornost mediátora11, obsažený např. v rakouském zákoně12. 

V MedZ je tento požadavek obsažen nepřímo, když jako mediátora označuje fyzickou 

osobu zapsanou v seznamu mediátorů (§ 1 písm. c), přičemž zapsání do tohoto 

seznamu podmiňuje splněním odborné zkoušky (§ 16 odst. 1 písm. d).  

 Co se týče charakteristiky mediace jako mimosoudní13, je třeba mít na paměti 

experimenty s tzv. soudcovskou mediací např. v některých spolkových zemích 

Německa14. Roku 2005 zde odstartoval projekt, v rámci kterého strany soudního 

sporu mohly kdykoliv během řízení požádat o postoupení věci speciálně 

vyškolenému soudci-mediátorovi a pokusit se o vyřešení sporu mediací.  

 Jako doplňkový lze označit také znak dobrovolnosti, který je výslovně uveden 

např. v zákoně rakouském15. V posledních letech se totiž setkáváme i s mediací 

povinnou či nařízenou. Aktuálně probíhá diskuze nad ústavním soudem zrušenou 

a v září 2013 znovu obnovenou zákonnou mediací v Itálii.16 Znak dobrovolnosti 

naopak nechybí v případech, kdy nařízení mediace soudem spočívá pouze v povinné 

schůzce s mediátorem, který účastníkům sporu nastíní mediační proces a jeho 

výhody. Podstoupení mediace samotné je přitom ponecháno na rozhodnutí stran. 

  

  

                                                        
11 Např. DAVIS, H. E. – DUGAN, M. A., opak. cit., s. 85. 
12 § 1 Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz - 
ZivMediatG) StF: BGBl. I Nr. 29/2003. 
13 Viz definice v Dictionary of Conflict Resolution (pozn. pod čarou 1). 
14 Více informací o projektu např. v Bavorsku na 
<http://www.justiz.bayern.de/gericht/lg/m1/daten/00969/index.php> 
15 § 1 Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz - 
ZivMediatG) StF: BGBl. I Nr. 29/2003. 
16 Více k tématu SVATOŠ, M.: Mandatory Mediaton Strikes Back, www.mediate.com [online], 
listopad 2013. Dostupný z WWW: <http://www.mediate.com/articles/SvatosM1.cfm> 

http://www.mediate.com/
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 Součástí definice může být také zmínění cíle, kterého má být jednáním stran 

dosaženo. MedZ jako cíl uvádí přímo uzavření mediační dohody, ostatní zdroje 

hovoří např. o funkční17 (ve smyslu realizovatelné) či vzájemně přijatelné18 dohodě. 

Naopak odmítnout je třeba stanovení kompromisu19 jako cíle, neboť taková 

terminologie stojí v přímém protikladu se zásadami mediačního procesu. Mediace 

totiž nefunguje na principu „něco za něco“, ale snaží se naopak o vytvoření 

co největšího užitku tím, že klade důraz nikoliv na postoje stran, ale na skutečné 

zájmy.20 

Tab. 1: Prvky mediace 

Prvky mediace 

Základní 
Strukturovaný 

proces vyjednávání 

Mediátor (nezávislý, 

bez rozhodovací 

pravomoci) 

Kontrola stran 

nad výsledkem 

Doplňkové 

(příkladmo) 

- dobrovolný 

- s konkrétním cílem 
- s odborným vzděláním 

- probíhá mimo 

soud 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 Mediace a konciliace 

 Vztah pojmů mediace a konciliace je v odborné literatuře zatím stále 

nedořešen. Důvodem je především rozdílné chápání těchto pojmů v jednotlivých 

právních řádech a na mezinárodním poli. 

  

                                                        
17 DAVIS, H. E. – DUGAN, M. A., opak. cit., s. 85. 
18 MOORE C. W., opak. cit., s. 6. 
19 COLLIER, J. – VAUGHAN, L.: The settlement of Disputes in International Law, Oxford University 
Press: Oxford 2000, s. 20. 
20 Více k pozicím a zájmům kapitola I in FISHER, R. – URY, W. L – PATTON, B.: Getting to Yes (Revised 
Edition), Penguin Readers: New York, 1991. 
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(a) Totožnost pojmů 

 První skupina názorů tvrdí, že se jedná o synonyma popisující stejný proces. 

Synonymicky jsou tyto pojmy chápány např. v Číně21 a pro určité oblasti práva 

i v common law jurisdikcích jako jsou Kanada, Velká Británie, Austrálie22 či Irsko. 

Důvodů pro zdvojenou terminologii je zjevně více. Dle názoru vycházejícího zřejmě 

ze zavedeného institutu konciliace používaného v mezinárodních smlouvách, jde 

o konciliaci pro účely mezinárodní, přičemž označení mediace se užívá v domácím 

prostředí23. Jako realističtější se jeví vysvětlení24, že předtím než teorie oba instituty 

vymezila konkrétněji, byly pojmy užívány jako synonyma, přičemž zatímco 

v osmdesátých letech25 převažoval pojem konciliace, dnes se prosazuje především 

označení mediace26.  

(b) Konciliace jako pojem nadřazený 

Podle druhé skupiny názorů je konciliace pojmem nadřazeným pro mediaci a ostatní 

formy řešení sporu za asistence třetí osoby. Tento názor pochází nejspíš z úpravy 

Modelového zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní konciliaci27. 

Jako zastřešující pojem byla konciliace v určitých případech užívána ve Velké 

Británii, dnes je naopak za obecnější považováno označení mediace28. 

  

                                                        
21 LI MEI QIN – HE WEI: Mediation (or Conciliation) in China in PE C. L. – SOSMENA Jr. G. C. – 
TADIAR A. F.: Transcultural Mediation in the Asia-Pacific, Asia-Pacific Organization for Mediation: 
Manila 1988, s. 321. 
22 SINGER, L. R.: Settling Disputes: Conflict Resolution in Business, Families, and the Legal System. 
Westview Press: Boulder 1990, s. 24.  
23 ATLAS, F. N. – HUBER, K. S. – TRACHTE-HUBER, E. W.: Alternative Dispute Resolution, The 
Litigator’s Handbook, ABA: 2003, s. 310.  
24 SINGER, L. R., opak. cit., s. 24 
25 Srovnej ICC Rules of Conciliation and Arbitration (1988), UNCITRAL Conciliation Rules (1980). 
26 Srovnej mediační pravidla ICC (2014), HKIAC (1999), WIPO (2002), SCC (2014), LCIA (2012). 
27 Model Law on International Commercial Conciliation, [online], United Nations: New York 2004. 
Dostupný z WWW: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-
90953_Ebook.pdf>, dále jen MLICC. 
28 Srovnej London Maritime Arbitrators Association Conciliation Rules (1991) a L.M.A.A. Mediation 
Rules (2002). 
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(c) Dvě rozdílné formy ADR 

 Většina autorů však zastává názor, že se jedná o dva odlišné instituty. Zde ale 

také končí veškerá shoda, neboť s určením rozlišujících prvků přichází další 

nejasnosti. Část literatury považuje konciliaci za méně strukturovanou a roli 

konciliátora omezují na pasivní pomoc při jednání stran (příprava konference, 

udržování konverzace, předávání zpráv atd.)29, přičemž mediátorovi přikládají roli 

silnější, dokonce s možností vyjádřit svůj názor na konflikt30 či navrhovat konkrétní 

řešení31.  

 Setkáme se ovšem i s názorem zcela opačným32, podle kterého je to naopak 

konciliátor, který po projednání sporu nabídne vlastní řešení, které sice není 

pro strany závazné, ale vzhledem k autoritě osoby konciliátora (bývá vybírán 

na základě expertních znalostí) je obvykle stranami přijato. Na tomto principu 

dle mého názoru funguje podobný model v Německu, kde je označován termínem 

Schlichtung33. 

  

                                                        
29 Např. SIMKIN, W. E.: Mediation and the Dynamics of Collective Bargaining. Bureau of National 
Affair: Washington, D.C. 1971, s. 25 nebo DONALDSON, B.: Alternative Dispute Resolution, Journal of 
International Arbitration, 1992, č. 58, s. 102. 
30 Např. DONALDSON, B., opak. cit., s. 102. 
31 Např. WILBERFORCE, R.: Arbitration Model Law in Canada, Carshwel: Toronto, 1987, s. 7 nebo 
KANOWITZ, L.: Cases and Materials on Alternative Dispute Resolution, West: St. Paul 1986, s. 78. 
Pravomoc navrhovat konkrétní řešení mediátorovi výslovně uděluje legislativa Nizozemí, Norska či 
Kanady. 
32 Např. definice konciliace ve slovníčku Chartered Institute of Arbitrators, Dostupný z WWW: 
<http://www.ciarb.org/resources/jargon-buster/> nebo SQUBINI, A. – PRIEDITIS, M. – 
MARIGHETTO, A.: Arbitration, Mediation and Conciliation: Differences and Similarities from an 
International and Italian Business Perspective. www.mediate.com [online], srpen 2004. Dostupný 
z WWW: <http://www.mediate.com/articles/sgubinia2.cfm>  
33 Schlichtung und Schlichtungsverfahren Teil I, www.mediationaktuell.de [online], říjen 2013. 
Dostupný z WWW: <https://www.mediationaktuell.de/news/schlichtung-und-
schlichtungsverfahren-teil-1> 

http://www.mediate.com/
http://www.mediationaktuell.de/
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(d) Možný vývoj  

 Domnívám se, že termín mediace postupně z různých důvodů vytlačil původní 

termín konciliace, přičemž další rozvíjení teorie mediace tuto tendenci potvrdí. 

Již nyní je běžné rozdělení mediace na facilitativní (tradiční forma)34, při níž 

mediátor zásadně svůj názor nevyjadřuje, a transformativní, kde je naopak 

hodnotící stanovisko od mediátora vyžadováno (což se přibližuje oběma výše 

uvedeným chápáním konciliace). Konciliace pak postupně splyne s méně 

formalizovanými postupy typu facilitace či moderace.  

1.2. Historie a vývoj 

 Starověk  

 Poprvé se s mediací jako obvyklou35 formou řešení sporů setkáváme patrně 

ve starověké Číně, kde konfuciánská etika, která učí o přirozené harmonii, jež nemá 

být narušována, vytvořila přirozené prostředí uplatňování smírného řešení 

konfliktů.36 Pro kulturu kladoucí důraz na vytváření a udržování míru a harmonie 

bylo řešení sporů na principu vítěz – poražený neakceptovatelné. Není proto divu, 

že Čína má dnes více mediátorů než Spojené státy právníků (měřeno na sto 

obyvatel).37 Čínský mediační styl se také vyznačuje tím, že kromě vyřešení konfliktu 

mediátor pomáhá stranám i s budováním jejich vztahu do budoucna a učí je 

předcházet dalším sporům. Podobný přístup najdeme např. v Japonsku. 

  

  

                                                        
34 Navrhovat vlastní řešení nesmí mediátor např. v Rakousku či Austrálii. 
35 Zmínky o užití mediace a arbitráže při sporech mezi královstvími však najdeme ještě dříve (cca 
kolem r. 1800 př. n. l.) v sumerském království Mari. 
36 BARRET, J. T. – BARRET, J. P.: A History of Alternative Dispute Resolution, The Story of a Political, 
Cultural, and Social Movement, Jossey-Bass: San Francisco 2004, s. 6. 
37 BARRET, J. T. – BARRET, J. P., opak. cit., s. 6. 
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 Neformálně řešili spory také skandinávští rybáři, některé africké kmeny 

či izraelské kibucim.38 Všechny tyto komunity dávaly přednost míru a harmonii 

před konfliktem, autoritativním rozhodnutím soudce a vítězstvím. 

Do mezinárodních vztahů však mediace vstoupila hlavně s rozšířením křesťanství. 

Kněží často ve svých komunitách fungovali jako mediátoři při sporech mezi svými 

svěřenci a stejně tak papežové na sebe brali podobnou roli (i když o neutralitě zde 

bohužel nelze vždy hovořit) při vyjednávání mezi křesťanskými králi. 

 Moderní pojetí 

 O mediaci tak, jak jí chápeme dnes, lze hovořit zhruba od začátku 20. století. 

V té době se totiž začala prosazovat v USA, a to jak na poli mezinárodním39, tak 

v soukromoprávních sporech, především pracovněprávních40. Od sedmdesátých let 

se agenda začala rozšiřovat např. do rodinného práva nebo práva životního 

prostředí41 a teprve v letech devadesátých uznaly mediaci jako možnou alternativu 

i soudy. To, že etablování mediace v Evropě probíhalo později a v pomalejším tempu 

než v USA, souvisí zřejmě se soudním systémem a právní kulturou obou oblastí 

obecně. V porovnání s common law jsou totiž kontinentální soudy relativně rychlé 

a nenákladné, tudíž i poptávka po alternativě nebyla tak naléhavá. 

 V Čechách si mediace oficiálně získala své místo založením Centra dohody 

v roce 1991.42 To vzniklo z iniciativy hnutí Partners for Democratic Change, které 

v zemích střední a východní Evropy po pádu komunismu usilovalo o utužení 

občanské společnosti a demokracie vzděláváním o alternativních způsobech řešení 

sporů, zakládáním ADR center a svých lokálních poboček.43 Právně však byla 

zastřešena až o více než dvě desetiletí později s povinností implementace mediační 

směrnice (viz oddíl 4.2.1.). 

                                                        
38 KOVACH, K.: Mediation, Principles and Practice, West Group: St. Paul 2000, s. 26. 
39 Roku 1906 president T. Roosevelt působil jako mediátor při vyjednávání mírové smlouvy 
o ukončení rusko-japonské války.  
40 Roku 1917 vznikl U.S. Conciliation Service se stálými pracovníky příslušnými pro řešení 
pracovněprávních sporů. 
41 První environmentální mediace roku 1973, rozšíření agendy Federální mediační a konciliační 
služby i na jiné než pracovněprávní spory. 
42 Mediační centrum: Historie mediace v České republice, www.mediace-brno.cz [online], navštíveno: 
březen 2014. Dostupný z WWW: <http://www.mediace-brno.cz/historie-a-zkusenosti.html>  
43 Více na <http://www.partnersglobal.org/who/history> 

http://www.mediace-brno.cz/
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2.  Další formy ADR 

 O nejasnostech kolem záměny pojmů mediace a konciliace byla již řeč 

v oddíle 1.1.3. Existují však další formy ADR, které s mediací úzce souvisí, přičemž 

v naprosté většině případů se jedná o procesy hybridní. Formy ADR obsahující 

mediaci budou využívány především u smluv vztahových44, kdy mezi stranami 

existuje dlouhodobé partnerství, jehož udržení a prevence dalších sporů 

je pro strany mnohdy důležitější než konkrétní nárok z jediné smlouvy. 

(a) MEDALOA 

 Termín poprvé začala užívat American Arbitration Association45 a jedná 

se o kombinaci mediace a last-offer (nazývané také baseball) arbitráže. Strany 

se při vzniku sporu podvolují nejprve režimu mediace. Nedojde-li touto cestou 

k dohodě, postupuje se obdobně jako při last-offer arbitráži a strany předloží 

rozhodci své finální návrhy. Z nich rozhodce jeden vybere a podle něj rozhodne. 

V závislosti na dohodě stran může rozhodcem být jak osoba, jež předtím působila 

jako mediátor, tak osoba odlišná. 

(b) Med-Arb, Med/Arb, také Same-Neutral Med-Arb 

 Ve své tradiční podobě se jedná o proces, při němž strany začínají mediací 

a v případě jejího neúspěchu pokračuje mediátor v rozhodování sporu či zbývajících 

sporných otázek jako rozhodce. Často se vyskytuje jako součást eskalačních klauzulí 

(stejně jako (c)) a jeho hlavní výhodou je úspora času a peněz tím, že o sporu 

rozhoduje jedna a táž osoba v obou řízeních. To je ovšem zároveň i nejvíce 

kritizovaným aspektem tohoto řízení, neboť strany nemusí projevovat mediátorovi 

potřebnou důvěru, vědí-li od začátku, že je možná jeho proměna v rozhodce. 

Med-arb je vhodný v případech, kdy strany chtějí mít jistotu, že na konci řízení bude 

stát konečné a vykonatelné rozhodnutí.  

  

                                                        
44 Srovnej teorii Prof. Iana McNeila, podle které lze rozlišovat dva základní druhy smluv – vztahové 
(v originále relational) a transakční.  
45 YARN, D. H., opak. cit., s. 268.  
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 Tento proces je také jedním z nejvíce flexibilních, neboť účastníkům umožňuje 

volné přesouvání mezi mediací a arbitráží tam a zpět dle potřeby stran. Objevuje 

se i spontánně při tradiční mediaci, kdy se strany blíží vyřešení sporu, ale uzavření 

konečné dohody se přesto zdá problematické. Proto se mohou obrátit na mediátora, 

aby převzal roli rozhodce a vydal rozhodčí nález.46 

(c) Med-then-Arb 

 Toto řízení lze zahrnout pod med-arb v širším slova smyslu. Strany při něm 

podstoupí mediaci a předem souhlasí, že nedosáhnou-li dohody, potom konflikt 

či zbylé sporné otázky vyřeší v rámci arbitráže. Rozdílem oproti (b) je, že osoba 

rozhodce bude odlišná od osoby mediátora. Strany si tak pro mediaci mohou zvolit 

zkušeného mediátora a osobu s odbornými či technickými znalostmi ustanovit 

až rozhodcem (hledání mediátora se specifickými znalostmi pro med-arb může být 

pro strany často složité). Další výhodou je, že strany mohou k mediaci přistoupit 

dříve. Příprava na arbitráž je totiž časově náročnější a dražší a v klasické med-arb 

strany nejspíš nebudou chtít přistoupit k jednání, dokud nebudou připraveny na obě 

řízení. Nevýhodou je především časová náročnost, když musí strany po neúspěšné 

mediaci spor znovu prezentovat rozhodci. 

(d) Arb-Med, Arb/Med47 

 V tomto případě si strany ujednají, že spor bude nejprve projednán v rámci 

rozhodčího řízení. Na jeho konci, však osoba zaujímající roli rozhodce nevydá 

rozhodčí nález, ale vstoupí do role mediátora a podporuje strany ve snaze o dosažení 

dohody. V případě neúspěchu mediace se mediátor vrátí do role rozhodce a vydá 

závazné rozhodnutí. McIlwrath a Savage48 uvádějí dvě varianty tohoto řízení, jimiž 

lze zvýšit jeho efektivnost. 

  

  

                                                        
46 K mlčenlivosti a užití informací získaných jako mediátor v rozhodčím řízení viz BLANKLEY, K. M.: 
Keeping a Secret From Yourself? Confidentiality When the Same Neutral Servs Both as Mediator and 
as Arbitrator in the Same Case. in Baylor Law Review, Issue 2/2011, s. 317.  
47 Také arbitrationconnected mediation. 
48 MCILWRATH, M. – SAVAGE, J.: International Mediation and Arbitration: A Practical Guide, Kluwer 
Law International: Nizozemí 2010, s. 186. 
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 V první z nich proběhne první část řízení (arbitráž) v plném rozsahu, 

tj. rozhodce rozhodne, ovšem nález zapečetí do obálky, kterou otevře a nález vyhlásí 

pouze v případě, že mediace selže.49 Pokud strany dohody dosáhnou, obálka je 

zničena. Na strany je tak vyvíjen zvýšený tlak hrozícího nepříznivého rozhodnutí. 

Druhou variantou je souhlas stran s pravomocí mediátora, která jej opravňuje 

doporučit stranám změnu na mediaci, kdykoliv má za to, že je možné uzavření 

dohody50. Pravidelné zvažování přechodu do mediace může být také předem 

inkorporováno do rozvrhu řízení. 

(e) Co-mediace 

 Všechny výše uvedené varianty lze uskutečnit s více než jedním 

mediátorem/rozhodcem, považují-li to strany za vhodné a účelné. Nic nebrání tomu, 

aby takový postup navrhl také sám mediátor. 

3.  Formy mediace 

 V literatuře nalezneme hned několik dělení mediace podle formy. V českých 

textech dominuje rozdělení, které navrhli autoři Van Leynseelle, Van de Putte 

a Doležalová51, a to na mediaci zákonnou (také povinnou)52, soudní a konečně 

mediaci z vůle stran (také dobrovolnou)53. Raban54 nabízí dělení dle subjektů, které 

na vyřešení konfliktu mají zájem, a to na mediaci tradiční (zájem má mimo jiné 

komunita), judiciální (zájem má stát) a moderní (zájem mají pouze strany sporu). 

Dovoluji si navrhnout podrobnější rozdělení vlastní, s částečnou kritikou dosavadní 

terminologie, a orientované na možnosti implementace55 institutu mediace 

do právního pořádku země. 

                                                        
49 Tuto formu popularizoval Michael Leathes, dřívější vedoucí oddělení duševního vlastnictví 
u British-American Tobacco. 
50 Toto pojetí vyvinula mezinárodní mediátorka a rozhodkyně Mercedes Tarazón. 
51 VAN LEYNSEELLE, P. – VAN DE PUTTE, F. – DOLEŽALOVÁ, M.: Mediace jako doplněk (či alternativa?) 
soudního procesu, Bulletin advokacie č. 8/2002, s. 34 – 37. 
52 Označení v závorce přidává k této formě HOLÁ, L.: Mediaci v teorii a praxi, Grada: Praha 2011, 
s. 133.  
53 Označení v závorce opět dle HOLÁ, L., opak. cit., s. 133. 
54 RABAN, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 
C. H. Beck: Praha 2004, s. 8 – 9. 
55 Implementační modely nabízí také např. VON BARGEN, J. M.: Gerichtsinterne Mediation: eine 
Kernaufgabe der rechtsprechenden Gewalt, Mohr Siebeck: Tübingen 2008, s. 61-69. Distribuční 
model rozděluje spory rovnoměrně mezi mimosoudní poskytovatele mediace a národní soudy 
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3.1. Mimosoudní (soukromá) 

 Mimosoudní mediací označujeme případy, kdy se strany na řešení konfliktu 

mediací dohodnou. Mohou tak učinit písemně užitím tzv. mediační doložky nebo 

ústně, a to jak před vznikem sporu tak následně. Označení dobrovolná či z vůle stran 

(i přes častost užívání) není na místě. Dobrovolnost ve smyslu kontroly stran 

nad výsledkem jako rozlišující znak nepřichází v úvahu (je imanentní každé 

mediaci) a vztahuje-li se dobrovolnost na vůli stran podrobit se mediačnímu 

procesu, pak bychom tak mohli označit i některé případy mediace soudní, 

kdy soudce mediaci stranám pouze nabízí a bez jejich souhlasu jí nařídit nemůže 

(viz oddíl 3.3.). Stejně tak lze hovořit i o určité povinnosti podrobit se mediaci 

v souvislosti s přípustností následného soudního řízení (viz následující oddíl). 

 Vynutitelnost mediačních doložek 

 V posledních letech se s rozšířením mediace stává stále palčivější otázka, 

zda je možné se u soudu dovolat nedodržení sjednaného postupu řešení sporů. 

Jinými slovy, strany přistoupí k podání žaloby u soudu (příp. rozhodčího soudu) 

ignorujíce smluvní ustanovení předpokládající mediaci.  

 Judikatura jak v EU, tak ve světě, je zatím nejednotná.56 Odpůrci vynutitelnosti 

nazývají mediační doložku „dohodou o snaze se dohodnout“ a argumentují, že nelze 

vynucovat proces, jenž je ze své podstaty dobrovolný a záleží jen na vůli stran, zda jej 

podstoupí57 (zvláště v případech, kdy není jasné, zda druhá strana vůbec o mediaci 

měla zájem a projevila o ní snahu). Stále více soudců se ovšem přiklání k názoru, 

že nedodržení sjednaného procesu představuje překážku aktivní legitimace, zvláště 

je-li mediační doložka dostatečně určitá58.  

                                                        
(vždy dle typu konfliktu). Diverzní model nabízí stranám možnost vyřešit konflikt i v rámci 
soudního řízení mediací tak, že je soud odkáže na externího poskytovatele. A konečně model interní 
integruje proces mediace do soudního řízení samotného. 
56 Výjimkou je např. Polsko, kde je legislativně zakotveno pravidlo, že náklady řízení nese strana, jež 
odmítla participaci na mediaci. 
57 Srovnej výše výklad o znacích mediace, kde je dobrovolnost označena jako znak doplňkový.  
58 Obsahuje např. lhůty pro ukončení mediace nebo sankce za vynechání mediace či výslovně 
stanoví, že strany musí mediaci podstoupit před podáním žaloby. 
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 Zatímco angloamerický systém se tedy pomalu ale jistě přiklání k vynutitelnosti, 

v České republice dle Orbesové59 stranám nic nebrání domáhat se nároku u soudu 

(resp. rozhodčího soudu) ihned, tj. bez absolvování mediace. OSŘ totiž o zastavení 

řízení hovoří pouze v souvislosti s doložkou rozhodčí, nikoliv mediační. Otázkou 

ovšem zůstává, zda by nemohlo dojít k odmítnutí žaloby vzhledem k nesplnění 

smluvní podmínky.60 Konečný výklad bude náležet až judikatuře, přičemž nelze 

vyloučit ani užití analogie s rozhodčí doložkou vzhledem k tomu, že mediace je nyní 

v ČR zákonem zakotvený institut.61 Soukromoprávně mohou strany vynutitelnost 

podpořit ujednáním sekundární odpovědnosti (smluvní pokuta, náhrada nákladů 

řízení)62. 

3.2. Zákonná 

 Jedná se o typ implementace, při níž jsou některé typy sporů předem 

zákonodárcem určeny k vyřešení mediací. Tento typ mediace lze chápat jako 

povinný63, jelikož absence pokusu o alternativní řešení sporu většinou představuje 

zákonnou překážku aktivní legitimace, příp. je v zákoně stanoven jiný způsob 

postihu strany, jež tento krok vědomě přeskočí. Tuto formu adoptoval zákonodárce 

v Itálii64 např. pro spory v oblasti dědictví, bankovnictví či pojišťovnictví.65 

  

                                                        
59 ORBESOVÁ, B.: Mediační doložka, www.epravo.cz [online], únor 2014. Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html> 
60 SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 77.  
61 Více k tématu WELDON, E. M. – KELLY, P. W.: Prelitigation Dispute Resolution Clauses: Getting the 
Benefit of Your Bargain, www.swlaw.com [online], 2011. Dostupný z WWW: 
<http://www.swlaw.com/assets/pdf/news/2011/06/01/PrelitigationDisputeResolutionClauses_
Weldon_Kelly.pdf> nebo CROWN, S. H.: Are Mandatory Mediation Clauses Enforcable? Litigation 
Journal, 2010, Vol. 29, No. 2, s. 3 – 5. Dostupný z WWW: 
<http://www.tonkon.com/assets/documents/news/Are%20Mandatory%20Mediation%20Clauses
%20Enforceable.pdf> 
62 Srovnej SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 82. 
63 Za povinné lze ale označit i některé druhy mediace soudní, proto by pojem „zákonná mediace“ 
neměl být zaměňován s označením „povinná“. 
64 Prozatím na zkušební období čtyř let (tedy do září 2017). 
65 Více SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 88. 

http://www.swlaw.com/


16 
 

3.3. Soudní 

 Možných variant implementace soudní mediace je téměř stejné množství jako 

právních řádů, ve kterých se tak děje. Z teoretického hlediska lze soudní mediaci 

dělit na minimálně další dva typy. Jak bude vysvětleno níže, tuto formu nelze obecně 

označit jako povinnou a také kritiku66 dopadající na soudní mediaci z mnoha zdrojů 

je nutné chápat v kontextu konkrétního typu a varianty implementace. 

 Mediace při soudu67 

 V těchto případech se strany se svým sporem již obrátily na soud, ale i přesto 

zůstává možnost, že vše bude vyřešeno v rámci mediace.  

(a) Možnosti implementace  

 První možnost implementace je blízká mediaci zákonné. Věc spadá do okruhu 

sporů, pro něž zákonodárce předem určil, že má být před soudním řízením 

podniknut pokus o vyřešení v rámci mediace. Soudce, jemuž je taková věc 

předložena, automaticky nařídí stranám projednání v mediaci. Nadále je ovšem 

třeba rozlišovat mezi povinnou účastí na mediaci68 a nařízením pouhé informativní 

schůzky, při níž mediátor stranám nastíní obvyklý průběh mediace, výhody atd. 

Druhou možností je, že soudci samotnému je udělena pravomoc69 odkázat strany 

na mediaci kdykoliv během řízení (dokonce i před jeho zahájením), má-li za to, že je 

pro takový postup případ vhodný. Podnětem soudci k využití této pravomoci může 

být také návrh jedné nebo obou stran70.  

  

                                                        
66 Viz např. HOLÁ, L., opak. cit., s. 136, kde autorka uvádí, že nevýhodou soudní mediace je, že 
„soudce přestupuje z role soudce do role mediátora a zpět“, což má být pravděpodobně nedostatek 
vytýkaný mediaci soudcovské (i když ani zde dle mého názoru ve většině případů ne příliš 
oprávněný) a těžko bude dávat smysl, hovoříme-li o mediaci při soudu.  
67 V angličtině víceméně synonymicky court-annexed, court-connected, court-referred, v němčině 
gerichtsnahe. 
68 Ovšem ani zde nemůžeme povinnost chápat ve smyslu nařízení spolupráce či vynucení dohody, 
povinná je pouze účast na procesu, který spolupráci a dosažení dohody podporuje. 
69 Tak je tomu např. v Belgii, kde soudce strany s jejich souhlasem odkáže na mediaci.  
70 Této možnosti mohou strany využít např. v Holandsku. 
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(b) Povinná x dobrovolná 

 Obě výše zmíněné možnosti mají variantu dobrovolnou, kdy soudce stranám 

mediaci pouze nabídne71 (do této skupiny podle mého názoru spadá i nařízená 

„informativní schůzka“), a variantu povinnou, kdy bez předchozího (neúspěšného) 

projednání věci v mediaci nelze pokračovat v soudním řízení.72 Pouze druhá 

zmíněná varianta je typem soudní mediace, který lze označit jako povinný73 a pouze 

ona tedy může být předmětem kritiky vztahující se k nedostatku dobrovolnosti. 

Střední cestou je jakási „polopovinnost“ – zachování dobrovolnosti, ovšem za cenu 

znevýhodnění pro stranu, která mediaci odmítne.74 

(c) Provedení mediace 

 Co se týče předložení případu k mediaci, provedení se opět různí. Soudy 

mohou odkazovat na mediační řízení obecně, a strany si tedy mohou zvolit 

kteréhokoliv poskytovatele, nebo je předem určena konkrétní instituce (ať už státní 

či soukromá), která případy od soudu zpracovává. Někdy existuje i speciální 

mezistupeň u soudu samotného, jakási kancelář (či příslušný pracovník), která 

proces mediace při soudu monitoruje a stranám zprostředkovává jak mediaci, 

tak případné zajištění vykonatelnosti mediační dohody či návrat do soudního 

řízení.75 Typické je rovněž stanovení lhůt pro provedení.76 

  

                                                        
71 Pouze se souhlasem stran je možné na mediaci odkázat např. v Holandsku. 
72 V Japonsku lze např. mediaci nařídit povinně v počáteční fázi řízení, kdykoliv později tak může 
soudce učinit jen se souhlasem stran. 
73 Odhlédneme-li od povinnosti absolvovat mediaci vzhledem k přípustnosti následného soudního 
(rozhodčího) řízení, viz oddíl 3.1.1. 
74 V ČR má soudce možnost snížit či nepřiznat náklady na náhradu řízení, odmítne-li strana účast 
na nařízené mediační schůzce. 
75 V Holandsku existují od roku 2007 u každého soudu (někdy i senátu) mediační kanceláře 
obsazené vedoucím (koordinátorem – vyškoleným mediátorem), jedním soudcem a sekretářkou, 
Tato kancelář kromě spolupráce s Nizozemským mediačním institutem (NMI) provádí také první 
„screening“ případu, aby určila, zda jde o případ vhodný k mediaci.  
76 V ČR může soud po nařízení mediace přerušit řízení až na 3 měsíce. 
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(d) Mediátor 

 Mediátora si mohou vybrat buď strany samy, nebo jej může zvolit soudce77. 

Mohou tak učinit buď libovolně, nebo z konkrétního seznamu či panelu 

publikovaného soudem nebo konkrétním poskytovatelem. Najdeme i případy 

speciálně zřízené kanceláře, která případy rovnoměrně distribuuje mezi existující 

poskytovatele. Může se jednat o profesionální mediátory, ale i vyškolené příslušníky 

jiných povolání78. U mediace při soudu je ve většině jurisdikcí u mediátorů 

vyžadován alespoň minimální tréning.79 

(e) Zakončení mediace 

 Nedojdou-li strany ke smírnému řešení (někdy i z důvodu marného uplynutí 

zákonné lhůty k vyřešení v mediaci), vrací se případ před soudce, jež na mediaci 

při soudu odkázal, a strany pokračují v soudním řízení tam, kde bylo přerušeno. 

Shodnou-li se strany alespoň na některých bodech, lze v souladu s tím např. zúžit 

předmět sporu. A konečně dojde-li mezi stranami k uzavření mediační dohody, mají 

strany možnost učinit ji vykonatelnou v rámci soudního řízení uzavřením soudního 

smíru. Stejně tak ale strany mohou soudní řízení ukončit a mediační dohodu učinit 

vykonatelnou jiným zákonným způsobem či ji ponechat pouze charakter 

soukromoprávní smlouvy.  

(f) Financování 

 Nejčastěji se setkáváme s variantou, kdy je mediace o určité časové dotaci 

stranám poskytnuta na náklady soudu80, přičemž následné hodiny navíc musí hradit 

strany mediátorovi samy. Možné je ale i celkové samostatné financování, 

jak stranami, tak soudem. U některých modelů je mediátorům určena hodinová taxa, 

kterou určí buď zákon, nebo soudce81, a pouze tu si mohou v souvislosti s mediací 

při soudu účtovat.  

  

                                                        
77 Soudce jmenuje mediátora např. ve Francii. V ČR pouze pokud se na něm nedohodnou strany. 
78 V Japonsku v rodinných věcech běžně roli mediátorky přebírají ženy v domácnosti. 
79 V Belgii je pro mediaci při soudu nutná akreditace. 
80 V Holandsku jsou pro účastníky sporu první 2,5 hodiny mediace zdarma. 
81 Soudce určuje odměnu mediátora např. ve Francii.  
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 Právě snížené náklady tohoto druhu soudní mediace oproti mediaci 

mimosoudní jsou terčem kritiky, když strany by ve snaze ušetřit mohli tento typ 

preferovat. Účastníci mají také potencionálně sníženou chuť spolupracovat82 

a dobrat se společného řešení, neboť nejsou v mediaci finančně zainteresovaní. 

 Mediace soudcovská83 

 Druhý typ soudní mediace se vyznačuje tím, že mediátor je zároveň aktivním 

soudcem. Je podstatně méně rozšířený než mediace při soudu a ve většině zemí 

se jednalo spíše o experimenty, kterým se i přes jejich relativní úspěšnost dostalo 

zakotvení v legislativě jen zřídka. Přesto se jedná o legitimní možnost využití 

mediace v právním řádu a dle mého názoru stručný přehled těchto pokusů přináší 

řadu zajímavých poznatků o mediační praxi.  

(a) Japonsko 

 V zemi s tak dlouhou tradicí mediace a obecnou tendencí ke smírnému řešení 

sporů není integrace v rámci soudnictví překvapením. Mediace je zde povinná 

pro všechny spory práva rodinného a několik dalších oblastí, soudce ji však může 

nařídit v jakékoliv civilní věci, uzná-li za vhodné.  

 V praxi mediaci může vést buď soudce sám (nelze v případě, kdy se mediace 

koná na žádost stran) nebo mediační výbor složený z jednoho profesionálního 

soudce a dvou laiků (komisařů). Komisaři jsou jmenování Nejvyšším soudem na dva 

roky a jsou z různých oborů. Mediátoři mají relativně silné postavení a celou řadu 

procesních oprávnění, od odmítnutí mediace (zdržování soudního procesu, 

nevhodnost, atd.) přes přizvání zainteresovaných stran k účasti na mediaci po zákaz 

prodeje majetku souvisejícího s předmětem sporu.84 

                                                        
82 CRIPE, D.: Mediation is Always… Voluntary? www.mediate.com [online], September 2013. 
Dostupný z WWW: <http://www.mediate.com/articles/CripeD7.cfm> 
83 V angličtině court-integrated, in-court či judicial (Kanada), v němčině gerichtsinterne. 
VON BARGEN, J. M., opak. cit., s. 66-68 soudcovskou mediaci dále dělí na pravou (v tomto smyslu je 
o ní pojednáváno v této práci) a nepravou, kdy soudce příslušný ve věci uplatňuje mediační 
techniky či provádí mediaci jako takovou v rámci soudního řízení samotného. Jako nepravá je 
označena z důvodu, že soudce porušuje základní charakteristiku mediátora, jež nemá mít 
rozhodovací pravomoc. 
84 Více informací viz zákon č. 222 ze dne 9. června 1951 Civil Conciliation Act nebo FUNKEN, K.: 
Comparative Dispute Management: Court-connected mediaion in Japan and Germany. 
www.germanlawjournal.com [online], navštíveno: březen 2014. Dostupný z WWW: 
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=130> 

http://www.mediate.com/
http://www.germanlawjournal.com/
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(b) Kanada 

 Pod pojmem Judicial Dispute Resolution (JDR) se soudcovská mediace rozvíjí 

v několika provinciích Kanady (Alberta, Ontario). Vyvinula se z tzv. smírčího jednání 

(settlement conference), o něž mají strany možnost požádat nebo jej navrhne 

soudce před zahájením řízení. Tyto neveřejné procesy měli spíše podobu mini-trial, 

ale soudci začali přebírat stále aktivnější roli a účastníci sporu institut začali 

využívat častěji. Hlavní motivací je nejspíš finanční stránka, protože soudce 

poskytuje řízení bez dalších poplatků. 

 Soudce může nezávazně vyslovit své stanovisko na věc, nedosáhnou-li však 

strany dohody, v následném řízení jim bude přidělen soudce nový.85 

(c) Německo 

 V Evropě probíhaly asi nejrozsáhlejší experimenty právě zde. Hned několik 

spolkových zemí (Bavorsko, Durynsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, atd.) 

uvedlo do praxe mediaci před soudcem. Soudy nejprve nechaly vyškolit několik 

svých soudců-mediátorů, kteří pak od příslušného soudce se souhlasem stran věc 

převzali a pokusili se o její vyřešení v rámci mediace.  

 Vzhledem k tomu, že pro mediaci jako takovou chybělo legislativní zakotvení, 

využily většinou zemské vlády ustanovení německého občanského procesního řádu 

o smírčím řízení86. O něj mohou strany požádat nebo jim může být doporučeno 

soudcem a je neveřejné. Smírčí soudce (Güterrichter) je osobou odlišnou od soudce 

vedoucí hlavní řízení a co se týče metody, kterou zvolí, aby stranám napomohl 

k dohodě, má volnou ruku. Soudcovská mediace se tak vyvinula z praktické potřeby 

nového řešení sporů tam, kde klasické soudnictví nebylo pro kýžený výsledek 

vhodné, dostatečně rychlé či efektivní. 

  

  

                                                        
85 Srovnej stránky kanadské justice www.justice.gc.ca. Dostupné z WWW: 
<http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/fjs-sjf/view-affic.asp?uid=88> 
86 § 278 odst. 5 ZPO. 

http://www.justice.gc.ca/
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 Projekt měl za cíl objasnit, jak vhodná je mediace u sporů s vyšším stupněm 

eskalace (byla již podána žaloba). Se souhlasem stran tak mohla proběhnout 

v jakékoliv fázi řízení mediace před soudcem-mediátorem (většinou soudce 

u stejného soudu). Časová dotace se pohybovala od dvou do tří hodin, výjimečně 

i déle. Závěrečné zprávy jsou veskrze pozitivní, i když největší úspěch zaznamenal 

projekt v těch zemích, kde jeho předmětem byly pouze spory pro mediaci vhodné87, 

tedy se vztahovou rovinou a nutností upravit věc i do budoucna. Může se jednat 

o vztahy příbuzenské (rodinné právo), sousedské, nájemní (občanské právo obecně) 

či obchodní. Také ve stavebním odvětví se mediace ukázala jako účinná. Účastníci 

ocenili především rychlost oproti standardnímu soudnímu řízení.88 

 I přes snahu některých spolkových zemí zakotvit v novém německém zákoně 

o mediaci přímo mediaci soudcovskou, nebyla tato varianta přijata89 a i nadále 

tak bude probíhat pouze v rámci smírčího řízení, jež je pojmem širším, teoreticky 

pokrývající jakékoliv snahy soudce o nápomoc stranám ke smírnému řešení.90 

(d) Slovinsko 

 V tomto případě se jedná o soudcovskou mediaci jaksi neúmyslnou 

či nepřímou. Soudce má pravomoc doporučit či nařídit stranám mediaci, přičemž 

soud spravuje seznam mediátorů, kteří ji poskytují. Mezi těmito mediátory jsou 

i profesionální soudci, což znamená, že může nastat případ, kdy případ rozhoduje 

soudce-mediátor. Mediace při soudu se tak přemění na mediaci soudcovskou. Je-li 

mediace stranám nařízena, děje se tak odůvodněným rozhodnutím soudu, proti 

němuž strany mohou podat námitku, čímž se rozhodnutí zruší a mediace se nekoná.  

  

                                                        
87 Trefně vystihuje otázku vhodnosti případů VON BARGEN, J. M., opak. cit., s. 10. „Mediace není 
‚lepším‘ procesem, ale zvyšuje šance v již zahájeném řízení najít nejlepší řešení. Existuje jedno trefné 
psychologické přirovnání, že ten, kdo má kladivo, v každém problému vidí hřebík. […] soudci si mají 
[…] osvojit schopnost rozlišit šroub od hřebíku a soudci-mediátoři se mají naučit ten který šroub 
správným nástrojem utáhnout či povolit místo, aby do něj bušili kladivem.“ 
88 Srovnej webové stránky justice jednotlivých spolkových zemí <www.justiz.bayern.de>, 
<www.justiz.nrw.de> nebo <www.thueringen.de> 
89 Viz § 1 původního návrhu německého zákona o mediaci. Dostupný z WWW: 
<http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/FamSoz-Portal/Dokumente/Gesetzesentwurf-
Mediationsgesetz.pdf> 
90 Více k tématu v časopise Spektrum der Mediation: Gerichtliche Mediation, č. 40/ IV. čtvrtletí 2010, 
Bundesverband Mediation, dostupný z WWW: 
<http://www.bmev.de/fileadmin/downloads/spektrum/sdm_40.pdf> 

http://www.justiz.bayern.de/
http://www.justiz.nrw.de/
http://www.thueringen.de/


22 
 

 Ve věcech rodinných je mediace poskytována zdarma, ve věcech občanských 

jsou bez dalších poplatků první tři hodiny a ve věcech obchodních strany řízení 

financují samy.91 

 Shrnutí 

 Soudní mediace pravděpodobně ještě nějakou dobu bude předmětem 

kontroverze. Faktem zůstává, že v některých zemích92 se stále jedná o převažující 

formu mediace a veřejnost se teprve učí využívat mediaci i mimosoudně. Argument 

zpochybňující schopnost soudců vystoupit ze své role autoritativního rozhodce není 

přesvědčivý. Stejně tak by mediátorem nemohl být advokát, neboť je zvyklý 

zastupovat jednu stranu a spory, jež obvykle řeší, končí „vítězstvím“ či „porážkou“. 

Dle mého názoru je implementace alespoň jednoho druhu soudní mediace vhodným 

doplňkem soudního řízení a je-li legislativa dobře nastavena, může být většina 

možných negativních dopadů eliminována.  

4.  Právní úprava mediace 

 Tato kapitola má sloužit jako přehled právních pramenů týkajících se mediace. 

Zároveň má posloužit potencionálním účastníkům mediace porovnáním mediačních 

pravidel významných institucí či organizací a upozornit na jejich důležitá 

ustanovení. Postupně je u každého dokumentu popsána působnost spolu 

s výkladem pojmu mediace, okamžik zahájení a průběh řízení, jmenování 

a požadavky na mediátora, ustanovení o mlčenlivosti a přípustnosti důkazů 

v následných řízeních a konečně poplatek za administraci řízení. Nejdůležitější 

informace jsou shrnuty do srovnávacích tabulek v příloze na konci práce. Ty mají 

sloužit jako přehled stranám, které konkrétní pravidla adoptovaly, aby případně 

mezery v jejich úpravě mohly vyplnit ustanoveními své dohody. 

                                                        
91 Další podrobnosti viz RISTIN, G.: Mediation: New Legislation on Alternative Dispute Resolution 
in the Republic of Slovenia in Croatian Arbitration Yearbook, 8/2011, s. 143-149. 
92 Např. Slovinsko, země severní Evropy, Japonsko, Čína. 
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4.1. Mezinárodní 

 MLICC 

 Modelový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci byl přijat v roce 2002 

s cílem nabídnout mezinárodní standard k výkladu institutu konciliace, sjednotit 

někdy protichůdné národní úpravy v rámci Spojených národů a konečně podpořit 

rozvoj smírného řešení sporů tam, kde mu doposud nebyla věnována pozornost.  

 Konciliace znamená v kontextu MLICC sběrný pojem pro nezávazné řešení 

sporů za asistence třetí strany, pod nějž lze zařadit i mediaci. Mandát UNCITRAL 

působnost zákona omezuje na obchodní věci93, ovšem tento pojem má být vykládán 

v nejširším slova smyslu. Další zúžení je omezení na spory mezinárodní94, přičemž 

strany se mohou také dohodnout, že spor budou za mezinárodní považovat. Strany 

mohou zákonu svůj vztah podřídit také dobrovolně nebo naopak jeho platnost 

vyloučit. Dle čl. 3 se mohou strany dohodou od většiny95 ustanovení odchýlit. 

O rozhodném právu zákon mlčí, neuzavřou-li tedy strany explicitní dohodu, bude 

se otázka řešit dle pravidel mezinárodního práva soukromého. 

 Mediace je dle čl. 4 zahájena dnem souhlasu stran s účastí na mediaci. 

Stanovena je i lhůta pro přijetí návrhu k zahájení mediace a to 30 dnů. Strany 

se mohou dohodnout na užití dalších mediačních pravidel, podle nichž má být 

mediace vedena, jinak o těchto pravidlech rozhodne mediátor. Každopádně musí 

být se stranami zacházeno spravedlivě96. Čl. 7 explicitně povoluje využití 

tzv. caucusů (oddělených rozhovorů mediátora se stranami).  

  

  

                                                        
93 Spory např. práva rodinného jsou v mnoha zemích součástí veřejného pořádku. 
94 1. strany mají v době uzavření smlouvy obvyklé pobyt/sídlo (v originále place 
of business/habitual residence) v různých státech, 2. podstatná část smluvní povinnosti se má 
vykonat nebo předmět sporu úzce souvisí s jiným státem než je obvyklý pobyt/sídlo stran. 
95 Výjimkou je čl. 2 a čl. 6 odst. 3 (spravedlivé zacházení). 
96 V originále fair treatment, viz čl. 6 odst. 3, je nutno chápat také ve smyslu rovného zacházení. 
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 Provedením mediace je v čl. 5 defaultně pověřen jeden mediátor, 

nedohodnou-li se strany jinak. Strany se na jeho jmenování buď shodnou, 

nebo o jmenování či doporučení požádají třetí stranu či instituci. Zachování 

nestrannosti a nezávislosti mediátora je zajištěno povinností uvést veškeré 

skutečnosti, jež by tyto charakteristiky opodstatněně zpochybňovaly. Článek dále 

obsahuje doporučení, že mediátor by měl být jiné národnosti než strany sporu. 

Zákon také stanoví zákaz pro působení mediátora jako rozhodce ve stejném nebo 

jiném sporu vzniklém ze stejného právního vztahu. 

 Co se týče mlčenlivosti mezi stranami, mediátor zachová informace přijaté 

od jedné ze stran v tajnosti pouze pod podmínkou, že mu tak strany uloží.97 

Mlčenlivost vůči třetím stranám musí být zachována ve vztahu ke všem informacím 

týkajících se procesu, kromě případů, kdy zveřejnění vyžaduje zákon nebo z důvodu 

implementace či vykonatelnosti mediační dohody.98 Zákon dále obsahuje rozsáhlou 

úpravu přípustnosti důkazů v následném soudním či rozhodčím řízení. Nepřípustný 

je důkaz o návrhu zahájení mediace, souhlasu s účastí, stanoviscích k možné dohodě, 

výrocích během mediace, dokumentech vyhotovených pouze pro účely mediace 

a konečně návrzích mediátora a připravenosti stran je akceptovat. Nepřípustnost 

naopak nemůže vzniknout pouze jako důsledek užití důkazu v mediačním řízení. 

 ICC Mediation Rules 

 Horkou novinkou jsou mediační pravidla Mezinárodní obchodní komory 

platné od počátku roku 201499. Mediaci má v rámci ICC na starost Mezinárodní 

centrum pro ADR (dále jen Centrum), které stranám poskytuje široké spektrum 

služeb a podpory při řešení konfliktů z oblasti obchodního práva. Výhodou 

institucionalizované mediace100 je kromě podpůrných služeb jednak pevně 

stanovený soubor pravidel zaručující hladký průběh mediace101, ale také role 

prostředníka, jež centrum vykonává mezi stranami, dodávající např. nabídce 

k mediaci příslušnou váhu. 

                                                        
97 Taková úprava (čl. 8) je mezi mediačními řády výjimkou, proto je třeba na ní zvláště upozornit. 
98 Čl. 9 MLICC. 
99 Nahradily dřívější ICC ADR Rules, jež vešly v platnost v červenci 2001. 
100 Mediaci dle těchto pravidel může administrovat pouze Centrum. 
101 Kdykoliv se strany nemohou dohodnout na procesních záležitostech, Centrum předejde patové 
situaci vlastním rozhodnutím.  
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 Pojmem mediace pravidla rozumí jakékoliv smírčí řízení102 a mediátorem 

se rozumí neutrální třetí osoba, jež toto řízení vede. Strany se mohou za určitých 

podmínek103 dohodou od pravidel odchýlit. 

 V případě existující mediační doložky stipulující mediaci dle pravidel ICC 

je mediace zahájena dnem doručení (potvrzení přijetí) návrhu na zahájení mediace 

Centru jednou ze stran nebo zaplacením poplatku, podle toho, která skutečnost 

nastane později. Při absenci předchozí dohody je okamžikem zahájení mediace den, 

kdy Centrum stranám zašle potvrzení o shodné vůli stran ohledně podstoupení 

mediace. Na přijetí nabídky k mediaci má druhá strana 15 dnů. Nedohodnou-li 

se strany na místě a jazyku mediace, může za ně rozhodnout Centrum. Mediátor 

stranám poskytne písemnou informaci o dohodnutých pravidlech, jimiž se mediace 

bude řídit. Vždy ovšem musí být ke stranám spravedlivý, nestranný a jednat 

v souladu s „duchem“ pravidel, přičemž strany mají zase povinnost jednat v dobré 

víře.  

 Jmenování mediátora společně zvoleného stranami musí potvrdit Centrum.104 

Před jmenováním mediátor odevzdá prohlášení o dostupnosti, nestrannosti 

a nezávislosti. Musí také centru sdělit veškeré skutečnosti, jež by jeho nestrannost 

a nezávislost mohly zpochybňovat. Co se týče souběhu funkcí, mediátor nesmí 

působit jako rozhodce, soudce, znalec nebo zástupce ve sporu týkajícím se předmětu 

mediace. Bez výslovného souhlasu všech účastníků také mediátor nemůže o žádném 

aspektu týkajícího se mediace svědčit. 

  

  

                                                        
102 V originále settlement procedure. 
103 Centrum si vyhrazuje volbu mediaci neadministrovat, není-li změna, jež si strany dohodly 
v souladu s „duchem“ pravidel. Jakoukoliv změnu po jmenování mediátora musí schválit také on. 
104 Bere při tom ohled také na národnost, schopnosti, zkušenosti, vzdělání mediátora atd. Je 
na dohodě stran, zda si mediátorů zvolí více. 
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 Nestanoví-li dohoda stran nebo rozhodné právo jinak, je proces mediace 

důvěrný, což se ovšem nevztahuje na informaci o tom, že mediace probíhá, proběhla 

nebo proběhne. Mlčenlivosti podléhá i mediační dohoda, s výjimkou povinnosti 

zveřejnit ji (nebo její část) dle rozhodného práva či z důvodu její implementace 

či vynutitelnosti. Nepřípustný v ostatních řízeních je důkaz o dokumentech, výrocích 

či sděleních učiněných druhou stranou nebo mediátorem v rámci mediace105, 

stanoviscích a návrzích týkajících se návrhu na zahájení mediace či možné dohody, 

přiznání druhé strany v rámci řízení a konečně návrzích mediátora a připravenosti 

stran akceptovat dohodu. 

 S institucionální mediací jsou samozřejmě spojeny výdaje, jež u ICC odvisí 

od ceny předmětu řízení (sporné sumy) a pohybují se v rozmezí od 5.000 

do 30.000 USD jen za administraci řízení.106 

 WIPO Mediation Rules 

 Arbitrážní a mediační centrum WIPO (dále jen Centrum) se sídlem v Ženevě 

nabízí svá pravidla především stranám obchodních sporů či sporů z práva 

duševního vlastnictví. Koná-li se mediace v Ženevě, jsou účastníkům k dispozici 

prostory Centra a to bez dalšího poplatku. 

 Pojem mediace je chápán jako neformální řízení, v němž neutrální prostředník 

(mediátor) asistuje stranám v dosažení dohody.107 

  

  

                                                        
105 Nemohou-li je strany získat i nezávisle na mediaci, aby je předložily v jiném řízení. 
106 Viz příloha pravidel – náklady a poplatky. 
107 Tuto definici obsahuje předmluva k pravidlům. Viz brožurka WIPO Arbitration, Mediation, and 
Expert Determination Rules and Clauses.  
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 Mediace je zahájena doručením návrhu na zahájení mediace Centru a tímto 

dnem se také staví promlčení lhůta108. Řízení probíhá dle pravidel dohodnutých 

stranami, jinak je na mediátorovi, aby je určil. Ten hned po jmenování určí lhůty 

pro odevzdání písemných podání stran obsahujících relevantní informace 

ke sporu.109 Strany mají povinnost spolupracovat s mediátorem v dobré víře a právo 

být v řízení zastoupeni. Dle čl. 11 může mediátor vést se stranami oddělené 

rozhovory, přičemž informace přijaté v jejich rámci zůstanou (nedostane-li 

mediátor výslovný souhlas s jejich zveřejněním) důvěrné. Strany také mohou 

mediátorovi k posouzení odevzdat písemná podání, jež mají taktéž zůstat důvěrná.  

 Mediátora jmenuje Centrum pouze, nedohodnou-li se na jeho jmenování 

strany. Přijetím jmenování mediátor slibuje, že má dostatečnou časovou kapacitu 

k rychlému provedení mediace. Čl. 7 stanoví, že mediátor je neutrální, nestranný 

a nezávislý. Mediátor může také stranám doporučit postupy, jež považuje 

za nejefektivnější, nejméně nákladné a vedoucí k vyřešení sporných otázek110. 

Podle čl. 20 mediátor nesmí vystupovat v žádné roli v jiném řízení týkající 

se předmětu mediace. 

  

  

                                                        
108 To platí pouze v případě, že je takové ujednání mezi stranami možné dle rozhodného práva 
(viz čl. 27). Lhůty začnou běžet znovu ode dne ukončení mediace. 
109 Shrnutí faktů, zájmy a postoje stran ke sporu a další informace nutné k identifikaci klíčových 
otázek. 
110 Konkrétně jde např. o znalecký posudek, MEDALOA, med-arb.  
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 Jak již bylo uvedeno výše, mlčenlivost mezi stranami se vztahuje na informace 

sdělené v rámci caucusu nebo v písemném podání pro posouzení mediátorem. 

Všichni účastníci mediace111 musí zachovávat mlčenlivost a nesmí bez výslovného 

souhlasu sdělit třetí straně jakékoliv informace týkající se nebo získané v rámci 

mediace.112 Pravidla jdou v udržení tajnosti ještě dále a zakazují jakýkoliv záznam 

schůzek stran s mediátorem a při ukončení mediace musí být všechny dokumenty 

či materiály vráceny původci a poznámky týkající se schůzek stran s mediátorem 

musí být zničeny. Nepřípustnost důkazu se vztahuje na názory či návrhy stran 

týkající se možného řešení, všechna podání, návrhy a názory mediátora 

a skutečnost, že strana naznačovala připravenost nebo naopak odmítnutí návrhu 

dohody učiněného druhou stranou či mediátorem. 

 Administrativní poplatek Centru činí 10% z hodnoty předmětu mediace 

s horní hranicí 10.000 USD.  

 ICDR Mediation Rules 

 Mezinárodní oddělení Americké arbitrážní asociace (ICDR, dále jen Centrum) 

nabízí svoje mediační pravidla od roku 2009. Ta mediaci popisují jako proces, 

při němž nestranný a nezávislý mediátor asistuje stranám v dosažení dohody, ale 

nemá pravomoc věc závazně rozhodnout113. Strany se od pravidel mohou odchýlit 

a to výslovně i ve prospěch online mediace. 

  

  

                                                        
111 Konkrétně mediátor, strany, jejich zástupci a poradci, nezávislí znalci a jakékoliv další osoby 
přítomné schůzkám s mediátorem.  
112 O příslibu mlčenlivosti před účastí na mediaci tyto osoby podepíší prohlášení. 
113 Tato definice opět není uvedena v pravidlech samotných, ale v předmluvě k nim, viz 
International Dispute Resolution Procedures (including Arbitration and Mediation Rules). 
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 O přesném okamžiku zahájení mediace pravidla mlčí. Výkladem lze za něj 

považovat den doručení návrhu na zahájení mediace, popř. vyjádření konsensu 

druhé strany s mediací.114 Strany mají právo na zastoupení a jazykem 

mediace při absenci dohody je jazyk dokumentu obsahující mediační doložku. 

Mediátor řízení vede dle principu nezávislosti stran a jejich plné kontroly 

nad postupem a výsledkem řízení. Sám ale může ústně či písemně v kterékoliv fázi 

navrhovat jedné nebo oběma stranám konkrétní řešení. V čl. 8 je zakotvena 

povinnost stran vyvinout snahu připravit se a účastnit se smysluplné a produktivní 

mediace. Je výslovně zakotveno právo na caucus a komunikace mediátora 

se stranami mimo plánované schůzky.  

 Neshodnou-li se strany na mediátorovi115 nebo nepředají-li Centru svá 

doporučení či návrhy, vybere mediátora Centrum. Mediátoři ICDR musí dodržovat 

Modelové standardy chování pro mediátory116, podle nichž mají povinnost 

odmítnout provést mediaci, nemohou-li zaručit nestrannost, a oznámit možný střet 

zájmů ohrožující nestrannost či okolnosti potencionálně bránící vyřešení konfliktu 

v časovém rozmezí stanoveném stranami. Je ovšem zachováno právo stran výše 

uvedené skutečnosti ignorovat a mediátora přesto pověřit vedením řízení. 

 Dle dohody stran či rozhodného práva musí mediátor zachovávat mlčenlivost 

o všech informacích poskytnutých stranami, či jinými účastníky v rámci mediace 

a také nemá být nucen o nich svědčit. Všechny dokumenty, záznamy a zápisy, 

jež mediátor získá v rámci mediace, jsou taktéž důvěrné a platí zákaz 

stenografického záznamu řízení. Strany jsou vázány mlčenlivostí a nepřípustností 

důkazů117 vzhledem k názorům či návrhům vyjádřeným v souvislosti s možným 

řešením sporu, přiznání některého účastníka řízení, návrhy či názory mediátora 

nebo připravenost stran přijmout či odmítnout mediátorův návrh dohody. 

                                                        
114 Srovnej čl. 2. 
115 ICDR nabízí online panel „svých“ mediátorů, z nichž mohou strany vybírat. 
116 V originále Model Standards of Conduct for Mediators, dokument naposledy aktualizovaný roku 
2005 komisí složenou ze zástupců AAA, ABA a Association for Conflict Resolution. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/dispute/documents/model_standards
_conduct_april2007.authcheckdam.pdf> 
117 Při absenci dohody o opaku nebo odchylném ustanovení rozhodného práva. 
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 Poplatek za administraci mediace je u ICDR součástí odměny mediátora118, 

přičemž minimální počet hodin jsou čtyři a každá strana dluží polovinu. Pronájem 

konferenčních prostor není v ceně. Pokud strany již o sporu u ICDR zahájily rozhodčí 

řízení, pokus o mediaci dle ICDR pravidel nepodléhá dalším poplatkům. 

 LCIA Mediation Rules 

 Pravidla Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (dále jen Soud) 

začínají ustanoveními o zahájení mediace.  

 Existuje-li předchozí souhlas stran s mediací, je řízení zahájeno dnem přijetí 

návrhu na zahájení mediace tajemníkem Soudu a zaplacením registračního 

poplatku. Chybí-li, je návrh na zahájení mediace zaslán druhé straně, jež má 14 dní 

na přijetí nabídky, přičemž mediace je zahájena vyjádřením souhlasu všech stran 

s mediací a zaplacením registračního poplatku. Chybí-li dohoda stran, určí jazyk 

mediace mediátor, jenž vede řízení podle okolností případu a přání stran. Neurčí-li 

strany jinak, zakotví čl. 4.1 povinnost stran odevzdat nejpozději sedm dní před první 

schůzkou písemné podání s informacemi o sporu. Čl. 5.2 mediátorovi umožňuje vést 

se stranami oddělené rozhovory.  

 Mediátora jmenuje Soud s ohledem na nominaci, dohodnutý způsob výběru 

či kritéria stanovená stranami. Předtím však mediátor musí podepsat prohlášení 

o nestrannosti a nezávislosti a resumé shrnující jeho minulé a současné 

profesionální zkušenosti. Objeví-li se skutečnost zpochybňující výše uvedené 

charakteristiky, mají strany právo námitky proti mediátorově jmenování a Soud má 

povinnost jmenovat nového.  

  

  

                                                        
118 Ta se u různých mediátorů liší a je uvedena na webovém profilu jednotlivých mediátorů. 
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 Všechny informace sdělené mediátorovi soukromě musí (chybí-li výslovný 

souhlas původce) zůstat důvěrné. Schůzek svolaných mediátorem se smí účastnit 

pouze osoby, jejichž přítomnost je mediátorovi a ostatním stranám ohlášena 

předem spolu s jejich totožností. O řízení nesmí být pořizován formální záznam 

či zápis. Všichni účastníci mají také povinnost zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv 

informacích týkajících se mediace, podmínek dohody či výsledku řízení. Jako důkazy 

v jiných řízeních jsou nepřípustné všechny dokumenty a jiné informace určené 

pro účely mediace nebo z ní vzniklé119, dále přiznání, návrhy či názory vyjádřené 

stranami nebo mediátorem během řízení. 

 HKIAC Mediation Rules 

 Vypracovány ve spolupráci s Hong Kong Mediation Council, oddělení HKIAC 

zabývající se mediací a její propagací, tato pravidla jsou šitá na míru sporům 

s těžištěm v Asii.  

 Mediaci definují pravidla jako neveřejný, dobrovolný, nezávazný a soukromý 

proces řešení sporů, při němž neutrální osoba (mediátor) pomáhá stranám 

dosáhnout dohody. Strany se mohou kdykoliv shodnout na odchýlení od pravidel.  

 Přesný okamžik zahájení mediace pravidla neurčují. Lze za něj nejspíš 

považovat okamžik akceptace návrhu na zahájení mediace (obsahující zároveň 

nominaci mediátora) stranou, která jej obdržela, přičemž lhůta pro akceptaci 

a vyjádření k mediátorovi je 14 dní. Strany mají možnost nechat se zastoupit, 

přičemž každá strana musí mít pravomoc k uzavření dohody. Mediátor vede proces 

dle svého uvážení, přičemž bere v potaz okolnosti případu, přání stran a potřebu 

rychlého vyřešení sporu. Dle čl. 7 se má mediátor snažit o zakončení mediace 

do 42 dnů od svého jmenování120. Čl. 9 výslovně zaručuje právo na oddělené 

rozhovory121 se stranami, jež mají povinnost spolupracovat s mediátorem 

na hladkém průběhu mediace a jejím včasném ukončení. 

  

  

                                                        
119 Kromě těch, jež by druhá strana mohla získat i jinak. 
120 Délka jmenování by neměla překročit tři měsíce, pokud k tomu strany nedají písemný souhlas. 
121 Může si je vyžádat jak mediátor, tak strany. 
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 Neshodnou-li se strany na osobě mediátora, určí HKIAC jednoho 

akreditovaného mediátora, připraveného řízení provést. Bez výslovného povolení 

stran nesmí mediátorem být osoba, jež má na výsledku mediace finanční či osobní 

zájem. Navržená osoba musí před přijetím jmenování uvést jakékoliv skutečnosti, 

jež by mohly ovlivnit jeho nestrannost či bránit včasnému vyřešení sporu. Strany 

mají právo námitky proti navržené osobě a to ve lhůtě 7 dnů. Pak má HKIAC 

povinnost nominovat mediátora nového. Čl. 14 zakazuje mediátorovi v následných 

řízeních, týkajících se mediace či ve spojení se stejnou smlouvou, vystupovat 

jako adjudikátor, rozhodce, (právní) zástupce či znalec. Strany také nemají právo 

předvolat jej jako svědka v řízení o sporu ze stejné smlouvy.  

 Veškerá komunikace, dokumenty či informace uvedené či předložené v rámci 

či pro účely mediace jsou důvěrné. Stejné platí pro mediační dohodu, s výjimkou její 

implementace či vynutitelnosti. Nic, co vyjde najevo v rámci mediace, nesmí ovlivnit 

práva nebo poškodit pozici stran v následných řízeních122. 

4.2. Evropská 

 Snahy o rozvoj alternativního řešení sporů (mimo rozhodčího řízení) v rámci 

Evropské unie se datují do 90. let minulého století. V roce 1998 Komise přijala 

doporučení 98/257/EEC týkající se principů, podle nichž mají fungovat mimosoudní 

narovnání spotřebitelských sporů. Toto doporučení však bylo omezeno na řízení, 

v nichž třetí strana na konci stranám předkládá autoritativní návrh řešení sporu. 

O jisté úpravě mediace můžeme hovořit s přijetím doporučení 310/2001/EC 

o principech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů123, které se již týká 

případů, kdy třetí osoba k meritu věci návrhy řešení nepředkládá. V dubnu 2002 

Komise předložila Zelenou knihu o ADR124 v občanských a obchodních věcech, 

k níž se sešlo více než 160 písemných vyjádření a veřejná konzultace přilákala okolo 

130 účastníků. To vše vyústilo v následující právní instrumenty. 

                                                        
122 Konkrétně arbitráži, adjudikaci či soudním řízení. 
123 Konkrétně se jednalo o nestrannost, transparentnost, efektivitu a spravedlnost (ve smyslu 
rovnosti). 
124 ADR zde bylo definováno jako „mimosoudní procesy vedené neutrálním třetím s výjimkou 
klasického rozhodčího řízení“. Kromě arbitráže tak byly z definice vyřazeny i veškeré znalecké 
posudky nesloužící k rozhodnutí sporu a automatizované online systémy. 
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 Směrnice 2008/52/ES125 

 Tento dokument je spolu s UNCITRAL MLICC nejvýznamnějším počinem 

ovlivňujícím mezinárodní mediaci v posledních desetiletích, jehož cílem je provést 

minimální harmonizaci přeshraniční mediace126 v rámci Evropské unie. Mnoho 

států, v nichž mediace do té doby nebyla příliš rozvinuta127, muselo promptně 

vytvořit novou legislativu a často podstatně upravit některé zákony již existující. 

Jiné státy128 byly naopak se svou dosavadní úpravou spokojeni a přistoupily 

k tzv. slabé variantě129 implementace vztahující se pouze na přeshraniční spory. 

 Přezkum směrnice proběhne dle čl. 11 do roku 2016 a to v podobě zprávy 

Komise Evropskému parlamentu, Radě a EHSV o vývoji mediace v celé EU a dopadu 

směrnice. Následující text nekopíruje přesně strukturu směrnice, ale snaží 

se pro lepší přehlednost udržet stejné pořadí témat jako u mediačních pravidel výše. 

(a) Cíle a působnost 

 Jako hlavní cíl uvádí směrnice zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti, 

zejména pak k mimosoudním metodám řešení sporu. Cílem nevyřčeným 

pak zůstává celková poptávka po ulehčení soudům a finančních úsporách. 

Ten s sebou nese možné riziko dohody za každou cenu a využívání mediace 

i v případech, jež pro ní nejsou vhodné. 

  

  

                                                        
125 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/EC ze dne 21. května 2008 a o některých 
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. 
126 Nemalým přínosem je také částečné sjednocení terminologie v oblasti mediace napříč EU. 
127 Např. Francie, Itálie, ale i Německo a v neposlední řadě i Česká republika. 
128 Např. Rakousko, Velká Británie či Irsko. 
129 Rozdělení na silný a slabý implementační model dle BESSO, CH.: Implementation of the EU 
Directive N. 52/2008, A Comparative Survey, [online], navštíveno: duben 2014. Dostupný z WWW: 
<http://www.mediation-in-europe.eu/default.asp?idtema=1&idtemacat=2&page=informazioni&ac
tion=read&index=1&idcategoria=1120&idinformazione=4863> 
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 Co se týče působnosti směrnice, lze identifikovat tři základní omezení. Prvním 

z nich je omezení na přeshraniční spory130. Členským státům sice nic nebrání 

v aplikaci směrnice i na vnitrostátní mediaci, ovšem tam, kde se tak nestalo, může 

vzniklá dvojkolejnost působit nemalé komplikace. Nepožívá-li národní mediace 

stejné ochrany (regulace) jako přeshraniční, nebude docházet k fenoménu forum 

shopping? Dalším problematickým ustanovením se zdá být čl. 2 odst. 2131, podle 

něhož je představitelná i situace, v níž se strany v mediační dohodě podvolí 

jurisdikci zahraničního soudu nebo rozhodce, čímž se původně vnitrostátní mediace 

může přeměnit na přeshraniční (tudíž spadající do působnosti směrnice), k čemuž 

navíc může dojít i po mnoha letech.  

 Druhým zúžením je omezení na občanské a obchodní věci. Třetím a posledním 

omezením je řešení sporů týkajících se pouze práv a povinností, o kterých strany 

podle rozhodného práva mohou rozhodovat samy. I zde podle mého názoru 

najdeme oblasti, ve kterých odlišení práv a povinností, o kterých strany mohou 

a nemohou rozhodovat, bude složité. Příkladem může být rodinné právo. Ohledně 

rozvodu a svěření dítěte do péče má vždy konečné slovo soud, ale např. vypořádání 

majetku či výše výživného jsou pro dohodu v rámci mediace ideální. Upraví-li 

manželé všechna výše uvedená práva a povinnosti v rámci jedné mediační dohody, 

jak bude soud oddělovat ty části dohody, jež podléhají režimu směrnice (tedy 

i ustanovením čl. 7 o důvěrnosti) od zbytku? 

 Argument proti zahrnutí soudcovské mediace do působnosti směrnice uvádí 

Toulmin132. Podle jeho názoru je mediace prováděná soudcem jako součást 

uznávaného soudního řízení v podstatě součástí soudního systému členského státu 

a tudíž by směrnicí neměla být upravena. 

  

                                                        
130 Toto omezení nebylo obsaženo v prvním návrhu Komise z následujících důvodů: vytvoření dvou 
paralelních právních režimů mediace a riziko diskriminačního efektu pro příjemce i poskytovatele 
mediačních služeb. 
131 Podle něj se pro účely čl. 7 a 8 za přeshraniční považuje i spor, v němž je soudní nebo rozhodčí 
řízení navazující na mediace mezi stranami zahájeno v jiném členském státě, než kde měly strany 
bydliště či se obvykle zdržovaly ke dni souhlasu s využitím mediace / jejího nařízení soudem. 
132 TOULMIN, J.: Cross-border Mediation and Civil Proceedings in National Courts, ERA Forum, 2009, 
Vol. 10, Issue 4, s. 559. 
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(b) Definice mediace 

 Čl. 3 písm. a) definuje mediaci pro účely směrnice jako „formální řízení133, 

jakkoliv nazvané nebo uváděné, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně 

usilují o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci mediátora“.  

 O vztahu pojmů konciliace a mediace pojednává oddíl 1.1.3. Není 

bez zajímavosti, že v recitálu 11 preambule je v anglické verzi pro soudní smír použit 

termín judicial conciliation schemes. Nabízí se tak další využití mizejícího pojmu 

konciliace a to právě pro smírčí činnost příslušných soudců v rámci soudního řízení. 

 Přestože dobrovolnost je výslovně uvedena jako jedna z charakteristik řízení, 

recitál 13 specifikuje, že se tento znak vztahuje k organizaci, ukončení 

a odpovědnosti stran za proces mediace. Zároveň recitál 12, čl. 2 odst. 1 písm. b, 

čl. 3 písm. a a čl. 5 hovoří o odkázání na či přikázání mediace soudem, což znamená, 

že směrnice počítá s implementací forem (i povinných) mediace soudní, 

což potvrzuje i judikatura Evropského soudního dvora134 ve věci Allasini. 

Toulmin135 poukazuje na možnou kolizi s Evropskou úmluvou o lidských právech. 

Jsou-li v některých případech náklady na mediaci tak vysoké, že by si strany 

nemohly dovolit oba procesy (mediaci i soudní řízení), stanoví EÚLP jejich právo 

pokračovat v soudním řízení bez povinnosti projít mediací136. 

(c) Průběh řízení 

 Kvalita mediačního řízení má být dle čl. 4 zajištěna především dodržováním 

dobrovolných kodexů chování mediátorů (viz oddíl 4.2.2. nebo 4.3.2.) a organizací 

poskytujících mediační služby (viz např. pravidla mediačních institucí výše). 

Konkrétní principy, jimiž se má mediátor při provádění mediace řídit, směrnice 

neuvádí. Stejně tak explicitně ani implicitně neupravuje caucusy.  

  

                                                        
133 V anglické verzi je uveden výraz structured process, tedy řízení strukturované, což se zdá 
výstižnější a spíše odpovídá principům mediace, jež je často popisována jako neformální. 
134 Viz spojené případy C-317/08, C-318/08, C-319/08 a C-320/08, OJ C 134 
ze dne 22. května 2010. 
135 TOULMIN, J., opak. cit. s. 560. 
136 Vzhledem k průměrné výši nákladů mediace a možnosti osvobození od soudních poplatků 
či ex offo zastoupení zakotvených v mnoha právních systémech tento argument asi nebude mít 
praktický dopad. 
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(d) Mediátor 

 Definice mediátora obsažená v čl. 3 písm. b má zásadní význam především 

proto, že jsou na ní navázána ustanovení článků 6, 7 a 8 (viz recitál 16). Mediátor 

je charakterizován jako třetí osoba požádaná o „účinné, nestranné a kvalifikované 

vedení mediace“137, což znamená, že ne každý mediátor je zároveň mediátorem 

ve smyslu směrnice. Nejdůležitějším znakem je bez pochyby kvalifikovanost 

(kompetentnost)138. Přestože tento znak není dále konkretizován, podléhat 

směrnici může pouze takový mediátor, jež splňuje základní profesní požadavky. 

Problém se může vyskytnout v situacích, kdy mediátor získal akreditaci v jiném 

členském státě a nyní provádí přeshraniční mediaci ve státě, v němž zákon 

pro mediátory stanoví jiné kvalifikační podmínky139. V případě námitek proti vedení 

mediace takovým mediátorem by otázku, zda skutečně jednal účinně, nestranně 

a kvalifikovaně, musel zodpovědět soud. Jak ovšem soud bude zkoumat skutečnosti 

podléhající mlčenlivosti? 

 Roli v definici mediátora naopak nehraje jeho označení nebo povolání 

v dotyčném členském státě, ani způsob, jakým byl jmenován (či požádán o vedení 

mediace). 

  

                                                        
137 Konečné znění textu bylo doplněno o tuto část z iniciativy Evropského hospodářského 
a sociálního výboru.  
138 Srovnej MLICC, jež požadavek kvalifikovanosti mediátora neobsahuje. V zemích, jež přijaly 
a implementovaly MLICC beze změn, se na ustanovení o důvěrnosti může spolehnout kdokoliv, kdo 
se označuje jako mediátor. Podobná charakteristika mediátora chybí i v americkém UMA. 
139 V Estonsku mohou např. v roli mediátora působit pouze advokáti a notáři. Stejně tak v Řecku 
může být mediátorem pouze advokát. Naopak ve Finsku může být mediátorem kdokoliv 
a ve Francii je certifikát mediátora povinný pouze pro rodinnou mediaci. 
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(e) Výstup mediace, vynutitelnost 

 Čl. 6 směrnice ukládá členským státům povinnost vytvořit mechanismus140 

zajišťující vykonatelnost mediačních dohod, přičemž zároveň stanovuje 

dvě výjimky, kdy stát tak učinit nemusí. Jde o případy, kdy je obsah dohody 

v rozporu s právem členského státu nebo toto právo vykonatelnost takového obsahu 

neumožňuje. Homologace (exekvatur) je možné dosáhnout buď rozhodnutím soudu 

či notářským zápisem.141 Myslitelnou (a v přeshraničních sporech také velmi 

praktickou) variantu představuje i schválení mediační dohody jako rozhodčího 

nálezu142. Výjimečným instrumentem bude tzv. Anwaltsvergleich (advokátní smír), 

který je upraven v německém ZPO a při splnění určitých podmínek považuje 

za vykonatelný dokument podepsaný nejen stranami, ale i jejich advokáty. Je třeba 

zmínit, že v některých zemích143 může k vykonatelnosti vnitrostátních mediačních 

dohod dojít i bez souhlasu jedné ze stran. Pro přeshraniční spory tuto variantu 

směrnice neumožňuje.  

  

                                                        
140 Stejně jako MLICC a UMA konkrétní mechanismus státům nepředepisuje. 
141 Při využití druhé možnosti hrozí nebezpečí „opakování mediace“, když povinností notáře je 
objektivně poradit účastníkům ohledně činěného úkonu a poučit je o dopadech jejich rozhodnutí. 
Možným výsledkem by tak v krajním případě mohlo být i odmítnutí notářský zápis vyhotovit. 
142 Čímž je zajištěna vynutitelnost dohody dle Newyorské úmluvy z roku 1958. 
143 Např. Itálie a Řecko. 
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(f) Mlčenlivost 

 V otázce mlčenlivosti směrnice přijala minimalistickou úpravu, jež ukládá 

státům povinnost zajistit, aby mediátoři (a osoby zúčastněné na správě mediace) 

nebyli nuceni překládat důkazy v občanských a obchodních soudních 

(či rozhodčích) řízeních, nemají-li k tomu výslovný souhlas stran. Zachování 

mlčenlivosti stranami směrnice neupravuje.144 Problémem zůstává důvěrnost 

mediace prováděné jiným než kvalifikovaným (ať už podle směrnice či národního 

práva) mediátorem. Vzhledem k rozdílným národním úpravám145 také není zcela 

jasné, zda souhlas stran s výpovědí mediátora zakládá jeho povinnost či pouze právo 

informace vyplývající nebo související s mediací soudu poskytnout. Zmínit je třeba 

také dvě výjimky z principu mlčenlivosti a to, pokud je zveřejnění nutné 

z naléhavých důvodů veřejného pořádku, nebo je zpřístupnění obsahu mediační 

dohody nutné k jejímu provedení nebo výkonu. 

(g) Stavění lhůt 

 Dle čl. 8 musí členské státy zajistit, aby stranám během snahy o urovnání sporu 

mediací neběžely promlčecí a preklusivní lhůty. Jedná se o jedno z nejdůležitějších 

a nejpraktičtějších ustanovení směrnice, které eliminuje jak situace, kdy jedna 

strana zneužívá mediační řízení jako zdržovací taktiku, tak etické dilema mediátora, 

který se musí rozhodnout, zda stranu upozorní na blížící se konec lhůty (a zpochybní 

tak svou neutralitu) nebo nikoliv (a vystaví se tak možné odpovědnosti). 

 Druhý odstavec článku stanoví výjimku pro promlčení a prekluzi obsaženou 

v mezinárodních smlouvách. Jako příklad pro obchodní vztahy lze uvést 

Čl. 39 odst. 2 CISG146. Na v něm obsaženou dvouletou lhůtu tedy nebude mít zahájení 

mediace vliv. 

                                                        
144 Mnoho států ale využilo možnosti odst. 2 a rozšířilo povinnost mlčenlivosti i na strany (např. 
Itálie) či dokonce na všechny účastníky mediace (např. Španělsko, Slovensko). 
145 Týkajících se advokátů, notářů, lékařů či duchovních.  
146 „Právo kupujícího z vad zboží vždy zaniká, jestliže kupující neoznámí prodávajícímu vady zboží 
nejpozději do dvou let ode dne, kdy zboží bylo skutečně předáno kupujícímu, ledaže tato lhůta není 
v souladu se smluvní záruční lhůtou.“ 
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 Evropský kodex chování pro mediátory147 

 Jedná se o další významný dokument, jehož vznik iniciovala Evropská komise 

v roce 2004 v rámci plnění cílů stanovených v Zelené knize o ADR. Přestože se jedná 

o dokument nezávazný (soft law), k jeho dodržování se zavázali jednotliví mediátoři 

i mediační centra po celé Evropě.148 Výraz zprostředkovatel použitý v původním 

českém překladu kodexu, je třeba nahradit v kontextu modernější ustálené 

terminologie výrazem mediátor.  

(a) Způsobilost a jmenování 

 Mediátor se dle kodexu zavazuje, že má znalosti mediačního procesu a patřičné 

odborné vzdělání, které neustále doplňuje v souladu s příslušnými normami. 

Před souhlasem se jmenováním mediátor ještě ověří výše uvedené vlastnosti 

ve vztahu ke konkrétnímu případu a na vyžádání stranám poskytne informace 

o své praxi a kvalifikaci. Účast na mediaci také nesmí potvrdit, dokud všechny strany 

neakceptují zásady jeho odměňování. Ohledně termínů mediačních schůzek 

se má mediátor poradit se stranami. 

 Čl. 1.4 výslovně povoluje propagaci mediačních služeb za podmínky 

profesionality, pravdivosti a čestnosti149.  

(b) Nezávislost a nestrannost 

 Mediátor má až do ukončení mediace povinnost sdělit stranám okolnosti, 

jež by mohly mít vliv na jeho nezávislost či způsobit konflikt zájmů. V čl. 2.1 najdeme 

příkladmý výčet takových skutečností. Jde o osobní či obchodní vztahy se stranou, 

finanční, ale i jiný zájem na výsledku mediace nebo skutečnost, že mediátor jednal 

pro stranu z jiného titulu než právě jako mediátor. I přesto ovšem může řízení 

provést, má-li k tomu výslovný souhlas stran a je-li schopen zaručit svou úplnou 

nestrannost. 

  

                                                        
147 Dále jen Evropský kodex. 
148 Jejich úplný seznam je dostupný z WWW: 
<http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf> 
149 V originále dignified, jde tedy spíše o zachování důstojnosti profese. Požadavek čestnosti lze 
chápat jako součást pravdivosti. 
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(c) Dohoda o provedení mediace a průběh řízení 

 Mediátor se ujistí, že účastníci mediace proces chápou, rozumí jednotlivým 

rolím a souhlasí s ustanoveními a podmínkami dohody o provedení mediace. Tato 

část kodexu konečně specifikuje principy vedení řízení, jež má mediátor vést 

„náležitým způsobem s přihlédnutím k okolnostem případu, včetně možného 

nerovného postavení stran a případných přání zúčastněných stran, zásadám právního 

státu a potřebě urychleného urovnání sporu“, přičemž je možný odkaz na další soubor 

pravidel. Výslovně jsou povoleny oddělené rozhovory se stranami. 

 Zajímavé je ustanovení čl. 3.2, které ukládá mediátorovi informační povinnost 

a dává mu možnost ukončit proces, pokud se mu zdá, že dochází k takovému 

urovnání sporu, které je (vzhledem k okolnostem případu a mediátorově schopnosti 

věc posoudit) nevykonatelné nebo nezákonné. Mediátorovi tak poprvé vzniká právo 

zasahující do předmětu sporu150 a možnost ovlivnit výsledek mediace. I přes jistou 

kolizi s principem kontroly stran nad výsledkem procesu jde o ustanovení 

smysluplné, které má svou logiku. Zvolí-li si strany mediátorem osobu s právním 

vzděláním, musí mít mediátor tuto odpovědnost za obsah mediační dohody neustále 

na paměti. 

 Mediátor může mediaci ukončit, má-li za to, že proces nepovede k urovnání 

sporu. Dále proces mohou kdykoliv a bez odůvodnění ukončit strany. Je-li však 

dosaženo dohody, musí se mediátor ujistit, že souhlas stran s dohodou 

je informovaný a že strany podmínkám dohody rozumí. Na žádost stranám také 

poskytne informaci o tom, jak dohodu formalizovat a učinit vykonatelnou. 

(d) Důvěrnost 

 Povinnost mlčenlivosti kodex (podobně jako mediační směrnice) vztahuje 

pouze na mediátora. Důvěrné jsou všechny informace, jež se objevily v rámci 

mediace nebo v souvislosti s ní, včetně informace o tom, že proces probíhá 

či proběhl. Výjimku tvoří výhrada veřejného pořádku či právní předpisy. Zakotvena 

je i mlčenlivost vůči dalším stranám ohledně informací získaných od jedné strany 

v rámci caucusu. 

                                                        
150 Neboť většina práv a pravomocí mediátora se týká procesu. 
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 FBE Kodex chování mediátorů 

 Tento instrument je výsledkem snahy Svazu evropských advokátních 

komor151 (FBE) o vytvoření pravidel chování pro mediátora zároveň působícího 

v profesi advokáta. Kromě toho, že dokument přebírá všechna ustanovení 

Evropského kodexu chování pro mediátory, obsahuje navíc specifická pravidla šitá 

na míru souběhu rolí. V preambuli je stanovena platnost kodexu pro všechny 

advokáty, kteří jsou členy komor sdružených pod FBE.152 Zatímco Evropský kodex 

je tedy závazný pouze pro ty, kdo se mu dobrovolně podřídí, FBE kodex platí 

pro české advokáty přímo v souvislosti s členstvím v ČAK. 

 První dodatek se týká profesních sdružení153, která mají povinnost, vedou-li 

seznamy mediátorů, zajistit vzdělávací kurzy pro mediátory, jež chtějí být 

do seznamu zapsáni. Výslovně je zde také uvedeno, že výkon mediace je slučitelný 

s výkonem právní praxe. Doplněno je i ustanovení o nákladech mediace a to ohledně 

přizpůsobení odměny mediátora.154 Mlčenlivost je rozšířena i na spolupracovníky 

mediátora v rámci mediačního procesu155 a dále je specifikováno, že mediátor 

je jako svědek v následném (rozhodčím či soudním) řízení chráněn profesním 

tajemstvím před povinností vypovídat, není-li udělen výslovný souhlas obou stran 

o opaku.  

  

  

                                                        
151 Organizace sdružuje 250 advokátních komor z celé Evropy (včetně České advokátní komory) 
a reprezentuje tak asi 800 000 advokátů. Byla založena v roce 1992 v Barceloně, nyní má oficiální 
sídlo ve Štrasburku. 
152 Dokument je zatím k dispozici pouze v angličtině a dle mého názoru by FBE měla zvážit jeho 
revizi. Kromě překlepů a gramatických chyb jsou ustanovení přejatá z Evropského kodexu zjevně 
překládána z jiného jazyka (místo použití anglického originálu) a text celkově nepůsobí 
profesionálním dojmem, což je vzhledem k rozsahu jeho působnosti alarmující. Dostupný z WWW: 
<http://www.fbe.org/IMG/pdf/Code_of_Conduct_for_Mediators.pdf> 
153 Není jasné, co je myšleno anglickým originálem college. Zřejmě se jedná o špatný překlad 
z francouzštiny a jde o kolegia (profesní sdružení) organizovaná ve Svazu.  
154 Ač text ustanovení není jasný, pravděpodobně se výraz legal aid vztahuje k pomoci 
s financováním procesu mediace. 
155 Nabízí se vztažení tohoto ustanovení na advokátní koncipienty. 
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 Čl. 4.2 rozšiřuje výčet okolností, za nichž má mediátor právo mediaci 

pozastavit či ukončit. Jde o situace, kdy je mediace využívána pro nevhodné účely, 

chování stran je neslučitelné s náležitým vedením mediace, některá ze stran 

se konstruktivně nepodílí na procesu a pouze využívá informace z něj získané, 

některá ze stran porušuje pravidla stanovená pro provedení mediace nebo 

se bez odůvodnění nedostaví na mediační schůzku. Stejné právo má mediátor 

i za situace, kdy je podezření, že byl spáchán trestný čin, při ohrožení života 

či fyzické integrity stran156.  

 Navíc je zde také úprava stavění lhůt a vykonatelnosti mediační dohody, 

jež jsou upraveny v čl. 4.5 a 4.6.157  

 Asi největším přínosem158 je úprava odpovědnosti za porušení pravidel 

obsažených v kodexu. Ztrátou statutu mediátora má být postihováno vážné 

porušení principu nezávislosti, nestrannosti či důvěrnosti, pokud způsobilo některé 

ze stran újmu. Porušení výše zmíněných principů bez způsobení újmy má být 

potrestáno suspendováním mediátora na dobu tří až šesti měsíců a konečně sankcí 

za méně závažné porušení jakýchkoliv povinností obsažených v kodexu je písemné 

varování a/nebo suspendování mediátora na jeden až šedesát dnů.  

  

                                                        
156 V tomto případě je mediátor zároveň zproštěn mlčenlivosti a musí podat zprávu příslušným 
orgánům.  
157 Anglický text je však i zde velmi nejasný a použitá terminologie nestandardní. 
158 V souvislosti s budoucím užitím dokumentu jako možné předlohy pro potenciální národní 
kodexy pro advokáty-mediátory. 
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4.3. Česká 

 Počátky příprav legislativního zakotvení institutu mediace v České republice 

se datují do roku 2007. Tehdejší ministr Pospíšil vyvinul snahu nabídnout tuto 

ekonomicky výhodnou a rychlou variantu řešení sporů veřejnosti v rámci reformy 

justice. Koncem roku pak byl představen i první paragrafový návrh. Po pádu vlády 

byl ovšem celý koncept odsunut na vedlejší kolej a ke slovu se znovu přihlásil 

až s opětovným nástupem ministra Pospíšila159, který měl tentokrát ke svým 

snahám další pobídku v podobě povinnosti promítnout do národní úpravy 

evropskou směrnici160. Dne 2. května 2012, téměř rok po lhůtě stanovené 

pro implementaci, byl přijat MedZ. Dne 13. srpna 2012 následovala vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora, 

s účinností od 1. září 2012.  

 Zákon o mediaci 

 Samotná úprava mediace je upravena v první části zákona, jež je rozdělena 

na čtyři hlavy. Části dva až devět se věnují změnám dalších zákonů161 a poslední 

(desátá) část určuje účinnost zákona. Jak již bylo uvedeno výše, ČR se rozhodla 

pro tzv. silný implementační model a tak MedZ nerozlišuje mezi mediací 

přeshraniční, mezinárodní a vnitrostátní.  

(a) Definice mediace, působnost 

 Definice v MedZ se jeví částečně „zacyklenou“ tím, že mediací označuje postup 

za účasti mediátora. Za toho zákon považuje pouze fyzickou osobu zapsanou 

v seznamu mediátorů. Definice dále explicitně hovoří o snaze mediátora pomoci 

stranám konfliktu dosáhnout smírného řešení, přičemž dokonce výslovně určuje 

i formu takového řešení – mediační dohodu.162  

  

  

                                                        
159 PRUDÍKOVÁ, D. – KORBEL, F.: Role Ministerstva spravedlnosti při přípravě zákona o mediaci, 
Bulletin advokacie, č. 6/2013, s. 15.  
160 Směrnice 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských 
a obchodních věcech. 
161 Konkrétně OSŘ, občanského zákoníku, obchodního zákoníku, notářského řádu, zákona 
o advokacii, živnostenského zákona, zákona o soudních poplatcích a zákona o správních poplatcích. 
162 § 2 písm. a MedZ. 
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 Působnost zákona je zde oproti úpravě směrnice rozšířena na všechny 

netrestní věci, tedy kromě občanských a obchodních věcí také spory pracovní, 

rodinné a správní163. Působnost je dále omezena pouze na činnost zapsaného 

mediátora. Je tak ponechána možnost paralelního výkonu mediace osobami 

nezapsanými, jež mohou mediační služby provozovat164, ovšem mimo rámec 

MedZ.165 

 Zákon zavádí i (jednu z nejmírnějších) forem soudní mediace. Za splnění 

podmínek účelnosti a vhodnosti má předseda senátu možnost nařídit stranám 

soudního sporu schůzku s mediátorem s časovou dotací tří hodin166 a také přerušit 

řízení až na dobu tří měsíců. O schůzce mediátor na vyžádání vydá potvrzení. 

(b) Průběh mediace 

 Mediační řízení je zahájeno uzavřením dohody o provedení mediace167, 

v níž má být také upravena doba, po kterou má mediace probíhat. Mediátor 

má povinnost před zahájením i v průběhu mediace strany informovat o všech 

důležitých aspektech řízení168. Také musí respektovat názory stran a vytvářet 

podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje 

zájmy obou stran. Další principy, jimiž se má mediace řídit, si strany mohou zřejmě 

dohodnout v rámci dohody o provedení mediace. O oddělených jednáních 

se stranami se zákon nezmiňuje, lze je tedy považovat za povolené. 

(c) Mediátor 

 Dle MedZ je mediátorem fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů 

vedeném MSČR. Zvažována byla i varianta osoby s akreditací vzdělávacího zařízení 

autorizovaného MSČR, ta ale nakonec nebyla přijata.169  

                                                        
163 Srovnej Důvodovou zprávu k návrhu MedZ, s. 7. Dostupné z WWW: <http://mediator-
praha.cz/docs/zakon-o-mediaci-duvodova-zprava.pdf> 
164 Otázkou je, zda mohou nabízet své služby pod označením „mediátor“. A contrario § 14 MedZ by 
odpověď byla pravděpodobně záporná, ovšem vzhledem k § 11 půjde spíš o zákaz použití označení 
„zapsaný mediátor“.  
165 Srovnej Důvodovou zprávu k návrhu MedZ, s. 6 nebo VYBÍRAL, P.: Mezinárodní mediace 
z pohledu práva České republiky, Obchodní právo 12/2012, s. 440 a 441. 
166 Výše odměny mediátora za takovou schůzku je stanovena vyhláškou MSČR o zkouškách 
a odměně mediátora a činí 400 Kč, nedohodnou-li se strany jinak. Je-li účastníkem osoba 
osvobozená od soudních poplatků, platí za něj odměnu stát. 
167 § 4 odst. 1 MedZ. Více k charakteru smlouvy o provedení mediace viz oddíl 5.2.2. 
168 Výčet viz § 3 odst. 2 a 4. 
169 Viz Důvodová zpráva k návrhu MedZ, s. 7 a 8. 
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 Z §§ 5, 6 a 8 lze vyvodit zásadu nepodjatosti mediátora170 a z § 8 jeho povinnost 

provádět mediaci nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí171. Mediátor také 

nesmí ohledně předmětu mediace poskytovat právní služby podle jiného právního 

předpisu. Zajímavostí je právo mediátora nezahájit mediaci, má-li za to, že je mezi 

ním a některou ze stran narušena nezbytná důvěra. 

 Ustanovení § 19 upravuje činnost hostujícího mediátora, jenž má právo být 

zapsán do seznamu MSČR, prokáže-li, že v souladu s právními předpisy jiného 

členského státu vykonává činnost srovnatelnou s činností mediátora, tj. že je jako 

mediátor v jiném členském státě kvalifikován. I jeho činnost se pak dle odst. 3 bude 

řídit MedZ172. 

(d) Výstup mediace, vynutitelnost 

 Ukončení mediace upravuje § 6 a může jí ukončit jak vnější okolnost (uplynutí 

lhůty), tak mediátor (podjatost, delší nečinnost stran, nerušení důvěry, nezaplacení 

zálohy, pozastavení či zrušení oprávnění k výkonu činnosti, smrt) či strany 

(prohlášením o ukončení jedné nebo všech, smrtí či zánikem, uzavřením mediační 

dohody). Na požádání vydá mediátor potvrzení o způsobu ukončení mediace. 

 Mediační dohoda má charakter soukromoprávní smlouvy uzavřené všemi 

stranami konfliktu. Náležitostmi jsou podpisy stran a mediátora a vyznačení data 

jejího uzavření.173 Vykonatelnosti dohody lze dosáhnout zaprvé schválením 

mediační dohody soudem v rámci smírčího řízení a zadruhé jejím sepsáním 

v podobě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. 

  

                                                        
170 A jeho povinnost bez zbytečného odkladu informovat strany o všech skutečnostech, jež by mohly 
být důvodem k pochybnosti o nepodjatosti. 
171 K přesné interpretaci tohoto pojmu bude třeba soudního výkladu. 
172 Jedná se o jedinou kolizní normu obsaženou v MedZ, viz PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M.: 
Mezinárodní mediace a české právo, Právní rozhledy 1/2013, s. 22.  
173 § 7 MedZ.  
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(e) Mlčenlivost 

 Ohledně mlčenlivosti česká úprava zůstává věrná evropské předloze 

a požadavek důvěrnosti vztahuje pouze na mediátora a jeho pomocníky.174 Chtějí-li 

strany využít výhody neveřejnosti a tajnosti mediačního řízení, musí si povinnost 

mlčenlivosti rozšířit i samy na sebe smluvně v rámci mediační doložky či dohody 

o zahájení mediace. Specifikován je ale časový rozsah mlčenlivosti. Ta platí 

i pro případy, kdy nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace nebo kdy byl 

mediátor vyškrtnut ze seznamu, a vztahuje se na všechny skutečnosti, o nichž 

se mediátor dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. 

 Výjimku z této zásady tvoří obhajoba v soudním řízení o sporu plynoucího 

z výkonu činnosti mediátora mezi mediátorem a stranou, dále při výkonu dohledu 

nad činností mediátor nebo v kárném řízení. Mediátor podle právních předpisů 

jiného členského státu nesmí být nucen porušit mlčenlivost dle předpisů onoho 

státu. 

(f) Stavění lhůt 

 Změnou občanského a obchodního zákoníku bylo zavedeno i stavění 

prekluzivních a promlčecích lhůt po dobu, po níž probíhá mediace podle MedZ. 

Důležité je ustanovení § 29, které lhůty staví i pro předmět mediace, která je vedena 

v jiném členském státě, podle právních předpisů tohoto státu. Nejasné je řešení této 

otázky ve vztahu k mediaci probíhající ve třetích státech (podle jejich práva).  

 Kodex advokáta-mediátora 

 Tento soft law dokument vydaný ČAK175 nikoliv jako závazný stavovský 

předpis, ale pouze jako stanovisko oddělení ADR, je nejnovějším přírůstkem 

do české úpravy mediace. Jak je uvedeno v preambuli, cílem je určit pravidla, která 

zohledňují souběh funkcí mediátora a advokáta. 

  

  

                                                        
174 Přestože se většina členů pracovní skupiny přikláněla k rozšíření mlčenlivosti i na strany, 
předkladatel považoval za nejvhodnější regulace pouze v nezbytně nutné míře. 
175 Celý text je dostupný z WWW: <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12910> 
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 Většina ustanovení byla přejata přímo nebo modifikovaně z Evropského 

kodexu. Zakotvena je povinnost mediátora informovat před zahájením mediace 

strany o své dosažené kvalifikaci, dále podmínky sjednání odměny vázané 

na výsledek mediace či specifikace nezávislosti mediátora v souvislosti s výkonem 

advokacie176. Co se týče průběhu mediace, je zvýšená pozornost věnována možnosti 

mediátora upozornit strany na to, že proces směřuje k řešení, jež je v rozporu 

se zákonem. V takových případech má mediátor možnost proces ukončit z důvodu 

„narušení nezbytné důvěry“177, jak je uvedeno v odůvodnění k čl. VI kodexu. Dalším 

přejatým ustanovením je důležité rozšíření mlčenlivosti mediátora ohledně 

informací získaných v caucusu, jež nesmí být bez souhlasu původce sděleny 

ostatním stranám. A konečně čl. VIII zdůrazňuje povinnost mediátora vždy poučit 

strany o tom, že jakýkoliv jeho právní názor vyslovený v přímé či nepřímé 

souvislosti s předmětem mediace je nezávazný. 

5. Mezinárodní mediace 

 Tato kapitola bude věnována případům, kdy do mediace vstupuje mezinárodní 

prvek. Obecně můžeme právní spory rozlišovat v závislosti na tom, zda se dotýkají 

jednoho či více států na vnitrostátní či mezinárodní. Jak již bylo naznačeno výše, 

se schválením mediační směrnice přibyla do schématu kategorie další a to sporů 

přeshraničních.178 Za takové budeme označovat ty spory, které se týkají více států, 

ovšem všechny dotčené státy jsou zároveň členskými státy EU179. Spory 

mezinárodní budou tedy kategorií zbytkovou, kdy se mediace dotýká více států, 

přičemž alespoň jeden není členským státem EU. Teoreticky lze spory přeshraniční 

chápat také jako podskupinu sporů mezinárodních, praktický dopad ovšem bude 

minimální. 

 Nutno dodat, že český MedZ mezi výše uvedenými typy mediace nerozlišuje 

a použije se tedy jak na mediaci vnitrostátní, tak na mezinárodní či přeshraniční. 

                                                        
176 Skutečností mající vliv na nezávislost mediátora může být nejen poskytování právních služeb ve 
věci mediátorem samým, ale i advokátem, s nímž mediátor vykonává advokacii společně či jeho 
zaměstnavatelem nebo kolegou (spoluzaměstnancem). 
177 Dle § 6 odst. 2 MedZ je „narušení nezbytné důvěry“ jedním ze dvou důvodů fakultativního ukončení 
mediace mediátorem. 
178 Srovnej VYBÍRAL, P., opak. cit., s. 439.   
179 S výjimkou Dánska, viz čl. 1 odst. 3 směrnice.  
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5.1. Mezinárodní prvek 

 Skutečností, jež způsobí, že se mediační proces bude dotýkat více států, 

je několik.  

 Bydliště, trvalý pobyt a sídlo 

 Pravděpodobně nejčastější budou případy, kdy má alespoň jedna ze stran 

(podle toho, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu) bydliště/obvyklý pobyt 

či sídlo v jiném státě než strany ostatní. Výklad pojmu bydliště dle judikatury 

českých soudů180 koresponduje s pojmem obvyklý pobyt dle výkladu Soudního 

dvora EU. Jde tedy o obec, resp. městský obvod, v němž osoba bydlí (fakticky 

pobývá) s úmyslem se zde trvale zdržovat.181 

 Pro přeshraniční mediaci se podle čl. 2 odst. 3 směrnice použije k určení 

bydliště182 čl. 59 a 60 nařízení Brusel I183. Ty praví, že má bydliště být posuzováno 

podle práva státu, ve kterém se dle soudu toto bydliště nachází. Bydliště by tak mělo 

být posuzovánu pro každou stranu zvlášť podle práva státu, ve kterém se bydliště 

nachází dle názoru posuzující osoby či osob, kterými jsou v tomto případě jak strany 

sporu, tak mediátor.184 

  

                                                        
180 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 444/2004, rozhodnutí Okresního soudu v Chebu 
sp. zn. 15 C 45/2006.  
181 Podrobněji viz PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 22. 
182 V anglickém a francouzském znění směrnice je místo bydliště používán pojem domicil, který 
nemusí mít vždy totožný význam, viz VYBÍRAL, P., opak. cit. s. 440.  
183 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 
184 VYBÍRAL, P., opak. cit. 439-440.  
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 Další skutečnosti 

 Dalším druhem mezinárodního prvku je předmět sporu. Jde např. o situace, 

kdy závazek, o němž se vede spor, měl být splněn v jiném státě, než se nacházejí sídla 

stran. Mezi další skutečnosti Svatoš185 počítá místo mediace – strany mají sídlo 

v jednom státě, ale jako místo mediace určí stát odlišný, což může mít, jak bude 

uvedeno dále, vliv na rozhodné právo. Dále uvádí místo konání mediačních jednání, 

neboť z různých důvodů mohou jednotlivé schůzky stran a mediátora probíhat 

de facto v jiném státě, než se nachází sídla stran nebo de iure místo mediace. Takové 

faktické místo setkání naopak vliv na rozhodné právo mít nebude.186 Jinou 

skutečností je také právní nástupnictví stran, resp. společnosti, která je stranou. 

Např. v důsledku fúze v průběhu mediace může tak jedna ze stran změnit sídlo 

do jiného státu. Specifickým (jaksi následným) mezinárodním prvkem je výkon 

mediační dohody v zahraničí. Není vyloučen ani případ, kdy strany budou mít 

různou státní příslušnost.187 Jiná státní příslušnost mediátora sice nezakládá 

automaticky mezinárodní charakter mediace188, ovšem dle mého názoru 

si lze představit situace, kdy tomu tak bude. Např. zapsaný mediátor dle MedZ 

s českou státní příslušností podepíše dohodu o provedení mediace se stranami, 

kterými budou dvě rakouské společnosti.  

5.2. Rozhodné právo 

 Složitost problematiky kolizní úpravy mezinárodní mediace spočívá v pluralitě 

okamžiků, kdy je možné rozhodné právo určovat. Jedná se o následující: 

 mediační doložka (přípustnost mediace/mediabilita) 

 smlouva o provedení mediace 

 mediační dohoda. 

                                                        
185 SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 49. 
186 DIEDRICH, F.: International/Cross-border mediation within the EU, s. 4, [online], navštíveno: 
červen 2014. Dostupný z WWW: 
<http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/4_RGSL_Mediation_Frank_Diedrich-International-Cross-
Border-Mediation.pdf> 
187 PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 22.  
188 PAUKNEROVÁ. M. – PFFEIFER, M., opak . cit,, s. 22. Autorky mají zřejmě na mysli případy, kdy 
hostující mediátor vykonává vnitrostátní mediace dle MedZ. 
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 Jednotlivé okamžiky jsou pak vždy poznamenány konkrétním průběhem 

mediačního procesu. Představitelné jsou pak situace, kdy je mediační doložka 

uzavřena samostatně, i když mnohem častěji bude součástí hlavní smlouvy, 

z níž vznikl spor. Jindy se strany rozhodnou pro mediaci až po vzniku sporu a prvním 

dokumentem směřujícím k vyřešení sporu bude až smlouva o provedení mediace. 

 Mediační doložka 

 Povaha smlouvy  

 Jak již bylo uvedeno výše, mediační doložka může být uzavřena 

jak samostatně, tak v rámci smlouvy hlavní.189 Důležité je zdůraznit, že její stranou 

není mediátor a to i v případě, že je v ní konkrétně uveden. Jedná se ve své podstatě 

o typ smlouvy určující způsob řešení sporů mezi stranami (v souladu s kontrolou 

stran nad výsledkem). Její podstatnou složkou (essentialie negotii) je tedy souhlas 

stran s řešením jejich sporu pomocí mediace. Složkami pravidelnými (naturalia 

negotii) pak může být ujednání ohledně počtu či vlastností mediátorů, místa 

mediace nebo administrace mediace konkrétní mediační institucí. Mediační doložka 

je tedy typem smlouvy procesní (i když v širším smyslu, tedy s hmotněprávním 

základem)190 a z toho důvodu je pravděpodobně vhodnější hovořit než o zkoumání 

její platnosti, spíše o její přípustnosti (příp. vadnosti)191, dle Pauknerové a Pfeiffer192 

tzv. mediabilitě. 

  

  

                                                        
189 Více k teoretickému konceptu mediační doložky, jejímu správnému navržení (včetně eskalačních 
klauzulí), vynutitelnosti, oddělitelnosti od hlavní smlouvy a rozdílech od doložky rozhodčí viz 
SVATOŠ, M., opak. cit. s. 69-82.  
190 Procesní smlouvy jsou v teorii institutem velmi kontroverzním. Téměř každý autor má na jejich 
povahu svůj názor a proto je možná vhodnější hovořit o mediační doložce jako o smlouvě sui generis, 
aby se předešlo terminologickým zmatkům.  
191 GONSORČÍKOVÁ, M.: Právně teoretické aspekty procesní smlouvy jako nástroje upravujícího 
rozhodčí řízení, www.epravo.cz [online], červen 2003. Dostupný z WWW: 
<http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/art_3708/pravne-teoreticke-aspekty-procesni-
smlouvy-jako-nastroje-upravujiciho-rozhodci-rizeni.aspx> 
192 PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 22-23.  
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 Za vadnou lze považovat mediační doložku, jež nebude dostatečně určitá 

či srozumitelná. Přípustná je pak, jsou-li splněny subjektivní předpoklady 

(způsobilosti stran) a předpoklady objektivní193 (obsah a předmět doložky).  

Nepřípustné jsou tedy mediační doložky, jejichž předmět či obsah je v rozporu 

s jejím rozhodným právem. Jak bude ale takové právo určeno? 

 Rozhodné právo 

 Stejně jako u rozhodčí doložky můžeme u doložky mediační hovořit 

o  tzv. separabilitě (oddělitelnosti). Jejím důsledkem je především to, že při zániku 

smlouvy hlavní platnost ujednání o způsobu řešení sporů trvá. Někteří autoři ovšem 

myšlenku rozvádějí a uvádějí i důsledek druhý a to skutečnost, že smlouva hlavní 

a rozhodčí (mediační) doložka se mohou řídit různými právy194, neboť jde o zcela 

samostatné smlouvy. Proto je lhostejno, obsahuje-li smlouva hlavní volbu práva 

nebo ne, protože mediační doložka se bude vždy řídit buď právem přímo 

v ní zvoleným, nebo v případě absence vlastními kolizními normami. Domnívám se, 

že doktrína separability, která měla z počátku ryze praktický účel (zachovat vůli 

stran ohledně řešení sporů i v případě, že je smlouva jako taková neplatná), 

by extenzivním výkladem jejích důsledků byla tohoto účelu opět zbavena 

(tím, že by bylo třeba určovat rozhodné právo zvlášť pro smlouvu hlavní a zvlášť 

pro mediační doložku).  

 Mnohem praktičtějším řešením je dle mého názoru řešení jiné a to, 

že separabilita bude použita právě jen v případech neplatnosti hlavní smlouvy, 

přičemž případ volby práva ve smlouvě hlavní bude chápán tak, že strany zamýšlely 

podřídit svůj vztah jako celek konkrétnímu právu a tudíž by volba práva měla mít 

účinky i na mediační doložku.  

  

                                                        
193 PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 23 je označují jako limity.  
194 BORN, G. B.: International Commercial Arbitration, Volume I, Wolters Kluwer: Austin 2009, 
s. 446-447. 
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 Považuji za velmi nepraktické, aby strany byly nuceny v rámci jedné smlouvy 

vícekrát projevovat svou vůli podřídit svůj vztah konkrétnímu právu. Ad absurdum 

by tak strany mohly v rámci eskalační klauzule sjednávat rozhodné právo jiné 

pro mediaci, další pro arbitráž a nakonec úplně jiné pro soudní řízení. 

Nic samozřejmě nebrání stranám takovouto volbu učinit, rozhodnou-li se však 

pro volbu práva „generální“ (jedinou), měla by být vztažena na všechny případy, 

kdy je rozhodné právo v rámci jejich vztahu třeba určit. 

 Problematická situace nastává, pokud si strany rozhodné právo v hlavní 

smlouvě neurčí. Tady by pak strany musely nést následky svého opomenutí a čelit 

možnému posouzení hlavní smlouvy a mediační doložky podle rozdílného práva195. 

Nelze také zapomínat na situace, kdy je v doložce uvedeno místo mediace. Určení 

takového místa pak lze považovat za implicitní volbu práva196.  

 Od práva rozhodného pro mediační doložku je někdy oddělováno právo 

rozhodné pro předmět sporu. To však bude shodné právě s rozhodným právem 

smlouvy hlavní, neboť dojde-li ve smlouvě hlavní k volbě práva, vyjadřují tím strany 

explicitně vůli, aby takto vzniklý vztah byl dle zvoleného práva posuzován.197 

 Př. Smlouva o dílo mezi německou a rakouskou společností uzavřená dne 23. 4. 2014 

v Salzburgu obsahuje následující mediační doložku: „V případě sporu vzniklého z nebo 

v souvislosti s touto smlouvou se strany zavazují k tomu, že se spor pokusí vyřešit v rámci 

mediace podle ICC Mediation Rules. Bude-li tato mediace neúspěšná, mohou se strany obrátit 

na soud.“ Zároveň smlouva obsahuje ustanovení o rozhodném právu: „Veškerá ustanovení 

této smlouvy se řídí německým právem a příslušným soudem je Amtsgericht Mannheim.“ 

Dojde-li později ke sporu ze smlouvy, bude třeba posuzovat mediabilitu (Mohou strany 

právy a povinnostmi disponovat? Nejde o veřejné právo?) stejně jako předmět sporu 

dle práva německého.  

                                                        
195 Podle Svatoše (SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 51) a Diedricha (DIEDRICH, F., opak. cit., 
s. 8) se při absenci volby práva použije na mediační doložku čl. 4 odst. 4 nařízení Řím I a rozhodným 
právem bude právo země, s níž je smlouva nejúžeji spojena (respektovány přitom musí být 
imperativní ustanovení všech dotčených právních řádů dle čl. 9 nařízení Řím I). 
196 SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 50.  
197 Otázkou rozhodného práva pro předmět sporu by se měly zabývat především strany sporu, 
mediátor je na rozdíl od rozhodce či soudce určovat nemusí (VYBÍRAL, P., opak. cit., s. 441). Je ovšem 
třeba mít na paměti pravomoc mediátora upozornit strany na to, že dohoda, k níž mediace směřuje 
je v rozporu se zákonem. K takovému závěru může mediátor dospět, pouze ví-li, s kterým zákonem 
(resp. právem) má být dohoda v rozporu.  
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 Dohoda o provedení mediace 

 Povaha smlouvy 

 Jakousi předběžnou otázkou, kterou je třeba zodpovědět pro správné určení 

rozhodného práva je opět povaha dohody o provedení mediace. Zatímco někteří 

autoři dohodu bez dalšího označují za smlouvu o poskytnutí služeb198, tedy smlouvu 

čistě hmotněprávní, druhá skupina autorů tvrdí, že se nutně jedná o smlouvu 

smíšené povahy, jež obsahuje řadu procesních ustanovení199.  

 Jde zcela jistě o otázku komplikovanou a odpověď na ní lze těžko považovat 

za jedinou správnou. Důležitým aspektem je podle mého názoru především fakt, 

že oproti mediační doložce je smluvním partnerem dohody o provedení mediace 

mediátor. Tím je, dle mého názoru, vyjádřen hlavní prvek této dohody, která v „čisté“ 

podobě představuje závazek mediátora poskytnout stranám za úplatu konkrétní 

službu (provedení mediace). V rámci dohody má být poskytovaná služba jasně 

specifikována. Určuje se v ní, které věci se služba bude týkat (konkrétní předmět 

mediace), kolik času na mediátor na její poskytnutí má (lhůty pro průběh mediace) 

nebo jakými pravidly se při jejím poskytování bude řídit. Upravuje také vzájemná 

práva a povinnosti stran (mediátora a stran sporu), přičemž mezi nejdůležitější 

z nich patří sjednání odměny mediátora. Z výše uvedené podlé mého vyplývá závěr, 

že v teoretické „čisté“ podobě je dohoda o provedení mediace smlouvou 

o poskytnutí služby. 

  

  

                                                        
198 SVATOŠ, M., Disertační práce, opak. cit., s. 51; DIEDRICH, F., opak. cit., s. 7-8; OREJUDO PRIETO 
DE LOS MOZOS, P.: The Law Applicable to International Mediation Contracts in Dret Revista 
para el Analisis del Derecho, Vol. 2011, No. 1, s. 3. Dostupné také z WWW: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762680>, a konečně také 
EIDENMÜLLER, H.: Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation: 
Mediationsvereinbarungen, Mediatorverträge, Mediationsvergleiche, internationale Mediationsfälle, 
Otto Schmidt Verlag: Köln, 2001, s. 32. 
199 PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 23 nebo ROZEHNALOVÁ, N. – VALDHANS, J. – 
DRLIČKOVÁ, K. – KYSELOVSKÁ, T.: Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, Wolters Kluwer: 
Praha, 2013, s. 76 a HUTNER, A.: Das internationale Privat- und Verfahrensrecht 
der Wirtschaftsmediation, Mohr Siebeck: Německo 2005, s. 203. 
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 V praxi je ale celá situace složitější, když strany jednotlivá ustanovení smluv 

kombinují. Může se tedy stát, že některá ustanovení, která mají být předmětem 

dohody o provedení mediace, strany sjednají už v mediační doložce a naopak 

(např. když mediační doložka sjednána není a strany se na řešení sporu v rámci 

mediace smluvně dohodnou až v rámci dohody o provedení mediace). Paradoxně 

tak některá ustanovení200 mohou mít charakter procesněprávní, jsou-li součástí 

mediační doložky, neboť zde upravují způsob řešení sporu mezi stranami, a jindy 

charakter hmotněprávní, když jsou součástí dohody o provedení mediace 

a specifikují tak provedení služby mediátorem. 

 Rozhodné právo 

 Celá výše uvedená teoretická úvaha má praktický dopad při určování 

rozhodného práva. Dohodu o provedení mediace jakožto smlouvy o poskytnutí 

služby by totiž při absenci volby práva bylo možné snadno podřídit 

čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Řím I201, podle kterého je rozhodným právem právo 

země, kde má poskytoval služby (mediátor) obvyklé bydliště202. Bude-li však 

dohodě o provedení mediace přiznán charakter smíšený, zůstává otázkou, jakému 

režimu budou podléhat její procesní ustanovení (především omezení použitelnosti 

určitých skutečností jako důkazů před soudem či vyloučení mediátora jako svědka 

v případném soudním sporu) a zda lze vůbec v jejich případě volbu práva provést203. 

Ohledně hmotněprávních ustanovení (náležitosti uzavření smlouvy, odměna 

mediátora či odpovědnost za škodu204) se autoři shodují na aplikaci příslušných 

ustanovení nařízení Řím I, příp. Řím II205.  

  

  

                                                        
200 Např. ustanovení o pravidlech, kterými se strany mají řídit v průběhu mediace. 
201 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu  
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. 
202 Srovnej SVATOŠ, M., opak. cit., s. 51 či DIEDRICH, F., opak. cit., s. 8. 
203 Dle PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit. , s. 24 se procesní ustanovení budou řídit právem 
místa uzavření smlouvy o provedení mediace.  
204 Např. při vyzrazení obchodního tajemství strany mediátorem, jenž porušil povinnost mlčenlivosti. 
205 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 
rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy. 
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 Zdá se, že oázou klidu v nebezpečné poušti kolizních norem je uzavření 

smlouvy o provedení mediace se zapsaným (dle MedZ) mediátorem. 

Podle Vybírala206 tím totiž i ve sporech přeshraničních a mezinárodních dochází 

k implicitní volbě rozhodného práva pro danou dohodu, a to práva českého.  

 Mediační dohoda 

 Povaha smlouvy 

 Je-li mediační proces úspěšný a spor je v rámci něj vyřešen, rozhodnou 

se strany v drtivé většině případů pro písemné zaznamenání tohoto řešení. 

Tím je mediační dohoda, neboli smlouva upravující práva a povinnosti stran 

uzavřená v rámci mediace. Strany mohou uzavřít jak smlouvu zcela novou, tak pouze 

dodatek či modifikaci původní smlouvy hlavní. Tato dohoda sice není bez dalšího 

vykonatelná, ale minimálně všude tam, kde byla implementována mediační 

směrnice, zakotvují právní řády postup, kterým strany mohou vykonatelnosti 

dosáhnout (viz oddíl 4.2.1. a 4.3.1.) 

 Rozhodné právo 

 Mediační dohoda má čistě smluvní charakter, z čehož vyplývá, že strany 

mohou volně zvolit i právo, kterým se bude řídit. Takové rozhodné právo ovšem 

nesmí být v rozporu s normami práva, které ho by se použilo v případě absence 

volby práva. Jde tedy o volbu pouze materiální.207 

 Neurčí-li si strany v dohodě rozhodné právo, budou relevantní kolizní normy 

obsaženy opět zejména v nařízení Řím I, přičemž jedná-li se pouze o modifikaci 

smlouvy původní, nelze zapomínat také na právo zvolené v původní smlouvě 

hlavní.208 

 

  

                                                        
206 VYBÍRAL, P., opak. cit., s. 441. 
207 Viz PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., opak. cit., s. 25. 
208 Ohledně kolizních norem pro závazky z práva rodinného viz PAUKNEROVÁ, M. – PFEIFFER, M., 
opak. cit., s. 24. 
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ZÁVĚR 

 Mediace je velmi praktickým nástrojem asistovaného řešení sporů. Především 

v případech, kdy strany stojí o zachování vzájemného vztahu, jde o nepostradatelný 

prostředek k dosažení dohody. Jak bylo ukázáno v této práci, právní úprava mediace 

se v posledních letech rozrostla o několik významných dokumentů, které nejenže 

dávají tomuto řízení zákonný rámec, ale zároveň jej popularizují u veřejnosti 

jako další (a v drtivé většině případů levnější) alternativu soudního či rozhodčího 

řízení. Největší vlna zájmu se v Evropě objevila s přijetím a postupnou implementací 

evropské mediační směrnice, další lze očekávat právě s její revizí, jež má nejpozději 

v květnu 2016 předložit Evropská komise. 

 Je jasné, že v zemi jako je Česká republika, kde soudní systém oproti jiným 

státům funguje stále ještě relativně rychle a ani náklady nepatří v konkurenci jiných 

zemí k nejvyšším, proniká mediace do praxe jen pozvolna. Přitom situací, 

kdy je mediace tím správným prostředkem pro dosažení dohody a vyřešení sporu, 

je jistě mnoho. Nezbývá tedy než postupně rozšiřovat povědomí odborné i laické 

veřejnosti o tomto druhu alternativního řešení sporů. V tomto ohledu hraje svou roli 

i vzdělávání právníků, neboť jsou to často oni, kteří mohou situaci klientů odborně 

posoudit a řešení pomocí mediace případně navrhnout. Do budoucna je dle mého 

názoru též vhodné zamyslet se nad možnou implementací dalších forem soudní 

mediace, která funguje v mnoha státech světa a, jak ukázala tato práce, většina 

jí vytýkaných nedostatků je neopodstatněná. 
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Příloha: Srovnávací tabulky mediačních pravidel 

 Aplikační omezení Možnost stran 

odchýlit se od 

pravidel 

Zahájení mediace 

MLICC 

Mezinárodní 

konciliace, obchodní 

věci 

 Souhlas stran 

ICC Jakékoliv smírčí řízení  

Dnem potvrzení přijetí 

návrhu Centrem / 

zaplacením poplatku 

WIPO 

Především spory 

z duševního 

vlastnictví 

 
Doručením návrhu 

centru 

ICDR    

LCIA   

Přijetí návrhu 

tajemníkem + 

zaplacením 

registračního poplatku 

HKIAC Zaměřeny na Asii 
 

 
 

Směrnice 

2008/52/EC 

Přeshraniční spory, 

občanské a obchodí 

věci 

  

MedZ Netrestní věci  
Uzavřením dohody 

o provedení mediace 
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Zásady vedení řízení Obsahuje úpravu 

caucusů 

Zákaz působení 

mediátora jako 

rozhodce 

MLICC 
Spravedlivé zacházení 

se stranami 
  

ICC 

Jednat spravedlivě, 

nestranně a v souladu s 

„duchem“ pravidel 

  

WIPO    

ICDR    

LCIA    

HKIAC 

Řídit se okolnostmi 

případu, přáními stran 

a snahou o rychlé 

vyřešení věci 

  

Směrnice 

2008/52/EC 
   

MedZ    

 

 

 Mlčenlivost vůči 

3. stranám 

Mlčenlivost inter 

partes 

Zveřejnění na 

základě zákona / 

rozhodného práva 

MLICC  Ne!  

ICC    

WIPO    

ICDR    

LCIA    

HKIAC    

Směrnice 

2008/52/EC 
Pouze mediátor   

MedZ Pouze mediátor   
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 Zveřejnění kvůli 

implementaci / 

vykonatelnosti 

dohody 

Nepřípustnost 

důkazů 

Zákaz mediátora 

svědčit ve věci 

MLICC    

ICC    

WIPO    

ICDR    

LCIA    

HKIAC    

Směrnice 

2008/52/EC 
   

MedZ    

 

 

 

 

 Výše poplatku za 

administraci 

Úprava stavění 

lhůt 

Mediátor smí 

navrhovat 

stranám řešení 

MLICC    

ICC 5.000 – 30.000 USD   

WIPO 
10 z hodnoty sporu 

(max. 10.000 USD) 
  

ICDR 
Zahrnut v odměně 

mediátora (různé) 
  

LCIA    

HKIAC    

Směrnice 

2008/52/EC 
   

MedZ    
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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá tématem mezinárodní mediace. Začíná popisem 

teoretického konceptu a analýzou jednotlivých znaků mediace, které rozděluje 

na základní a doplňkové. Následně pojednává o historii mediačního řízení 

ve starověku a o jejím pojetí moderním. Také se snaží a vyřešení zmatečné 

terminologie u slov mediace a konciliace. V kapitole dvě pokračuje popisem 

hybridních forem jako MEDALOA, med-arb nebo arb-med. 

 Třetí kapitola popisuje jednotlivé formy mediace se zaměřením na mediaci 

soudní. Nejprve se zabývá možnostmi její implementace a následují praktické 

příklady mediace soudcovské z různých zemí. 

 Kapitola čtvrtá se věnuje právnímu rámci a začíná mezinárodními dokumenty. 

Srovnává mediační pravidla vybraných mediačních institucí po světě. Následně 

zkoumá klady a zápory evropské mediační směrnice 2008/52/ES a dva kodexy 

chování mediátorů. Poslední část čtvrté kapitole je konečně věnována českému 

mediačnímu právu. Popisuje koncept zákona č. 202/2012 Sb. a nejnovějšího soft law 

dokumentu – Kodexu advokáta-mediátora. Informace z této kapitoly jsou pro větší 

přehlednost přeneseny do srovnávací tabulky. 

 Kapitola pátá je rozdělena na dvě části. První část zkoumá různé prvky, které 

z mediace činí mediaci mezinárodní. Část druhá se zabývá volbou práva v průběhu 

mediačního řízení. Aby bylo možno určit, zda mají strany vůbec možnost volby práva 

či jaké právo se použije v případě, že taková volba učiněna nebude, je diskutována 

povaha jak mediační doložky, tak dohody o provedení mediace a mediační dohody. 

 

Klíčová slova: mezinárodní mediace – mediační pravidla – mediační směrnice – 

rozhodné právo 

  



61 
 

Abstract 

This thesis deals with the topic of international mediation. It starts with 

its theoretical concept and analyzes the individual elements of the definition 

of mediation, which it divides into essential and additional. It then covers the history 

of the mediation procedure in the ancient times and the modern approach. It also 

attempts to solve the confusing terminology of mediation and conciliation. 

In chapter two it moves on to the description of other hybrid forms such 

as MEDALOA, med-arb or arb-med. 

The third chapter describes the individual forms of mediation with focus 

on court mediation in particular. First, its implementation possibilities are explored, 

which are followed by practical examples of judicial mediation in different 

countries.   

Chapter four is devoted to the regulatory framework starting 

with international documents. It compares mediation rules of several mediation 

institutions across the world. Then it investigates the pros and cons of the European 

mediation directive 2008/52/ES and two codices of behavior for mediators. Finally, 

the last part of chapter four is concerned with Czech mediation law. It provides 

an outline of the Law No. 202/2012 Coll. and the newest soft law document – Codex 

of attorney-mediator. Information from this chapter is transferred to a comparison 

table for more clarity. 

Chapter five is subdivided into two parts. Part one looks at different elements, 

which make a mediation an international one. Part two addresses the choice of law 

during the mediation process. The nature of the mediation clause, mediator 

agreement and mediation agreement is discussed in order to determine whether 

the parties have a possibility to choose the law that will govern their contract 

or what law should be applied in case such choice is not made.  

 

Key words: international mediation – mediation rules – mediation directive – 

choice of law 
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Seznam zkratek 

AAA  American Arbitration Association 

ABA  American Bar Association 

ADR   Alternative / Amicable /Adequate Dispute Resolution (alternativní, 

smírné či adekvátní řešení sporů) 

CISG   United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods (Vídeňská úmluva) 

ČAK   Česká advokátní komora 

ČR   Česká republika 

EHSV  Evropský hospodářský a sociální výbor 

FBE  Federation des Barreaux d’Europe (Svaz evropských advokátních 

komor) 

HKIAC  Hong Kong International Arbitration Centre 

ICC   International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní 

komora) 

ICDR   International Center for Dispute Resolution (mezinárodní 

oddělení AAA) 

LCIA   The London Court of International Arbitration  

MedZ  zákon č. 202/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o mediaci a změně 

některých zákonů (zákon o mediaci) 

MLICC  UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 

(UNCITRAL modelový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci) 

MSČR  Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

OSŘ   občanský soudní řád 

UMA   Uniform Mediation Act (Jednotný zákon o mediaci) 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 

WIPO  World Intellectual Property Organization (Světová organizace 

duševního vlastnictví) 

ZPO   Zivilprozessordnung (Německý občanský soudní řád) 
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