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Úvod 

“You cannot shake hands with a clenched fist.”

Indira Gandhi

Jak  už  kdysi  prohlásil  Aristotelés,  člověk  je  tvor  společenský.1 Mezilidské

vztahy lze pak považovat za alfu a omegu lidské společnosti. To, jakým způsobem lidé

mezi sebou komunikují, určuje kvalitu těchto mezilidských vztahů, a tím i v podstatě

fungování společnosti  jako takové.  Je třeba mít  na zřeteli,  že každá lidská bytost  je

jedinečná.  Je  tudíž  přirozené,  že  lidé  mohou  mít  rozdílné  názory,  vyznávat  odlišné

hodnoty,  mít  protichůdné  zájmy  apod.  Za  takových  okolností  se  prakticky  nelze  v

každodenní interakci vyhnout nejrůznějším komunikačním třenicím, které mohou vést

ke konfliktům. 

Je  tedy  zjevné,  že  konflikty  jsou  integrální  součástí  lidského  života.  Ve

skutečnosti nemusí nutně znamenat cosi negativního. Mohou být naopak vnímány jako

příležitost  k  dosažení  pozitivních  změn.  Stěžejní  však  je,  jakým  způsobem  jsou

konflikty řešeny. Ve své diplomové práci bych proto ráda představila mediaci jakožto

jeden  z  efektivních  způsobů,  jakým  lze  řešit  konfliktní  situace  v  případech,  kdy

znesvářené strany obtížně hledají smírnou cestu k dohodě a neobejdou se při tom bez

cizí pomoci. 

Téma této práce považuji za poměrně aktuální, jelikož tomu není tak dávno, kdy

byl  v České republice přijat zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých

zákonů,  v  platném znění  (dále  také  „zákon  o  mediaci“  nebo  „ZMed“)  k  provedení

směrnice o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech2 (dále také

„směrnice o mediaci“), přičemž otázky týkající se mediace jsou stále hojně diskutovány

v teoretické i praktické rovině. V této souvislosti má též nemalý význam rekodifikace

1 Z řeckého zóon politikon. 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech
mediace v občanských a obchodních věcech.
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soukromého práva, resp. přijetí nového občanského zákoníku3 (dále také „NOZ“), který

je vystavěn na zásadě autonomie vůle člověka. Účelem této právní úpravy je umožnit a

zaručit člověku svobodné utváření jeho soukromého života, a ponechat tak co nejširší

prostor  jeho rozhodnutím,  jež jsou činěna  z jeho vlastní  iniciativy a  svobodné vůle.

Základním soukromoprávním nástrojem k naplňování tohoto účelu je dohoda.4 NOZ tak

vytváří společenské prostředí, ve kterém má institut mediace své neodmyslitelné místo. 

Cílem této práce je představit mediaci jako jednu z metod alternativního řešení

sporů a  poukázat  na její  potenciál.  Na samém počátku prezentuji  jednotlivé  metody

ADR spolu s výhodami, jež mohou skýtat pro své uživatele. Následně se podrobněji

věnuji samotnému mediačnímu procesu a dalším aspektům mediace.  Zaměřuji  se též

na úpravu mediačních pravidel vybraných mezinárodních institucí a jejich komparaci, a

dále na vývoj institutu mediace a relevantní úpravu v rámci EU, jež se stala základem

pro právní úpravu mediace v ČR, kterou se zabývám v kapitole čtvrté. Poslední kapitola

této práce pojednává o mezinárodní (ve vztahu k EU „přeshraniční“) mediaci s tím, že

nejprve představuji skutečnosti, v nichž lze spatřovat mezinárodní prvek, a následně se

zabývám  jednotlivými  smluvními  instrumenty  uzavíranými  v  souvislosti  s  mediací

včetně otázky rozhodného práva. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se její text

primárně zaměřuje na mediaci ve věcech obchodních, resp. mezi podnikateli. 

     

3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 85/2012 Sb., občanský zákoník, s. 594. Dostupné z: <http://obcan
skyzakonik. justice.cz/fileadmin/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf> 
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1. Pojem ADR 

Obvyklým  způsobem,  jakým  se  lze  domáhat  právní  ochrany  v  rámci

soukromého  práva,  je  soudní  řízení.  Existují  však  určité  oblasti  soukromoprávních

poměrů, kde se jeví jako vhodnější svěřit příslušný spor namísto soudu jinému orgánu či

osobě soukromé povahy. Hovoříme pak o tzv. alternativních způsobech řešení sporů5 (z

angl. Alternative Dispute Resolution). Pod zkratkou ADR se tedy skrývá označení pro

způsoby řešení sporů, které jsou považovány za alternativu vůči soudnímu řízení.6  

Písmeno „A“ v akronymu ADR však může být různě vykládáno. Tradiční pojem

alternative7 je  někdy  nahrazován  slovem  amicable (v  překladu  „přátelský“).  Tuto

terminologii například používá Mezinárodní obchodní komora v Paříži.8 Lze se setkat

též  s  označením  appropriate („vhodný“),  případně  assisted („asistovaný“)9 nebo

additional („doplňkový“).  Je  možno  souhlasit  s  tím,  že  metody  ADR  jsou  oproti

soudnímu řízení skutečně přátelštější vůči sporným stranám. Stejně tak jsou tyto metody

vhodné  k  řešení  nejrůznějších  sporů,  zpravidla  probíhají  za  asistence  třetí  neutrální

osoby, a zároveň se dá na ně nahlížet jako na doplněk soudního řízení. Ačkoliv každý z

výše  zmiňovaných  výrazů  lze  považovat  za  relevantní,  ztotožňuji  se  s  názorem,  že

nejvhodnějším  se  jeví  používat  slovo  „alternativní“,  kdy  metody  ADR  představují

alternativu vůči zákonem předpokládanému standardnímu způsobu řešení sporů, tedy

soudnímu řízení.

5 Vedle termínu „alternativní způsoby řešení sporů“ se běžně používají i označení „metody alternativního
řešení sporů“, příp. „mimosoudní způsoby řešení sporů“. V této práci jsou uvedené termíny používány
promiscue.
6 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní : část první: řízení nalézací. 7. vyd.
Praha: Linde Praha, 2014, s. 557.
7 Srov.  LAW,  J.;  MARTIN,  E.  A.  A Dictionary  of  Law.  7.  vyd.  Oxford,  United  Kingdom:  Oxford
University Press. 2013, s. 30. 
8 O „přátelském řešení sporů“ hovořila již preambule k ICC Pravidlům ADR (angl.  ICC ADR Rules) z
roku 2001. Tato pravidla byla v roce 2014 nahrazena Mediačními pravidly (angl. ICC Mediation Rules).
Dostupné z: <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/mediation/rules/>
9 NADRAC: Dispute  Resolution  Terms:  The  use  of  terms  in  (alternative)  dispute  resolution.  2003.
Dostupné z: <http://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20
Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF>
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1.1 Metody ADR

V  současné  době  již  existuje  celá  řada  metod  alternativního  řešení  sporů,

vznikají nadále nové, případně se vyvíjejí odnože těch stávajících. Vzhledem k tomu

zde uvádím pouze demonstrativní výčet metod ADR. Lze mezi ně zařadit především

vyjednávání,  facilitaci,  mediaci,  konciliaci,  expertizu  (nezávislý  posudek),  mini-trial,

rozhodčí  řízení,  a  také  med-arb  či  arb-med,  jež  jsou  tzv.  smíšenými  či  hybridními

metodami.10 

V odborných kruzích však nepanuje jednotný názor ohledně toho, zda lze mezi

metody alternativního řešení sporů zahrnout i rozhodčí řízení (neboli arbitráž). Někteří

autoři  považují tyto  metody za alternativu nejen vůči řízení  soudnímu,  ale také vůči

řízení rozhodčímu.11 Dle Lisseho má rozhodčí řízení více znaků společných se soudním

řízením než s ADR procesy. Především je výstupem rozhodčí nález, jenž je závazným a

vykonatelným rozhodnutím, a tedy stát nejen v řízení před soudy, ale i v řízení před

rozhodci poskytuje garance prostřednictvím moci veřejné.12 Přikláním se k názoru, že

stricto sensu lze rozlišovat mezi ADR procesy, soudním a rozhodčím řízením. Z širšího

úhlu pohledu se ovšem alternativními rozumí všechny způsoby řešení sporů, které jsou

odlišné od státního soudnictví. Z tohoto hlediska je tedy rozhodčí řízení řazeno mezi

metody ADR a ve své diplomové práci vycházím z uvedeného širšího pojetí.

       

Podle toho, jakým způsobem jsou konflikty řešeny, lze jednotlivé metody ADR

řadit  mezi  determinující,  poradní,  facilitativní,  popřípadě již  zmíněné hybridní  ADR

procesy. V případě determinujících ADR procesů třetí neutrální osoba posuzuje sporné

otázky a následně činí rozhodnutí, které může, ale nemusí být pro strany sporu závazné.

Jako příklad lze uvést  rozhodčí řízení. U poradních ADR procesů role neutrála spočívá

v tom,  že  hodnotí  příslušný spor,  a  zároveň ohledně  předmětu  sporu činí  návrhy a

doporučení, jež však nejsou závazné. Do této kategorie lze zařadit například nezávislý

posudek.  Pro facilitativní  ADR  procesy (někdy  také  označované  jako  konsensuální

10 JANOTOVÁ, M. Mediace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014, s. 39.
11 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha:
ASPI Wolters Kluwer, 2013, s. 21, 25.
12 LISSE, L. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, 2012,
s. 18.
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procesy)  je charakteristické,  že neutrál  usnadňuje komunikaci,  resp.  asistuje stranám

sporu při  vyjednávání  s  cílem napomoci  jim dosáhnout  vzájemně přijatelné  dohody.

Právě  do  této  skupiny  je  mimo  jiné  řazena  mediace.  Hybridní  ADR  procesy pak

kombinují  prvky  výše  zmíněných  kategorií  tak,  aby  proces  co  nejvíce  vyhovoval

potřebám stran. Klasickým příkladem je med-arb. 13

1.1.1 Vyjednávání

Vyjednáváním neboli negociací rozumíme komunikační proces, prostřednictvím

něhož se sporné strany, případně jejich právní zástupci, snaží nalézt dohodu. Není zde

tedy  třetí  strana,  která  by  byla  zprostředkovatelem  dohody.  Jedná  se  o  dobrovolný

proces, tudíž je předpokladem ochota stran spolu komunikovat, a zároveň strany mají

možnost  vyjednávání  kdykoliv  ukončit.14 Nejsou  stanovena  žádná  striktní  pravidla,

nicméně je vhodné v případě déletrvajícího či složitějšího sporu určitá pravidla nastavit,

což může napomoci snazšímu průběhu vyjednávání. Oproti ostatním metodám ADR se

jedná o levnější a rychlejší proces. Kladně lze též hodnotit skutečnost, že nad samotným

průběhem a výsledkem mají strany sporu plnou kontrolu.

1.1.2 Mini-trial

Další smírnou cestu řešení sporů představuje mini-trial15 neboli minitribunál16,

který v sobě propojuje prvky mediace a arbitráže. Samotný průběh je více strukturován

a formalizován, čímž se mini-trial blíží arbitráži. Zároveň však výsledek tohoto procesu

bývá nezávazný, což je charakteristické pro mediaci.17 Některými autory je tato metoda

přímo označována za soukromý ekvivalent soudního procesu, jelikož právní zástupci

13 ALEXANDER, N. M. International and Comparative Mediation : Legal Perspectives. Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International, 2009, s. 9.
14 POTOČKOVÁ, D. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom, 2013, s.
41.   
15 Poprvé byla tato metoda ADR úspěšně využita  v roce 1977 ve sporu z porušení patentových práv
(případ  Telecredit,  Inc.  proti  TRW).  Dále  se  často  uplatňuje  ve  sporech  týkajících  se  pokrokových
technologií,  ve věcech  duševního vlastnictví,  odpovědnosti  za vady výrobku,  zaměstnanosti,  cenných
papírů a ve stavebnictví.
16 Vedle těchto označení se také někdy používá termín „simulated trial“ nebo „in vitro trial“. 
17 RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí.
Praha: C. H. Beck, 2004, s. 22. 

5



sporných  stran  prezentují  svá  stanoviska  jako  při  soudním  jednání  a  předkládají

důkazy.18Tříčlenný  senát  tvoří  dva  zástupci  sporných  stran,  jimiž  jsou  zpravidla

představitelé vyššího managementu, a třetí osoba v roli poradce (mnohdy se jedná o

mediátora),  jež  je  neutrální  vůči  oběma  stranám.  V  závěru  procesu  se  tento  senát

odebere k poradě, na níž je vyjednána dohoda.19 

Významným  prvkem  podporujícím  uzavření  dohody  je  zde  skutečnost,  že

představitelé  vyššího managementu by měli  být schopni si uvědomit  souvislosti  celé

kauzy, narůstající náklady a negativní dopady na vzájemné obchodní vztahy v případě

déletrvajícího  sporu,  a  tudíž  by  měli  být  více  motivováni  ke  smírnému  řešení.  K

nezanedbatelným výhodám této metody ADR patří také rychlost a nízké náklady.   

            

1.1.3 Mediace 

Mediací20 se rozumí metoda kultivovaného mimosoudního řešení sporů za účasti

třetí neutrální osoby, která podporuje komunikaci sporných stran s cílem dovést je k

vzájemně přijatelné dohodě.21 V odborné literatuře i v zákonných úpravách jednotlivých

právních řádů se lze setkat s rozličnými definicemi mediace, které se však od sebe příliš

neliší, a naopak v nich lze vysledovat společné rysy charakterizující mediaci. Jsou jimi

především dobrovolnost, účast třetí neutrální strany (mediátora), vyjednávání a společný

konsensus v podobě nezávazné dohody.  Vedle úspory času a finančních prostředků,

neveřejnosti a důvěrnosti  procesu, považuji za významné pozitivum, že strany sporu

mají plnou kontrolu nad průběhem mediace, a především ony samy jsou tvůrci výsledné

dohody.22 

18 DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J. Mediace : komentář. Praha:
C. H. Beck, 2013, s. 7.
19 CHOLENSKÝ, R. Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy. Praha: Linde, 2013, s. 21.
20 Slovo „mediace“ je odvozeno z latinského  medius,  což v překladu znamená střední,  prostřední, též
nestranný.
21 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č.
426, s. 21.
22 Podrobněji se mediaci věnuji v dalších kapitolách této práce.
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V odborných kruzích je diskutován vztah pojmů mediace a konciliace.  Podle

Modelového  zákona  UNCITRAL  o  mezinárodní  obchodní  konciliaci  je  pojem

konciliace nadřazen mediaci  a dalším ADR procesům.23 Některými autory jsou výše

uvedené termíny považovány za odlišné způsoby alternativního řešení sporů. V případě

konciliace  spočívá  úloha  neutrála  v  tom,  že  naslouchá  stranám  a  usnadňuje  jim

komunikaci tak, aby strany samy byly schopny vyřešit sporné otázky mezi nimi. Funkce

mediátora je širší v tom směru, že je navíc oprávněn vyjádřit svůj názor a navrhovat

stranám možná řešení.24 Lze se však setkat i s opačnými názory, kdy je na mediátora

nahlíženo  jako  na  průvodce  procesem,  jenž  zastává  spíše  pasivní  roli,  zatímco

konciliátor se může podílet na tvorbě konkrétního řešení sporu.25 Poměrně rozšířeným je

názor, dle něhož jsou mediace a konciliace považovány za synonyma.  Kupříkladu v

Číně je slovo tiaojie používáno zaměnitelně pro mediaci i konciliaci.26

1.1.4 Rozhodčí řízení (arbitráž)

Rozhodčí  řízení  lze  vymezit  jako  rozhodování  sporů  neutrálním  subjektem

(soukromou  osobou  či  nestátní  rozhodčí  institucí),  jenž  po  provedení  více  či  méně

formální  procedury vydá  závazné  a  vykonatelné  rozhodnutí.27 V České  republice  se

jedná  o  vůbec  první  zákonem  upravený  alternativní  způsob  řešení  sporů.28

Předpokladem pro realizaci této metody ADR je tzv. arbitrabilita, tedy přípustnost sporu

k projednání a rozhodnutí v rozhodčím řízení, a platná rozhodčí smlouva, na základě níž

je řešení sporu svěřeno rozhodci, případně stálému rozhodčímu soudu.29 

23 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. United Nations: New York, 2004.
Dostupné  z:  <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-

90953_Ebook.pdf>
24 DONALDSON, B. Alternative Dispute Resolution. Journal of International Arbitration, 1992, č. 58, s.
102.
25 BURNETT, R; BATH, V. Law of International Business in Australasia. Annandale, NSW: Federation
Press,  2009,  s.  448.  Dále  srov.   Law  Reform Commission.  Report:  Alternative  Dispute  Resolution:
Mediation  and  Conciliation.  2010,  s.  17.  Dostupné  z:  <http://www.lawreform.ie/_fileupload/reports/
r98adr.pdf>
26 ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 16. 
27 Vykonatelnost rozhodčích nálezů ve většině států světa je zaručena především dle Newyorské úmluvy o
uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958. 
28 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.
29 ROZEHNALOVÁ, N. Op. cit. sub. 11, s. 57. 
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Tento  způsob  alternativního  řešení  sporů  je  doporučován,  jelikož  je  oproti

soudnímu řízení méně formální a rigidní, resp. strany mají  poměrně široké možnosti

tvořit  pravidla  sporu.  Jakožto  jednoinstanční  řízení  je  rychlejší  a  méně  nákladné.30

Pozitivně lze též hodnotit neveřejnost procesu.31 

V odborné literatuře se lze setkat s různými názory na povahu rozhodčího řízení.

Postupem  času  se  v  tomto  směru  vytvořily  čtyři  teorie,  a  to  smluvní,  jurisdikční,

smíšená a autonomní. Příklon k některé z výše uvedených koncepcí není bez významu,

jelikož  určení  povahy  rozhodčího  řízení  má  následné  konsekvence  z  hlediska

kvalifikace  rozhodčí  smlouvy,  postavení  rozhodce,  nahlížení  na  rozhodčí  nález,  na

možnosti jeho napadení a zrušení, ale také na otázky spojené s výkonem rozhodčího

nálezu a jeho uznáním v jednotlivých státech. Podle smluvní teorie je základem smlouva

a autonomie vůle stran. Na rozhodčí řízení je nahlíženo jako na způsob narovnání sporu,

k  němuž  strany  dochází  za  pomoci  třetí  osoby.32 Zastánci  jurisdikční  teorie vidí  v

rozhodčím řízení  alternativu  výkonu soudní  pravomoci.  Rozhodce  v  tomto  sporném

řízení  rozhoduje  na  základě  pravomoci  delegované  státem,  a  nikoli  dohodou  stran.

Smíšená teorie pak kombinuje prvky teorie smluvní a jurisdikční.  Strany na základě

smlouvy stanoví pravomoc rozhodce k projednání a rozhodnutí sporu, ten však následně

vystupuje jako „soudce“ a vydává závazné rozhodnutí. Představitelé  autonomní teorie

odmítají teorie předchozí a zastávají názor, že je třeba na rozhodčí řízení pohlížet jako

na celek a zjišťovat jeho účel.33 V České republice se většina odborníků přiklání spíše k

teorii jurisdikční.34 

30 Rychlost a nižší náklady jakožto výhody tohoto řízení však bývají někdy zpochybňovány, kupříkladu
proto,  že  za  určitých  okolností  může  některá  ze  stran  různými  způsoby  záměrně  oddalovat  vydání
rozhodčího nálezu. 
31 DOBIÁŠ,  P.  a  kol.  Recentní  aspekty  vnitrostátní  a  mezinárodní  arbitráže.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 11.
32 RABAN, P. Op. cit. sub. 17, s. 42.
33 RŮŽIČKA, K.  Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 23.
34 Problematika povahy rozhodčího řízení je reflektována v judikatuře Ústavního soudu ČR. Ten se po
mnoho let  ve své rozhodovací  činnosti  přikláněl  k  teorii  smluvní.  Stěžejní  v  tomto směru bylo  jeho
usnesení ze dne 15. 7. 2002, sp.  zn.  IV.  ÚS 174/02, v němž se vyjádřil  k povaze rozhodčího nálezu
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Ústavní soud dospěl k závěru, že
„Rozhodčí  soud při  HK ČR a AK ČR není orgánem veřejné moci,  a tudíž ani jeho rozhodčí nálezy
nemohou být rozhodnutím orgánu veřejné moci ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky,
resp. ve smyslu ust. § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů“ (více na <http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=42973>). Stále více však byla smluvní
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1.2 Hybridní metody ADR

Ve snaze o efektivnější řešení sporů bývají jednotlivé formy ADR kombinovány.

Důvody  vzniku  těchto  hybridních  či  smíšených  metod  spočívají  i  v  kulturních

odlišnostech a  s  tím souvisejícím přístupem k řešení  sporů.  Zatímco asijské kultury

upřednostňují  konsensuální  metody,  západní  kultura  tíhne  spíše  k  autoritativnějším

procesům,  jež  končí  závazným  rozhodnutím.35 Kombinací  metod  lze  tedy  zvýšit

pravděpodobnost, že vybraný způsob řešení sporů bude přijatelný pro obě zúčastněné

strany. V následující části se zaměřím na nejrozšířenější metodu med-arb a její variaci

arb-med. V literatuře a praxi se lze však setkat i s různými dalšími obdobami med-arb,

jmenovitě  jde  o  medalou  (mediation  and  last  offer  arbitration),  med-then-arb,

nonbinding med-arb, shadow mediation, med-arb show cause atd.    

1.2.1 Med-arb

Metoda med-arb36 je kombinací mediace a rozhodčího řízení. Nejprve je spor

řešen prostřednictvím mediace,  přičemž v případě,  že nebude touto cestou dosaženo

dohody,  vyřeší  spor  rozhodce  v  rozhodčím  řízení  vydáním  závazného  nálezu.  V

odborné literatuře se lze setkat s rozlišováním dvou forem med-arb, a to tzv.  blended

method a  conjoined method. V prvním případě jsou mediace i arbitráž začleněny do

jednoho procesu. Jedná se o flexibilnější formu, jelikož strany mohou volně přecházet z

jednoho řízení do druhého. Pokud se strany nedohodnou, může se mediátor zhostit role

rozhodce  a  spor  rozhodnout.  Ve druhém případě  jsou oba  procesy od sebe  striktně

teorie podrobována kritice. Za přelomový lze považovat nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn.
I. ÚS 3227/07, v němž je možno vysledovat odklon od teorie smluvní k teorii jurisdikční. V tomto nálezu
Ústavní soud došel k několika zlomovým závěrům. Předně konstatoval, že má být v rozhodčím řízení
uplatňována poučovací  povinnost  stejně jako v soudním řízení.  Dále  judikoval, že projednání  věci  v
rozhodčím řízení představuje přesunutí rozhodování na jiný orgán,  jenž nalézá právo. Již se zde tedy
neopakuje dřívější názor Ústavního soudu, dle něhož  „Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně
napevno staví,  vyjasňuje,  tedy  narovnává)  závazkový  vztah  v zastoupení  stran.“ Dle  výše  uvedeného
nálezu je tak rozhodčí řízení chápáno jako  „nalézání práva soukromoprávním subjektem, analogické a
ekvivalentní řízení soudnímu.“ Viz DOBIÁŠ, P. a kol. Op. cit. sub. 31, s. 139. Příslušný nález obsahuje
další významné závěry (více na <http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=69584>).
35 ROZEHNALOVÁ, N. Op. cit. sub. 11, s. 44.
36 Z angl. Mediation-arbitration. 
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odděleny.  Tedy až po případné neúspěšné mediaci se proces překlopí do rozhodčího

řízení, v rámci něhož rozhodce závazně rozhodne.37

Silné a slabé stránky této metody se budou odvíjet od toho, zda v daném případě

bude mediátorem a rozhodcem tatáž osoba, nebo v těchto rolích budou vystupovat dvě

různé osoby.  Někteří  autoři  zastávají  názor,  že  podmínkou  úspěšnosti  med-arb  jsou

odlišné osoby mediátora a rozhodce.38 Domnívám se však,  že se v takovém případě

ztrácí  významné  atributy  této  metody,  a  to  efektivnost  a  nižší  náklady řízení.  Tyto

výhody naopak budou spíše zachovány v případě,  kdy celé  řízení  bude v gesci  téže

osoby.  Med-arbitr  se totiž s případem seznámí již během mediace,  čímž je možné v

případném následujícím rozhodčím řízení ušetřit mnoho času, a samozřejmě i nemalé

finanční  prostředky.  Možnou výhodou je  i  fakt,  že  některé  dílčí  otázky mohou  být

vyřešeny již v první fázi řízení, popř. spor bude urovnán a do druhé fáze ani nedospěje

nebo v rámci rozhodčího řízení již jen rozhodce učiní součástí závazného rozhodnutí, na

čem se strany domluvily ve fázi předchozí.39        

Jako problém se může jevit otázka důvěrnosti informací sdělovaných stranami v

průběhu mediace, resp. obava z jejich možného využití neutrálem v postavení rozhodce

ve fázi druhé. Dále lze zmínit případné nebezpečí, že se med-arbitr po proběhlé první

fázi  stane  podjatým  v  následném  rozhodčím  řízení.  Skutečnost,  že  by  k  něčemu

takovému mohlo dojít, samozřejmě nelze zcela vyloučit,  nicméně lze se shodnout na

tom, že riziko je možno snížit volbou vhodné osoby pro výkon funkce med-arbitra. 

1.2.2 Arb-med

Metoda arb-med40 je obráceným procesem, kdy strany sporu nejdříve absolvují

rozhodčí řízení a následně mediaci. V závěru první fáze však rozhodce pouze vytvoří

rozhodčí nález, aniž by jeho obsah sdělil stranám, a vloží jej do zapečetěné obálky.41

37 ROZEHNALOVÁ, N. Op. cit. sub. 11, s. 46.
38 DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J. Op. cit. sub. 18, s. 6.
39 SVATOŠ, M. MED-ARB: Řešení sporů pro 21. století? Právní rádce. 2013, č. 1, s. 41.
40 Z angl. Arbitration-mediation. 
41 Jedná se o nejrozšířenější podobu arb-med, jež je také nazývána jako post-arbitration-mediation.  
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Poté započne mediace, kdy rozhodce vystupuje v roli mediátora a pomáhá účastníkům

sporu dosáhnout smíru. V případě, že se nakonec v této fázi nepodaří uzavřít dohodu, je

rozhodčí nález zpřístupněn stranám a stává se závazným rozhodnutím. Zkušenosti ze

zahraničí však ukazují, že mnohdy ani rozhodčí nález není odtajněn, jelikož je nakonec

sjednána dohoda. Ke smírnému výsledku významně přispívá psychologický efekt, jenž

spočívá  v  tom,  že  rozhodnutí  již  bylo  učiněno,  nicméně  strany si  nejsou jisté,  v  čí

prospěch bylo rozhodnuto, a proto jsou motivovány k hledání řešení, jež by vyhovovalo

jim oběma.42      

1.3 Výhody a nevýhody ADR

Na základě analýzy výše uvedených metod lze shrnout následující výhody43, pro

něž se vyplatí upřednostnit alternativní způsoby řešení sporů před soudním řízením:

-    lze uvést především nižší náklady. V případě použití metod ADR je možno ušetřit

nemalé  finanční  prostředky  již  tím,  že  strany  sporu  nemají  povinnost  být

zastoupeny  právním  zástupcem,  platit  soudní  poplatky  a  další  výdaje  běžně

vynakládané v řízení před soudem. Významná finanční úspora je spojena také s

tím, že ADR procesy mnohdy trvají podstatně kratší dobu.

- za další výhodu lze tedy považovat  rychlost řízení.  Vzhledem k tomu, že řešení

sporu  je  neformální,  nejsou  zde  stanoveny  závazné  lhůty  k  provádění  úkonů a

nedochází k prodlužování řízení například využitím opravných prostředků jako je

tomu v soudním řízení, vzniká významná úspora času. V případě rozhodčího řízení

lze využít tzv. zrychlených forem řízení.44 

- kladně lze nepochybně hodnotit i neveřejnost procesu a s tím související povinnost

mlčenlivosti zúčastněných  osob.  Metody  ADR  tak  respektují  soukromí  stran,

42 CHOLENSKÝ, R. Op. cit. sub. 19, s. 25.
43 Nutno podotknout, že na rozhodčí řízení, jež má specifické postavení mezi metodami ADR, nelze beze
zbytku vztáhnout všechny uvedené výhody (viz podkapitola 1.1).
44 Zrychlení rozhodčího řízení lze dosáhnout za pomoci různých opatření. V některých rozhodčích řádech
je  kupříkladu  stanovena  maximální  lhůta  pro  vydání  rozhodčího  nálezu,  příp.  jiné  formy rozhodnutí
vedoucí ke skončení řízení. Dále mohou být také zkráceny procesní lhůty atd. Zrychlení řízení je však
spojeno i s určitými nevýhodami. Jedná se především o zvýšení poplatku za rozhodčí řízení.  Více in
DOBIÁŠ, P.  Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů. Obchodní
právo. 2014, č. 12, s. 514.  
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důvěrnost sdílených informací, a také umožňují zachování dobré pověsti tím, že se

o projednávaném sporu nedozví veřejnost.

- neméně důležitou je u většiny těchto metod možnost stran kontrolovat a ovlivňovat

průběh  řízení,  ale  i  samotný  výsledek.  Toto  je  právě  významný  aspekt,  který

přispívá ke stabilitě výsledných dohod tím, že není rozhodováno o stranách sporu

takzvaně „bez nich“, nýbrž jsou ony samy tvůrci společné dohody, se kterou by

měly  být  logicky  i  více  spokojeny,  a  tudíž  by  měly  mít  větší  zájem na  jejím

dodržování. 

- metody ADR jsou založeny na dobrovolnosti a kooperaci. Strany, jež se rozhodnou

řešit své spory tímto způsobem, mají zájem na tom, aby byla mezi nimi uzavřena

dohoda, což podporuje zachování důvěry a dobrých vztahů mezi stranami sporu (ať

již jde o obchodní partnery, sousedy, rozvádějící se manžele apod.).   

Je však třeba zmínit i nevýhody, které jsou spojeny s užitím metod ADR:

- jisté negativum lze spatřovat v tom, že i přes veškerou snahu se nakonec stranám

nemusí  podařit  dosáhnout  dohody,  což  by  samozřejmě  prodloužilo  délku

probíhajícího sporu, a zároveň by to znamenalo bezvýsledné vynaložení nákladů. 

- jako nevýhoda může být vnímán i fakt, že výstupy vzešlé z ADR procesů nejsou

zpravidla  pro  strany  závazné.  V  tomto  případě  také  platí  výše  zmíněné  riziko

ohledně vynaloženého času a finančních prostředků, a to v případě, že druhá strana

nedostojí  uzavřené dohodě. V závislosti  na povaze sporu bude někdy vhodnější

upřednostnit  soudní  řízení,  zejména  z  důvodu potřeby vydat  ve  věci  závazné  a

vykonatelné rozhodnutí.            
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2. Institut mediace

2.1 Historický exkurz

Dle dochovaných pramenů se mediace jako přístup k řešení konfliktů rozvíjí v

období starověku.45 Ve své tradiční podobě se mediace využívala k řešení sporů mezi

členy určité komunity, kdy určující roli třetí strany zastávala zpravidla osoba, jež měla

vysoké postavení v takové komunitě a jejíž názor byl všeobecně respektován. Historici

se  domnívají,  že  mimosoudní  řešení  sporů  podobné  mediaci,  bylo  využíváno  v

obchodních sporech již u Féničanů nebo v babylonské říši.46 Určité postupy propojující

mediaci  a  arbitráž  jsou  známy také  z  antického  Řecka a  Říma.  Dále  především ve

starověké Číně byla prosazována mediace a další smírné způsoby řešení sporů, a to pod

vlivem Konfuciova učení, které klade důraz na společenskou harmonii.47 Ostatně i v

dalších asijských kulturách se lze dodnes setkat s tímto přístupem, kdy je preferováno

předcházet konfliktům, případně je řešit prostřednictvím konsensuálních metod.48  

S institucionalizovanou podobou mediace se poprvé setkáváme v USA počátkem

20. století v rámci pracovněprávních sporů. Úspěšné využívání mediace při kolektivním

vyjednávání  vedlo  ke  zřízení  Konciliační  služby při  americkém  Ministerstvu  práce.

Následně  byla  po  druhé  světové  válce  nahrazena  Federální  mediační  a  konciliační

službou, jež byla vytvořena Kongresem USA za účelem udržení hospodářské stability

země.49 Výraznější změny nastávají až v 60. letech 20. století, kdy dochází k liberalizaci

občanské  společnosti,  roste  nedůvěra  ve  státní  instituce  a  americké  soudy  nejsou

schopny zvládat nárůst sporů, což vede k potřebě hledat alternativy k soudnímu řízení.

V  tuto  dobu  dochází  k  rozvoji  mediačních  programů,  vzniku  mediačních  center,

vytváření prvních mediačních kodexů apod.50 Výrazněji se mediace začíná uplatňovat v

45 Dalo by se však říci, že postupy blízké mediaci jsou užívány od nepaměti, o čemž svědčí i skutečnost,
že podobné chování bylo zaznamenáno u některých primátů. 
46 HOLÁ, L. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 13.
47 BÜHRING-UHLE, Ch.; KIRCHHOFF, L.; SCHERER, G. Arbitration and Mediation in International
Business. Hague: Kluwer Law International, 2006, s. 177.
48 RABAN, P. Op. cit. sub. 17, s. 7.
49 Více na <http://www.fmcs.gov/internet/>
50 POTOČKOVÁ, D. Op. cit. sub. 14, s. 18.   
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rodinných sporech51, v oblasti životního prostředí52 a postupem času se rozšiřuje i do

dalších oblastí. Spojené státy americké lze bezesporu považovat za průkopníky mediace

a alternativních způsobů řešení vůbec.

Z USA proniká mediace do Evropy a postupně se zde etabluje počátkem 90. let

20. století. Její prvopočátky na evropském kontinentu jsou spojeny s Velkou Británií.

Důvodem,  proč  se  začala  mediace  nejprve  rozvíjet  právě  zde,  je  pravděpodobně

skutečnost, že na rozdíl od kontinentální právní kultury je angloamerická právní kultura

založena na tzv. common law. V tomto právním systému je soudní řízení pro strany

sporu  spojeno  s  podstatně  vyššími  náklady,  bývá  pomalejší,  a  tedy  celkově  méně

efektivní. Je tudíž pochopitelné, že byly hledány alternativy vůči soudnímu řízení.53 K

výraznějšímu rozvoji  mediace  však  dochází  až  v  souvislosti  s  aktivitami  EU v této

oblasti.54

2.2 Formy mediace

V odborné  literatuře  se  lze  setkat  s  rozlišováním  různých  forem mediace  v

závislosti na zvoleném klasifikačním kritériu.55 V následující podkapitole se zaměřím na

formy dané právním kontextem uplatnění mediace. Jedná se o mediaci zákonnou (též

povinnou), soudní a dobrovolnou.56

51 V roce 1963 je založena Asociace pro rodinné a konsolidační soudy, jež se zabývají smírčím řešením
sporů v rodinněprávních věcech a začínají v této oblasti plně využívat mediaci.
52 V roce 1968 vzniká organizace ROM-COE zaměřující se na mediaci při ochraně životního prostředí.
53 POTOČKOVÁ, D. Op. cit. sub. 14, s. 20.
54 Více k rozvoji mediace v rámci EU viz podkapitola 2.3.
55 Raban kupříkladu rozlišuje tři formy mediace dle toho, které subjekty mají zájem na vyřešení sporu.
Jedná se o tradiční (vedle stran sporu má takový zájem i komunita), judiciální (zájem má stát) a moderní
(zájem mají  jen strany sporu)  mediaci.  Blíže  in  RABAN,  P.  Op.  cit.  sub.  17,  s.  8.  Obdobně autoři
Bühring-Uhle, Kirchhoff a Scherer člení  mediaci na  tradiční a moderní, a to dle sociálního kontextu a
role,  kterou  zastává  neutrál  v  mediačním  řízení.  In  BÜHRING-UHLE,  Ch.;  KIRCHHOFF,  L.;
SCHERER, G. Op. cit. sub. 47, s. 177. Holá ve své publikaci uvádí přehled jednotlivých forem mediace
navržených  Glaslem, přičemž klasifikačním kritériem je zde vztah ke  zjištěným  eskalačním stupňům
konfliktů. Dále Holá rozlišuje formy mediace dle hlavní ideje a cíle, ke kterému směřují. Více in HOLÁ,
L. Op. cit. sub. 46, s. 133.
56 Pozn. VAN LEYNSEELE, VAN DE PUTTE a DOLEŽALOVÁ tyto formy konkrétně označují jako
mediaci ze zákona, soudní mediaci a mediaci z vůle stran. In VAN LEYNSEELE, P.; VAN DE PUTTE,
F.; DOLEŽALOVÁ, M.  Mediace jako doplněk (či alternativa?) soudního procesu. Bulletin advokacie.
2002, č. 8, s. 34.
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2.2.1 Zákonná mediace

V  případě  této  formy  je  podrobení  se  mediaci  ze  zákona  obligatorní.

Zákonodárce tak vymezuje okruh sporů, u nichž považuje za efektivnější řešit je v rámci

mediačního řízení. Splnění výše uvedené povinnosti je zde zpravidla podmínkou aktivní

legitimace k podání žaloby,  popřípadě s jejím nesplněním mohou být spojeny určité

negativní důsledky pro strany sporu. S touto formou se lze setkat kupříkladu v italské

právní úpravě. Poprvé byla povinná mediace v Itálii zavedena v roce 2011. Nedlouho

poté však byla příslušná právní úprava zrušena z důvodu jejího přijetí v rámci vadného

legislativního procesu.  Tento  krok ovšem vedl  k zahlcení  soudů velkým množstvím

sporů, které by jinak byly řešeny v rámci mediace.  V září  2013 tak byla v italském

právním řádu opět  zakotvena povinnost  podstoupit  mediaci  v  zákonem stanovených

případech.57 Jedná  se  např.  o  spory  týkající  se  dědění,  půjček,  bankovnictví,

pojišťovnictví, financí atd.58

2.2.2 Soudní mediace

V  zásadě  se  lze  v  právních  úpravách  jednotlivých  států  setkat  se  dvěma

základními podobami soudní mediace.  V průběhu soudního řízení  (výjimečně i  před

jeho zahájením)  může  soudce,  považuje-li  to  vzhledem k předmětu  projednávaného

sporu  za  vhodné,  nařídit  nebo  navrhnout  stranám,  aby  se  pokusily  urovnat  spor

prostřednictvím mediace. Pokud jde o nařízenou mediaci, přicházejí v úvahu opět další

varianty.  Některé  právní  úpravy  totiž  stanoví,  že  soudce  nařizuje  přímo  účast  na

mediačním jednání59, jindy však pouze informativní schůzku s mediátorem,60 na které

budou strany seznámeny s institutem mediace, průběhem, jakož i výhodami mediačního

řízení. V případě, že je z důvodu vhodnosti mediace navržena, může tak být učiněno jak

ze strany soudce61, tak z podnětu stran.62 Další variabilita může spočívat v tom, že při
57 Zatím však pouze na zkušební dobu čtyř let. 
58 Více  in  MOREK,  R.  Mandatory  Mediation in  Italy  – Reloaded.  Kluwermediationblog.com,  2013.
Dostupné z: <http://kluwermediationblog.com/2013/10/09/mandatory-mediation-in-italy-reloaded/>
59 Strany se mají v rámci mediačního procesu pokusit o smírné urovnání sporu, nicméně nemohou být
samozřejmě žádným způsobem nuceny k uzavření mediační dohody. I v tomto směru je tedy zachován,
byť ne zcela, jeden ze základních principů mediace, jímž je dobrovolnost.
60 Takovouto právní úpravu zavedla i Česká republika.  
61 Pouze se souhlasem stran může soudce odkázat strany na mediaci v Nizozemí či ve Španělsku. 
62 Tuto možnost připouští např. nizozemská právní úprava.
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následném mediačním jednání vystupuje v roli mediátora soudce rozhodující příslušný

spor v dotčeném soudním řízení, nebo tuto funkci zastává jiná neutrální třetí strana.63

Byť  je  soudní  mediace  předmětem  všeobecných  diskusí,  zejména  pro  její  rozpor  s

jedním ze základních principů mediace, jímž je dobrovolnost, domnívám se přesto, že

by bylo vhodné v právních řádech jednotlivých států zavádět minimálně její mírnější

varianty.64 

2.2.3 Dobrovolná mediace 

Za nejlepší možnou formu lze samozřejmě považovat dobrovolnou mediaci. V

tomto případě se totiž strany zcela svobodně rozhodují, že budou svůj spor řešit v rámci

mediačního  řízení.  Dobrovolnost  náleží  ke  stěžejním aspektům mediace.  Již  tím,  že

strany z vlastní vůle zvolí tuto metodu smírného řešení sporů, je vyšší šance, že bude

následně uzavřena dohoda. Samotný impuls k řešení sporu touto cestou může zajisté

vzejít  od  kterékoli  strany,  případně  od  jejich  zástupců.  Strany mohou  vyjádřit  svůj

úmysl absolvovat mediaci v zásadě dvěma způsoby, a to mimosmluvně nebo smluvním

ujednáním.65 V prvém případě se ústně dohodnou, že budou svůj  spor řešit  v rámci

mediačního  řízení.  Ve  druhém  případě  si  toto  sjednají  písemně,  tedy  v  rámci  tzv.

mediační doložky66. Mohou tak učinit před vznikem předmětného sporu, jakož i po jeho

vzniku.

V případě mediační doložky se nabízí otázka, zda je u soudu vynutitelný zde

sjednaný způsob řešení sporu či nikoliv. Odpověď není jednoznačná a bude se lišit v

závislosti  na přístupu k této problematice v příslušném právním systému. Zatímco v

kontinentálním  právním  systému  nepanuje  jednotný  názor  ohledně  vynutitelnosti

mediačních  doložek,  angloamerický  právní  systém  se  spíše  přiklání  k  jejich

vynutitelnosti.67 Pokud jde o ČR, uzavření mediační doložky nebrání tomu, aby některá
63 VAN LEYNSEELE, P.; VAN DE PUTTE, F.; DOLEŽALOVÁ, M. Op. cit. sub. 56, s. 35.
64 Kupříkladu nařídit stranám informativní setkání s mediátorem za současného osvobození od povinnosti
platit finanční prostředky za tuto první schůzku.
65 VAN LEYNSEELE, P.; VAN DE PUTTE, F.; DOLEŽALOVÁ, M. Op. cit. sub. 56, s. 34.
66 Často je také ujednání o mediaci součástí tzv. vícestupňových (eskalačních) doložek.
67 V této věci bylo v roce 2002 ve Spojeném království přijato zásadní rozhodnutí v případu Cable and
Wireless  vers.  IBM,  kdy soud prohlásil,  že  jsou mediační  doložky za přesně  stanovených  podmínek
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strana sporu uplatnila svůj nárok přímo u soudu nebo rozhodčího orgánu.68 Mediační

doložka zde tudíž není vynutitelná.  V každém případě lze stranám doporučit,  aby si

sjednaly sankci (např. smluvní pokutu), pokud by některá z nich porušila ujednání o

mediaci.69  

2.3 Mediátor

Osoba  mediátora  neodmyslitelně  patří  k  mediačnímu  řízení.  Zároveň  lze

konstatovat, že předpokladem úspěšné mediace je dobrý mediátor. K tomu, aby si strany

sporu vybraly vhodného kandidáta, který by zastal tuto funkci, musejí mít k dispozici

potřebné informace. V této podkapitole představím, co vlastně role mediátora obnáší a

jaké aspekty je třeba zohlednit při jeho výběru.   

2.3.1 Role mediátora

Mediátor je neutrální osobou, jež podporuje komunikaci stran s cílem pomoci

jim nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nesoudí strany, nevydává stanoviska k právním či

skutkovým otázkám, ani není nadán rozhodovací pravomocí. Stejně tak nemůže strany k

ničemu  nutit  nebo  je  sankcionovat.  Mediátor  odpovídá  za  proces  mediace,  tudíž  je

oprávněn jej  určovat  a  regulovat.  Mediační  proces  je  především ovlivněn zvoleným

mediačním přístupem, což se promítá do způsobu vedení mediace. V této souvislosti je

v odborné literatuře zmiňován systém70 rozlišující různá zaměření mediátora, přičemž

pro jejich klasifikaci  jsou určující  dvě kritéria:  jednak tendence  mediátora definovat

problémy stran úžeji nebo šířeji, jednak jeho přístup k mediaci. 

vynutitelné. Více in HRNČIŘÍKOVÁ M. Vynutitelnost mediačních doložek. Právní fórum. 2012, č. 12, s.
529. V USA pak soudy běžně nařizují splnění obsahu mediační doložky jakožto předpoklad pro následné
soudní řízení. In COBEN, J. R.; THOMPSON, P. N.  Disputing Irony: A Systematic Look at Litigation
About  Mediation.  Harvard  Negotiation  Law  Review.  2006,  č.  11,  s.  108.  Dostupné  též  z:
<http://law.hamline.edu/files/Disputing_Irony.pdf> 
68 Na rozdíl od případu, kdy by byla uzavřena rozhodčí doložka, tak nedochází k zastavení řízení dle
OSŘ. Může však vyvstat otázka, zda by soud nemohl odmítnout žalobu pro nesplnění smluvní podmínky.
SVATOŠ,  M.  Mediace  a  obchodní  spory:  Vnitrostátní  a  mezinárodní  perspektivy.  Disertační  práce.
Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praha, 2013, s. 77.   
69 Dále též k mediační doložce viz oddíl 5.2.1.
70 Tento systém vytvořili RISKIN, ARNOLD a KEATING. RISKIN, L. L.; ARNOLD, T.; KEATING, J.
M. Mediace aneb Jak řešit konflikty. Praha: Pallata, 1997, s. 51.
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Mediátor užšího zaměření  má za to,  že cílem mediace je poskytnout  stranám

pomoc při řešení technického problému, který ony samy přesně vymezily. V podstatě si

strany mezi sebou mají rozdělit určitý omezený zdroj, tudíž co jedna z nich získá, druhá

ztratí.  Mediátor  akceptuje pozice stran,  aniž by se zajímal  o zájmy skryté  za těmito

pozicemi.  Oproti  tomu  mediátor  širšího  zaměření je  toho  názoru,  že  strany mohou

získat  více,  pokud  mediace  přesáhne  úzce  vymezené  problémy,  jež  jsou  zpravidla

charakteristické  pro soudní  spory.  Snaží  se  tedy stranám pomoci  odhalit  a  pochopit

mnohdy důležité zájmy, které jsou příčinou toho, že strany setrvávají na svých pozicích.

Facilitující mediátor předpokládá, že strany sporu jsou schopny pochopit svou situaci

nejlépe, a proto je pravděpodobnější, že pod jeho vedením mohou nalézt samy řešení,

jež  by  jim  nejvíce  vyhovovalo.  Mediátor  tak  nevyslovuje  svůj  názor  na  věc,  a  to

zejména ze dvou důvodů. Především tím nechce ohrozit svou neutralitu, a dále je také

možné, že nebude disponovat potřebnými informacemi (např. o příslušných zákonech) k

tomu,  aby  se  mohl  k  věci  relevantně  vyjádřit.  Hodnotící  mediátor  je  naopak  toho

názoru,  že  díky  svým  zkušenostem,  znalostem,  jakož  i  objektivitě,  je  dostatečně

kvalifikován, aby strany nasměroval k žádoucímu řešení sporu. Mediátor tedy navrhuje

věcná  řešení  a  hodnotí  návrhy  stran.  Zde  bych  však  podotkla,  že  v  případě  tohoto

zaměření hrozí nebezpečí, že bude kupříkladu ohrožena důvěra v nestrannost mediátora,

což může mít samozřejmě negativní vliv na další průběh mediace, případně dokonce

vést k jejímu ukončení.71 Je třeba říci, že žádné z uvedených zaměření mediátora nelze

bez dalšího považovat za nejlepší. Ideální je, pokud je mediátor schopen být dostatečně

flexibilní, a přizpůsobit se v konkrétním případě situaci a potřebám klienta.     

Úkolem mediátora je vytvořit vhodné prostředí, ve kterém se budou strany cítit

komfortně a budou moci  důvěrně hovořit  o předmětu sporu. Mediátor by měl  být v

podstatě takovým „znalcem lidských duší“, měl by být empatický, umět naslouchat, být

dobrým pozorovatelem a správně zasadit  do celého kontextu  komunikace  verbální  i

71 Výše zmiňovaní autoři dále vytvořily strategie a techniky, jež jsou používány mediátorem toho kterého
zaměření. Více in RISKIN, L. L.; ARNOLD, T.; KEATING, J. M. Op. cit. sub. 70, s. 53.
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neverbální projevy stran, a dále by měl být schopen vhodně usměrňovat komunikaci, k

čemuž má k dispozici řadu nástrojů typu parafrázování, zrcadlení, shrnutí atd.72  

Mediátor vystupuje v rámci procesu mediace jako nestranná a nezávislá osoba.

Tyto pojmy označující nezbytné vlastnosti mediátora jsou někdy nesprávně používány

jako synonyma. Nestrannost znamená nezaujatost, resp. absenci předpojatosti mediátora

vůči  některé  ze  sporných  stran.73 Zatímco  nezávislost  vyjadřuje,  že  dotyčná  osoba

nepodléhá kontrole nebo vlivu jiného, není spojená s jinou entitou, nebo není závislá na

něčem či někom dalším.74 Často je také používán termín neutralita. Jeho význam je však

širší a zahrnuje v sobě oba výše uvedené pojmy.75

S rolí mediátora je neodmyslitelně spjata i jeho povinnost mlčenlivosti. Jedná se

o  základní  aspekt  mediace,  jenž  zajišťuje  integritu  procesu  a  chrání  zájmy  všech

účastníků mediace.  Institut  mlčenlivosti  podporuje strany v tom, aby při  mediačních

jednáních hovořily otevřeněji, aniž by se musely obávat, že cokoli bude řečeno, může

být následně proti nim zneužito zejména v soudním, příp. rozhodčím řízení. Vedle toho

se  povinnost  mlčenlivosti  vztahuje  také  na  informace  sdělené  některou  stranou

mediátorovi  při  oddělených  jednáních  (tzv.  caucusech).76 Platí  tedy  pravidlo,  že

mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích získaných v rámci

mediace, ledaže jej této povinnosti strany zprostí. 

2.3.2 Výběr vhodného mediátora

Předpokladem pro to, aby byly strany co nejvíce spokojeny s mediací, je výběr

vhodného mediátora.  Informace,  které  by si  strany měly  za tím účelem obstarat,  se

72 VAN LEYNSEELE, P.; DOLEŽALOVÁ, M. Mediace v právním prostředí. Právní rozhledy. 2012, č.
12, s. 420.
73 ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 221.
74 GARNER, B. A. Black´s Law Dictionary. 9. vyd. St. Paul: West, 2009, s. 839.
75 ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 220.
76 V případě caucusů se lze setkat s různým přístupem. Kupříkladu dle Modelového zákona UNCITRAL
informace sdělená mediátorovi podléhá mlčenlivosti pouze v případě, že tak příslušná strana výslovně
stanoví. Oproti tomu český zákon o mediaci neobsahuje v tomto směru speciální úpravu, tudíž se použijí
obecná ustanovení upravující institut mlčenlivosti. Dle § 9 odst. 1 a odst. 2 ZMed se tak na mediátora bez
dalšího vztahuje povinnost mlčenlivosti ve vztahu k informaci, jež mu byla stranou sporu poskytnuta při
odděleném jednání, ledaže jej této povinnosti zprostí.    
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budou v některých ohledech lišit v závislosti na tom, zda se bude jednat o vnitrostátní či

přeshraniční,  resp.  mezinárodní  mediaci.  Jedním  z  významných  hledisek,  které  by

strany měly při výběru mediátora brát v potaz, je jeho kvalifikace. Výhodou samozřejmě

je, pokud stranám může doporučit dostatečně kvalifikovaného mediátora přímo někdo,

kdo má s dotyčným dobrou osobní zkušenost. V ČR je především možno využít seznam

mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách.77 Dále

mají  k dispozici  seznamy kvalifikovaných mediátorů některé významné mezinárodní

instituce.78 Obdobně takové služby v jednotlivých státech poskytují nejrůznější asociace.

V tomto případě se však lze setkat s rozličnou kvalitou nabízených služeb, a proto je

třeba provést pečlivý výběr jak asociace, tak samotného mediátora.   

Též bude významné, jaké jsou představy stran o způsobu vedení mediace, resp.

jaký mediační styl mediátor používá.79 Strany mohou mít zájem na facilitativní mediaci,

v níž mediátor zastává úlohu průvodce mediačním procesem a dává stranám zcela volný

prostor k hledání řešení sporu. Je zde kladen větší důraz na zájmy stran a jejich budoucí

vztahy. Někteří však mohou upřednostňovat, aby je mediátor nasměroval ke vhodnému

řešení,  a  to  díky  svým  znalostem  z  určitého  oboru,  vzdělání  a  zkušenostem.  Tato

evaluativní mediace je tak zaměřena primárně na věcné řešení sporu a případné právní

otázky s tím související.  Bude tedy třeba,  aby si  strany na samém počátku vybraly

mediátora, jenž z hlediska mediačního stylu bude schopen naplnit jejich očekávání.

 Dále bude třeba zjišťovat, jak bohaté má mediátor zkušenosti s mediací dle toho

kterého  právního  řádu.  Někdy  bude  třeba  učinit  výběr  také  v  závislosti  na

mediátorových  odborných  znalostech,  jelikož  strany  mohou  zároveň  požadovat

odborníka,  jenž  by  jim  v  konkrétní  oblasti  doporučil  kvalifikované  řešení.  V

mezinárodní  mediaci  bude  samozřejmě  také  záležet  na  jeho  jazykové  vybavenosti.

Pakliže dotyčný nebude disponovat potřebnými jazykovými znalostmi,  je nutné,  aby

77 Jedná se o tzv.  zapsané mediátory dle ZMed.  Dostupné z:  <http://mediatori.justice.cz/MediatorPub
lic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx>.  Pokud  by  strany  měly  zájem  o  zapsaného
mediátora-advokáta,  pro  lepší  přehlednost  lze  využít  seznamu,  jenž  vede  Česká  advokátní  komora.
Dostupné z: <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=8402> 
78 Kupříkladu AAA nebo WIPO. 
79 Srov. oddíl 2.3.1.
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byla  pečlivě  vybrána  osoba,  jež  by  tlumočila  komunikaci  mezi  všemi  účastníky

mediace. Vliv na hladší průběh mediačního řízení může mít i mediátorova  národnost.

Dalším kritériem pro strany sporu mohou být finanční podmínky stanovené mediátorem.

Pakliže si strany vyberou takovou osobu, která bude splňovat jejich požadavky, nelze

opomenout skutečnost, že je třeba zjistit, jaká je vůbec její časová dostupnost. 

2.4 Mediační proces

Ačkoli  je  mediace  neformálním  procesem,  je  přesto  nezbytné,  aby  byla

zachována určitá struktura, díky čemuž se výrazně zvýší šance na uzavření dohody mezi

stranami  sporu.  Mediační  proces  je  tudíž  tvořen  na  sebe  logicky  navazujícími  a

vzájemně souvisejícími kroky. Ty jsou označovány jako fáze mediace.

2.4.1 Fáze mediace

V odborné  literatuře  nepanuje  jednotný  názor  ohledně  přesného  členění  fází

procesu mediace. Zpravidla je rozeznáváno pět až sedm fází.80 V zásadě však podstata

samotného  procesu  zůstává  stejná,  přičemž  rozdíly  lze  spatřovat  pouze  v  názorech

jednotlivých autorů na to, jakou komunikaci mezi mediátorem a stranami již zahrnout

do první fáze, případně v tom, jak podrobně chtějí proces mediace rozebrat. Z časového

hlediska  pak  bude  rozdíl  v  délce  trvání  mediace  v  závislosti  na  předmětu

projednávaného sporu. Zatímco například mediace v obchodních věcech trvá zpravidla

v řádu několika hodin, případně dní, u rodinné mediace je nutno počítat  s podstatně

větší časovou náročností.

V před-mediační fázi si strany sporu vybírají vhodného mediátora, poprvé jej

kontaktují81 (ať již telefonicky či  jinak, případně proběhne předběžná schůzka),  jsou

80 Kupříkladu  Holá  člení  proces  mediace  na  šest  fází,  a  to  zahájení  mediace,  získávání  informací,
porozumění zájmům, hledání řešení, vytváření a sepsání dohody a závěrečné slovo. In HOLÁ, L. Op. cit.
sub. 46, s. 119. Srov. BÜHRING-UHLE, Ch.; KIRCHHOFF, L.; SCHERER, G. Op. cit. sub. 47, s. 180.
Ti pro změnu v uvedené publikaci rozeznávají pět fází s tím, že vedle nich hovoří také o před-mediační a
post-mediační  fázi.  Dále  srov.  MOORE,  Ch.  W.  The  Mediation  Process:  Practical  Strategies  for
Resolving Conflict. 4. vyd. San Francisco, California: Wiley, 2014, s. 186. 
81 Ideální samozřejmě je, pokud strana, jež má zájem o mediaci, kontaktuje druhou stranu, a následně  se
shodnou na výběru mediátora. Druhou možností je, že se iniciátor mediace obrátí přímo na mediátora

21



sdělovány základní informace a sjednáno první společné setkání. Někteří autoři již tyto

úkony považují za součást mediace, resp. za její nultou či první fázi.82 Zastávám však

názor,  že  se  jedná  o  přípravu,  nikoli  o  samotnou  mediaci,  tudíž  by  neměla  být

zahrnována mezi její jednotlivé fáze. Ostatně ještě nedošlo k samotnému mediačnímu

jednání, přičemž ani není jisté, zda po prvním kontaktu budou mít strany i nadále zájem

podstoupit mediaci se zvoleným mediátorem, a zároveň on sám je také oprávněn zvážit,

zda je předmětný spor vhodný pro mediaci, příp. jestli jsou obě strany mediace vůbec

schopné.83     

(a) Zahájení mediace

Poté, co se strany domluvily na mediaci, a sám mediátor souhlasil, že bude daný

případ mediovat,  může být přistoupeno k samotné mediaci.  Ta je zahájena úvodním

slovem mediátora. Jeho úkolem v této fázi je představit všechny zúčastněné, stručně a

jasně vysvětlit mediační proces a objasnit svou roli v něm, stanovit základní pravidla

(kupříkladu  se  dohodnout  na  vzájemném  oslovování,  komunikaci  stran  dle  zásad

slušného  chování,  pravidlech  pro  případná  oddělená  jednání  atd.),  domluvit  se  na

odměně, ale také vytvořit komfortní místo pro důvěrnou komunikaci a navodit pozitivní

atmosféru, jež strany motivuje k dalšímu pokračování v mediaci.      

(b) Sběr informací

V této fázi má každá strana za úkol vypovědět o předmětu sporu, aniž by byla

druhou stranou přerušována. Měly by hovořit o všem, co považují za důležité, včetně

toho, co od mediace očekávají. Pokud se na tom všichni zúčastnění shodnou, mohou

přicházet  v  úvahu  i  sdělení  jiných  osob.  Úkolem  mediátora  je  získat  co  nejvíce

informací potřebných jednak proto, aby se mohl zorientovat v příslušném sporu, jednak

kvůli  tomu,  aby strany byly  následně schopny si  navzájem lépe  porozumět.  Za  tím

účelem mediátor stranám naslouchá, případně se jich doptává na vše, co považuje za

relevantní. Měl by věnovat pozornost tomu, jaké jsou pozice stran (tzn. jaký zaujímají

(příp. instituci, jež vybere mediátora), aby se pokusil přesvědčit druhou stranu k účasti na mediaci.  
82 Srov. ŠIŠKOVÁ, T. Facilitativní mediace: Řešení konfliktu prostřednictvím mediátora. Praha: Portál,
2012, s. 131. 
83 Nevhodné  osobnostní  rysy  pro  mediaci  má kupříkladu  strana  sporu,  která  se  projevuje  agresivně,
psychopaticky, popřípadě má výrazně nižší intelekt.   
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postoj ve sporu a co požadují), a na základě získaných informací by měl zjišťovat, jaké

zájmy jsou skryty za těmito pozicemi (tzn. jaké jejich skutečné potřeby, touhy a obavy

je motivují k zaujetí příslušné pozice), což má zásadní význam pro následující fázi.84

Závěrem  pak  shrne,  co  mají  strany  společného  a  určí  hlavní  sporné  body,  resp.

předměty jednání, čímž lze přejít do další fáze.

(c) Porozumění zájmům

Nyní  je poprvé stranám umožněno,  aby spolu vzájemně komunikovaly.  Toto

bývá  pro  samotného  mediátora  obtížnější  fáze  v  tom  směru,  že  musí  být  schopen

komunikaci stran udržet v přijatelných mezích. Mediátor by měl vést mediaci tak, aby

strany  postupně  opouštěly  své  vyhraněné  postoje  a  snažily  se  porozumět  motivům,

zájmům  a  potřebám  druhé  strany.  K  tomu  mimo  jiné  používá  výše  uvedených

mediačních technik. 

(d) Hledání vhodného řešení

Tato  fáze  je  určena  k  hledání  takových  řešení,  jež  budou přijatelná  pro  obě

strany.85 V  této  souvislosti  bývá  užívána  technika  tzv.  brainstormingu,  kdy  strany

navrhují  nejrůznější  řešení,  jež  je  v  danou  chvíli  napadnou,  aniž  by  byla  současně

posuzována  reálnost  jejich  případného  uskutečnění.  Doporučuje  se  postupovat  od

jednodušších  sporných bodů ke složitějším.  Následně  je  možno  přejít  k  samotnému

hodnocení navržených řešení.   

(e) Tvorba a sepsání mediační dohody

Zatímco výsledkem předchozí fáze je vytvoření seznamu těch řešení, jež se jeví

stranám jako  nejpřijatelnější,  nyní  nastává  čas,  aby  bylo  vypracováno  přesné  znění

dohody. Ačkoli by se tento úkol mohl zdát vcelku jednoduchý, vzhledem k tomu, že se

strany již rámcově shodly na svých požadavcích, ukazuje se, že konkrétní formulace

dohody s sebou mnohdy přináší další problémy a vzájemná nepochopení. Zde by měl

84 FISHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. 3. vyd.
USA, New York: Penguin Group, 2011, s. 40. 
85 Nejlepší alternativa k vyjednávané dohodě bývá označována zkratkou BATNA (z angl. Best Alternative
to a Negotiated Agreement). Obě strany by měly znát svou BATNU, aby s ní mohly porovnat řešení
dohodnuté v rámci mediace a mohly tak učinit rozhodnutí, zda takové řešení akceptovat či nikoli. 
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opět napomoci mediátor a strany pozitivně motivovat, resp. především poukázat na to,

čeho se jim již  během mediace podařilo  díky změně postojů a  vzájemné spolupráci

dosáhnout. Dále je jeho úlohou ověřit, zda výsledná dohoda je dostatečně konkrétní,

vyvážená a realizovatelná.86 

Mediační  dohoda  může  mít  různou  podobu.87 Pokud  je  uzavřena  písemně,

podepisují ji strany i mediátor. Může však být pouze ústní, mít podobu dočasné dohody,

případně mezidohody (pokud strany chtějí  konečnou verzi  ještě  konzultovat  např.  s

právníky)  atd.  Určitou  nevýhodou  se  může  jevit  skutečnost,  že  mediační  dohoda

zpravidla není přímo vykonatelná,88 ledaže je sepsána ve formě notářského zápisu se

svolením k vykonatelnosti, schválena ve formě soudního smíru či rozhodčího nálezu.

Zpravidla je však možné obsah takové dohody vymáhat žalobou v soudním řízení tak,

jako v případě jakékoli jiné smlouvy.89 Mnozí mediátoři však poukazují na to, že nikoli

přímá vykonatelnost není na překážku realizace dohodnutých práv a povinností, jelikož

strany sporu příslušné dohody ve většině případů dobrovolně dodržují.90   

(f) Závěr mediace 

Ideálním vyústěním celého procesu je samozřejmě uzavření mediační dohody.

Nicméně se nabízejí i jiné možnosti ukončení mediace. Kupříkladu mohou strany dojít k

závěru,  že  nejsou  schopny  se  shodnout  na  společném  řešení,  a  tudíž  dohoda  není

uzavřena, případně kterákoli strana nebo mediátor91 mohou dobrovolně odstoupit a tím

86 V této souvislosti se lze v literatuře setkat s angl. zkratkou SMART (v překladu „chytrý“), jež určuje
základní kritéria pro výslednou mediační dohodu. Takováto dohoda by měla být: S - srozumitelná, M -
měřitelná, A - akceptovatelná, R - reálná, T – termínovaná, resp. časově omezená.  
87 Český zákon o mediaci vyžaduje písemnou formu. K tomu více viz kapitola 4.
88 Kupříkladu ve Skotsku existuje možnost registrace mediační dohody ve veřejném seznamu Books of
Council and Session, čímž se stává bez dalšího vykonatelnou. ESPLUGUES, C. Civil and Commercial
Mediation in  the  EU after  the  Transposition of  Directive  2008/52/EC.  In ESPLUGUES MOTA, C.;
IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G. Civil and Commercial Mediation in Europe (Vol. I). National
Mediation Rules and Procedures. Cambridge: Intersentia, 2013, s. 527.
89 N. Alexander ve své publikaci také zmiňuje dohody, jež se stávají závaznými až po uplynutí určité
lhůty.  S tímto postupem se lze setkat zpravidla v oblastech, kde se předpokládá nerovnováha sil mezi
stranami  sporu,  a  slabší  z  nich  má tak  ještě  určitý  časový prostor,  aby zvážila  výhody  a  nevýhody
příslušné dohody. Příkladem mohou být spotřebitelské spory. In ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s.
305.  
90 To je nepochybně dáno již samotnou podstatou institutu mediace. Blíže viz podkapitola 1.3.  
91 Ukončení mediace ze strany mediátora bývá spíše výjimečné. Důvodem může být zejména skutečnost,
že jsou dány okolnosti, pro které by mohla být zpochybněna jeho neutralita. 
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mediaci  ukončit  atd.  Závěrem mediátor  zhodnotí  mediační  proces  a  jeho  výsledky.

Byla-li  uzavřena  dohoda,  jsou  sjednány  podmínky  jejího  dodržování  a  následné

kontroly.  V  každém případě  by  měl  mediátor  vyjádřit  stranám uznání  za  to,  že  se

rozhodly  řešit  svůj  spor  smírnou  cestou  a  ocenit  jejich  úsilí  při  mediaci,  byť  třeba

nakonec nebyla dohoda uzavřena.92  

92 HOLÁ, L. Op. cit. sub. 46, s. 130.
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3. Mezinárodní úprava mediace

3.1 Mezinárodní instituce a mediace

V této  podkapitole  se  zaměřuji  na  úpravu  mediace  obsaženou  v  mediačních

pravidlech  vybraných  mezinárodních  institucí.  Klíčové  informace  jsou  pro  lepší

přehlednost a vzájemnou komparaci uvedeny v tabulkách, které jsou součástí přílohy

této práce. Jednou z výhod institucionalizované mediace nepochybně je, že jsou stranám

poskytovány komplexní služby,  a to již před zahájením mediačního řízení. Zpravidla

jsou stranám sporu k dispozici seznamy kvalifikovaných mediátorů. V případě potřeby

může sama instituce  vybrat  jiného vhodného mediátora.  Dále může vystupovat  jako

prostředník v situaci, kdy některá strana váhá, zda souhlasit s účasti na mediaci, dohlíží

na řádný průběh mediačního řízení dle příslušných mediačních pravidel, má na starosti

finanční aspekty mediace atd. Za výhodnou lze považovat možnost využít vzorových

mediačních doložek, které jsou již prověřené, čímž strany mohou předejít do budoucna

případným  problémům.  Mezinárodní  instituce  však  také  pro  potenciální  účastníky

mediace představuje záruku jisté věrohodnosti.  

Za nevýhodu institucionalizované mediace, nikoli bezvýznamnou, lze považovat

podstatně vyšší náklady spojené s její realizací ve srovnání s běžnou mediací.93 Bude

tedy třeba v konkrétním případě posoudit, zda se i přesto stranám vyplatí absolvovat

mediační řízení pod záštitou některé instituce.  

3.1.1 ICC

Mezinárodní  obchodní  komoru94 se  sídlem v  Paříži  lze  považovat  za  přední

mezinárodní instituci poskytující služby v oblasti ADR. Při ICC působí Mezinárodní

centrum pro ADR (dále také „Centrum“), do jehož okruhu činností spadají záležitosti

týkající se mediace, expertízy, dispute boards a DOCDEX95. Od 1. ledna 2014 se staly

účinnými nová Mediační pravidla, jež nahradily Pravidla ADR z roku 2001. Důvodem,
93 Má se tím na mysli mediace ad hoc, kterou se rozumí mediace prováděná bez využití služeb instituce.
94 Angl. International Chamber of Commerce. 
95 Služby spojené  s řešením sporů vykonává při  ICC jednak Mezinárodní  centrum pro ADR, jednak
Mezinárodní rozhodčí soud.  
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který vedl ke změně názvu těchto pravidel, je skutečnost, že je mediace dle statistických

údajů ICC nejpoužívanější metodou ADR.96 

Samotná pravidla pak upravují především zahájení mediačního řízení, místo a

jednací  jazyk,  výběr  mediátora,  poplatky  a  náklady,  průběh  mediace,  jakož  i  její

skončení, a dále institut důvěrnosti, resp. mlčenlivosti. Podle příslušných ustanovení97 se

mediací rozumí smírčí řízení, popřípadě kombinace těchto řízení. Záměrně bylo zvoleno

toto obecnější vymezení vzhledem k tomu, že se pravidla vztahují nejen na mediaci, ale

i na další ADR procesy. Za mediátora je považována třetí neutrální strana, jež smírčí

řízení vede.

K tomu,  aby mohlo být řízení zahájeno, je třeba za tím účelem podat žádost

Centru.  V případě,  že mezi  stranami existuje předchozí  dohoda o řešení  případného

sporu dle Mediačních pravidel,  je mediace zahájena dnem, kdy některá ze sporných

stran  doručí  příslušnou  žádost  Centru  za  současného  zaplacení  poplatku.98,99 Pokud

nebyla  uzavřena  výše  uvedená  dohoda  o  řešení  vzniklého  sporu,  je  řízení  zahájeno

dnem,  kdy  Centrum  zašle  stranám  potvrzení  o  tom,  že  druhá  strana  souhlasila  s

provedením smírčího řízení dle pravidel. Strany jsou povinny vyjádřit  svůj souhlas s

navrženou mediací ve lhůtě 15 dnů. Pokud jde o místo konání mediace a jednací jazyk,

Centrum může být při jejich určení nápomocno stranám v případě, že ony samy se na

těchto otázkách nedohodnou.   

Poté,  co  si  strany  zvolí  mediátora100,  Centrum  jej  potvrdí.  Pokud  se  na

mediátorovi nedohodnou, plní Centrum opět důležitou pomocnou úlohu v tom směru, že

předloží  stranám  k  výběru  seznam  mediátorů,  popřípadě  jej  samo  může  určit  s

přihlédnutím k jeho národnosti, jazyku, kvalifikaci, zkušenostem atd. Před samotným

jmenováním  mediátor  předloží  prohlášení  o  souhlasu,  dostupnosti,  nestrannosti  a

96 Dostupné z: <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Mediation/Introduc
tion/Mediation-and-ADR-statistics/> 
97 Viz čl. 1 odst. 2, 3.
98 Poplatek činí 2000 USD a je nevratný.
99 Za určitých podmínek se okamžikem zahájení mediace rozumí den potvrzení přijetí žádosti, popřípadě
den zaplacení poplatku, a to v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane později.
100 Strany si mohou zvolit více mediátorů.
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nezávislosti.  Dále  je  povinen  písemně  oznámit  Centru  jakékoli  skutečnosti,  jež  by

mohly  zpochybnit  jeho nezávislost  nebo  ohrozit  jeho nestrannost.  Pravidla  záměrně

stanoví  pouze  základní  rámec  pro  mediaci  a  umožňují  tak  mediátorovi  postupovat

způsobem, jenž bude zohledňovat zájmy a potřeby stran. V každém případě Metodické

pokyny mediace101 nezávazně  navrhují  vhodné způsoby vedení  mediace.102 Strany si

mohou upravit jednotlivá ustanovení pravidel způsobem odpovídajícím jejich potřebám.

Centrum je však oprávněno posoudit, zda je taková úprava v souladu s duchem pravidel,

resp. zda ji vůbec umožní.

Pokud nestanoví  dohoda stran nebo rozhodné právo něco jiného,  je  samotný

proces považován za soukromý a důvěrný.  To však neplatí,  jde-li  o údaj  o  tom,  že

probíhá  mediace,  proběhla  či  proběhne.  Povinnost  mlčenlivosti  se  vztahuje  také  na

mediační dohodu uzavřenou v rámci mediace, ledaže strany mají právo zveřejnit její

obsah, nebo tak stanoví rozhodné právo, popřípadě je-li takové zveřejnění nezbytné pro

účely provedení nebo vynutitelnosti dohody. Obdobně platí, že strany nejsou oprávněny

použít jako důkaz v jiném řízení jakékoli dokumenty, prohlášení či sdělení učiněná v

rámci  mediace,  stejně  jako  názory  či  návrhy  stran  nebo  mediátora,  přiznání  druhé

strany, případně skutečnost, že některá strana uvedla, že je připravena uzavřít mediační

dohodu.

 

Administrativní výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním mediace při ICC

se  odvíjejí  od  hodnoty  sporu  a  mohou  dosáhnout  až  30.000  USD.  Další  potřebné

informace týkající se poplatků a nákladů jsou uvedeny v příloze Mediačních pravidel.

3.1.2 UNCITRAL

Další  významnou  mezinárodní  institucí  je  Komise  OSN  pro  mezinárodní

obchodní právo (dále také „Komise“), jež podporuje rozvoj světového obchodu tvorbou

úmluv, modelových zákonů, pravidel a právních pomůcek zaměřených na harmonizaci

práva  mezinárodního  obchodu.  Pro  účely  mediace  má  význam  Modelový  zákon

101 Angl. Mediation Guidance Notes.
102 TOMAIEROVÁ, K. Nová pravidla ICC pro mediaci. Epravo.cz, 2014.
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UNCITRAL o mezinárodní103 obchodní104 konciliaci,  který  byl  přijat  v  roce  2002 s

cílem vytvořit mezinárodně sjednocenou úpravu institutu konciliace, a zároveň podpořit

rozvoj tohoto stále více využívaného smírného způsobu řešení sporů. Modelový zákon

se použije také tehdy,  souhlasí-li strany s tím,  že příslušný spor bude považován za

mezinárodní nebo pokud se dohodnou na tom, že se na konciliaci tento zákon aplikuje.

Stejně tak je možno vyloučit použití zákona na základě výslovné dohody stran.

Podle MLICC je konciliace chápána jako širší pojem, pod který lze zahrnout

mediaci a jiné podobné procesy, kdy třetí nestranná osoba pomáhá stranám dosáhnout

smírného řešení sporu. Mediace je zahájena dnem, kdy strany vyjádřily souhlas s účastí

na mediaci. Zákon také upravuje 30 denní lhůtu, ve které je nutno přijmout nabídku k

zahájení mediace. V případě, že se strany nedohodnou na pravidlech, dle kterých bude

mediace probíhat,105 je mediátor oprávněn vést proces způsobem, jež bude považovat za

vhodný,  a  to  s  přihlédnutím k okolnostem případu,  přáním stran,  jakož  i  k  potřebě

urovnat spor v co nejkratší době. Zákon též upravuje možnost mediátora v jakékoli fázi

procesu učinit konkrétní návrh smírného řešení sporu.106 

   Strany si mohou zvolit jednoho, případně dva a více mediátorů. Mají však také

možnost pověřit volbou vhodného mediátora jinou osobu nebo instituci. Osoba, jež se

má stát v konkrétním sporu mediátorem, je povinna sdělit veškeré skutečnosti, které by

mohly vést k pochybnostem o její nestrannosti a nezávislosti. V souvislosti s tím zákon

doporučuje, aby v řízení pozici neutrála zastávala osoba, jež bude jiné národnosti než

sporné strany. Dále pokud není dohodnuto jinak, není mediátor oprávněn vystupovat

jako rozhodce v případě sporu, jenž byl nebo je předmětem mediace, případně v jiném

sporu, který vznikl z téže nebo jakékoli související smlouvy či právního vztahu.

103 Konciliace je mezinárodní, jestliže a) v okamžiku uzavření smlouvy o konciliaci mají strany sídlo,
popř. obvyklý pobyt,  v různých státech, nebo b) stát, ve kterém mají strany své sídlo, popř. obvyklý
pobyt,  je  odlišný od  státu,  ve  kterém má být  vykonána  podstatná  část  povinnosti  obchodněprávního
vztahu nebo se kterým je předmět sporu nejúžeji spojen.
104 Pojem „obchodní“ má být vykládán v nejširším slova smyslu.
105 Mohou tak učinit odkazem na soubor mediačních pravidel, případně jiným způsobem.
106 Pokud to mediátor bude považovat za vhodné či dokonce nezbytné, může v průběhu procesu přistoupit
k odděleným jednáním stran.
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   Za  spíše  ojedinělou lze  považovat  úpravu důvěrnosti  informací  sdělených

některou  stranou mediátorovi  při  oddělených  setkáních.  V takovém případě  je  totiž

mediátor vázán mlčenlivostí ve vztahu k druhé straně sporu pouze za předpokladu, že

mu bylo při caucusu výslovně sděleno, že je informace důvěrná. Dále platí, nebylo-li

mezi  stranami  ujednáno  něco  jiného,  že  se  veškeré  informace  vztahující  se  k

mediačnímu řízení považují za důvěrné, ledaže jejich zpřístupnění vyžaduje zákon nebo

je to  nezbytné  pro účely implementace,  případně vynutitelnosti  mediační  dohody.  V

návaznosti na to čl. 10 upravuje otázku přípustnosti důkazů v soudním, rozhodčím nebo

jiném obdobném řízení.107 Toto ustanovení má podpořit otevřenost a ochotu stran sdílet

informace potřebné k urovnání sporu a vyloučit tak možnost vzniku újmy pro případ,

kdyby  cokoliv,  co  bylo  řečeno  nebo  učiněno  v  rámci  procesu  mediace,  mohlo  být

použito v jiném řízení. 

3.1.3 WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě je specializovanou

agenturou  OSN,  jež  se  zaměřuje  na  celosvětovou  ochranu  duševního  vlastnictví

prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Poskytovatelem služeb

ADR v oblasti duševního vlastnictví je Arbitrážní a mediační centrum WIPO (dále také

„Centrum“). Mediace je prováděna v souladu s příslušnými ustanoveními Mediačních

pravidel  WIPO108 a  je  chápána  jako  neformální  proces,  při  němž  neutrální

zprostředkovatel (mediátor) pomáhá stranám dosáhnout dohody.109

Podle Mediačních pravidel je mediace zahájena dnem, kdy Centrum obdrželo

žádost o její provedení. V souladu s čl. 27 tím zároveň dochází ke stavení promlčecí

lhůty ohledně sporu,  jenž je  předmětem mediace.110 Jestliže  se  strany nedomluví  na

107 V těchto řízeních je vyloučen důkaz o nabídce k zahájení mediačního řízení, souhlasu s účastí v něm,
stanoviscích a návrzích učiněných některou stranou ohledně mediační dohody, návrzích mediátora, jakož
i ochotě stran přijmout návrh na uzavření dohody.
108 Angl. WIPO Mediation Rules.
109 Viz  WIPO  Mediation,  Arbitration,  Expedited  Arbitration  and  Expert  Determination  Rules  and
Clauses, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2014, s. 2. Dostupné z: <http://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_446.pdf> 
110 Promlčecí lhůta začíná opět běžet dnem ukončení mediace. Ustanovení čl. 27 se však použije pouze
tehdy, připouští-li to rozhodné právo. 
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pravidlech týkajících se způsobu vedení mediačního řízení, určí je sám mediátor. Dále

mají povinnost v dobré víře spolupracovat s mediátorem za účelem brzkého urovnání

sporu.  Také  Mediační  pravidla  WIPO  výslovně  upravují  možnost  vést  komunikaci

prostřednictvím oddělených setkání, přičemž veškeré informace sdílené v rámci tohoto

postupu jsou důvěrné, ledaže je mediátor zmocněn k jejich zpřístupnění druhé straně.  

Pokud  si  strany  nezvolí  mediátora,  zašle  jim  Centrum  seznam  vhodných

kandidátů  k  výběru.  V  případě,  že  se  strany neshodnou  ani  na  volbě  kandidáta  ze

seznamu, je Centrum samo oprávněno určit osobu mediátora. Přijetím této funkce se

mediátor zavazuje poskytnout potřebný čas k provedení mediace tak, aby mohl být spor

co nejrychleji urovnán. Jeho povinností je být neutrálním, nestranným a nezávislým po

celou dobu mediačního řízení.  Dále  platí,  že  mediátor  není  oprávněn ohledně téhož

předmětu  sporu  vystupovat  v  jiné  roli  v  probíhajícím  či  budoucím  soudním  nebo

obdobném řízení.     

 Neurčí-li  strany  a  mediátor  jinak,  vztahuje  se  na  mediaci  povinnost

mlčenlivosti.111 Nadto je výslovně zakázáno pořizovat obrazové či zvukové záznamy z

mediačního  řízení.  Dále  jsou  všechny  osoby  zúčastněné  na  procesu  povinny  při

skončení  mediace  odevzdat  dokumenty  nebo  jiné  materiály  poskytnuté  některou

stranou,  a  zároveň  je  nutno  zničit  veškeré  poznámky  týkající  se  schůzek  stran  s

mediátorem. Obdobně nesmí být bez souhlasu stran použity jako důkaz v následném

soudním  či  rozhodčím  řízení  jakákoli  stanoviska  a  návrhy  stran  ohledně  společné

dohody, ale ani názory a návrhy samotného mediátora, včetně skutečnosti, že některá

strana  vyjádřila  ochotu  nebo  naopak  odmítla  akceptovat  přijetí  mediační  dohody

navržené mediátorem nebo druhou stranou.

Finanční nákladnost mediace bude samozřejmě dána náročností případu, ale i

zkušenostmi mediátora. Jeho odměna může činit až 600 USD za hodinu, případně 1.500

USD za den. Dále je nutno zaplatit Centru administrativní poplatek ve výši 0,1 % z

hodnoty předmětu mediace, jenž činí nejvýše 10.000 USD. 
111 Tuto povinnost mají všechny osoby zúčastněné na mediaci, zejména mediátor, strany a jejich zástupci,
nezávislí experti a další osoby přítomné u mediačního řízení.
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3.1.4 AAA

Americká  arbitrážní  asociace  plní  významnou  roli  v  oblasti  ADR,  a  to

prostřednictvím  Mezinárodního  centra  pro  řešení  sporů  (dále  také  „Centrum“).112

Mediace je upravena příslušnými Mediačními pravidly113 a je definována jako proces, v

němž  nestranný  a  nezávislý  mediátor  pomáhá  stranám  dosáhnout  dohody,  ale  není

oprávněn učinit závazné rozhodnutí. 

Zájemce o řešení  sporu prostřednictvím mediace  může iniciovat  její  zahájení

podáním žádosti  přímo  Centru  nebo  AAA.  V  případě  absence  dohody  o  podřízení

vzniklého sporu ICDR, může strana požádat Centrum, aby kontaktovalo druhou stranu a

snažilo se ji získat pro účast na mediaci. V takovém případě lze považovat za určující

pro zahájení mediačního řízení vyjádření souhlasu druhé strany. Pokud není dohodnuto

něco  jiného,  mediace  probíhá  v  jazyce,  ve  kterém  byla  sepsána  smlouva  o  jejím

provedení. Dále mají strany právo být v řízení zastoupeny. I v Mediačních pravidlech

AAA je obsažena úprava caucusu, a dále možnost mediátora jednat se stranami nebo

jejich zástupci mimo plánovaná setkání.   

Pokud  se  strany  neshodnou  na  osobě  mediátora  a  neurčí  jiný  způsob  jeho

jmenování, poskytne jim Centrum seznam vhodných kandidátů. Nevyberou-li si strany

mediátora  ani  z  uvedeného  seznamu  postupem  uvedeným  v  čl.  4,  volbu  provede

Centrum. Mediátoři ICDR musí dodržovat Modelové standardy chování pro mediátory,

které jim stanoví povinnost odmítnout vést mediaci v případě, že nemůže být zaručena

jejich nestrannost, a dále též upozornit na možný střet zájmů, jenž by mohl nestrannost

mediátora jakkoli zpochybnit. Je však ponecháno zcela na vůli stran, zda tyto informace

budou považovat za nepřekonatelnou překážku nebo budou pokračovat v mediačním

řízení s týmž mediátorem. 

112 Angl. International Centre for Dispute Resolution 
113 Viz International  Dispute  Resolution  Procedures  (including  Mediation  and  Arbitration  Rules).
Dostupné z: <www.adr.org>
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Mediační řízení je neveřejným procesem, tudíž jiné osoby než strany a jejich

zástupci, jsou oprávněny být přítomny pouze se svolením stran a mediátora. V souladu s

rozhodným právem nebo dohodou stran je mediátor  povinen zachovávat  mlčenlivost

ohledně veškerých informací poskytnutých mu stranami nebo dalšími osobami (svědky)

v rámci mediace, a zároveň nesmí být nucen o nich svědčit. Všechny záznamy, zprávy,

jakož i jiné dokumenty, jež přijal během mediačního řízení jsou považovány za důvěrné

a navíc platí zákaz pořizovat stenografický záznam řízení. Povinnost mlčenlivosti mají

také  strany,  a  není-li  stanoveno  jinak,  nejsou oprávněny použít  v  jiném řízení  jako

důkaz názory nebo návrhy některé strany či jiných osob související s urovnáním sporu,

přiznání druhé strany, návrhy a stanoviska mediátora nebo skutečnost, že účastník řízení

byl ochoten, příp. odmítl přijmout mediátorův návrh mediační dohody.  

Administrativní  poplatek  za  provedení  mediace  u  ICDR je  součástí  odměny

mediátora,  která je určena dle počtu hodin. Pravidla stanoví minimální  čtyřhodinový

rozsah pro konání  mediačního jednání.  Pokud si  strany nesjednají  něco jiného, platí

veškeré  náklady  rovným  dílem.  V  těchto  nákladech  není  zahrnut  pronájem

konferenčních místností Centra.

3.2 Evropská úprava mediace 

Evropská unie dlouhodobě podporuje alternativní řešení sporů. Počátky jejího

úsilí v této oblasti sahají do 90. let 20. století.114 Určující bylo přijetí tzv. Vídeňského

akčního plánu Rady a Komise v roce 1998, jehož cílem bylo úspěšně implementovat

ustanovení  Amsterodamské  smlouvy  o  rozvíjení  prostoru  svobody,  bezpečnosti,  a

práva. Na tento počin navázala Evropská rada, která na zasedání v Tampere v říjnu 1999

apelovala na členské státy, aby na podporu lepšího přístupu ke spravedlnosti v Evropě

114 První  kroky  podnikla  EU  v  oblasti  spotřebitelských  sporů,  když  v  březnu  1998  Komise  přijala
doporučení 98/257/ES, v němž byly stanoveny principy kterými by se měly řídit rozhodčí orgány. Později
následovalo  doporučení  2001/310/ES,  které  se  již  týkalo  obecně  mimosoudních  orgánů  při  řešení
spotřebitelských sporů, jejichž úkolem je podporovat v jednání znesvářené strany s cílem dovést je ke
smírnému vyřešení  sporu.  Více  in  GREGOR,  F.  Mimosoudní  řešení  spotřebitelských  sporů  v  rámci
evropského  a  českého  práva.  Program  GARDE,  2007.  Dostupné  z:  <http://www.responsibility.cz/
fileadmin/ downloads/Alternativni_reseni_spotrebitelskych_sporu_v_ES_final_edit.pdf>  
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zavedly  alternativní,  mimosoudní  řízení.115 V  květnu  2000  Rada  přijala  závěry  o

alternativních  metodách  urovnávání  občanských  a  obchodních  sporů,  v  nichž

deklarovala,  že  „stanovení  zásad  v  této  oblasti  je  důležitým  krokem,  který  umožní

náležitý  vývoj  a  fungování  mimosoudních  řízení  za  účelem  urovnávání  sporů  v

občanských  a  obchodních  věcech  s  cílem  zjednodušit  a  zlepšit  přístup  ke

spravedlnosti.“  Následně  v  dubnu  2002  představila  Komise  Zelenou  knihu  o

alternativním řešení sporů v občanských a obchodních věcech116, která odrážela stávající

situaci na poli alternativních metod řešení sporů v EU. Tato kniha byla významným

impulsem k rozsáhlým diskusím s členskými státy a zúčastněnými subjekty o možných

krocích v oblasti podpory využívání mediace. Výsledkem výše uvedených aktivit bylo

přijetí  směrnice  o  některých  aspektech  mediace  v  občanských  a  obchodních

věcech.117,118

3.2.1 Zelená kniha o alternativním řešení sporů

V Zelené  knize  bylo  deklarováno,  že  úkolem ADR není  náprava  nedostatků

jednotlivých soudních soustav,  nýbrž zavedení  způsobů řešení  sporů,  jež jsou oproti

soudnímu či rozhodčímu řízení více konsensuální.119 Hlavním cílem tohoto dokumentu

bylo najít odpověď na otázku, jak zajistit rovnováhu mezi potřebou flexibility včetně

zajištění  kvality  výsledků  ADR procesů  a  požadavkem  co  nejvyšší  harmonie  mezi

těmito alternativními  postupy a soudním řízením.  Zelená kniha také podává definici

115 Viz Tampere European Council 15 and 16 October 1999 - Presidency Conclusion. Část B, čl. V., bod
30. Dostupné z: <http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm>
116 Dále také „Zelená kniha“.
117 Angl.  Directive 2008/52/EC of The European Parliament and of  the Council  of  21 May 2008 on
Certain  Aspects  of  Mediation  in  Civil  and  Commercial  Matters.  Dostupné  z:  <http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0052>
118 Pokud jde o mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, byly v roce 2013 přijaty dva významné právní
předpisy. Prvním z nich je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/11/EU o alternativním
řešení spotřebitelských sporů, kterou mají  členské státy implementovat do svých právních řádů do 9.
července 2015.  Druhým  je  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  524/2013  o  řešení
spotřebitelských sporů on-line, jež se stane účinným k 9. lednu 2016. Blíže k této problematice MOREK,
R.  New legislation  on  ADR  and  ODR for  consumer  disputes  adopted  in  the  European  Parliament.
Kluwermediationblog.com, 2013. Dostupné z: <http://kluwermediationblog.com/2013/04/09/new-legisla
tion-on-adr-and-odr-for-consumer-disputes-adopted-in-the-european-parliament/>.  Též  VALENTOVÁ,
L. Nařízení o online řešení  spotřebitelských sporů a mediace.  In  HOLÁ, L.;  MALACKA, M. a kol.
Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, s. 270-283. 
119 SVATOŠ,  M.  Evropské  aspekty  mediace  a  dalších  ADR.  Epravo.cz,  2013.  Dostupné  z:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-aspekty-mediace-a-dalsich-adr-88570.html?mail>
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ADR, podle níž jde o mimosoudní procesy vedené třetí nestrannou osobou s výjimkou

rozhodčího řízení.120 V úvodu jsou zmiňovány tři  hlavní důvody rostoucího zájmu o

alternativní řešení sporů. Předně je takovým důvodem skutečnost, že je nahlíženo na

ADR jako na prostředek vedoucí ke zlepšení obecného přístupu ke spravedlnosti121 v

každodenním životě. Za druhé je ADR procesům věnována zvýšená pozornost ze strany

členských  států,  z  nichž  některé  již  podnikly  legislativní  kroky  k  podpoře  těchto

způsobů  řešení  sporů.  Za  třetí  instituce  EU  považují  oblast  ADR  za  dlouhodobou

politickou  prioritu,  a  proto  je  jejich  úkolem  podporovat  tyto  alternativní  metody  a

zajistit náležité podmínky pro jejich rozvoj.

Komise  se  vydáním Zelené  knihy snažila  podnítit  jednání  ohledně  celé  řady

především  právních  otázek  souvisejících  s  možností  využívání  alternativních  řešení

sporů  v  oblasti  občanského  a  obchodního  práva.  Tyto  otázky  nalezneme  v  závěru

příslušného dokumentu a týkají  se především smluvních doložek zavazujících strany

předložit  spor  vzešlý  ze  smlouvy  k  alternativnímu  řešení  sporu,  promlčecích  lhůt,

institutu  mlčenlivosti,  účinků  dohod  uzavřených  v  rámci  ADR procesů,  vzdělávání

neutrálů či pravidel upravujících jejich odpovědnost. Reakcí na položené otázky bylo

více než 160 odpovědí od různých respondentů. Komise následně ve svém vyjádření

uvedla,  že  se  představení  Zelené  knihy  obecně  setkalo  s  pozitivními  ohlasy,  a  to

především ze dvou důvodů. Jednak proto, jaké sdělení v sobě nese (fakt, že způsoby

alternativního řešení sporů jsou užitečné a nemusí být na ně nutně nahlíženo jako na

řešení problémů souvisejících s přístupem ke spravedlnosti), jednak pro přístup Komise,

který byl zvolen (byla zhodnocena situace na poli ADR a iniciovány rozsáhlé diskuse

ohledně opatření potřebných k rozvoji ADR).122 

120 Zelená kniha považuje arbitráž spíše za kvazisoudní řízení z důvodu, že se rozhodnutí arbitra podobá
soudnímu rozhodnutí.   
121 Přístup ke spravedlnosti je jedním ze základních práv zaručených čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod. 
122 Summary of responses to the Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial
law. Evropská komise, 2003. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_en.pdf> 
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3.2.2 Evropský kodex chování pro mediátory

V souvislosti s plněním cílů stanovených v Zelené knize byl  v roce 2004 na

konferenci  v  Bruselu  přijat  Evropský  kodex  chování  pro  mediátory  (dále  také

„Kodex“).123  Vzhledem k tomu, že nebyl vydán v rámci legislativního procesu, jedná se

o nezávazný dokument (tzv. soft law), k jehož dodržování se mohou dobrovolně zavázat

nejen  jednotliví  mediátoři,  nýbrž  také  instituce  sdružující  mediátory.124 Pro  účely

Kodexu se  mediací rozumí „strukturovaný postup,  bez ohledu na skutečnost,  jak je

označován  či  jak  je  na  něj  odkazováno,  při  kterém  dvě  nebo  více  stran  sporu

dobrovolně usilují o dosažení dohody na urovnání jejich sporu za pomoci třetí osoby...“

Z uvedeného vyplývá, že se Kodex může vztahovat i na další subjekty provádějící jiné

ADR procesy než mediaci, pakliže bude naplněna výše uvedená definice, a zároveň se

subjekt zaváže k plnění příslušné úpravy.  

Samotný Kodex není příliš rozsáhlý. V první části jsou upraveny způsobilost a

jmenování mediátorů,  poplatky za mediaci  a propagace mediačních služeb. Klade se

především důraz na celoživotní vzdělávání mediátorů v oblasti ADR. V souvislosti s tím

mohou strany požadovat od mediátora informace o jeho kvalifikaci a odborné praxi.

Mediátor  však  není  oprávněn  přistoupit  k  mediačnímu  jednání  dříve  než  jsou

odsouhlaseny podmínky odměňování. Propagovat mediační služby je pak možno pouze

profesionálním, pravdivým a čestným způsobem. 

Část druhá se zaměřuje na problematiku nezávislosti a nestrannosti mediátora.

Jakékoli okolnosti, které by mohly ohrozit jeho nezávislost nebo vést ke střetu zájmů, je

povinen  mediátor  bezodkladně  sdělit  stranám.  Takovými  okolnostmi  může  být

například  skutečnost,  že  má  mediátor  osobní  nebo  obchodní  vztahy  s  některou

stranou.125 Je  však zcela  na vůli  stran,  aby zvážily,  zda je pro ně taková informace

bezvýznamná  a  chtějí  nadále  pokračovat  s  týmž  neutrálem.  I  v  tomto  se  projevuje
123 European Code of Conduct for Mediators.  Dostupné z: <http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ ec
_code_conduct_en.pdf>.  Do  českého  jazyka  byl  přeložen  pod  názvem Evropský  kodex  chování  pro
zprostředkovale.  Vzhledem  k  ustálené  terminologii  v  českém  právním  řádu  považuji  za  vhodnější
používat namísto výrazu zprostředkovatel označení mediátor.  
124 Seznam těchto mediátorů a institucí je k nahlédnutí zde: <http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_
list_org_en.pdf> 
125 Kodex uvádí v čl. 2.1. demonstrativní výčet těchto okolností.
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dobrovolnost  mediace.  Dále  je  mediátor  povinen  v  rámci  mediačního  řízení  jednat

nestranně, tedy přistupovat k oběma stranám stejně a zachovat si tak za všech okolností

neutralitu.

Ve  třetí  části  se  Kodex  zaobírá  smlouvou  o  provedení  mediace,  mediačním

procesem  a  urovnáním  sporu.  Mediátor  především  musí  se  stranami  projít  veškeré

obsahové náležitosti  smlouvy o provedení  mediace  a  přesvědčit  se,  že jsou se vším

srozuměny.  Písemná  forma  smlouvy  není  vyžadována.  Samotný  proces  by  měl  být

veden  „s  přihlédnutím  k  okolnostem případu,  včetně  možného nerovného  postavení

stran  a  případných  přání  zúčastněných  stran,  zásadám  právního  státu  a  potřebě

rychlého urovnání sporu.“126 Strany se však mohou domluvit na jiném způsobu vedení

mediace,  případně  v  tomto  směru  odkázat  na  soubor  pravidel.  Kodex  také  zmiňuje

možnost využití caucusu. Spravedlností procesu se pak rozumí garance toho, že strany

budou  mít  přiměřenou  možnost  se  zapojit  do  mediačního  procesu.  Dobrovolnost

mediace se projevuje v tom, že se strany mohou kdykoli rozhodnout nepokračovat v

jednání.

Pátá  část  zmiňuje  institut  důvěrnosti,  resp.  mlčenlivosti.  Podle  příslušného

ustanovení jsou veškeré informace vztahující  se k mediaci,  včetně skutečnosti,  že se

mediace koná nebo konala, považovány za důvěrné. Je zde ovšem uvedena výjimka, dle

které je možno informaci zpřístupnit, pokud tak stanoví právní předpis nebo jsou pro to

dány  důvody  veřejného  pořádku.  Je  však  třeba  uvést,  že  se  povinnost  mlčenlivosti

vztahuje pouze na osobu mediátora.

3.2.3 Směrnice o mediaci

V  roce  2004  přijala  Komise  návrh  směrnice  upravující  mediaci,  jenž  byl

inspirován  výše  uvedenou  Zelenou  knihou.  Hlavním  cílem  deklarovaným  v  tomto

návrhu  bylo  dlouhodobě  prosazované  zajištění  lepšího  přístupu  ke  spravedlnosti.

Navrhovaná směrnice  měla  k naplnění  tohoto cíle  přispět  dvojím způsobem.  Předně

126 Viz čl. 3.1.
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prostřednictvím ustanovení  zajišťujících vyvážený vztah mezi  mediačním a soudním

řízením, a to určením základních společných pravidel pro některé významné aspekty

občanského  procesního  práva.  Dále  poskytnutím  potřebných  instrumentů  soudům

členských států pro patřičnou podporu využívání  mediace,  aniž by byla  tato metoda

ADR obligatorní nebo podléhala specifickým sankcím.127 

Nakonec dne 21. května 2008 byla přijata dlouho očekávaná směrnice o mediaci.

V souladu s jejím čl. 12 odst. 1 měla být implementována do právních řádů členských

států128 do 21. května 2011. Některé státy však splnily tuto povinnost až koncem roku

2012.129 Nejpozději  do  21.  května  2016  má  pak  Komise  předložit  Evropskému

parlamentu, Radě a EHSV zprávu o uplatňování směrnice, resp. o  vývoji mediace v EU

a  jejích  dopadech  v  jednotlivých  členských  státech.130 Směrnice  podtrhuje  přínosy

mediace, když hovoří o tom, že se jedná o „nákladově efektivní a rychlé mimosoudní

řešení  sporů  (…)  prostřednictvím  řízení,  která  jsou  přizpůsobena  potřebám  stran

sporu.“ Navíc  je  u  mediačních  dohod  pravděpodobnější,  že  „budou  dobrovolně

dodržovány a že bude mezi stranami zachován přátelský a udržitelný vztah.“ A právě za

účelem dalšího rozvoje mediace obsahuje směrnice požadavek vytvořit rámcové právní

předpisy upravující hlavní aspekty občanského řízení tak, aby se strany sporu mohly

spolehnout na předvídatelný právní rámec. 

Působnost směrnice o mediaci je upravena v čl. 1 odst. 2. Předně se směrnice

vztahuje pouze na přeshraniční spory.131 Nic však nebrání tomu, aby byly ustanovení

směrnice aplikovány i na vnitrostátní mediaci.132 Dále je působnost omezena výlučně na

občanské a obchodní věci. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o spory týkající se práv

a povinností, o nichž mohou strany podle rozhodného práva samy rozhodovat. Jak již

značí  samotný  název,  směrnice  se  zaměřuje  pouze  na  některé  aspekty  mediace  v

127  Dostupné z: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004PC0718>
128 S výjimkou Dánska (viz bod 30 a čl. 1 odst. 3).
129 Mezi těmito „hříšníky“ byla také Česká republika.
130 Viz čl. 11.
131 Přeshraničním sporem se rozumí takový spor, ve kterém má alespoň jedna ze stran bydliště nebo se
obvykle zdržuje v jiném členském státě než kterákoli jiná strana k rozhodnému dni (více viz čl. 2). 
132 Zatímco většina členských států rozšířila použití ustanovení směrnice též na vnitrostátní mediaci, v
případě Nizozemí, Skotska, Severního Irska, Anglie a Walesu je doposud implementace příslušné právní
úpravy omezena pouze na přeshraniční spory. 
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občanských a obchodních věcech,  resp.  na takové,  jež EU považuje za klíčové.  Jde

především o úpravu dobrovolnosti mediace, mediační proces, vynutitelnost mediačních

dohod, důvěrnost (mlčenlivost) a účinek mediace na běh promlčecích a prekluzivních

lhůt. Vedle toho je zde kladen důraz i na odbornou přípravu mediátorů a informování

veřejnosti  o  mediaci.  Směrnice  také  uvádí  negativní  výčet  případů,  na  které  se

nevztahuje. Jedná se zejména o daňové, celní či správní věci a odpovědnost státu za

jednání a opominutí při výkonu státní moci (tzv. acta iure imperii). 

 

a) Dobrovolnost

Dobrovolný  charakter  mediace  představuje  jeden  ze  základních  pilířů,  na

kterých  tato  metoda  stojí.  Dobrovolností  zde  rozumíme  právo  stran  svobodně  se

rozhodnout, zda se zúčastní mediace. Stejně tak jejich právo, aby byla mediace vedena

dle  jejich  požadavků,  jakož  i  možnost  kdykoliv  se  rozhodnout  ukončit  mediaci  bez

uzavření  dohody.  Princip  dobrovolnosti,  jež  tvoří  základ  směrnice,  je  však v jistém

směru upřesněn, příp. omezen. Dle bodu 13 předmluvy směrnice by měly mít soudy na

základě vnitrostátního práva možnost určit lhůty pro mediační řízení, a v případech, kdy

se to jeví vhodným, upozornit strany na možnost mediace. Čl. 5 odst. 2 doplňuje, že

dobrovolná  povaha  mediace  nebrání  tomu,  aby  vnitrostátní  právní  předpisy  také

obsahovaly úpravu, dle které je využití mediace povinné, příp. je předmětem pobídek či

sankcí.133   

b) Mediační řízení

Směrnice  definuje  mediaci  jako  „strukturované  řízení,  jakkoli  nazvané  či

uváděné, v rámci něhož dvě nebo více stran dobrovolně usilují o dosažení dohody o

vyřešení sporu za pomoci mediátora.“ Příslušné ustanovení se vztahuje i na mediaci

vedenou  soudem,  a  to  pouze  tehdy,  není-li  tento  soud  příslušný  pro  soudní  řízení

týkající  se dotčeného sporu.  Za mediátora je pak považována  „třetí  osoba, která je

požádána o účinné, nestranné a kvalifikované vedení mediace.“ Je tudíž irelevantní, jak

je taková osoba označena, případně jaké vykonává povolání v daném členském státě. Za

133 ESPLUGUES, C.  Civil and Commercial Mediation in the EU after the Transposition of Directive
2008/52/EC. In ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G. Op. cit. sub. 88, s.
510.
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účelem zajištění kvality mediačního řízení je tedy především nezbytné, aby bylo vedeno

kvalifikovanými mediátory. K naplnění tohoto požadavku směrnice ukládá státům, aby

podporovaly jejich permanentní  vzdělávání.  Řádné vedení  mediačního řízení  má být

také  zajištěno  zejména  dodržováním  dobrovolných  kodexů  chování  mediátorů  či

organizací134 poskytujících mediační služby, jakož i zavedením efektivních mechanismů

kontroly kvality poskytovaných služeb.135  

c) Vykonatelnost mediační dohody

Významným  přínosem  směrnice  je  stanovení  povinnosti  členským  státům

zajistit,  aby stranám bylo  umožněno učinit  mediační  dohodu vykonatelnou.  Toto lze

realizovat  prostřednictvím rozhodnutí  soudu nebo jiného příslušného orgánu136,  příp.

veřejnou listinou.137 Směrnice o mediaci však zároveň upravuje důvody, pro něž bude

žádost o vykonatelnost mediační dohody odmítnuta. Za prvé půjde o situaci, kdy bude

obsah příslušné dohody v rozporu s právem členského státu, ve kterém je předmětná

žádost podána. Za druhé se bude jednat o případ, kdy vykonatelnost obsahu dohody

neumožňuje právo uvedeného státu.

d) Důvěrnost mediace

Důvěrnost  mediace  je  dalším důležitým aspektem,  jež  zvyšuje  zájem stran o

využití této metody ADR. Směrnice v tomto směru neobsahuje příliš rozsáhlou úpravu,

když  uvádí,  že  členské  státy  jsou  povinny  zajistit,  aby  mediátoři  (včetně  osob

zúčastněných na správě mediace) nebyli žádným způsobem nuceni předkládat důkazy v

občanských a obchodních soudních či rozhodčích řízení, jež souvisí s mediací, ledaže

strany určí jinak.  Z principu důvěrnosti však směrnice stanoví dvě výjimky.  Takový

důkaz je možno předložit, pokud jsou pro to naléhavé důvody veřejného pořádku, nebo

134 Viz např. mediační pravidla mezinárodních institucí zmiňovaná v podkapitole 2.2.
135 Směrnice o mediaci neupravuje oddělená jednání. Stejně tak nezmiňuje principy, jimiž se má mediátor
při vedení mediačního řízení řídit. 
136 Zde  přichází  v  úvahu  schválení  mediační  dohody  jako  rozhodčího  nálezu,  čímž  bude  zajištěna
vynutitelnost takové dohody dle Newyorské úmluvy z roku 1958.
137 V této souvislosti  směrnice  zmiňuje  nařízení  Brusel  I  a  nařízení  Brusel  II  bis,  jejichž  ustanovení
umožňující vykonatelnost mediačních dohod vzešlých z přeshraničních sporů významně přispívají k vyšší
efektivitě mediačních řízení. Nutno však dodat, že nařízení Brusel I bylo nahrazeno nařízením Brusel I
bis,  jehož ustanovení se použijí  na veřejné listiny vyhotovené nebo registrované,  případně na soudní
smíry schválené či uzavřené k 10. lednu 2015 a později.
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je  zpřístupnění  obsahu mediační  dohody nezbytné  k jejímu provedení  nebo výkonu.

Směrnice  zároveň  zdůrazňuje,  že  nic  nebrání  členským  státům  v  přijetí  přísnějších

opatření k ochraně důvěrnosti mediace.138

e) Účinek mediace na běh lhůt 

Klíčovým aspektem mediace, díky němuž mohou být strany více zainteresovány

na  použití  tohoto  způsobu  řešení  sporů,  je  účinek  mediace  na  běh  promlčecích  a

prekluzivních lhůt. Dle čl. 8 odst. 1 mají členské státy zajistit, aby stranám v průběhu

mediačního  řízení  neuplynuly  promlčecí  nebo  prekluzivní  lhůty,  čímž  by  byly

připraveny o  možnost  řešit  věc,  jež  byla  předmětem mediace,  v  řízení  soudním (či

rozhodčím). Pro účely stavení těchto lhůt je samozřejmě třeba, aby byl jasně stanoven

počátek  a  konec  mediačního  řízení.  Směrnice  však  stanoví  výjimku,  pokud  jde  o

promlčení a prekluzi, jež jsou upraveny mezinárodními smlouvami.

3.2.4 Opatření na podporu využívání mediace v EU

V  nedávné  době  byla  uskutečněna  studie  Evropského  parlamentu  s  cílem

zhodnotit  dopady  směrnice  o  mediaci  implementované  do  právních  řádů  členských

států, a dále též zjistit, z jakých důvodů uvedená směrnice doposud neplní svůj účel,139 a

jaká možná opatření  by měla být učiněna,  aby se mediace stala v členských státech

hojně  využívanou  metodou  řešení  sporů  při  současném  zajištění  rovnováhy  mezi

mediačním a soudním řízením tak, jak bylo původně zamýšleno.140 Provedením analýzy

právní  úpravy  mediace  v  členských  státech  EU  a  získáním  relevantních  informací

formou dotazníků mezi odborníky na mediaci z uvedené studie vyplynulo, že jediným

138 Této možnosti některé státy využily, a to v tom směru, že uvedené povinnosti týkající se důvěrnosti se
vztahují také na strany sporu (např. Itálie), případně na všechny osoby jakýmkoli způsobem zúčastněné
na mediaci (např. Slovensko).
139 Viz čl. 1 směrnice o mediaci. 
140 “Rebooting”  the  Mediation  Directive:  Assessing  the  Limited  Impact  of  its  Implementation  and
Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU. Studie Evropského parlamentu,
2014,  s.  6,  11.  Dostupné  z:  <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/
IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf>
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schůdným  řešením,  jak  učinit  mediaci  více  efektivní,  je  zavedení  některých

„mírnějších“ forem povinné mediace.141  

Z legislativních opatření tak byla předně doporučena povinná mediace v podobě

účasti stran na informativních schůzkách s mediátorem, a dále mandatorní mediace s

možností opt-out, čímž se má na mysli, že se strany mohou rozhodnout v mediačních

jednáních nepokračovat a obrátit se s řešením sporu přímo na soud, aniž by s tím byly

pro  strany  spojeny  nějaké  negativní  důsledky.  K  dalším  legislativním  opatřením

podporujícím využívání mediace lze zařadit kupříkladu pobídky stranám, jež si zvolí

mediaci  jako  způsob  řešení  sporu,  povinnost  účastnit  se  mediačního  řízení  u

stanovených  druhů sporů,  oprávnění  soudce  nařídit  mediaci,  požadavek,  aby právní

zástupci informovali strany o možnosti využití této metody ADR, stanovení povinnosti

„silnější“ straně sporu podstoupit mediaci atd. Z nelegislativních opatření pak lze zmínit

obzvláště  vytvoření  vzdělávacích  programů  v  oblasti  mediace  na  vysokých  školách

(zejména  právního  zaměření),  zavádění  pilotních  projektů  orientovaných  na  rozvoj

civilní  a  obchodní  mediace,  vytvoření  agentury  EU  podporující  alternativní  řešení

sporů, případně zajištění jednotné certifikace mediátorů na úrovni EU.142 

Byť  provedená  studie  odhalila  neblahou  skutečnost,  že  je  mediace  zatím

využívána  v  rámci  EU pouze  přibližně  v  1  % případů  oproti  soudnímu  řízení,  lze

získané  poznatky  a  učiněné  závěry  považovat  za  velice  přínosné.  Rozhodujícím

především bude, jak s nimi EU naloží, resp. zda je odpovídajícím způsobem reflektuje v

podobě případných změn směrnice o mediaci  či  jiných opatření  na centrální  úrovni.

Ačkoli  by  měla  být  v  prvé  řadě  mediace  dobrovolným  procesem,  ztotožňuji  se  s

názorem,  že jsou její  „mírnější“  povinné formy účinnou cestou k tomu,  aby se tato

metoda ADR stala běžně užívaným způsobem řešení sporů.143 

141 Vzorem by se v tomto směru mohla stát italská právní úprava, díky níž náleží Itálii prvenství mezi
členskými státy v počtu provedených mediací za rok. Viz “Rebooting” the Mediation Directive. Op. cit.
sub. 140, s. 8, 163.
142 “Rebooting” the Mediation Directive. Op. cit. sub. 140, s. 8, 150, 158.
143 Srov. PAUKNEROVÁ, M.  Mediation in the Czech Republic.  In MOON, J.; TOMÁŠEK, M. a kol.
Law Crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic. Passau/Berlin/Prague:  RW&W Science &
New Media, 2015, s. 54.
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4. Úprava mediace v České republice

  4.1 Historický vývoj mediace na území ČR 

Počátky mediace v České republice sahají do 90. let 20. století. Tehdy vznikají

první instituce zabývající  se mediací,  jsou pořádány první  kurzy a semináře  na toto

téma.144 Významnou  úlohu  v  tomto  směru  sehrála  americká  nadace  Partners  for

Democratic  Change145 zaměřující  se  na  podporu  rozvoje  občanské  společnosti  a

demokracie  v zemích střední a  východní Evropy.  Z její  iniciativy bylo  v roce 1992

založeno České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, jež od roku 2001 působí

pod názvem Partners Czech.146 V roce 1996 vzniklo Centrum dohody jako mediační

středisko, jehož činnost spočívala především ve školení nových mediátorů a expertů na

vyjednávání.147

V roce 2000 se konala vůbec první konference o mediaci  v ČR pod názvem

Mediace a její perspektivy v České republice, a to na Slezské univerzitě v Olomouci.

Tato konference si kladla za cíl především zmapovat stávající situaci v oblasti mediace,

jakož i nastínit její budoucí vývoj, konzultovat dosavadní zkušenosti mediátorů, řešit

otázku propagace nabízených mediačních služeb, vytvořit profesní, etické a vzdělávací

standardy  pro  mediátory  atd.  Významným  výstupem  konference  bylo  rozhodnutí  o

vytvoření asociace jako platformy pro mediátory. Dalším důležitým mezníkem se tedy

stalo  založení  Asociace  mediátorů  ČR148 (dále  také  „Asociace“)149.  Tato  nevládní

organizace sdružuje profesionální i dobrovolné mediátory, ale též laickou veřejnost, jež

se  zajímá  o  alternativní  způsoby  řešení  sporů.  Jejím  cílem  je  poskytovat  mediační

služby na vysoké profesionální úrovni, jakož i šířit povědomí o mediaci v ČR. Za tímto

účelem  vzdělává  mediátory  a  lektory  v  oblasti  řešení  konfliktů  prostřednictvím

144 HOLÁ, L. Op. cit sub. 46, s. 165. 
145 Více na <www.partnersglobal.org/who/history>.
146 Partners  Czech  je  nevládní  neziskovou  organizací,  která  je  členem  sítě  organizací  Partners  for
Democratic  Change.  Zaměřuje  se  na  vzdělávací,  konzultační  a  publikační  činnost  v  souladu  s  cíli
zmiňované nadace.   
147 Viz Historie Centra dohody. Dostupné z: <www.centrumdohody.com/o-nas/>.
148 ŠIŠKOVÁ, T. Op. cit. sub. 82, s. 31.    
149 Asociace  je  akreditována  MŠMT  ČR  ke  vzdělávací  činnosti,  vytvořila  Etický  kodex  mediátora,
Profesní  standardy mediátora a  Mediační  řád poskytování  mediace  v systému řešení  spotřebitelských
sporů, dále je členem Světového fóra mediátorů a Iniciativy Evropské sítě mediátorů. 
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interaktivních výcviků, uděluje jim certifikáty a vyvíjí další činnost v souladu s výše

uvedenými cíli.150

4.2 Právní úprava do přijetí zákona o mediaci

Před přijetím zákona o mediaci  jsme se mohli  prvně setkat s právní  úpravou

mediace  v  zákoně  o  Probační  a  mediační  službě,151 jímž  byla  v  rámci  uplatňování

konceptu restorativní justice zřízena Probační a mediační služba ČR. Působnost tohoto

zákona se však vztahuje pouze na mediaci prováděnou v trestněprávní oblasti. 

Pokud  jde  o  soukromoprávní  oblast,  prvky  smírného  řešení  bylo  možno

spatřovat v úpravě pracovněprávních vztahů, konkrétně v kolektivním vyjednávání.152

Konsensuální řešení sporů upřednostňoval i tehdejší občanský zákoník.153 Doporučení

řešit spory smírnou cestou obsahoval též OSŘ. Výslovná zmínka o mediaci však byla

do tohoto procesně-právního předpisu vložena až novelou s účinností od 1. října 2008.

Dle  tehdejšího  §  100  odst.  3  soudce  přerušil  řízení,  pokud  účastníci  souhlasili  s

vykonáním  mimosoudního  smírného,  anebo  mediačního  jednání  s  tím,  že  byl  soud

oprávněn od osoby nebo zařízení,  jež mělo mimosoudní  jednání vykonat,  požadovat

informace o průběhu jednání. 

Přípravy zákona o mediaci  v rámci  Ministerstva spravedlnosti  ČR (dále  také

„ministerstvo“) započaly již v roce 2007 po nástupu ministra Jiřího Pospíšila. Hlavním

důvodem  těchto  snah  bylo  zavést  do  českého  právního  řádu  „metodu  rychlého  a

kultivovaného  mimosoudního řešení  sporů“,  jakož  i  výrazně  napomoci  odbřemenění

soudů,  a  zároveň řešit  vzniklé  spory způsobem,  jež  nebude pro strany představovat

takovou psychickou zátěž jako soudní řízení, a který nebude tak finančně nákladný.154

Návrh zákona byl dokončen v závěru roku 2008 a předložen vládě k projednání v jejích

150 Více na <www.amcr.cz/o-asociaci/>.
151 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.
152 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
153 Viz § 3 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
154 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č.
426, s. 21.
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poradních  orgánech.  Pád  vlády  však  výše  uvedené  snahy  výrazně  zbrzdil.  Nutno

podotknout,  že  proces  přijímání  zákona  o  mediaci  byl  velice  zdlouhavý,  což  bylo

především  způsobeno  nepochopením  samotného  institutu  mediace.  Po  opětovném

nástupu ministra Jiřího Pospíšila došlo k významnému posunu v přípravě předmětného

zákona. Výrazným impulsem se stala i povinnost členských států promítnout do svých

právních  řádů  evropskou  směrnici  o  přeshraniční  mediaci.155 Zákon  o  mediaci  byl

nakonec  přijat  Poslaneckou  sněmovnou  dne  2.  května  2012156,  a  to  téměř  s  ročním

zpožděním oproti termínu stanovenému pro implementaci směrnice.157         

4.3 Zákon o mediaci 

Zákon o mediaci lze aplikovat bez ohledu na to, zda se v konkrétním případě

jedná o spor přeshraniční, resp. mezinárodní či vnitrostátní. Některá ustanovení se však

použijí pouze ve vztahu k EU, kupříkladu úprava činnosti hostujícího mediátora.158,159

Působnost zákona je ve srovnání se směrnicí o mediaci širší.160 ZMed se tak vztahuje na

spory  občanskoprávní,  obchodní,  pracovní,  rodinné,  ale  též  správní.161 Zároveň  je

příslušná  právní  úprava  omezena  pouze  na  činnost  zapsaných  (tj.  kvalifikovaných)

mediátorů.

4.3.1 Zahájení a průběh mediace

V souladu  s  §  4  odst.  1  zákona  je  mediace  zahájena  uzavřením smlouvy  o

provedení  mediace.  Tou  se  rozumí  „písemná  smlouva  mezi  stranami  konfliktu  a

nejméně jedním mediátorem o provedení mediace.“162 Příslušná právní úprava obsahuje

155 PRUDÍKOVÁ,  D.;  KORBEL,  F.  Role  Ministerstva spravedlnosti  při  přípravě  zákona o mediaci.
Bulletin Advokacie. 2013, č. 6, s. 15.
156 Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/2010ps/tisky/h0426.htm>
157 Viz oddíl 3.2.3.
158 K tomu blíže oddíl 4.3.2.
159 Srov. PAUKNEROVÁ, M; BRODEC, J.; PFEIFFER M. Czech Republic. In ESPLUGUES MOTA, C.;
IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G.Civil and Commercial Mediation in Europe (Vol. II). Cross -
border Mediation. Cambridge: Intersentia, 2014, s. 126.
160 Ze třech zvažovaných variant byla vybrána ta, jež by měla umožnit využití mediace u co nejširšího
spektra sporů v netrestních věcech. In Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně
některých zákonů, sněmovní tisk č. 426, s. 27.
161 Ve věcech správních se však jedná pouze o spory soukromoprávní povahy,  kdy zúčastněné strany
vystupují v rovném postavení. 
162 Viz § 2 písm. e) ZMed.
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pouze minimální  náležitosti  této  smlouvy.  Především v ní  musí  být řádně označeny

strany  i  osoba  mediátora.  Též  je  třeba  přesně  vymezit  konflikt,  jež  je  předmětem

mediace,163 stanovit  výši  nebo způsob určení  odměny mediátora,  a  také  uvést  dobu

trvání mediace. Vedle těchto podstatných náležitostí (essentialia negotii) lze doporučit,

aby si účastníci  mediace za účelem zvýšení právní jistoty sjednaly ve smlouvě další

náležitosti.164 

Se  zahájením  mediace,  resp.  s  uzavřením  smlouvy  o  jejím  provedení  jsou

spojeny významné důsledky.  Do přijetí NOZ docházelo tímto okamžikem ke stavění

promlčecích  a  prekluzivních  lhůt  po  dobu  trvání  mediačního  řízení  dle  příslušných

ustanovení  OZ  a  ObchZ.165 Současná  právní  úprava  se  již  výslovně  o  mediaci

nezmiňuje,  nicméně účinky jejího zahájení zůstávají stejné. To vyplývá z ust. § 647

NOZ,166 dle  kterého  „v případě uzavření  dohody o mimosoudním jednání  věřitele  a

dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet

poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li

promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.“167 Dohodou o mimosoudním

jednání  lze  tedy  rozumět  smlouvu  o  provedení  mediace.168 Z  uvedeného  však  také

vyplývá,  že  výhoda  spočívající  ve  stavění  výše  zmiňovaných  lhůt,  jež  se  dříve

vztahovala pouze na činnost zapsaných mediátorů, s účinností NOZ odpadla, a příslušné

ustanovení lze tudíž aplikovat i na činnost mediátorů, jež nepodléhá režimu zákona o

mediaci. Důležité je také zmínit ust. § 29 ZMed, dle něhož se účinky zahájení mediace

spočívající  ve stavění běhu promlčecích a prekluzivních lhůt vztahují též na mediaci

vedenou v jiném členském státě EU v souladu s právními předpisy tohoto státu.

163 To je nezbytné pro účely stavění běhu promlčecích a prekluzivních lhůt.
164 Může se jednat o vyjádření o dobrovolné účasti na mediaci; ujednání, jímž se povinnost mlčenlivosti
rozšiřuje i na strany sporu; prohlášení týkající se role mediátora a jeho nestrannosti; souhlas s prováděním
oddělených jednání; ujednání o sankci pro případ porušení smluvních povinností atd.  
165 Viz §§ 112, 115 OZ a § 404a ObchZ. Tato ustanovení byla přijetím NOZ derogována.
166 K prekluzivní lhůtě viz § 654 odst. 2 NOZ. 
167 Toto ustanovení je inspirováno německou právní úpravou, a to § 203 německého občanského zákoníku
(německy Bürgerliches Gesetzbuch). 
168 Srov. GRYGAR, J.  Zákon o mediaci - a související předpisy s komentářem a vzory. Praha: Leges,
2014, s. 142. 
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Samotné mediační řízení je upraveno pouze rámcově v minimálním nezbytném

rozsahu,169 což je plně v souladu s charakterem mediace jako neformálního řízení. Před

samotným  zahájením  mediačního  jednání  je  mediátor  povinen  poskytnout  stranám

nezbytné poučení o svém postavení a dalších aspektech mediace.170 Dále vede proces

způsobem,  jímž  vytváří  podmínky  pro  vzájemnou  komunikaci  stran  s  cílem  nalézt

vhodné řešení, které by bralo v potaz zájmy obou stran. Jak už bylo zmíněno, mediační

řízení je dobrovolným procesem. Stále více se však diskutuje o možnostech zavádění

různých forem soudní mediace.171 V souladu se směrnicí o mediaci byla také do českého

právního řádu zavedena jedna z jejích mírnějších forem. Dle § 100 odst.  3 OSŘ je

předseda  senátu  oprávněn  nařídit  účastníkům  řízení  první  setkání  se  zapsaným

mediátorem v rozsahu 3 hodin.172,173 Osobně považuji tuto úpravu za přínosnou. I kdyby

zpočátku účastníci řízení vůči tomuto kroku soudce zaujímali negativní postoj, faktem

zůstává,  že po schůzce  s  mediátorem,  který  jim osvětlí  podstatu  mediace  a  s  jejich

souhlasem  případně  započne  vlastní  mediační  jednání,  může  dojít  k  významnému

posunu v předmětném sporu díky změně jejich postojů.174

4.3.2 Osoba mediátora

Dle § 2  písm.  e)  se  mediátorem rozumí  „fyzická  osoba,  která  je  zapsaná v

seznamu mediátorů“, jenž vede Ministerstvo spravedlnosti.175 Působnost zákona se tak

nevztahuje  na  veškerou mediační  činnost,  ale  pouze  na takovou,  jež  je  vykonávána

169 Zákon  v  tomto  směru  upravuje  zahájení  a  ukončení  mediačního  řízení,  jeho  základní  zásady  a
náležitosti smlouvy o provedení mediace. 
170 Více § 3 odst. 4 ZMed. 
171 Viz oddíl 2.2.2.
172 Bude-li setkání nařízeno, soud zároveň přeruší řízení, maximálně však na dobu 3 měsíců. Odměna za
první setkání s mediátorem činí 400,- Kč za hodinu (viz § 15 vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora).
Za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí odměnu stát. Předseda senátu může nařídit první
setkání s mediátorem též při přípravném jednání dle § 114c odst. 3 písm. d) OSŘ. Bezdůvodné nesplnění
uvedené povinnosti pak může vést k tomu, že soud nepřizná účastníku zcela nebo zčásti náhradu nákladů
řízení (viz § 150 OSŘ).  
173 Obdobně soud postupuje dle § 503 odst. 1 písm. a) ZZŘS vůči tomu, kdo neplní dobrovolně soudní
rozhodnutí,  soudem schválenou dohodu o péči  o  nezletilé  dítě,  případně o úpravě  styku  s  ním nebo
rozhodnutí o navrácení dítěte. V § 474 odst. 1 ZZŘS se lze dokonce setkat s formulací, že soud může za
účelem ochrany zájmu dítěte uložit rodičům účast na mediačním jednání, a to na dobu nejvýše 3 měsíců.
174 Srov. také TOMŠOVÁ, E. Mediace z pohledu civilního soudce. In HOLÁ, L.; MALACKA, M. a kol.
Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, s. 312.  
175 Je  tedy  nepřípustné,  aby  byla  vedením  mediace  pověřena  právnická  osoba,  která  by  následně  k
vlastnímu mediačnímu řízení zmocnila určitou fyzickou osobu jako mediátora.  
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těmito  „zapsanými  mediátory“.176 Zároveň  je  tedy  ponechána  možnost  jiným

(nezapsaným) osobám poskytovat mediační služby, nicméně mimo rámec ZMed. Tito

mediátoři  jsou  oprávněni  provádět  mediaci  jako  volnou  živnost  dle  živnostenského

zákona.177 Pro získání příslušného živnostenského oprávnění a následný výkon činnosti

však  kromě  svéprávnosti  a  bezúhonnosti  nemusí  splňovat  žádné  další  podmínky.

Uvedený dvojí režim provádění mediace považuji za problematický především proto, že

tento  stav  s  sebou  zákonitě  nese  různorodou  kvalitu  poskytovaných  mediačních

služeb.178   

Pokud jde o výše zmíněný seznam mediátorů, zapíše se do něj pouze fyzická

osoba,  způsobilá  k  právním  úkonům179,  s  vysokoškolským  vzděláním  získaným  v

magisterském či navazujícím studijním programu v ČR nebo zahraničním vzděláním

dle  zákonných  podmínek,  která  složila  zkoušku  mediátora  nebo  jí  byla  uznána

kvalifikace,  a  nebyla  v  posledních  pěti  letech  před  podáním  žádosti  vyškrtnuta  ze

seznamu  dle  §  22  odst.  4.  Je  až  s  podivem,  jaké  jsou  oproti  rozhodci180 stanoveny

předpoklady pro výkon funkce mediátora, zejména jde-li o vzdělání. V požadavku na

vysokoškolské vzdělání zde spatřuji mimo jiné i psychologický efekt, jelikož vzdělaný

mediátor pravděpodobně zvýší důvěru stran konfliktu v mediaci.

Kromě  vedení  seznamu  náleží  do  působnosti  ministerstva  také  dohled  nad

činností zapsaných mediátorů, organizace odborné zkoušky181, jakož i další úkoly.182 Při

přípravě  zákona se  většina  členů pracovní  skupiny přikláněla  k variantě  jednotného

176 V § 11 je jim uložena povinnost používat toto označení. V případě jeho neoprávněného použití jinými
osobami vzniká odpovědnost za přestupek, případně správní delikt dle § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 ZMed.
Pokud  jde  ovšem  o  pojem  „mediátor“  či  „mediátorka“,  uvedený  zákaz  se  na  ně  nevztahuje.  Srov.
Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č.
426, s. 47. 
177 Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů.
178 Srov. PAUKNEROVÁ, M. Mediation in the Czech Republic. In MOON, J.; TOMÁŠEK, M. a kol. Op.
cit. sub. 143, s. 51.
179 Dle NOZ „svéprávná“.
180 Dle § 4 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném
znění, postačuje, je-li rozhodce zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak. Uvedené se však nevztahuje na rozhodce pro spotřebitelské spory.
181 K odborné zkoušce mediátora blíže podkapitola 3.3. 
182 Více § 24 ZMed. 

48



dohledu.  I  přes  námitky  ohledně  nerovných  podmínek  si  nakonec  zástupci  ČAK

prosadili,  že  dohled  nad  advokáty-mediátory,  problematiku  kárné  odpovědnosti183 i

zajištění odborné zkoušky bude mít na starosti ČAK.        

Mediátor je především povinen vést mediační řízení osobně, nezávisle, nestranně

a  s  náležitou  odbornou  péčí.  Též  se  musí  soustavně  vzdělávat  a  prohlubovat  své

odborné znalosti. Dále se na mediátora vztahuje povinnost mlčenlivosti.184 Ta se týká

všech  skutečností,  o  nichž  se  dozvěděl  v  souvislosti  s  přípravou  nebo  výkonem

mediace. To platí i tehdy, nebyla-li uzavřena smlouva o provedení mediace nebo byl

mediátor vyškrtnut ze seznamu. Předmětné skutečnosti je pak oprávněn odtajnit výlučně

se  souhlasem  všech  stran  konfliktu.  Povinnost  mlčenlivosti  je  však  prolomena  v

zákonem  stanovených  případech,  kupříkladu  v  soudním  řízení,  pokud  je  jeho

předmětem spor vzniklý v rámci činnosti mediátora mezi ním a stranou konfliktu.185   

V souladu s § 10 ZMed má mediátor nárok na sjednanou odměnu a náhradu

sjednaných  hotových  výdajů.  Odměna  je  tedy  smluvní  a  patří  k  obligatorním

náležitostem  smlouvy  o  provedení  mediace.  Primárně  je  mediace  poskytována  za

úplatu, pokud není výslovně dohodnuto, že bude prováděna bezplatně. Pakliže si strany

konfliktu  nesjednají  něco  jiného,  jsou  povinny  plnit  mediátorovi  rovným  dílem.

Výjimku ze smluvní odměny představuje případ, kdy je mediace nařízena soudem. Jak

již  bylo  výše  zmíněno,  odměna  je  stanovena  prováděcím právním předpisem,  resp.

vyhláškou o zkouškách a odměně mediátora.  Vzhledem k tomu,  že právní úprava u

nařízené mediace nezmiňuje náhradu hotových výdajů, je třeba vycházet z toho, že je již

součástí odměny stanovené vyhláškou. Hojně diskutovanou je otázka, jakým způsobem

má být smluvní odměna určena. V zásadě je preferováno stanovení odměny na základě

hodinové sazby či procentuální sazby z hodnoty předmětu sporu. Kritizována je však

odměna závislá na výsledku mediace. Z hlediska zachování neutrality se má za to, že by

183 Viz § 49b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. 
184 Tato povinnost je rozšířena také na osoby, jež mu při mediaci pomáhají. Příslušná úprava tak plně
koresponduje se směrnicí o mediaci. Byť se při přípravě zákona většina členů pracovní skupiny přikláněla
k variantě, kdy by se povinnost mlčenlivosti vztahovala i na strany konfliktu, domníval se předkladatel,
že by mělo být mediační řízení regulováno jen v nezbytné míře. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby strany
ve smlouvě o provedení mediace tuto povinnost vztáhly i na sebe.   
185 Viz § 9 odst. 3 ZMed. 
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mediátor neměl mít osobní finanční zájem na výsledku mediace typicky ve formě vyšší

odměny v případě úspěchu mediačního jednání.186 Objevují se však i názory, a s tím se

také ztotožňuji, že určité kategorie těchto nepředvídaných odměn jsou přijatelné.187    

ZMed také upravuje činnost tzv. hostujícího mediátora. Rozumí se jím osoba,

jež  je  státním příslušníkem jiného členského státu188 nebo fyzická  osoba uvedená v

zákonu o uznávání  odborné kvalifikace,  která na území ČR vykonává dočasně nebo

příležitostně  mediační  činnost.189 Hostující  mediátor  má  právní  nárok  na  zápis  do

seznamu  mediátorů  Ministerstva  spravedlnosti,  osvědčí-li,  že  se  dle  právní  úpravy

jiného  členského  státu  věnuje  činnosti  srovnatelné  s  činností  mediátora  a  doloží

potřebné čestné prohlášení. V § 19 odst. 3 je obsažena jediná kolizní norma zákona o

mediaci,  která  stanoví  použití  českého  práva  jako  práva  rozhodného  pro  působení

hostujícího mediátora na území ČR.190   

4.3.3 Ukončení mediace

V § 6 odst. 1 a 2 zákon upravuje obligatorní a fakultativní ukončení mediace. V

odst.  3  pak  taxativně  vymezuje  přesné  okamžiky  tohoto  ukončení,  což  má  zásadní

význam  pro  běh  promlčecích  a  prekluzivních  lhůt.  Mediace  tak  končí  doručením

písemného  prohlášení  mediátora  zúčastněným  stranám,  nastal-li  některý  z  důvodů

uvedený  v  §  6  odst.  1  nebo  2.  K těmto  důvodům patří  pochybnost  o  nepodjatosti

186 Srov. DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J.  Op. cit. sub. 18,  s.
56.
187 VAN LEYNSEELE v tomto směru považuje za přípustné varianty, kdy je odměna dána pouze tím, že
strany dosáhnou vyrovnání,  které může mít  různou povahu či  formu,  nebo pokud dodatečná odměna
odpovídá procentu „dodatečné hodnoty“ vytvořené v mediačním řízení (má se tím tedy na mysli hodnota
„většího koláče“). Více in VAN LEYNSEELE, P. Několik úvah o odměně mediátora za úspěch. Bulletin
advokacie. 2013, č. 16, s. 28. 
188 Tedy členského státu EU, jiného státu tvořící EHS nebo Švýcarské konfederace. Viz § 2 písm. d)
ZMed.
189 Případné  porušení  dočasné  či  příležitostné  povahy činnosti  hostujícího  mediátora  však  není  nijak
sankcionováno. Viz §§ 22, 25 a 26 a contrario ZMed. Srov. GRYGAR, J. Op. cit. sub. 168, s. 85.   
190 PAUKNEROVÁ, M.; PFEIFFER, M. Mezinárodní mediace a české právo. Právní rozhledy. 2013, č. 1,
s. 22.
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mediátora, nečinnost stran trvající déle než jeden rok,191 narušení nezbytné důvěry mezi

mediátorem a stranami, případně nesložení dohodnuté zálohy.

Jelikož  je  mediace  dobrovolným  procesem,  může  být  samozřejmě  ukončena

některou ze stran konfliktu. K tomu dochází okamžikem, kdy mediátor doručí ostatním

stranám  mediace  písemné  prohlášení  odstupující  strany  konfliktu.  Stejně  tak  se

dobrovolnost projevuje v tom směru, že se strany i mediátor mohou společně dohodnout

na  ukončení  mediace.  Zde  je  rozhodným okamžikem souhlasné  písemné  prohlášení

všech výše zmíněných osob.

K  ukončení  mediačního  řízení  dochází  též  uplynutím  doby  stanovené  ve

smlouvě  o  provedení  mediace,  smrtí  mediátora  či  některé  strany  nebo  jejich

prohlášením za mrtvé, a dále pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo

jeho vyškrtnutím ze seznamu. V posledním uvedeném případě však zůstávají účinky

mediace zachovány, dokud se o tom strany nedozví.192 Mediátor je povinen pod hrozbou

sankce193 o těchto skutečnostech strany informovat.   

Žádoucím ukončením mediace je nepochybně uzavření mediační dohody.194 Ta

musí  být  písemná  a  obsahovat  náležitosti  stanovené  zákonem.195 Oproti  smlouvě  o

provedení  mediace  není  mediátor  stranou  mediační  dohody.  Pouze  svým podpisem

osvědčuje, že uvedená dohoda byla uzavřena v rámci mediace. Důležité je zmínit, že za

obsah mediační dohody jsou odpovědné výhradně strany konfliktu.  V rámci  procesu

přípravy zákona se sice zástupci právnické obce snažili prosadit povinnost zajistit co

možná největší perfekci mediační dohody včetně odpovědnosti advokáta-mediátora za

její soulad s právem, předkladatel  však došel k závěru, že mediátor vystupuje v roli

prostředníka,  jenž  stranám usnadňuje  komunikaci  s  cílem  pomoci  jim  vyřešit  spor,

nikoli  jako  poskytovatel  právních  služeb,  byť  by  měl  k  tomu  potřebné  právnické

191 Účelem je touto cestou zabránit neúměrným průtahům v přerušení běhu promlčecích a prekluzivních
lhůt. In  Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, sněmovní
tisk č. 426, s. 45. 
192 Tyto účinky mohou trvat maximálně po dobu 3 měsíců.
193 Viz § 25 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. j) ZMed. 
194 Fakticky se bude jednat o dohodu o narovnání.
195 Viz § 2 písm. f) a § 7 ZMed. 
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vzdělání. Navíc se ani nejeví jako vhodné z hlediska právní jistoty stran konfliktu, aby

byly  stanoveny  tak  signifikantní  rozdíly  v  podmínkách  mezi  různými  skupinami

mediátorů.196 

Byť  to  není  v  zákoně  výslovně uvedeno,  není  mediační  dohoda  bez  dalšího

vykonatelným exekučním titulem.  I  v  tomto  směru  byla  při  zvažování  jednotlivých

variant  vyvíjena  snaha  ze  strany  zástupců  ČAK,  aby  dohody  sepisované  advokáty-

mediátory byly přímo vykonatelné. Toto řešení však bylo odmítnuto obdobně z výše

uvedených  důvodů,  ale  též  proto,  že  nelze  o  něčem takovém ani  uvažovat,  dokud

advokáti nebudou mít obecnou pravomoc sepisovat zápisy s doložkou vykonatelnosti a

nebudou stanoveny obecné náležitosti těchto zápisů. Dle právního řádu ČR tak přichází

v  úvahu  učinit  mediační  dohodu  vykonatelnou  jejím  schválením  soudem v  podobě

smíru,197 případně  jejím  sepsáním  ve  formě  notářského  zápisu  se  svolením  k

vykonatelnosti.     

4.4 Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

Tato vyhláška byla vydána Ministerstvem spravedlnosti k provedení příslušných

ustanovení zákona o mediaci.198 Předmětem úpravy jsou náležitosti zkoušky mediátora a

zkoušky  z  rodinné  mediace,  jakož  i  náležitosti  žádosti  o  jejich  vykonání,  způsob

provádění  zkoušky,  způsob  jmenování  zkušebních  komisařů,  a  také  výše  odměny

mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem.199 Jak již bylo výše zmíněno,

organizaci  zkoušek mediátorů  zajišťuje  jednak ministerstvo,  jednak ČAK200,  jde-li  o

advokáty-mediátory. Samotný průběh a obsah zkoušek je však shodný pro obě skupiny

mediátorů. Rámcová úprava je obsažena v ZMed v § 23. Dle tohoto ustanovení musí

být žádost o vykonání zkoušky podána prostřednictvím formuláře, který je k dispozici

196 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, sněmovní
tisk č. 426, s. 32. Dále in PRUDÍKOVÁ, D.; KORBEL, F. Op. cit. sub. 155, s. 16.
197 V této souvislosti bych ráda upozornila na významný motivační prvek, kdy v souladu s § 10 odst. 7
zákona  č.  549/1191  Sb.,  o  soudních  poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  soud  vrátí  80  % již
zaplaceného poplatku v případě, že soud schválí smír mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé
rozhodnuto. 
198 Viz § 24 odst. 2 ZMed.  
199 K odměně za první setkání s mediátorem blíže oddíl 4.3.1.
200 Viz § 49a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 
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na  webových  stránkách  Ministerstva.201 Žadatel  zároveň  s  podáním  žádosti  uhradí

poplatek  ve  výši  5000,-  Kč.202 To  platí  i  pro  zkoušku  z  rodinné  mediace,  která

představuje zvláštní doplňkovou zkoušku. 

Smyslem zkoušky mediátora je ověřit požadované znalosti a dovednosti, proto je

složena  ze  dvou  částí,  a  to  písemné  a  ústní.  Zkouška  z  rodinné  mediace  je  však

prováděna pouze ústně,  což je  dáno tím,  že předpokladem jejího konání  je  úspěšné

složení zkoušky mediátora, ve které jsou písemnou formou ověřeny potřebné znalosti,

tudíž  už  není  zapotřebí  je  opětovně  prokazovat  při  doplňkové  zkoušce  z  rodinné

mediace. Vyhláška nepodává taxativní výčet zkušebních otázek,203 ale pouze vymezuje

okruh  témat,  z  nichž  budou  otázky  vypracovány.  Vzhledem  k  tomu,  že  mediace

představuje  skutečně  multidisciplinární  obor,  jsou  při  zkoušce  po  uchazečích

požadovány znalosti  z různých oblastí.204,205 Z dosavadních  zkušeností  s  prováděním

těchto zkoušek vyplývá,  že písemná část  nečiní uchazečům větší  problémy,  mnohdy

jsou  však  markantní  rozdíly  v  jejich  výkonech  v  rámci  ústní  části.206,207 To  lze

nepochybně  přičíst  nezkušenosti  a  podcenění  přípravy  ze  strany uchazečů,  nicméně

důvodem  může  být  také  skutečnost,  že  zkrátka  ne  každý  disponuje  takovými

osobnostními předpoklady, aby mohl být dobrým mediátorem.    

Za nepříliš vhodnou považuji úpravu obsaženou v § 3 odst. 5 vyhlášky. Podle

tohoto  ustanovení  může  být  v  rámci  ústní  zkoušky  výjimečně  připuštěno,  aby

201 Dostupné z: <http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5867&d=324373>
202 Uchazeč je oprávněn vykonat zkoušku do 6 měsíců od uhrazení poplatku. 
203 Tato  varianta  byla  sice  také  zvažována,  ovšem  je  pochopitelné,  že  by  v  takovém  případě  byla
uchazečům příprava na zkoušku příliš ulehčována, a navíc by byl důsledkem mnohem větší rozsah textu
vyhlášky, což by neumožňovalo patřičně reagovat na změny právní úpravy a na případné nové postupy v
mediaci. Odůvodnění vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, s. 10. Dostupné z:
<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5867&d=324373>  
204 Jsou jimi znalosti z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné
právní  úpravy,  mediačních  technik,  základních  lidských  práv  a  svobod,  občanského,  obchodního  a
pracovního  práva,  rodinného  práva,  práva  na  ochranu  spotřebitele,  občanského  práva  procesního  a
základů psychologie a sociologie.
205 K úspěšně složené zkoušce je nutné mít 75 % správných odpovědí v písemné části a být ohodnocen 75
% v ústní části.
206 PLAMÍNEK, J. Mediace : nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada publishing, a. s., 2013, s. 162.
207 Uvádí se, že v ústní části zkoušky zpravidla uspěje pouhá třetina uchazečů. NAVRÁTILOVÁ, V.;
SEDLÁČKOVÁ, J.  Zkušenosti se zaváděním a průběhem zkoušek mediátora dle zákona o mediaci . In
HOLÁ, L.; MALACKA, M. a kol. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, s. 337.
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prezentace  mediačních  dovedností  formou  simulovaného  mediačního  jednání  byla

nahrazena videonahrávkou uchazeče, která bude obsahovat modelovou mediační situaci

bez  úvodního  slova  mediátora.  Tato  výjimka  může  být  uplatněna,  pokud  není  z

organizačních důvodů možné učinit součástí ústní části zkoušky předmětnou prezentaci

mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání. Má se tím na mysli,

že  se  v  daném případě  nepodaří  zajistit  účast  figurantů  vystupujících  v  rolích  stran

konfliktu. Jednak v této úpravě spatřuji nerovnost podmínek při výkonu zkoušek, jednak

se domnívám, že je, a především by mělo být v možnostech Ministerstva,  aby včas

zajistilo potřebný počet figurantů.208     

Pokud jde o zkušební komisi pro ústní část zkoušky, je tvořena třemi členy s

vysokoškolským magisterským vzděláním, které ministerstvo vybere z řad zkušebních

komisařů  jmenovaných  ministrem  spravedlnosti,  a  to  jak  pro  zkoušky  zajišťované

ministerstvem,  tak  pro  zkoušky zajišťované  ČAK.209 Členem každé  komise  je  vždy

zaměstnanec ministerstva, a dále profesionál v oblasti mediace – jednak advokát, jednak

odborník na mediaci nezapsaný v seznamu vedeném ČAK. Takové složení komise má

samozřejmě význam pro to, aby mohly být zajištěny stejné podmínky pro obě skupiny

uchazečů. Členové zkušební komise jsou povinni být nestranní. V této souvislosti jim

ministerstvo zasílá seznam zkoušených ke zvážení, zda ve vztahu k některému z nich

nemůže být nestrannost ohrožena.210 Pokud by tu bylo takové nebezpečí, je nutné tuto

skutečnost  sdělit  ministerstvu.  Ze  strany  uchazečů  pak  přichází  v  úvahu  uplatnění

námitky podjatosti vůči kterémukoli členu zkušební komise.211         

4.5 Etický kodex advokáta-mediátora

Tento dokument ČAK212 byl vydán prozatím jako nezávazné stanovisko sekce

ADR  s  cílem  upravit  pravidla  pro  souběžný  výkon  profese  advokáta  a  zapsaného

208 Srov. CHOLENSKÝ, R. Op. cit. sub. 19, s. 171.
209 Viz § 9 odst. 1, 2 vyhlášky.  
210 NAVRÁTILOVÁ, V.; SEDLÁČKOVÁ, J.  Zkušenosti se zaváděním a průběhem zkoušek mediátora
dle zákona o mediaci. In  HOLÁ, L.; MALACKA, M. a kol. Op. cit. sub. s. 207, s. 339.
211 Podrobnosti stanoví  vyhláška v § 10.
212 Etický kodex advokáta-mediátora. Dostupné z: <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12910>
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mediátora. Etický kodex advokáta-mediátora (dále také „Kodex“) v zásadě vychází z

Evropského kodexu chování pro mediátory, a zároveň zohledňuje úpravu obsaženou v

zákoně o mediaci.213

Kodex  čítající  osm  článků  upravuje  povinnost  mediátora  před  zahájením

mediace  informovat  strany  o  své  dosažené  kvalifikaci,  a  dále  určení  odměny

mediátora.214 Následně navazují ustanovení o jeho nezávislosti a nestrannosti.215 Kodex

v  souvislosti  s  výkonem  advokacie  zmiňuje,  že  skutečností,  jež  by  mohla  ovlivnit

nezávislost mediátora nebo vést ke střetu zájmů, může být nejen poskytování právních

služeb  v  dané  věci  samotným  mediátorem,  ale  též  advokátem,  s  nímž  mediátor

vykonává  advokacii  společně,  jakož  i  advokátem,  jenž  je  jeho  zaměstnavatelem  či

kolegou. Čl. V pak upravuje průběh mediace. Je především poukazováno na možnost

advokáta-mediátora  upozornit  strany,  směřuje-li  mediace  k  řešení  sporu,  jež  je  v

rozporu  se  zákonem.  Pakliže  strany  i  přesto  budou  trvat  na  takovém řešení,  může

mediátor v souladu s čl. VI ukončit mediaci pro narušení nezbytné důvěry.216 Dále je

oproti zákonné úpravě výslovně rozšířena povinnost mlčenlivosti  i  na informace,  jež

byly jako důvěrné některou stranou sděleny mediátorovi při oddělených jednáních. V

závěru Kodexu je zakotvena povinnost mediátora sdělit stranám, že jeho právní názor,

vyjádří-li jej v průběhu mediace, není závazný.217 

213 Srov. Preambule tohoto Kodexu.
214 Připuštěna je i odměna závislá na výsledku mediace, ovšem pouze za přesně stanovených podmínek.
Tato  odměna  může být  sjednána  až  po  uzavření  mediační  dohody v  podobě dodatku  ke  smlouvě o
mediaci za předpokladu, že s tím strany sporu souhlasí. 
215 K významu těchto pojmů viz oddíl 2.3.1. 
216 Dle § 6 odst. 2 ZMed je takové narušení nezbytné důvěry jedním ze dvou důvodů k fakultativnímu
ukončení mediace ze strany mediátora.   
217 Obdobně ke sdělení právního názoru mediátorem viz § 8 odst. 2 ZMed.
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5. Mediace s mezinárodním prvkem

Pro  současný  globalizovaný  svět  je  příznačná  existence  soukromoprávních

poměrů  s  mezinárodním  prvkem.  Tím  také  stále  více  nabývá  na  významu  role

mezinárodního  práva soukromého.  V souvislosti  s  tímto  trendem je  též  samozřejmě

nezbytné řešit spory vznikající  z předmětných soukromoprávních poměrů. Jedním ze

způsobů řešení těchto sporů, jež přicházejí v úvahu, je právě mediace. Tato kapitola tak

pojednává o mediaci, v níž je obsažen mezinárodní prvek. 

Na  samém  počátku  je  však  třeba  zmínit  relevantní  terminologii.  Přijetím

evropské směrnice  o  mediaci  byl  zaveden termín přeshraniční  mediace.  Ta  se týká

pouze sporů vymezených touto směrnicí.218 Určující je, že se jedná o spory,  jež jsou

omezeny výhradně na členské státy EU. Zatímco v případě  mezinárodní mediace se

jedná o pojem širší,  vztahující  se na všechny mediace,  u nichž se vyskytuje  nějaký

mezinárodní prvek.219 Nejprve uvedu, v čem všem lze spatřovat mezinárodní prvek, a

dále se budu zabývat otázkami souvisejícími s problematikou rozhodného práva.

5.1 Mezinárodní prvek

Obecně lze o mezinárodním prvku v soukromoprávním poměru hovořit tehdy,

je-li dán vztah k zahraničí u subjektu tohoto právního poměru, skutečnosti významné

pro jeho vznik a  existenci,  jeho předmětu  nebo u právního poměru souvisejícího či

závislého na uvedeném právním poměru s mezinárodním prvkem. Zároveň je třeba, aby

vztah k zahraničí byl u předmětného prvku dostatečně významný.220,221

218 Viz. čl. 2 směrnice.
219 Srov. DIEDRICH, F.:  International/Cross Border Mediation within the EU. 2013, s. 2. Dostupné z:
<http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/4_RGSL_Mediation_Frank_DiedrichInternational-Cross-Border-
Mediation.pdf>
220 Tak tomu bude kupříkladu v případě, kdy obchodní společnost se sídlem v Praze uzavře v postavení
objednatele  smlouvu  o  dílo  s  obchodní  společností  se  sídlem  v  Marseille  ve  Francii,  jež  bude  mít
postavení zhotovitele. Pak skutečnost, že strany  mají sídlo v různých státech, je natolik významná, že v
ní lze spatřovat mezinárodní prvek. Na druhé straně, koupí-li si občan ČR na dovolené ve Francii suvenýr
zde vyrobený, bude se jednat čistě o vnitrostátní poměr. 
221 KUČERA, Z.;  PAUKNEROVÁ, M.;  RŮŽIČKA,  K.  a  kol.  Mezinárodní  právo  soukromé.  8.  vyd.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 24.
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V případě mediace bude zpravidla mezinárodní prvek spočívat v okolnosti, že

má alespoň jedna strana sporu bydliště či obvyklý pobyt, anebo sídlo v jiném státě než

zbylé strany. Do přijetí NOZ nebyl pojem bydliště v českém právním řádu definován a

vycházelo se tak z relevantní judikatury.222 Od 1. ledna 2014 je příslušná právní úprava

obsažena v § 80 NOZ. Toto ustanovení navazuje na dosavadní výklad pojmu bydliště v

judikatuře českých soudů. Dle § 80 odst. 1 NOZ má člověk bydliště v místě, kde se

zdržuje s  úmyslem žít  tam s výhradou změny okolností  trvale.  Takový úmysl  může

přitom vyplývat jednak z jeho prohlášení, jednak z okolností případu. Určující je tedy

místo  faktického  pobytu  spolu  s  výše  uvedeným  úmyslem.223,224 Pokud  nelze  určit

bydliště  člověka  dle  zmiňovaného  odst.  1,  aplikuje  se  subsidiárně  odst.  2.  Z  výše

uvedeného je tedy patrné, že je pojem bydliště definován pouze ve vztahu k fyzické

osobě. Bydliště, resp. sídlo právnické osoby český právní řád dosud nedefinuje.    

Pokud jde o přeshraniční mediaci, evropská směrnice stanoví ve svém čl. 2 odst.

3, že se bydliště určuje dle čl. 59 a 60 nařízení Brusel I. Jak bylo již výše uvedeno 225,

toto nařízení bylo s účinností od 10. ledna 2015 nahrazeno nařízením Brusel I bis.226 Zde

nalezneme výše zmíněnou úpravu v čl. 62 a 63. Na rozdíl od „bydliště“ právnické osoby

však předmětná ustanovení nepodávají definici bydliště fyzické osoby. Prvé ustanovení

uvádí, že se bydliště posuzuje dle práva státu, u jehož soudů byl podán návrh. Pro účely

přeshraniční mediace se tím rozumí, že by mělo být bydliště určováno zvlášť u každé

strany, a to v souladu s právem státu, v němž se toto bydliště nachází podle vyjádření

222 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 444/2004. Dle tohoto usnesení se
bydlištěm fyzické osoby rozumí „obec, resp. městský obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se zde
trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje,
jestliže  tam  také  bydlí.“ Dostupné  z:  <http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.Nsf/WebSearch/
2AFEF1381004FE31C1257A4E0065205C?openDocument&Highlight=0,>
223 Srov. rozhodnutí Okresního soudu v Chebu ze dne 10. 5. 2007, sp. zn. 15 C 45/2006. Dále usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2244/2011.
224 Pojem bydliště tak dle judikatury českých soudů i současné úpravy v NOZ odpovídá pojmu obvyklý
pobyt  ve  smyslu  výkladu  Soudního  dvora  EU.  Srov.  kupříkladu  rozsudek  Soudního  dvora  ze  dne
17. února 1977 ve věci Silvana di Paolo v. Office national de l´emploi, sp. zn. 76-76. Dále též rozsudek
Soudního dvora ze dne 8. července 1992 ve věci Doris Knoch v. Bundesanstalt für Arbeit,  sp. zn. C-
102/91.
225 Viz oddíl 3.2.3.
226 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
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posuzující osoby nebo osob, jimiž jsou strany sporu a mediátor.227 Druhé ustanovení pak

upravuje pojem „bydliště“ ve vztahu ke společnostem, jiným právnickým osobám, příp.

sdružením fyzických či právnických osob.228       

        

Dále může být mezinárodní prvek dán tehdy, budou-li mít strany různou státní

příslušnost (občanství). Za určující lze považovat i samotný předmět sporu. Kupříkladu

je-li  veden  mezi  stranami  spor  z  kupní  smlouvy,  jejímž  předmětem  je  nemovitost

nacházející  se  v  jiném  státě,  než  mají  strany  své  sídlo.  Mezinárodní  prvek  může

zakládat i situace, kdy se strany sporu dohodnou, že místo mediace bude v jiném státě

než  mají  sídlo.  Jak  uvádí  Diedrich,  místo  mediace  je  třeba  odlišit  od  místa  konání

vlastních mediačních jednání. Jestliže se totiž strany rozhodnou, že chtějí absolvovat

jednotlivá  setkání  s  mediátorem ve  státě  odlišném od  státu  jejich  sídla,  příp.  místa

mediace,  nemá  takové  počínání  vliv  na  rozhodné  právo.229 Dále  může  mít  význam

případné  právní  nástupnictví  některé  strany  sporu.  Jako  příklad  lze  uvést  sloučení

právnických osob,  které  bude mít  za  následek změnu  sídla  strany sporu,  resp.  jeho

umístění do jiného státu. O mezinárodním prvku lze hovořit i tehdy, bude-li následně

strana sporu usilovat o to, aby mediační dohoda byla vykonána v zahraničí.230    

5.2 Problematika rozhodného práva

V rámci mezinárodního mediačního řízení se setkáváme s vícero okamžiky, kdy

lze  řešit  otázku  rozhodného práva.  V následující  podkapitole  se  zaměřím na právní

jednání  uskutečňovaná v souvislosti  s  mediací.  Jde  o mediační  doložku,  smlouvu  o

provedení mediace a mediační dohodu. Předně je však třeba určit, dle kterého práva se

bude posuzovat  kontraktační  způsobilost.  Otázka způsobilosti  k právnímu jednání  je

otázkou dílčí, jež je samostatně navázána, tzn. že jsou pro ni stanoveny zvláštní kolizní

normy.231 Jelikož  ustanovení  nařízení  Řím  I  na  výše  uvedenou  otázku  způsobilosti

227 VYBÍRAL, P. Mezinárodní mediace z pohledu práva České republiky. Obchodní právo. 2012, č. 12, s.
440. 
228 V  tomto  případě  se  „bydlištěm“  rozumí  místo,  kde  se  nachází  jejich  sídlo,  ústředí  nebo  hlavní
provozovna.
229 DIEDRICH, F. Op. cit. sub. 219, s. 4. 
230 Srov. SVATOŠ, M. Op. cit. sub. 68, s. 49. 
231 KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Op. cit. sub. 221, s. 166, 256.
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nedopadají,232 bude  osobní  statut  určen  na  základě  vnitrostátních  právních  předpisů,

příp.  dle  úpravy uvedené v mezinárodních  smlouvách.233 V ČR jsou v tomto směru

relevantní ustanovení § 29 a § 30 zákona o mezinárodním právu soukromém (dále také

„ZMPS“).234   

5.2.1 Mediační doložka 

Jak již bylo výše zmíněno,235 mohou se strany dohodnout na využití mediace pro

případné  řešení  v  budoucnu  vzniklého  sporu.  Toto  ujednání  má  podobu  mediační

doložky,  což  je  zvláštní  klauzule  začleněná  zpravidla  do  textu  hlavní  smlouvy

(kupříkladu smlouvy o dílo).  Může být však uzavřena též jako samostatná smlouva.

Význam mediační doložky tedy spočívá v tom, že stanoví způsob, jakým se budou řešit

potenciálně vzniklé spory. U případů s mezinárodním prvkem je obzvlášť vhodné, aby

taková  doložka  zahrnovala  pravidla,  jimiž  se  bude  mediace  řídit,236 dále  způsob

jmenování mediátora,  určení rozhodného práva,  ujednání o místu mediace,  předmětu

mediace, nákladech, jazyku mediačního jednání, případně separabilitě237 (tou se rozumí

nezávislost mediační doložky na zbytku smlouvy).238 V odborné literatuře se nesetkáme

s jednotným názorem na povahu mediační doložky. V zásadě však lze vysledovat dva

převažující  přístupy v  závislosti  na  konkrétním právním systému.  Zatímco  v  anglo-

americkém právním systému je spíše smlouvou procesní povahy, jež vytváří překážku

232 Viz čl. 1 bod 2. písm. a) nařízení Řím I. Výjimkou je čl. 13 upravující možnost fyzické osoby dovolat
se za stanovených podmínek vlastní nezpůsobilosti.  
233 PAUKNEROVÁ, M.; PFEIFFER, M. Op. cit. sub. 190, s. 23. 
234 V případě  §  29  je  hraničním určovatelem obvyklý  pobyt.  Subsidiárně  je  určující  místo  právního
jednání. Dle § 30 se v souladu s inkorporační zásadou použije pro způsobilost právnické osoby, resp. jiné
osoby než fyzické, právní řád, podle něhož tato osoba vznikla. Postačí však, je-li způsobilá dle právního
řádu platného v místě, v němž bylo jednání (jde-li o běžné jednání) učiněno.  
235 Viz oddíl 2.2.3. 
236 V  obchodněprávních  vztazích  lze  využít  zejména  vzorových  mediačních  doložek  mezinárodních
institucí. Kupříkladu mediační doložky ICC: „V případě, že z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne
spor, souhlasí strany s tím, že nejprve projednají a zváží možnost řešení sporu dle Mediačních pravidel
ICC.  Dostupné  z:  <http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Mediation/Sug
gested-clauses/Suggested-ICC-Mediation-Clauses-in-several-languages/>  
237 Názory odborníků na separabilitu nejsou jednotné. Jde primárně o to, zda mediační doložka zůstává v
platnosti, zanikne-li hlavní smlouva, jejíž je součástí tak, jako je tomu v případě rozhodčí doložky. Mnozí
autoři se přiklání k analogickému vztáhnutí separability na mediační doložku, případně i na další ADR
doložky. SVATOŠ, M. Op. cit. sub. 68, s. 79. Dále srov. ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 188. K
otázce separability mediační doložky též Law Reform Commission. Op. cit. sub. 25, s. 70. 
238 Srov. ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 173. 
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aktivní  legitimace  do  doby,  než  se  strany  prokazatelně  pokusí  o  řešení  sporu

prostřednictvím mediace, v kontinentálním právním systému je na ni nahlíženo jako na

hmotněprávní  dohodu,  s  níž  jsou  spojeny  pouze  odpovědnostní  důsledky  dané

porušením právní povinnosti postoupit spor nejprve k mediaci.239   

Bude-li mediační doložka součástí smlouvy hlavní, bude pro její režim určující

lex cause, tedy právo, jímž se bude řídit uvedená smlouva. To však neplatí, pokud si

strany zvolily v mediační doložce jiné právo, jemuž bude podléhat.240 V případě takové

volby bude třeba vzít v úvahu též imperativní ustanovení v souladu s čl. 9 nařízení Řím

I. 

5.2.2 Smlouva o provedení mediace 

Smlouvu  o  provedení  mediace  lze  bezesporu  považovat  za  základní  právní

instrument mediačního řízení. Jejím hlavním účelem je upravit vztahy mezi stranami

sporu  a  mediátorem,  jakož  i  mezi  stranami  navzájem.  Ačkoli  se  liší  účel  mediační

doložky  a  smlouvy,  jíž  se  zahajuje  mediace,  některé  jejich  obsahové  náležitosti  se

mohou  překrývat.241 O  formálních  i  obsahových  náležitostech  smlouvy  o  provedení

mediace bylo pojednáno již v oddíle 4.3.1. Ráda bych však zmínila osobu mediátora,

resp.  nutnost  jeho  řádného  označení  v  uvedené  smlouvě.  Lze  se  totiž  setkat  s

nedostatečně  formulovanými  smlouvami  o  provedení  mediace,  ve  kterých  není

výslovně  upraven  případ,  kdy  určený  mediátor  nebude  moci  z  jakéhokoli  důvodu

mediaci vést. Aby v důsledku toho neuvízla mediační jednání na mrtvém bodě, bylo by

vhodné pro tyto situace stanovit ve smlouvě více mediátorů včetně pořadí, v jakém by

se případně ujali  vedení mediace.  Zároveň by bylo třeba sjednat maximální lhůtu, v

rámci níž by byl  mediátor  povinen zahájit  mediaci,  a pokud by zůstal  po tuto dobu

nečinný, nastoupil by pořadím určený náhradník. 

239 Srov.  HORÁČEK,  T.  Základní  principy  mediace  (z  právního  i  neprávního  pohledu). Bulletin
Advokacie. 2013, č. 6, s. 19. Dále též HRNČIŘÍKOVÁ, M. Op. cit. sub. 67, s. 525 n.
240 PAUKNEROVÁ, M; BRODEC, J.;  PFEIFFER M.  Czech Republic.  In  ESPLUGUES MOTA, C.;
IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G. Op. cit. sub. 159, s. 128.
241 ALEXANDER, N. M. Op. cit. sub. 13, s. 209.
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Pokud  jde  o  určení  práva,  jímž  se  bude  řídit  režim  smlouvy  o  provedení

mediace,  je  třeba  nejprve  zodpovědět  otázku,  jaká  je  vlastně  povaha  této  smlouvy.

Názory odborníků se v tomto směru různí.  Některými  je považována za smlouvu o

poskytnutí služby,242 jiní na ni nahlížejí jako na smlouvu  sui generis, jež má smíšený

charakter,243 jelikož vedle hmotněprávních ustanovení obsahuje též taková, která mají

procesní povahu.

V prvém případě lze tedy vycházet z toho, že výkon mediátora je poskytnutím

služby a jako takový charakterizuje tuto smlouvu.244 Působení mediátora v mediačním

řízení je naprosto určujícím prvkem institutu mediace. Jeho úkolem je zprostředkovat

komunikaci  mezi  stranami  sporu  a  v  souladu  se  svými  znalostmi,  schopnostmi  a

zkušenostmi  pomoci  stranám  dosáhnout  smírného  urovnání  sporu.  Tato  služba  je

konkretizována  určením  předmětu  sporu  a  má  být  zpravidla  poskytnuta  v  přesně

stanovené lhůtě, přičemž mediátorovi  jakožto poskytovateli  služby náleží odměna za

provedení  mediace.  Dle  uvedeného  pojetí  má  tedy  smlouva  o  provedení  mediace

hmotněprávní charakter. Určení rozhodného práva tak nebude složité. Strany sporu mají

předně možnost zvolit si právo, jímž se smlouva bude řídit. V případě absence volby

práva bude aplikováno ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Řím I, které stanoví, že

„smlouva  o  poskytování  služeb  se  řídí  právem  země,  v  níž  má  poskytovatel  služby

obvyklé bydliště“. 

  Komplikovanější  situace  nastává  ve  druhém  případě,  kdy  je  smlouva  o

provedení  mediace  vnímána  jako  smlouva  smíšené  povahy.  Pokud  jde  o  její

hmotněprávní  prvky  (kupříkladu  ujednání  o  odměně  mediátora),  uplatní  se  též

relevantní  ustanovení  nařízení  Řím I.  V úvahu  přichází  i  aplikace  kolizních  norem

nařízení Řím II,245 pokud by například došlo ze strany mediátora k porušení povinnosti

mlčenlivosti  a  byla  by  tak  založena  jeho  odpovědnost  za  škodu  tím  způsobenou.

242 OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P. The Law Applicable to International Mediation Contracts.
InDret Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona. 2011, č. 1, s. 3. SVATOŠ, M. Op. cit. sub. 68, s.
51.   
243 PAUKNEROVÁ, M.; PFEIFFER, M. Op. cit. sub. 190, s. 23. DIEDRICH, F.: Op. cit. sub. 219, s. 7.  
244 OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P. Op. cit. sub. 242, s. 3.
245 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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Otázkou však zůstává, jak se bude postupovat ohledně procesních ustanovení předmětné

smlouvy.  Podle  českých  odborníků  bude  určující  právo  místa  uzavření  smlouvy  o

provedení mediace.246, 247

5.2.3 Mediační dohoda 

Pakliže mediační řízení nakonec vyústí ve smírné urovnání sporu, je nanejvýš

vhodné, aby práva a povinnosti, na nichž se strany domluvily, učinily součástí písemné

mediační dohody. Vzhledem k jejímu charakteru budou obsahové náležitosti obdobné

jako u dohody o narovnání. Mediační dohoda je tedy smlouvou hmotněprávní povahy,

jejímž uzavřením vzniká závazkový právní vztah. Z tohoto důvodu strany mají předně

možnost  zvolit  si  právo,  jímž  se  bude  předmětná  dohoda  řídit.  Jak  ovšem zmiňují

Pauknerová  a  Pfeiffer,  pokud  by  se  měla  mediační  dohoda  stát  vykonatelným

exekučním  titulem,  nesmí  stranami  určené  rozhodné  právo  odporovat  kogentním

normám práva, jehož by se použilo v případě absence volby práva. V takovém případě

by bylo možno hovořit pouze o materiální volbě práva.248 Pokud si strany právo nezvolí,

aplikují se příslušné kolizní normy obsažené v nařízení Řím I.249    

Mediační  dohoda  není  sama  o  sobě  exekučním  titulem,  nicméně  jde-li  o

přeshraniční mediaci, právní řády členských států v souladu s čl. 6 směrnice o mediaci

zakotvují  mechanismy,  prostřednictvím  nichž  lze  učinit  takovou  dohodu

vykonatelnou.250 Pokud byla mediační dohoda uzavřena v ČR, musí být její obsah v

souladu s právním řádem ČR251 jakožto conditio sine qua non její vykonatelnosti. Pouze

246 PAUKNEROVÁ, M; BRODEC, J.;  PFEIFFER M.  Czech Republic.  In  ESPLUGUES MOTA, C.;
IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G. Op. cit. sub. 159, s. 131.
247 Ať již bude povaha smlouvy o provedení mediace posuzována jakkoli, bude patrně nejjednodušším
řešením v případě přeshraniční či mezinárodní mediace uzavření této smlouvy se zapsaným mediátorem
dle ZMed, jelikož tak dle Vybírala dochází k implicitní volbě rozhodného práva, jímž se bude uvedená
smlouva řídit. Tím bude tedy české právo. VYBÍRAL, P. Op. cit. sub. 218, s. 441.   
248 PAUKNEROVÁ, M.; PFEIFFER, M. Op. cit. sub 190, s. 25. 
249 Pokud by předmětem mediační dohody byla úprava práv a povinností, na něž by se nevztahovala věcná
působnost  nařízení  Řím I  (viz  §  čl.  1  odst.  2),  bude otázka  rozhodného práva  řešena  dle  relevantní
evropské,  resp.  mezinárodní  úpravy,  případně  podle  vnitrostátních  ustanovení  mezinárodního  práva
soukromého. 
250 K tomu blíže oddíl 3.2.3.
251 Tuto povinnost sice zákon o mediaci explicitně neuvádí, vyplývá to však ze skutečnosti, že by soud
mediační dohodu, jež by byla v rozporu s českým právem, neschválil v podobě smíru, stejně tak by notář
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za  uvedených  podmínek  může  být  dohoda  následně  uznána  a  prohlášena  za

vykonatelnou v jiných členských státech EU, a to  dle  příslušných unijních předpisů

(nařízení Brusel I bis, Brusel II bis, příp. nařízení o výživném252). Za stejných podmínek

tak mohou  být  mediační  dohody uzavřené  v jiných členských státech  EU uznány a

vykonány v ČR. Jestliže by se však jednalo o mediační dohodu, která by byla přímo

vykonatelná v členském státě, v němž byla uzavřena, nicméně by zde nebyla schválena

soudem ve formě smíru či sepsána notářem v podobě veřejné listiny, bude na ni v ČR

nahlíženo  jako na  jakoukoli  jinou smlouvu  bez  výše  uvedených účinků.  Výjimku  z

uvedeného  režimu  stanoví  nařízení  Brusel  II  bis.  Pokud  by  totiž  obsah  předmětné

dohody spadal do jeho věcné působnosti, byla by tato dohoda v souladu s čl. 46 v ČR

uznána  a  vykonána  za  stejných  podmínek  jako  rozhodnutí.253 V  případě  mediační

dohody uzavřené na území třetího státu, jež je v souladu s jeho právní úpravou zároveň

exekučním titulem, bude postupováno dle relevantních ustanovení mezinárodních smluv

nebo ZMPS. 

   

nesepsal takovou dohodu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti.
252 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a
výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.
253 PAUKNEROVÁ, M; BRODEC, J.;  PFEIFFER M.  Czech Republic.  In  ESPLUGUES MOTA, C.;
IGLESIAS BUHIGUES, J. L.; PALAO, G. Op. cit. sub. 159, s. 136.
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Závěr

Ve  své  diplomové  práci  jsem  představila  mediaci  jako  jednu  z  metod

alternativního řešení sporů. Učinila jsem tak především za použití metody deskriptivní,

analytické a komparativní. Jak vyplývá z textu této práce, mediace čím dál více nabývá

na významu, o čemž svědčí v prvé řadě mnohaletá činnost EU v této oblasti, jež vyústila

v přijetí několika významných dokumentů, mezi nimiž zaujímá hlavní místo směrnice o

mediaci. Stejně tak lze poukázat na působení řady význačných mezinárodních institucí,

u nichž je mediace zcela běžným a mnohdy nejčastěji používaným ADR procesem,254

jímž dotčené strany řeší vzájemné spory. V uvedených případech nejednou vstupuje do

hry mezinárodní prvek, a s tím také vyvstává otázka určení rozhodného práva. 

Za určující pro další rozvoj mediace v ČR považuji přijetí zákona o mediaci.

Díky  zákonné  úpravě  získal  tento  způsob  řešení  sporů  jasnější  kontury,  resp.  byl

stanoven rámec, v němž se mohou strany a zapsaný mediátor s jistotou pohybovat se

všemi  důsledky  z  toho  vyplývajícími.  Jedním  z  přínosů  je  nepochybně  stanovení

konkrétních požadavků, jež musí zapsaný mediátor splňovat, čímž by měla být zaručena

vyšší  kvalita  poskytovaných mediačních  služeb.  Jak jsem však již  v  této  souvislosti

zmínila,  považuji  za  poněkud  problematický  dvojí  režim úpravy mediace,  resp.  její

provádění  zapsanými  a  nezapsanými  mediátory.  Vedle  nižších  nákladů,  rychlosti

mediačního  řízení  a  jeho  neveřejnosti,  dle  mého  názoru  hovoří  ve  prospěch  tohoto

způsobu  řešení  sporů  jeho  samotná  podstata.  Mediace  je  metodou  založenou  na

dobrovolnosti,  kooperaci  a  snaze  dosáhnout  smírného  urovnání  sporu.  Významná je

skutečnost,  že zde není žádná třetí autorita,  jež by činila rozhodnutí,  které by strany

nemohly příliš ovlivnit. V případě mediace mají plnou kontrolu nad jejím průběhem, a

především jsou ony samy tvůrci výsledné dohody. 

        

I přes nesporné výhody, které mediace s sebou přináší, však doposud nedošlo k

takovému rozšíření tohoto institutu, jak se původně očekávalo. To ostatně potvrdila i

výše zmíněná studie Evropského parlamentu o dopadech implementované směrnice o

254 Zde se rozumí pod pojmem ADR alternativní způsoby řešení sporů v užším slova smyslu,  tedy s
výjimkou rozhodčího řízení.
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mediaci.  V ČR, kde je běžné řešit spory soudní cestou,  bude očividně ještě nějakou

dobu trvat,  než  se  mediace  bude  moci  více  prosadit.  Za  velký  nedostatek  považuji

skutečnost, že je laická, ale mnohdy i odborná veřejnost nedostatečně informována o

tomto způsobu řešení sporů. V tomto směru má ČR nepochybně co dohánět. Jsem však

přesvědčena, že mediace v sobě skrývá velký potenciál, a je především třeba, aby byly

zajištěny lepší podmínky pro její rozvoj. Považuji za vhodné uvést do praxe opatření,

jež  byly  navrženy  v  příslušné  studii  Evropského  parlamentu,  zejména  pak  zavádět

„mírnější“ formy povinné mediace.  
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Seznam zkratek

AAA American Arbitration Association - Americká arbitrážní 

asociace

ADR Alternative Dispute Resolution - alternativní způsob řešení

sporů

Asociace Asociace mediátorů České republiky

BATNA Best Alternative to a Negotiated Agreement - nejlepší 

alternativa k vyjednávané dohodě

ČR Česká republika

EU Evropská unie

ICC International Chamber of Commerce - Mezinárodní 

obchodní komora

ICDR International Centre for Dispute Resolution - Mezinárodní

centrum pro řešení sporů

MLICC UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Conciliation - Modelový zákon UNCITRAL o 

mezinárodní obchodní konciliaci

Ministerstvo Ministerstvo spravedlnosti ČR

NADRAC National Alternative Dispute Resolution Advisory Council

- Národní poradní rada ADR (Austrálie)
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Nařízení Brusel I Nařízení  Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech

Nařízení Brusel I bis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech 

Nařízení Brusel II bis Nařízení Rady ES č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 

o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti

Nařízení o výživném Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o 

příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích 

povinností

Nařízení Řím I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 

ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy

Nařízení Řím II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007

ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy 

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský 

zákoník)

ODR Online Dispute Resolution - online řešení sporů
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ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.

OZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

RS při HK ČR Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR 

a AK ČR a Agrární komoře ČR

Směrnice o mediaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze  

(směrnice) dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 

v občanských a obchodních věcech.

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law - 

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo

USD americký dolar

Vyhláška Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně 

mediátora

WIPO World Intellectual Property Organization - Světová 

organizace duševního vlastnictví

Zákon o mediaci  Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých

 (ZMed) zákonů (zákon o mediaci)
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Zelená kniha Zelená kniha o alternativním řešení sporů v občanských a 

             obchodních věcech

ZMPS Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
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Příloha

Komparace mediačních pravidel vybraných mezinárodních institucí

I. Úvod

Mezinárodní instituce Centrum Pravidla

ICC
Mezinárodní centrum pro

ADR
ICC Mediační pravidla

UNCITRAL

Modelový zákon

UNCITRAL o mezinárodní

obchodní konciliaci

WIPO
Arbitrážní a mediační

centrum WIPO
WIPO Mediační pravidla

AAA
Mezinárodní centrum pro

řešení sporů

Mezinárodní způsoby řešení

sporů (zahrnující mediační

a arbitrážní pravidla)

II. Srovnávací tabulky

Aplikace pravidel Vlastní seznam

mediátorů

Možnost modifikace

pravidel

ICC
ADR procesy,255 resp.

smírčí řízení 
 

UNCITRAL
Mezinárodní konciliace

v obchodních sporech


WIPO
Mediace ve sporech z

duševního vlastnictví


AAA Mediace  

255 S výjimkou rozhodčího řízení.
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Zahájení mediace Stavení běhu lhůt Zákaz souběhu funkce

mediátora a rozhodce

ICC

Doručením žádosti

Centru a zaplacením

poplatku/potvrzením

přijetí žádosti Centrem



UNCITRAL

Vyjádřením souhlasu

stran s účastí na

mediaci



WIPO
Doručením žádosti

Centru
 

AAA

Doručením žádosti

Centru/vyjádřením

souhlasu druhé strany

s účastí na mediaci

Úprava určení

místa/jazyku mediace

Úprava  zastoupení

stran v mediaci

Zásady vedení

mediačního řízení

ICC 

Jednat v souladu s

přáními stran,

spravedlivě a nestranně

UNCITRAL

Jednat spravedlivě, s

ohledem na okolnosti

případu, přání stran a

snahu o rychlé

urovnání sporu

WIPO 

AAA  
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Úprava oddělených

jednání

Mlčenlivost vůči

třetím osobám

Mlčenlivost

mediátora vůči

druhé straně

ICC 

UNCITRAL  

Pouze z podnětu

strany, jež mu

informaci poskytla

WIPO   

AAA   

Zpřístupnění pro účely

provedení/vynutitelnosti

dohody

Zpřístupnění dle

zákona/rozhodného

práva

Zákaz použití

důkazu v jiném

řízení

ICC   

UNCITRAL   

WIPO 

AAA  

Možnost mediátora

navrhnout řešení

Vyloučení

odpovědnosti

Administrativní

výdaje

ICC  5.000 až 30.000 USD

UNCITRAL 

WIPO 

0,1 % z hodnoty

předmětu mediace,

max. 10.000 USD

AAA  
Jsou součástí odměny

mediátora
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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
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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. 
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Abstract 

Mediation as a method of alternative dispute resolution             

The purpose of this thesis is to introduce mediation as a method of alternative

dispute resolution and point out its potential. The thesis is divided into five chapters.

The first chapter presents various methods of ADR including so-called hybrid forms.

There is also a summary of advantages and disadvantages that are associated with these

forms of dispute resolution.

The second chapter  starts  with  the  historical  development  of  the  institute  of

mediation  and  continues  with  the  presentation  of  various  forms  of  mediation.  This

chapter also discusses a mediator, his role and aspects that should be taken into account

when parties want to choose a suitable person. Then particular phases of the mediation

process are analysed.

The third chapter is concerned with the international regulation of mediation. It

is divided into two parts. The first part focuses on mediation regulation contained in the

mediation  rules  of  particular  international  institutions.  To  ensure  better  clarity  and

mutual comparison the most important information are presented in tables attached to

this thesis. The second part relates to the European regulation of mediation. It mentions

the most  important documents adopted by the EU in order to develop this  amicable

dispute  resolution.  Attention  is  focused  on the  main  legal  instrument,  which  is  the

Directive on mediation. Finally, the measures to promote the use of mediation in the EU

are discussed.

The forth chapter is devoted to regulation of mediation in the Czech Republic.

At the very beginning the historical development of this method of dispute resolution is

outlined. The main subject of interest is the Mediation act with the analysis of its key

provisions. Then the Regulation on examination and attorney´s  fee follows. There is
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also  a  brief  presentation  of  non-binding document  of  CBA, the  Code of  Ethics  for

Lawyers-Mediators. 

The fifth chapter deals with a mediation with an international element. First of

all the facts that can be seen as an international element are discussed. Then the issue of

apllicable  law is  examined  in  relation  to  three  fundamental  contractual  instruments

concluded in the context of mediation. These are the mediation clause, the mediation

agreement and the mediation accord.   

At the end of this thesis the author mainly expresses her persuasion about the

benefits  of the mediation institute.  At the same time she says that it  is necessary to

ensure better conditions for development of this method of dispute resolution. In this

respect she considers it appropriate to put into practise the measures that were suggested

in the relevant study of the European Parliament.  
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