
Cílem této práce je objasnit problematiku vykonatelnosti mediačních dohod se 

zaměřením na oblast obchodního práva. Práce předkládá hlavní problémy či 

výkladové rozpory a autor k nim zaujímá vlastní stanovisko.  

V první kapitole, tedy v úvodu, se čtenář seznámí s povahou mediační dohody jako 

soukromoprávní smlouvy, jež není v drtivé většině právních řádů per se vykonatelná. 

Ve druhé kapitole se práce zabývá různými způsoby, jimiž lze mediační dohodu učinit 

vykonatelnou, a to postupně v českém, slovenském a okrajově i rakouském právním 

řádu. Lze říci, že ve všech třech právních řádech existují v zásadě tři možnosti 

konverze mediační dohody. Za prvé, schválení soudem ve formě soudního smíru, 

popřípadě prétorského smíru. Za druhé, vydání rozhodcovského smíru neboli 

rozhodčího nálezu s dohodnutými podmínkami v rámci rozhodčího řízení, přičemž 

však není jasné, zda lze zahájit rozhodčí řízení pouze pro účely vydání rozhodčího 

nálezu s dohodnutými podmínkami v případě, že se strany již usmířily. Za třetí, 

sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Třetí kapitola práce nabízí rozbor výkonu cizích mediačních dohod, které jsou  

v jiném státu vykonatelnými na základě jednoho ze zmíněných způsobů konverze. 

Poukazuje na rozdíly vzhledem k tomu, v jakém státu byla mediační dohoda učiněna 

vykonatelnou. V rámci EU je zaručen volný pohyb soudních  

a prétorských smírů jakož i notářských zápisů. Pro výkon cizích soudních  

a prétorských smírů, notářských zápisů nebo rozhodčích nálezů ze třetích zemí se 

vždy postupuje podle mezinárodních smluv, popř. vnitrostátního mezinárodního 

civilního práva procesního, přičemž nejvýznamnější mezinárodní smlouvou je 

Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. 

Ve čtvrté kapitole práce analyzuje instrument, jenž je připravován pracovní skupinou 

UNCITRAL, který by měl zaručit přeshraniční vykonatelnost mediačních dohod per 

se. Práce nastiňuje různá aktuální témata diskutovaná na půdě UNCITRAL, zejména 

působnost daného instrumentu. UNCITRAL si dává za cíl najít řešení, které by 

sjednotilo národní úpravy, posílilo právní jistotu a tím podpořilo mediaci před širokou 

veřejností jako efektivní řešení sporů. 

 


