
Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je představit  mediaci  jako metodu alternativního

řešení sporů a poukázat na její potenciál.  Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první

kapitole jsou prezentovány jednotlivé metody ADR včetně tzv. hybridních forem. Dále

jsou zde shrnuty výhody a nevýhody, jež jsou spojeny s těmito způsoby řešení sporů.

Druhá kapitola je uvozena historickým vývojem institutu mediace, a pokračuje

představením různých forem mediace. Tato kapitola dále pojednává o osobě mediátora,

o tom, co vlastně jeho role obnáší a jaké aspekty je třeba zohlednit při jeho výběru.

Následně jsou rozebrány jednotlivé fáze mediačního procesu. 

Třetí kapitola se zabývá mezinárodní úpravou mediace.  Je rozdělena do dvou

částí.  První část je zaměřena na úpravu mediace obsaženou v mediačních pravidlech

vybraných mezinárodních institucí. Nejdůležitější informace jsou pro lepší přehlednost

a vzájemnou komparaci  uvedeny v tabulkách, které jsou součástí  přílohy této práce.

Druhá  část  představuje  evropskou  úpravu  mediace.  Zmiňuje  významné  dokumenty,

které přijala EU za účelem rozvoje tohoto smírného způsobu řešení sporů. Pozornost je

zaměřena  především na  ústřední  právní  instrument,  jímž  je  směrnice  o  mediaci.  V

závěru je pojednáno o opatřeních na podporu využívání mediace v EU.

Čtvrtá kapitola se věnuje úpravě mediace v České republice. Na samém počátku

je  nastíněn  historický  vývoj  tohoto  způsobu  řešení  sporů  na  území  ČR.  Hlavním

předmětem zájmu je však zákon o mediaci a rozbor jeho nejdůležitějších ustanovení. Na

zákonnou  úpravu  navazuje  prováděcí  vyhláška  o  zkouškách  a  odměně  mediátora.

Krátce je také představen zatím nezávazný dokument ČAK, a to Etický kodex advokáta-

mediátora.

Pátá kapitola pojednává o mediaci s mezinárodním prvkem. Nejprve jsou zde

rozebrány  skutečnosti,  v  nichž  lze  spatřovat  mezinárodní  prvek.  Poté  je  zkoumána



problematika rozhodného práva ve vztahu ke třem základním smluvním instrumentům

uzavíraným v souvislosti s mediací. Těmi jsou mediační doložka, smlouva o provedení

mediace a mediační dohoda.  

V závěru této práce autorka především vyjadřuje své přesvědčení o přínosech

institutu mediace.  Zároveň však uvádí, že je třeba zajistit lepší podmínky pro rozvoj

tohoto způsobu řešení sporů. V tomto směru považuje za vhodné, aby byly uvedeny do

praxe opatření, jež byly navrženy v příslušné studii Evropského parlamentu. 


