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1 Úvod 

Na úvod je vhodné definovat mediaci pro účely této práce. Mediací se zde rozumí 

dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí strany, která nemá pravomoc 

autoritativně rozhodnout, přičemž cílem je dosažení mediační dohody.1 Mediační 

dohoda je přitom zvláštním typem smíru,2 který je širším pojmem než mediační 

dohoda, jelikož označuje jakoukoliv hmotněprávní dohodu upravující poměry 

mezi stranami bez ohledu na to, zda jí bylo dosaženo za pomoci třetí strany, nebo 

nikoliv. 

Nejznámějšími výhodami mediace jsou rychlost a finanční nenáročnost.3 Kromě 

toho však mediace disponuje i dalšími neméně významnými výhodami. Jelikož je 

podstoupení mediace a uzavření mediační dohody dobrovolné, s výsledkem 

tohoto procesu musí souhlasit obě strany, což znamená, že je výsledek pro obě 

strany přijatelný. Proto se mediační dohoda označuje za tzv. win-win řešení, jinak 

řečeno obě strany jsou vítězi na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení, kde je 

vítězem pouze jedna ze stran. 4  Z uzavření mediační dohody jako alternativy  

k autoritativnímu rozhodnutí soudu vyplývá i další výhoda, a tou je udržení 

vztahů mezi stranami a s tím spojená podpora budoucí spolupráce mezi nimi.5 

Přestože je mediační dohoda považována za poslední úkon v mediaci a za 

vyřešení sporu, v některých situacích strany dobrovolně neplní sjednané 

povinnosti. Jelikož je mediační dohoda per se ve většině jurisdikcí běžným 

                                                 

1Viz např. podobnou definici v WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní: vysokoškolská 

učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. s. 645. 

2 Rozumí se tím smír z hmotněprávního hlediska bez jakéhokoli procesního schválení soudem 

nebo rozhodcem. Typicky je jeho obsahem narovnání nebo novace. 

3 SVATOŠ, M: Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů. Server právníprostor.cz [online]. 

2015 [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vyhody-a-

nevyhody-mediace-obchodnich-sporu. 

4  MONTADA, L.; KALS, E.: Mediation: Ein Lehrbuch auf psychologischer Grundlage, 

2. Auflage. Weinheim [u.a.] : Beltz, PVU, 2007, s. 3, 27. 

5 SVATOŠ, M: Výhody a nevýhody mediace obchodních sporů. Server právníprostor.cz [online]. 

2015 [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/vyhody-a-

nevyhody-mediace-obchodnich-sporu. 
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závazkem ze smlouvy, není přímo vykonatelná6 a v případě neplnění jedné ze 

stran vzniká nový spor. 7  To může strany konfliktu odrazovat od podstoupení 

mediace jako alternativy k soudnímu nebo rozhodčímu řízení, což se dle mé 

úvahy jeví jako neefektivní vzhledem k výše zmíněným výhodám mediace.  

Cílem této práce je najít různé způsoby, kterými lze vykonat mediační dohodu. 

Právní systémy obsahují určité mechanismy, na základě kterých lze mediační 

dohodu učinit vykonatelnou tím, že se konvertuje do podoby jiného aktu. 

Nicméně i po této konverzi mají orgány veřejné moci pravomoc výkonu, 

popřípadě exekuce jen na území státu, jehož jménem tuto pravomoc vykonávají. 

Další problém tak nastává, pokud jedna ze stran chce vykonat dohodu v jiném 

státě než v tom, kde byla učiněna vykonatelnou. Tento problém je typický právě 

pro oblast mezinárodního obchodu, ve kterém mají nadnárodní společnosti aktiva 

v různých státech, a tak se oprávněný dožaduje výkonu dohody v zahraničí. 

Dalším cílem této práce je tedy najít řešení mezinárodního výkonu cizích 

konvertovaných mediačních dohod. V neposlední řadě si práce klade za cíl 

uvažovat de lege ferenda o vytvoření mezinárodního instrumentu, jenž by 

upravoval výkon cizích mediačních dohod. 

S ohledem na výše uvedené je tato práce rozdělena do tří stěžejních kapitol,  

v nichž se postupně zkoumají způsoby konverze mediačních dohod v různých 

právních řádech (kapitola 2), uznání a výkon konvertovaných mediačních dohod 

(kapitola 3) a nakonec připravovaný instrument pracovní skupiny UNCITRAL, 

jenž by zaručil výkon cizích mediačních dohod (kapitola 4). 

 

                                                 

6 Š. Hájková in DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J.: Zákon 

o mediaci. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s.14. 

7 Existují i výjimky, jako například Indie, kde má mediační dohoda podle čl. 74 Arbitration and 

Conciliation Act 2006 stejné postavení a účinky jako rozhodčí nález o dohodnutých podmínkách.  

V právních systémech, kterým se věnuje tato práce, tedy zejména v českém a slovenském, má 

mediační dohoda jako taková pouze hmotněprávní účinky. 
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2 Způsoby konverze mediační dohody do vykonatelné podoby 

Pro řešení problematiky vykonatelnosti mediační dohody v prostředí 

mezinárodního obchodu je důležité se v první řadě podívat, jaké způsoby 

konverze mediační dohody do vykonatelné podoby v jednotlivých právních 

řádech existují.  

Vnitrostátní úpravy jsou ovlivněny mezinárodními prameny, a to zejména 

směrnicí o mediaci, která má podpořit častější využívání mediace a tak podpořit 

přátelský a udržitelný vztah mezi stranami.8 Dle ní mají členské státy Evropské 

unie povinnost zajistit stranám mediační dohody možnost žádat, aby byl obsah 

mediační dohody učiněn vykonatelným. Výjimkou je jen taková mediační 

dohoda, jež je v rozporu s právem členského státu, v němž je žádost podávána, 

nebo pokud právo tohoto členského státu neumožňuje jeho vykonatelnost.9 Dále 

směrnice o mediaci i výslovně naznačuje, které orgány mohou být příslušné  

k učinění mediační dohody vykonatelnou a jakými způsoby to lze provést. Jsou 

jimi soud nebo jiný příslušný orgán, a to rozsudkem, rozhodnutím nebo veřejnou 

listinou.10 Jelikož směrnice o mediaci používá výraz „mohou být“, považuji toto 

ustanovení jen za jakési doporučení členským státům, které si mohou vybrat i jiný 

kompetentní orgán či způsob konverze mediační dohody. Nutno zmínit, že výše 

uvedená povinnost členských států zajistit možnost konverze mediační dohody do 

vykonatelné podoby se vztahuje pouze na ty mediační dohody, jež spadají pod 

působnost směrnice o mediaci.11  

Vytvoření institutu, popřípadě institutů, jež by učinily mediační dohodu přímo 

vykonatelnou, předpokládá i čl. 14 vzorového zákona o mezinárodní obchodní 

konciliaci. Ten však není závazný a žádné konkrétnější způsoby nezmiňuje. 

                                                 

8 Srov. směrnice o mediaci, recitál 6. 

9 Ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice o mediaci. 

10 Ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice o mediaci. 

11 Dle čl. 1 odst. 2 směrnice o mediaci se tato směrnice vztahuje na přeshraniční spor, jímž je ve 

smyslu čl. 2 takový spor, v němž má alespoň jedna ze stran sporu bydliště nebo se obvykle zdržuje 

v jiném členském státě než kterákoli jiná strana, nebo takový spor, v němž je soudní nebo rozhodčí 

řízení navazující na mediaci mezi stranami zahájeno v jiném členském státě, než kde měly strany 

bydliště nebo se obvykle zdržovaly. 
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Kapitola 2 se postupně věnuje způsobům konverze mediační dohody v českém 

právním řádu (2.1), ve slovenském právním řádu (2.2) a velmi okrajově  

i v rakouském právním řádu (2.3). 

 

2.1 Způsoby konverze mediační dohody v českém právním řádu 

Jak dále uvidíme, za určitých okolností může být mediační dohoda učiněna 

vykonatelnou dle českého práva, ačkoli byla mediace prováděna dle cizího práva, 

nebo se mediační dohoda řídí cizím právem. Přesto je, dle mého názoru, namístě 

právě zde alespoň načrtnout úpravu mediace a mediační dohody v českém 

právním systému. V české právní úpravě se rozlišuje mezi mediací dle zákona  

o mediaci a mediací neupravenou zákonem. Zákon o mediaci totiž upravuje výkon 

a účinky mediace prováděné jen zapsanými mediátory. 12  Mediace prováděná 

mediátorem, který není zapsán do seznamu, tudíž nepožívá některé z výhod 

mediace podle zákona o mediaci a je pouze volnou živností dle živnostenského 

zákona. Pokud nebude stanoveno jinak, mediační dohodou se v této práci rozumí 

jakákoliv dohoda plynoucí z mediace bez ohledu na to, zda je upravena zákonem, 

nebo nikoliv. 

Mediační dohoda jako taková má soukromoprávní charakter, je nutno na ni 

nahlížet jako na každou jinou soukromoprávní smlouvu, a tudíž není přímo 

vykonatelná.13 Proto v případě neplnění jedné ze stran vzniká další spor. Tomu lze 

předejít jedním ze způsobů, jež přiznají mediační dohodě přímou vykonatelnost. 

Za prvé se jedná o schválení soudem, a to buďto v rámci smírčího řízení v podobě 

prétorského smíru, anebo v již zahájeném občanském soudním řízení ve formě 

soudního smíru (2.1.1). Za druhé může být mediační dohoda vydána ve formě 

rozhodčího nálezu (2.1.2) nebo za třetí lze sepsat dohodu o splnění nároku 

vyplývajícího z mediační dohody ve formě notářského zápisu (2.1.3).14 

                                                 

12 Ustanovení § 1 zákona o mediaci. 

13  Š. Hájková in DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J.: 

Zákon o mediaci. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s.14. 

14  Š. Hájková in DOLEŽALOVÁ, M.; HÁJKOVÁ, Š.; POTOČKOVÁ, D.; ŠTANDERA, J.: 

Zákon o mediaci. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s.37.  
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2.1.1 Schválení mediační dohody soudem 

Mediační dohoda může být soudem schválena ve formě smíru, a to buď jako smír 

soudní, nebo prétorský. Prétorský smír lze schválit v rámci smírčího řízení, tedy 

mimo řízení ve věci samé dle § 67 o. s. ř., kdežto soudním smírem se označuje 

smír uzavřený během řízení ve věci samé dle § 99 o. s. ř.15 Prétorský smír se co do 

výsledku neliší od soudního smíru,16  a proto se dle § 69 o. s. ř. ustanovení 

soudního smíru použijí i na smír prétorský.  

Dle § 67 odst. 1 a § 99 odst. 1 o. s. ř. může soud rozhodnout o schválení smíru, 

připouští-li to povaha věci a pokud je, popř. by byl věcně příslušný k rozhodování 

ve věci. Z povahy věci vyplývá, že smír nelze uzavřít ve věcech, kde hmotné 

právo vylučuje úpravu poměrů účastníků jejich dispozitivními právními úkony,  

a ve věcech, které lze zahájit bez návrhu a ve statusových věcech.17 Soud dále na 

základě § 99 odst. 2 občanského soudního řádu neschválí smír, který je v rozporu 

s právními předpisy. Tím se má na mysli, že nenaplňuje obecné požadavky 

náležitosti soukromoprávních úkonů dle § 551 a násl. občanského zákoníku.18 

Pokud jde o mediační dohodu podle zákona o mediaci, tak má dle § 67 odst. 2  

o. s. ř. privilegované postavení v tom, že soud musí rozhodnout, zda dohodu 

schvaluje do 30 dnů od zahájení smírčího řízení. 

Z § 99 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že soud rozhoduje usnesením, ale stejné ustanovení 

zároveň stanoví, že schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Zde 

vznikají výkladové nejasnosti, a to zda se vykonatelnost usnesení o schválení  

smíru stanoví podle ustanovení o rozsudku, nebo ustanovení o usnesení. Dle 

převažujícího názoru se pro vykonatelnost smíru musí použít ustanovení  

o usnesení, a sice § 171 odst. 1 o. s. ř., jelikož se jedná o usnesení. V tom případě 

                                                 

15 WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. 

Praha: Linde Praha, 2011, s. 321. 

16 J. Levý in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář.  

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 224. 

17 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.1.2011, sp. zn. 25 Cdo 2039/2008; rozsudek Nejvyššího 

soudu z dne 22.7.2009, sp. zn. 25 Cdo 2462/2009. 

18 K. Svoboda in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 340. 
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je smír vykonatelný po uplynutí lhůty k plnění, která začne běžet doručením.19 

Přikláním se k názoru, že by se na schválený smír ve vztahu k plynutí lhůty pro 

plnění mělo použít ustanovení o rozsudku, neboť zákon explicitně stanoví, že 

schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Jelikož je rozsudek dle  

§ 160 odst. 1 o. s. ř. vykonatelný uplynutím lhůty, která začne plynout právní 

moci, účinek pravomocného rozsudku, jenž je přiznán soudnímu smíru 

okamžikem schválení, znamená, že lhůta pro plnění ze schváleného smíru začne 

plynout již schválením soudního smíru, nikoliv jeho doručením.20 

Vykonatelné usnesení o schválení smíru je jak titulem pro soudní výkon 

rozhodnutí dle § 274 odst. 1 písm. a) o.s.ř., tak i exekučním titulem dle § 40 odst. 

1 písm. a) exek. řádu.21 

Proti usnesení o neschválení smíru se účastník může odvolat ve smyslu § 201  

o. s. ř., zatímco § 202 odst. 1 písm. f) o. s. ř. výslovně vylučuje odvolání proti 

usnesení o schválení smíru. Opravným prostředkem tak zůstává speciální žaloba  

o neplatnosti smíru, kterou lze dle § 99 odst. 3 o. s. ř. podat do tří let od právní 

moci usnesení o schválení smíru. Soud zruší usnesení rozsudkem, je-li smír podle 

hmotného práva neplatný. Dále lze podat také žalobu na obnovu řízení dle § 228 

odst. 2 o. s. ř. a žalobu pro zmatečnost ve smyslu § 299 o. s. ř. 

 

2.1.2 Mediační dohoda ve formě rozhodčího nálezu 

Základ institutu tkví v § 24 odst. 2 zák. o rozh. ř., který stanoví: „Na žádost stran 

rozhodčího řízení lze uzavřít smír ve formě rozhodčího nálezu.“ Předpokladem 

tedy je, aby strany mediační dohody byly stranami rozhodčího řízení. Z důvodové 

zprávy plyne, že na rozdíl od soudního či prétorského smíru rozhodce smír 

                                                 

19 SUM, T.: Vykonatelnost soudního smíru. Server epravo.cz [online]. 2006 [cit. 2017-01-14]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/vykonatelnost-soudniho-smiru-43701.html 

20 Srov. i KRAJČO, J.: EP, Exekučný poriadok. Komentár. Bratislva: Eurounion, 2011, s. 138. 

21 M. Kasíková in KASÍKOVÁ, M. a kol.: Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 238. 
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neschvaluje, nýbrž vydá rozhodčí nález, ve kterém je smír pojat,22 tedy kopíruje 

dohodu stran. Ačkoliv to není explicitně stanoveno v zákoně  

o rozhodčím řízení, rozhodce není zproštěn povinnosti zkoumat soulad dohody  

s platným právem.23  V opačném případě může být rozhodčí nález zrušen soudem 

na základě § 21 písm. f) zák. o rozh. ř., avšak pouze pokud odsuzuje stranu  

k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému. Pokud by tedy 

rozpor s právem spočíval v okolnostech, za kterých závazek vznikl, za kterých má 

být plněn nebo pro které by měl být výkon práva na plnění odepřen, nelze 

rozhodčí nález zrušit.24 Dále dle § 25 odst. 2 zák. o rozh. ř. nezbavuje návrh na 

schválení smíru ve formě rozhodčího nálezu ani povinnost rozhodce rozhodčí 

nález odůvodnit.  

Dle § 28 odst. 2 zák. o rozh. ř. nabývá rozhodčí nález dnem doručení účinku 

pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Titulem pro soudní 

výkon rozhodnutí je na základě § 274 odst. 1 písm. h) o.s.ř.25 Ačkoliv zákon  

o rozhodčím řízení výslovně uvádí pouze soudní vykonatelnost, rozhodčí nález je 

vykonatelný i v režimu exekučního řádu.26 Za prvé, § 40 odst. 1 písm. c) exek. 

ř. výslovně prohlašuje rozhodčí nález za exekuční titul. Za druhé, výše uvedené 

ustanovení zákona o rozhodčím řízení stanoví, že rozhodčí nález má účinky 

pravomocného soudního rozhodnutí, které je vykonatelné i soudním exekutorem.  

Asi nejvýznamnější otázkou této problematiky, na kterou neexistuje jednotná 

odpověď, je to, zda může být mediační dohoda vydána ve formě rozhodčího 

nálezu i v případě, že byla mezi stranami sjednaná ještě před samotným zahájením 

                                                 

22  Důvodová zpráva k ZRŘ. Dostupná z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=oz5f6mjzhe2f6mrrgzpwi6q. 

23 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.  

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 904; M. Olík in OLÍK, M.; MAISNER, M.; POKORNÝ, 

R. a kol.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 133 - 134. 

24 M. Janoušek in OLÍK, M.; MAISNER, M.; POKORNÝ, R. a kol.: Zákon o rozhodčím řízení  

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 198. 

25 WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. 

Praha: Linde Praha, 2011, s. 481.; Levý J. in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: 

Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 963. 

26  Srov. BĚLOHLÁVEK, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1004. 
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rozhodčího řízení a rozhodčí řízení bylo zahájeno jen za účelem vydání 

vykonatelného titulu. Na jedné straně souhlasím s Bělohlávkem, že by to bylo  

v rozporu s účelem rozhodčího řízení, kterým je meritorní rozhodnutí 

majetkového sporu, a předpokladem rozhodčího řízení je existence sporu. 27 

Bělohlávek argumentuje nálezem ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. ÚS 

3227/07, jenž posunul koncepci rozhodčího řízení od nalézání obsahu konsenzu 

mezi stranami sporu k nalézání práva soukromoprávním subjektem analogickým  

a ekvivalentním k soudnímu řízení a v souladu s platným právem.28  

Na druhé straně tvrdím, že soudní řízení také poskytuje možnost schválení dohody 

sjednané ještě před zahájením řízení institutem prétorského smíru. Navíc v době 

zahájení řízení rozhodce neví, jestli už mezi stranami byl fakticky nalezen 

konsenzus, pokud to výslovně nedaly najevo. Jinými slovy, strany mohou zahájit 

jen jakési předstírané rozhodčí řízení s předstíraným sporem, aby byl formálně 

splněn požadavek sporu v době zahájení řízení. Souhlasím s Olíkem, že v případě, 

že by rozhodce odmítl svou pravomoc kvůli pochybnostem o pohnutkách stran ve 

vztahu k zahájení rozhodčího řízení, vedlo by to k odepření spravedlnosti, jelikož 

ani zákon o rozhodčím řízení, ani občanský soudní řád takový důvod neznají.29  

I v případě souhlasu s Olíkovým názorem však zůstává sporné, zda mohou strany 

po uzavření mediační dohody zahájit rozhodčí řízení, v němž by jmenovaly 

mediátora za rozhodce, který by vydal rozhodčí nález obsahující danou dohodu.  

V tom případě je rozhodci-mediátorovi hned v okamžiku zahájení řízení jasné, že 

mezi stranami již neexistuje spor. 

Požadavek existence sporu v době zahájení rozhodčího řízení je nicméně dle 

mého názoru neúčelný, protože vede k jeho obcházení kupříkladu podepsáním 

mediační dohody s odkládací podmínkou, kterou by bylo právě zahájení 

rozhodčího řízení. V tom případě existuje v čase zahájení rozhodčího řízení mezi 

stranami ještě spor. Další možností, jak se vyhnout požadavku sporu v momentu 

                                                 

27 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.  

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 905. 

28 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář.  

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 53. 

29  M. Olík in OLÍK, M.; MAISNER, M.; POKORNÝ, R. a kol.: Zákon o rozhodčím řízení  

a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 134. 
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zahájení rozhodčího řízení, je tzv. arb-med-arb metoda, tedy účelové zahájení 

rozhodčího řízení ještě před zahájením mediace a následné přerušení rozhodčího 

řízení právě pro provedení mediace. V tom případě by byla mediační dohoda 

uzavřena v průběhu rozhodčího řízení a požadavek by byl splněn.  

V neposlední řadě je na místě zmínit, že jedním z argumentů proti zahájení 

rozhodčího řízení po uzavření smíru může být, že rozhodcem může být dle § 4 

odst. 1 zák. o rozh. ř. kterýkoli občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný 

a plně svéprávný. To znamená, že téměř kterýkoli občan může učinit z mediační 

dohody exekuční titul. Leckdo se může takového postupu bát, ale dle mého 

názoru je potřeba si uvědomit, že i samotným rozhodčím řízením se sice dává 

velká pravomoc rozhodcům, tedy i běžným občanům, ale je úplně na vůli stran,  

k čemu rozhodce zmocní. Jsem toho názoru, že pokud strany chtějí mít mediační 

dohodu ve formě rozhodčího nálezu, právní systém by jim v tom neměl bránit. 

Problematika existence sporu v době zahájení rozhodčího řízení je zásadním 

tématem nejen na úrovni české, ale i na úrovni globální. I v právních systémech, 

kde explicitní ustanovení povolují vydání rozhodčího nálezu s dohodnutými 

podmínkami pouze v případě uzavření smíru v průběhu rozhodčího řízení, jsou 

velké debaty de lege ferenda, zda je to správné zejména s ohledem na neúčelnost 

tohoto ustanovení právě kvůli zmíněným možnostem obcházení.30 

 

2.1.3 Mediační dohoda ve formě notářského zápisu 

Dle § 71b odst. 1 notářského řádu má notář pravomoc sepsat „notářský zápis  

o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého 

účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu...“ Nutno dodat, že kromě 

jiných náležitostí musí dle § 71b odst. 2 písm. c), f) notářského řádu takový 

notářský zápis obsahovat svolení povinného k vykonatelnosti a právní důvod, tedy 

skutečnost, ze které daný závazek vyplývá. Dle § 71a notářského řádu může být 

obsahem notářského zápisu i jen jednostranný projev účastníka k plnění. Je 

                                                 
30 Viz například Německo: BÖCKSTIEGEL, K.; KRÖLL, S.; NACIMIENTO, P.: Arbitration in 

Germany: The Model Law in Practice. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008,  

s. 331 - 332. 
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potřeba dodat, že také notář má dle § 53 odst. 1 notářského řádu povinnost 

odmítnout úkon, pokud odporuje obecně závazným předpisům. Notářský zápis dle 

§ 71a a § 71b notářského řádu je jak titulem pro soudní výkon, 31  tak  

i exekutorským titulem.32  

Do 31. 12. 2012 měli na základě již zrušeného § 78 exek. ř. pravomoc sepisovat 

dohody se svolením k vykonatelnosti i exekutoři. Exekutorské zápisy sepsány do 

31. 12. 2012 jsou na základě článku IV. bod 4 přechodných ustanovení zákona č. 

296/2012 Sb. i nadále exekučními tituly. 

 

2.2 Způsoby konverze mediační dohody ve slovenském právním řádu 

Slovenský zákon o mediaci také definuje mediaci jako mimosoudní činnost, u níž 

osoby zúčastněné na mediaci řeší spor pomocí mediátora,33 přičemž dle § 3 může 

být mediátorem pouze fyzická osoba, která je zapsaná v rejstříku mediátorů. 

Slovenský zákon o mediaci však nepoužívá pojem „zapsaný mediátor“, ale pouze 

pojem „mediátor“. Je tedy na místě uvažovat, jestli je možná mediace i nad rámec 

slovenského zákona o mediaci stejně jako je tomu v České republice, tedy 

mediátorem, jenž není zapsán v rejstříku mediátorů vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti Slovenské republiky. Jelikož to zákon nezakazuje, lze dle mého 

názoru uvažovat o výkonu mediace i osobou nezapsanou v rejstříku mediátorů na 

základě živnostenského zákona. Ten by však neměl používat označení mediátor 

ani mediace, ale například zprostředkovatel a zprostředkování nebo podobně. 

Slovenský zákon o mediaci obsahuje na rozdíl od toho českého shrnutí způsobů 

konverze mediační dohody do vykonatelné podoby. Ustanovení § 15 odst. 2 

stanoví, že na základě mediační dohody může oprávněný podat návrh na soudní 

výkon rozhodnutí anebo návrh na provedení exekuce, pokud je tato dohoda podle 

podmínek ustanovených ve zvláštních předpisech sepsána ve formě notářského 

zápisu nebo schválena jako smír před soudem nebo rozhodcovským orgánem. 

                                                 

31 Ustanovení § 274 odst. 1 písm. e) o.s.ř.. 

32 Ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) exek. řádu. 

33 Ustanovení § 1 slovenského zákona o mediaci. 
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Toto ustanovení sice samo o sobě nepřiznává mediačním dohodám vlastnost 

vykonatelnosti, ale uvádí, jakými způsoby lze vykonatelnosti dosáhnout. Již tady 

lze z litery zákona vidět další rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou, a to 

v tom, že slovenský rozhodčí soud dle slovenského zákona o mediaci smír 

schvaluje, nikoliv pojímá do obsahu rozhodčího nálezu. 

 

2.2.1 Schválení mediační dohody soudem Slovenské republiky 

Na Slovensku byl do 31. 6. 2016 účinný občiansky súdny poriadok, který byl 

obdobou českého občanského soudního řádu z roku 1963. Po rekodifikaci 

procesního práva Slovenské republiky je od 1. 7. 2016 účinný civilný sporový 

poriadok, který přináší řadu zásadních změn i u institutu smíru. 

V první řadě chybí ustanovení upravující smírčí řízení. Zákonodárce tak udělal 

právě pro účely upřednostnění soukromé mediace před mediační funkcí 34 

Vypuštěním smírčího řízení se však vypustil i institut prétorského smíru a dle 

mého názoru i možnost schválit smír uzavřený bez toho, aby existovalo soudní 

řízení ve věci samé. Zdá se, že už zřejmě nebude možné schválit mediační 

dohodu, jež byla uzavřena před zahájením řízení. Smír je upraven v ustanovení § 

148 c. s. p. Dle odst. 1 mohou žalobce a žalovaný uzavřít smír, což se s ohledem 

na označení stran jednoznačně vztahuje na smír během soudního řízení. Dále dle § 

148 odst. 2 c. s. p. soud rozhodne, zda smír schvaluje. Jedinou možností, jak 

vykládat dané ustanovení i ve prospěch možnosti schválit smír, jenž nebyl 

uzavřen v průběhu soudního řízení, je izolovaný výklad odst. 2 od odst. 1 tak, že 

ustanovení odst. 2 se vztahuje na jakýkoliv smír, a tedy i na smír uzavřený před 

zahájením soudního řízení. Takový výklad by mohl být odůvodněn 

systematickým výkladem společně se zmíněným ustanovením § 15 slovenského 

zákona o mediaci, dle kterého může být podle podmínek stanovených zákonem 

mediační dohoda schválena jako smír před soudem. Danou problematiku však 

úplně vyjasní zřejmě až praxe. 

                                                 

34 M. Stevček in ŠTEVČEK M., FICOVÁ S., BARICOVÁ J. a kol: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 557. 
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Dle § 148 odst. 2 soud smír neschválí, pokud je v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy. Civilný sporový poriadok tedy výslovně nezakazuje uzavření 

smíru v případech, kde to povaha věci nepřipouští. Důvodem bude zřejmě to, že 

civilný sporový poriadok se aplikuje, jak již z názvu vyplývá, pouze na sporné 

řízení, ve kterém povaha věci zpravidla vždy připouští uzavření smíru, pokud není 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.  

V souvislosti s novým civilním kodexem je další nejasností forma rozhodnutí  

o schválení smíru. Dle § 212 odst. 1 c. s. p. rozhoduje soud rozsudkem ve věci 

samé a dle § 234 odst. 1 c. s. p. usnesením, pokud nerozhoduje ve věci samé. Dle 

důvodové zprávy je schválení smíru rozhodnutím ve věci samé a mělo by se 

rozhodovat rozsudkem na rozdíl od staré úpravy, kde se rozhodovalo usnesením.35 

Tvrzení, že smír je rozhodnutím ve věci samé, zastává, byť v české právní vědě,  

i Svoboda. 36  Na druhé straně Števček, jenž byl předsedou komise pro 

rekodifikaci,37 tvrdí, že smír není rozhodnutím ve věci samé, jelikož procesní 

nárok uplatněný žalobou je konzumován dohodou, která rozhodnutí ve věci samé 

nahradí, a proto se má rozhodovat usnesením. 38  Ministerstvo spravedlnosti 

Slovenské republiky také na svých webových stránkách uvádí, že soud  

o schválení smíru rozhoduje usnesením, neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé, 

nýbrž pouze o schválení hmotněprávní dohody stran uzavřené v rámci soudního 

řízení. 39  Navíc § 398 c. s. p. umožňuje žalobu na obnovu řízení proti 

pravomocnému „usnesení“, kterým byl schválen smír. Jakou formou budou 

soudy rozhodovat, ukáže opět jen praxe. Domnívám se, že s ohledem na 

ustanovení § 398 c. s. p., webové stránky Ministerstva spravedlnosti  Slovenské 

republiky a komentář od Števčeka byly úmysl zákonodárce, aby soudy 

                                                 

35 Dostupná z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280. 

36 K. Svoboda in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 339. 

37 Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Legislat%C3%ADvny-proces.aspx. 

38 M. Stevček in ŠTEVČEK M., FICOVÁ S., BARICOVÁ J. a kol: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 558. 

39 Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-

kodexy/Casto-kladene-otazky-CSP.aspx. 
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rozhodovaly usnesením. Proto lze očekávat, že se soudy budou držet dosavadní 

praxe a rozhodovat o schválení smíru usnesením. 

Civilný sporový poriadok vypustil možnost speciální žaloby o neplatnosti smíru. 

Dle důvodové zprávy byl tento institut nadbytečný, jelikož soud otázku 

kompatibility s platným právem již vyřešil v rozhodnutí, kterým smír schválil,  

a vypuštění institutu posílí právní jistotu.40 Dle Števčeka byl institut přežitkem 

socialistického konceptu, jenž zharmonizoval koncepci uherskou a rakouskou.41  

Otázkou dále je, zda mají strany možnost se odvolat. Obecně se dle § 355 odst. 1  

c. s. p. strany proti rozsudku odvolat mohou, pokud to zákon nevylučuje, přičemž 

dle § 355 odst. 2 c. s. p. se proti usnesení mohou strany odvolat pouze tehdy, 

pokud to zákon připouští. Zákon v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí  

o schválení smíru nic zvláštního nestanoví. To znamená, že pokud by 

rozhodnutím byl rozsudek, strany se odvolat mohou, nicméně pokud je smír 

schválen ve formě usnesení, strany se odvolat nemohou. S ohledem na výše 

uvedený důvod zrušení žaloby pro neplatnost smíru lze dle mého názoru očekávat, 

že si ze stejného důvodu zákonodárce nepřál ani odvolání. To je i dalším 

argumentem pro rozhodování ve formě usnesení. V takovém případě je jediným 

opravným prostředkem obnova řízení. 

Byť civilný sporový poriadok neobsahuje explicitní ustanovení o účincích smíru, 

je doktrinálně nesporné, že právoplatné usnesení o schválení smíru má obdobné 

účinky jako pravomocný rozsudek. Rozdílem dle Števčeka je, že věc není 

pravomocně rozhodnutá, ale pouze dohodnutá. To však platí pouze tehdy, pokud 

připustíme, že smír není rozhodnutím ve věci samé. Důsledkem toho je, že soud 

nepřihlíží na jeho existenci z úřední povinnosti, ale pouze na námitku a v případě 

                                                 

40 Dostupná z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280. 

41 M. Stevček in ŠTEVČEK M., FICOVÁ S., BARICOVÁ J. a kol: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 560. 

Dle uherské koncepce se smír neschvaloval, nýbrž pouze pojímal do protokolu, a proto existovala 

různá řešení domáhání se jeho neplatnosti, zatímco dle rakouské koncepce se smír soudem 

schvaloval, čímž se konstatoval soulad smíru s platným právem, a proto by už jiný soud neměl 

konstatovat jeho rozpor s platným právem, protože by se tím narušoval princip právní jistoty. 
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důvodné námitky nebude řízení zastaveno, ale věc dospěje do zamítavého 

rozsudku.42  

V závislosti na formě rozhodnutí se bude odvíjet i počátek plynutí lhůty pro 

plnění, a tedy datum, kdy nastane vykonatelnost rozhodnutí. Úprava paričních 

lhůt je obdobná jako v českém občanském soudním řádu. 

Vykonatelné rozhodnutí soudu, jež přiznává právo, zavazuje k povinnosti, nebo 

postihuje majetek, je exekučním titulem dle § 45 odst. 1 exek. por. Mezi taková 

rozhodnutí bude spadat i schválení mediační dohody soudem, jakmile nabyde 

vykonatelnosti. Slovenské právo umožňuje od 1. 9. 2005 výkon rozhodnutí 

výlučně soudním exekutorem, s výjimkou rozhodnutí ve věcech mladistvých, 

které byly ponechány v pravomoci soudů. V obchodních věcech soudní výkon 

tudíž není přípustný. 

 

2.2.2 Mediační dohoda ve formě rozhodčího nálezu 43  v rámci 

rozhodčího   řízení s místem řízení na území Slovenské republiky 

Slovenský zákon o rozhodčím řízení upravuje smír v § 39, který kopíruje 

ustanovení čl. 30 vzorového zákona o mezinárodní obchodní arbitráži. Ustanovení 

odst. 1 zní následovně: „Pokud účastníci rozhodčího řízení v jeho průběhu 

uzavřou smír, rozhodčí soud zastaví rozhodčí řízení. Na žádost účastníků 

rozhodčího řízení může rozhodčí soud uzavřený smír zaznamenat formou 

rozhodčíhonálezu o dohodnutých podmínkách.“ Dle mého názoru je tato 

formulace jasnější než v českém zákonu o rozhodčím řízení. Myslím si, že ze 

systematiky ustanovení vyplývá, že rozhodčí soud rozhodující dle slovenského lex 

arbitri zaznamená formou rozhodčího nálezu o dohodnutých podmínkách pouze 

takový smír, jenž byl uzavřen v průběhu rozhodčího řízení, jelikož věta druhá 

navazuje na větu první. Proto by rozhodčí řízení nemělo být vůbec zahájeno v 

případě, že mediační dohoda byla již uzavřena a strany zahajují rozhodčí řízení 

                                                 

42 M. Stevček in ŠTEVČEK M., FICOVÁ S., BARICOVÁ J. a kol: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 561. 

43  Ve slovenském právním řádu dřívější termín rozhodcovský nález změněn na rozhodcovský 

rozsudok. Pro jednotnost se však v rámci celé práce bude i nadále používat termín rozhodčí nález. 
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toliko za účelem obdržení vykonatelného titulu.44 Jak již bylo uvedeno v kapitole 

o českém právním řádu, také zde může docházet k obcházení tohoto pravidla výše 

popsanými způsoby a při odmítnutí pravomoci rozhodcem z výše uvedeného 

důvodu se může narazit na zásadu zákazu odepření spravedlnosti. Více o dané 

problematice viz kapitolu 2.1.2. 

Jak již bylo výše zmíněno, další odlišností od české úpravy je to, že smír se 

schvaluje, nikoliv pojímá do rozhodnutí. Vyplývá to nejen z § 15 slovenského 

zákona o mediaci, ale i z § 45 odst. 2 písm. d) exek. por., který stanoví, že 

vykonatelná rozhodnutí rozhodčích soudů a smírů jimi schválených jsou 

exekučními tituly. To má také za důsledek, že rozhodčí rozsudek schvalující smír 

nemusí být odůvodněn, což také potvrzuje § 34 odst. 2 písm. g) zák. o rozh. k. 

Rozhodce však přesto není zproštěn povinnosti zkoumat soulad s platným 

právem. 

 

2.2.3 Mediační dohoda ve formě slovenského notářského zápisu45 

Mediační dohoda ve formě notářského zápisu se provádí dle § 46 a násl. not. por. 

Dle § 36 odst. 1 not. por. je také notář povinen odmítnout vykonat úkon, pokud je 

zjevné, že odporuje zákonu, obchází zákon nebo se příčí dobrým mravům. 

Notářský zápis je pak exekučním titulem na základě § 45 odst. 2 písm. c) exek. 

por. za předpokladu, že kromě jiných náležitostí obsahuje právní důvod závazku  

i svolení povinné osoby k vykonatelnosti. Výhodou notářského zápisu je, že 

strany mediační dohody nemusí být stranou žádného řízení, aby mohly učinit 

mediační dohodu vykonatelnou. 

 

2.3 Způsoby konverze mediační dohody v Rakousku 

V Rakousku mohly soudy až do 1. května 2011, tedy do účinnosti novely 

implementující Směrnici o mediaci, schválit pouze takový smír, jenž byl uzavřen 

                                                 

44 Rozhodčí nález o dohodnutých podmínkách má dle § 39 odst. 2 stejné účinky jako rozhodčí 

rozsudek ve věci samé. 

45 Ve slovenském jazyce notárska zápisnica. 
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před soudem ve smyslu § 433 z. p. o. Dle § 547 odst. 3 Geo je účelem  

o ustanovení § 430 z. p. o. vyřešení sporu co nejjednodušším způsobem, a proto 

soudy nejsou povinny ani oprávněny schvalovat a přiznávat vykonatelnost 

mimosoudním dohodám. Toto ustanovení zároveň stanoví, že k přiznání 

vykonatelnosti slouží mimosoudní dohodě tzv. notářský akt46 podle § 3 a § 54 n. 

o. Daná situace se mění ustanovením § 433a z. p. o., jež je implementací směrnice 

o mediaci a umožňuje stranám žádat soud o schválení mediační dohody do formy 

tzv. mediačního smíru 47 , ačkoliv byla sjednaná mimosoudně. 48  Co se týče 

mediační dohody ve formě rozhodčího nálezu, rakouská úprava je ještě jasnější 

než slovenská. Ustanovení § 605 z. p. o., jež upravuje smír v rozhodčím řízení, 

výslovně stanoví, že strany mohou žádat zaprotokolování smíru jako 

rozhodcovského smíru nebo vydání rozhodčího nálezu s dohodnutými 

podmínkami pouze tehdy, pokud se usmíří během rozhodčího řízení. 

 

3 Výkon konvertovaných mediačních dohod 

Dosavadní výklad ukázal, že způsob, jakým lze dosáhnout, aby byl obsah 

mediační dohody vykonatelný, zpravidla spočívá v určitém stvrzení subjektem 

vykonávajícím veřejnou moc daného státu, a vykonatelnost proto má sama o sobě 

pouze teritoriální účinky, jinak by narážela na suverenitu jiného státu.49 Pokud by 

jedna ze stran předpokládala, že bude chtít vykonat mediační dohodu v jiném 

nebo v jiných státech, než v jakém byla mediační dohodě přiznána vlastnost přímé 

vykonatelnosti, nelze uvažovat o schválení mediační dohody ve formě soudního 

nebo prétorského smíru soudy z dvou různých států nebo o vydání mediační 

dohody ve formě rozhodčího nálezu ve dvou různých rozhodčích řízeních s místy 

řízení  

                                                 

46 V německém jazyce Notariatsakt. 

47 V německém jazyce Mediationsvergleich. 

48 RECHBERGER, W. H.; FRAUENBERGER, A.; FUCIK, R. a kol: Kommentar zur ZPO. Wien: 

Verlag Österreich, 2014, s. 1358. 

49  M. Haťapka in LYSINA, P.; ĎURIŠ, M.; HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo 

súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 392. 
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v různých státech, jelikož by docházelo k porušování zásady věci rozhodnuté,50 

popř. věci dohodnuté v případě slovenského soudního smíru. Řešením by mohlo 

být provedení mediační dohody do notářského zápisu ve všech státech, kde by 

výkon rozhodnutí mohl přicházet v úvahu. Je však náročné a někdy i nemožné 

předem vědět, kde všude bude mít povinná strana svá aktiva.  

V případě, že strana chce vykonat mediační dohodu v jiném státě nebo státech, 

než ve kterém jí byla přiznána vykonatelnost, musí být daný exekuční titul, popř. 

titul pro soudní výkon uznán na základě předpisů mezinárodního civilního práva 

procesního daného jiného státu. To je problematika nejen práva vnitrostátního, ale 

je ovlivněna mezinárodními multilaterálními i bilaterálními smlouvami a právem 

evropským. Mezinárodní civilní právo procesní používá termíny uznání a výkon, 

přičemž uznáním se danému aktu přiznávají tytéž účinky jako aktu tuzemskému 

a výkonem se už rozumí samotné přinucení povinné osoby k plnění povinnosti. 

Výkon tedy samozřejmě předpokládá uznání, jelikož nařízením výkonu se přihlíží 

k aktu, jako by šlo o akt tuzemský.51 Podmínky pro uznání a výkon mediační 

dohody ve vykonatelné podobě se liší za prvé v závislosti na tom, ve kterém státu 

jí byla přiznána vlastnost vykonatelnosti a ve kterém státu má být vykonána, a za 

druhé na tom, jakým způsobem nabyla mediační dohoda vykonatelnosti.  

Účelem této kapitoly je analýza výkonu cizích mediačních dohod konvertovaných 

do soudních či prétorských smírů, do notářských zápisů, popř. veřejných listin  

a do rozhodčích nálezů. Tato kapitola se nezabývá výkonem nekonvertovaných 

mediačních dohod, jelikož i v případě, že by zahraniční vnitrostátní právní úprava 

obsahovala přímou vykonatelnost mediačních dohod a v zemi původu by tak byla 

tato dohoda vykonatelná bez dalšího, nebylo by možné takovou cizí dohodu, která 

je pouhým soukromoprávním ujednáním, bez dalšího uznat a vykonat na území 

České republiky.52  

                                                 

50 Srov. § 159a odst. 4 OSŘ ve spojení s § 167 odst. 2 OSŘ, § 99 odst. 3 OSŘ a § 28 odst. 2 ZRŘ. 

51 K. Růžička in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: Mezinárodní právo 

soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 375. 

52 PAUKNEROVÁ, M.; PFEIFFER, M: Mezinárodní mediace a české právo. Právní rozhledy 

1/2013, s. 21. 
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Jelikož problematika uznání a výkonu cizích aktů je obsažena v mnoha 

pramenech, je potřeba si uvědomit jejich právní sílu. K tomu napomáhá 

ustanovení § 2 z. m. p. s., jež stanoví, že se zákon o mezinárodním právu 

soukromém použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, 

kterými je Česká republika vázána, a přímo použitelných ustanovení práva 

Evropské unie. Přednost mezinárodních smluv a práva Evropské unie před 

zákonem lze ovšem implikovat i z ústavního pořádku České republiky 53  

a judikatury Soudního dvora Evropské unie 54  a českého ústavního soudu. 55 

Slovenské mezinárodní právo soukromé je obsaženo ve slovenském zákoně  

o mezinárodním právu soukromém a procesním, tedy v zákoně, jenž byl přijat  

v Československé socialistické republice a do vstupu v účinnost nového zákona  

o mezinárodním právu soukromém dne 1. 1. 2014 byl účinný, samozřejmě  

s novelizacemi, i v České republice. Podobně jako český zákon o mezinárodním 

právu soukromém i ten slovenský potvrzuje v § 2 přednost mezinárodních smluv 

před zákonem.56  Přestože slovenský zákon o mezinárodním právu soukromém  

a procesním výslovně nezmiňuje přednost právních předpisů EU, nezpůsobuje to 

problém, jelikož je tato přednost zakotvena přímo v čl. 7 odst. 2 Ústavy SR, stejně 

jako přednost mezinárodních smluv v čl. 7 odst. 5 Ústavy SR. Přednost 

evropského práva před mezinárodními smlouvami mezi členskými státy Evropské 

unie stanoví čl. 69 nařízení Brusel I bis, dle něhož toto nařízení nahrazuje mezi 

členskými státy úmluvy upravující stejné věci, na které se vztahuje toto nařízení. 

Kapitola se postupně člení na podkapitoly dle právní síly pramenů na výkon 

mediačních dohod podle práva Evropské unie (3.1), podle mezinárodních smluv 

(3.2) a podle vnitrostátního mezinárodního práva procesního (3.3). 

 

                                                 

53 Ustanovení čl. 10 Ústavy ČR. 

54 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 15.7.1964, věc C-6/64 Flamingo Costa proti E. N. 

E. L. (1964). 

55 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04; nález Ústavního 

soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08 nebo nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, 

sp. zn. Pl. ÚS 5/12. 

56 Slovenský ZMPSP navíc stanoví i přednost prováděcích zákonů k mezinárodním smlouvám 

před ZMPSP. To však dle mého názoru platí i v České republice na základě speciality. 
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3.1 Výkon mediačních dohod mezi členskými státy Evropské unie 

K řádnému fungování vnitřního trhu Evropské unie je zapotřebí účinného přístupu 

k spravedlnosti, k čemuž by měl pomoct nejen přístup k soudním ale  

i k mimosoudním řešením sporů. Proto kromě již zmíněné směrnice o mediaci 

přijaly orgány Evropské unie v rámci udržování a rozvíjení společného prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva řadu dalších významných aktů v oblasti justiční 

spolupráce v občanských věcech ve smyslu čl. 81 Smlouvy o fungování Evropské 

unie.57 Tyto akty se týkají mimo jiné i výkonu soudních smírů a veřejných listin, 

v nichž, jak bylo popsáno v kapitole 2, mohou být obsaženy i mediační dohody. 

Práce zkoumá a porovnává úpravu výkonu mediačních dohod ve formě soudních 

smírů a veřejných listin podle nařízení Brusel I, popř. nařízení Brusel I bis 

(3.1.1)58 a  nařízení o nesporných nárocích (3.1.2). Tato kapitola se nezmiňuje 

o výkonu mediačních dohod ve formě rozhodcovského smíru, resp. rozhodčího 

nálezu s dohodnutými podmínkami, jelikož právní úprava Evropské unie 

neobsahuje speciální pravidla v této oblasti.59 

 

3.1.1 Soudní smíry a veřejné listiny v nařízení Brusel I (bis) 

V roce 2000 bylo přijato nařízení Brusel I, které nahradilo Bruselskou úmluvu  

z roku 1968,60 jež byla mezinárodní multilaterální smlouvou. V roce 2012 bylo 

nařízení Brusel I nahrazeno nařízením Brusel I bis, které obsahuje určité novely.61 

                                                 

57 Srov. směrnice o mediaci, recitál 1 - 5; Nařízení Brusel I bis, recitál 3, 5; Nařízení o nesporných 

nárocích, recitál 1. 

58 Nařízení Brusel II je z předmětu práce vyloučeno, jelikož do jeho působnosti nespadají obchodní 

věci. 

59 Dle čl. 1 odst. 2 písm. b) Nařízení Brusel I bis a dle čl. 2 odst. 2 písm. d) Nařízení o nesporných 

nárocích se tyto nařízení nevztahují na rozhodčí řízení. 

60 Bruselská úmluva nadále zůstává použitelná pro území členských států, které spadají do oblasti 

působnosti uvedené úmluvy a které jsou z tohoto nařízení vyloučeny v souladu s článkem 355 

Smlouvy o fungování Evropské unie. 

61 PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 

2013, s. 89 - 91. 
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Nařízení Brusel I bis se aplikuje na všechny členské státy Evropské unie včetně 

Velké Británie a Irska,62 s výjimkou  Dánska.63 

Nařízení Brusel I bis upravuje výkon soudních smírů a veřejných listin, a to 

specificky ve vztahu k soudním rozhodnutím. Evropský soudní dvůr dokonce 

rozhodl, že soudní smír na rozdíl od rozsudku pro uznání nespadá pod definici 

soudního rozhodnutí ve smyslu Bruselské úmluvy,64 dnes v čl. 2 písm. a) nařízení 

Brusel I bis. V některých jurisdikcích je těžké najít hranici mezi rozsudkem pro 

uznání a soudním smírem. Evropský soudní dvůr ji vymezil tak, že aby se akt 

soudu považoval za rozsudek, musí rozhodnutí vycházet od soudního orgánu 

rozhodujícího vlastní pravomoci o sporu mezi stranami,65 zatímco soudní smír je 

v zásadě smluvní v tom, že jeho obsah závisí v první řadě na úmyslu stran.66 

Podle starého nařízení Brusel I nebylo jasné, jaké smíry pod působnost nařízení 

spadají, a to zejména kvůli odlišnosti různých jazykových znění. Kupříkladu 

česká a anglická verze vyžadovaly, aby byl smír schválen soudem v průběhu 

řízení, zatímco německá a francouzská, aby byl smír uzavřen před soudem  

v průběhu řízení.67 Za prvé nebylo jasné, zda musí být smír schválen soudem, 

nebo stačí jeho prosté uzavření před soudem, a za druhé se nabízela otázka, zda 

vůbec může dle českého a anglického znění být schválen i smír prétorský. 

Soudní smír je dnes definován v čl. 2 písm. b) nařízení Brusel I bis jako smír 

„který schválil soud členského státu nebo který byl uzavřen před soudem 

                                                 

62 Nařízení Brusel I bis, recitál 40. 

63 Nařízení Brusel I bis, recitál 41. 

64 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. 6. 1994, věc C-414/92 Solo Kleinmotoren 

GmbH proti Emilio Boch (1994) ECR I-02237, bod 25. 

65 „...(T)he decision must emanate from a judicial body ... deciding on its own authority on the 

issues between the parties.“ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. 6. 1994, věc C-

414/92 Solo Kleinmotoren GmbH proti Emilio Boch (1994) ECR I-02237, bod 17. 

66 „Settlements in court are essentially contractual in that their terms depend first and foremost on 

the parties' intention,...“ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 2. 6. 1994, věc C-414/92 

Solo Kleinmotoren GmbH proti Emilio Boch (1994) ECR I-02237, bod 18. 

67  V českém znění byl smír definován jako „(s)mír, který schválil soud členského státu  

v průběhu řízení", stejně jako v anglickém: „(a) settlement which has been approved by a court in 

the course of proceedings.“ Německé znění však smír definovalo jako „(v)ergleiche, die vor 

einem Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen. werden“ stejně jako francouzské: „Les 

transactions conclues devant le juge au cours d'un procès.“ Ustanovení čl. 58 Nařízení Brusel I. 
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členského státu v průběhu řízení“ a toto znění se shoduje i s anglickou, německou 

či francouzskou verzi. V promítnutí do terminologie české právní vědy to 

znamená, že pojem soudní smír68 v nařízení Brusel I bis zahrnuje jak soudní, tak  

i prétorský smír dle českého práva. Mediační dohodu schválenou soudem lze tedy 

zahrnout pod pojem soudní smír ve smyslu nařízení Brusel I bis, ať již byla 

uzavřena během řízení ve věci samé, nebo nikoliv.69  

Veřejná listina70 se také vykládá v právu Evropské unie autonomně a je pro účely 

nařízení Brusel I bis definována v čl. 2 písm. c), dle kterého se jí „rozumí 

písemnost, která byla formálně vyhotovena nebo registrována jako veřejná listina 

v členském státě původu a jejíž pravost: i) se vztahuje jak na podpis, tak i na 

obsah listiny a ii) byla ověřena orgánem veřejné moci nebo jiným k tomu 

zmocněným orgánem.“ Pod takovou definici určitě patří i notářské zápisy se 

svolením k vykonatelnosti,71 takže i takové, jež sepisují mediační dohodu. Dle 

mého názoru tam však také mohou patřit v minulosti vydávané exekutorské 

zápisy se svolením k vykonatelnosti. Zajímavé je, že tyto veřejné listiny musí být 

vykonány i ve státech, jejichž právní řády veřejné listiny neznají, např. Velká 

Británie nebo Irsko.72 

Pravidla pro výkon soudních smírů a veřejných listin jsou upraveny v čl. 58 - 60 

nařízení Brusel I, dle nichž jsou soudní smíry i veřejné listiny, které jsou 

vykonatelné v členském státě původu, vykonatelné i v jiných členských státech 

bez požadavku zvláštního řízení o prohlášení vykonatelnosti, tzv. exequatury. 

Zrušení tohoto požadavku a zavedení přímé vykonatelnosti je jednou  

                                                 

68  V anglickém jazyce court settlement, v německém jazyce gerechtlicher Vergleich, ve 

slovenském jazyce súdny zmier. 

69 MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.: Brussels I bis Regulation. Commetary.: Köln: Otto Schmidt, 

2016, s. 100. 

70  Ve francouzském jazyce acte authentique, v a anglickém jazyce authentic instrument,  

v německém jazyce öffentliche Urkunde. 

71 Lacko, P.: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie). Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2016, s. 245 

72 MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.: Brussels I bis Regulation. Commetary.: Köln: Otto Schmidt, 

2016, s. 801. 
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z významných změn, kterou zavedlo nařízení Brusel I bis.73 Důležité v tomto 

ohledu je správně aplikovat přechodná ustanovení, a sice čl. 66 nařízení Brusel 

I bis, dle kterého se toto nařízení použije na veřejné listiny formálně vyhotovené 

nebo registrované a na soudní smíry schválené či uzavřené ke dni 10. ledna 2015 

nebo po něm, přičemž pro ostatní, tedy starší soudní smíry a veřejné listiny, se 

použije staré nařízení Brusel I, které ještě vyžaduje zvláštní řízení o prohlášení 

vykonatelnosti ve státu, kde má být soudní smír nebo veřejná listina vykonána. 

Tímto řízením se provádí kontrola formálních a obsahových náležitostí, přičemž 

podmínky uznání se v tomto stádiu nezkoumají.74  V obou případech lze tedy 

důvod pro odepření namítnout teprve v rámci samotného výkonu. Jediným 

možným důvodem pro odepření výkonu soudního smíru nebo veřejné listiny je 

přitom dle čl. 58 nařízení Brusel I bis zjevný rozpor s veřejným pořádkem 

dožádaného státu, který navíc musí být vykládán restriktivně.75 V již zmíněném 

rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-414/92 ESD bylo řečeno, že 

výkon soudních smírů nelze odepřít z důvodů, pro které lze odepřít výkon 

soudních rozhodnutí. 

Jak vyplývá ze samotných výše zmíněných ustanovení, výkon soudních smírů  

a veřejných listin podle nařízení Brusel I bis je postaven na principu partikulární 

aplikace, což znamená, že se aplikuje pouze na uznání a výkon soudních smírů  

a veřejných listin pocházejících z členských států, nikoliv soudů třetích zemí.76 

Nic však nebrání výkonu soudního smíru nebo veřejné listiny proti osobě, jež 

nemá bydliště v některém členském státě.77  Dle Pauknerové lze de lege ferenda 

jen obtížně uvažovat o univerzální aplikaci Bruselu I bis zejména s ohledem na 

požadavek vzájemnosti a na to, že možnost odepřít uznání a výkon na základě 

                                                 

73 PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 

2013, s. 123. 

74 M. Haťapka in LYSINA, P.; ĎURIŠ M.; HAŤAPKA M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 

2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 418. 

75 MAGNUS, U.; MANKOWSKI, P.: Brussels I bis Regulation. Commetary.: Köln: Otto Schmidt, 

2016, s. 988. 

76  Viz ve vztahu k soudním rozhodnutím PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo 

soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, s. 78. Dané se však bezpochyby na základě výše 

zmíněných ustanovení aplikuje i ve vztahu k soudním smírům a veřejným listinám.  

77 Nařízení Brusel I bis, recitál 27. 



 

  

27 

výhrady veřejného pořádku by v budoucnu mohla mezi členskými státy být 

vypuštěna.78 

Samotný postup výkonu dle nového nařízení Brusel I bis spočívá v tom, že 

příslušný orgán nebo soud členského státu původu vydá na žádost kterékoli 

dotčené strany osvědčení dle čl. 60. Následně osvědčený soudní smír, popř. 

veřejná listina se přímo vykoná dle práva státu, kde má být vykonán, popř. 

vykonána, přičemž není potřeba zvláštního řízení o vykonatelnosti. Pokud se 

aplikuje staré nařízení Brusel I, zvláštní řízení prohlášení o vykonatelnosti se 

provede dle práva státu výkonu. V České republice ho upravuje ustanovení  

§ 17 - 19 z. m. p. s. a ve Slovenské republice ustanovení § 68a - § 68h  

z. m. p. s. p. 

Bez ohledu na to, která verze nařízení se aplikuje, pokud je výkon soudního 

smíru, popř. veřejné listiny shledán v České republice, lze žádat soudní výkon dle 

§ 274 odst. 1 písm. h) o. s. ř.79 Co se týče výkonu v režimu exekučního řádu, dle 

ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) exek. řádu nelze v případě cizího rozhodnutí80 

podat exekuční návrh, přičemž to neplatí v případě cizího rozhodnutí, o kterém 

bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání. Jestliže se 

použije staré nařízení Brusel I, bude bezpochyby cizí soudní smír, popř. veřejná 

listina po prohlášení vykonatelnosti exekučním titulem dle § 40 odst. 1 písm. f) 

exek. řádu. Zdá se však, že v případě, že se aplikuje nové nařízení Brusel I bis, 

nelze žádat exekuci v režimu exekučního řádu, ledaže byl cizí akt fakultativně 

schválen ve zvláštním řízení o uznání (viz kapitolu 3.3.1). Podle Břicháčka  

i Jirmanové je však třeba za ekvivalent cizího rozhodnutí prohlášeného za 

vykonatelné považovat taková cizí rozhodnutí, která jsou považována za 

automaticky vykonatelná bez nutnosti prohlášení vykonatelnosti, a proto lze 

                                                 

78 PAUKNEROVÁ M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 

2013, s. 84 - 85. 

79 J. Levý in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář.  

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013., s. 962. 

80  Cizím rozhodnutím se zde rozumí i soudní smír a veřejné listiny. Viz M. Jirmanová in 

KASÍKOVÁ, M. a kol.: Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 222. 
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exekuční návrh přímo podat i v případě, že se jedná o cizí rozhodnutí, která se 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie uznávají bez zvláštního řízení.81   

Mají-li být soudní smír nebo veřejná listina vykonány na Slovensku, budou 

vykonatelné na základě § 45 odst. 2 písm. b) exek. por. jako cizí exekuční titul. 

Jak již bylo výše zmíněno, soudní výkon v obchodních věcech na Slovensku 

nepřichází v úvahu a to platí i ve vztahu k cizím vykonatelným aktům. 

 

3.1.2 Soudní smíry a veřejné listiny v nařízení o nesporných nárocích 

V rámci naplňování cíle udržovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva 

k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech přijala v roce 2004 Evropská unie nařízení o nesporných nárocích, které 

zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.82 Nařízení se dle čl. 3 odst. 1 

vztahuje kromě rozhodnutí i na soudní smíry a veřejné listiny o nesporných 

nárocích, přičemž se nárok považuje za nesporný mimo jiné v případě, že dlužník 

s ním výslovně souhlasil prostřednictvím smíru, který schválil soud nebo který byl 

uzavřen před soudem v průběhu řízení anebo pokud jej dlužník výslovně uznal  

v úřední listině. Stejně jako nařízení Brusel I bis, i nařízení o nesporných nárocích 

upravuje soudní smíry a veřejné listiny odděleně od soudních rozhodnutí.83 Z čl. 

24 odst. 1 vyplývá, že pod pojem soudní smír lze také zahrnout smír prétorský. 

Zde se může nabízet otázka, v jakých případech se bude výkon řídit nařízením 

Brusel I bis a v jakých zase nařízením o nesporných nárocích. Odpovědí je, že 

věřitel si může zvolit, zda využije postup dle nařízení o nesporných nárocích, dle 

                                                 

81 T. Břicháček in BŘÍZA, P.; BŘICHÁČEK, T.; FIŠEROVÁ, Z. a kol.: Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 127; M. Jirmanová in KASÍKOVÁ, M. 

a kol.: Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 223. 

82 Nařízení o nesporných nárocích, recitál 4. 

83 Česká verze Nařízení o nesporných nárocích používá namísto výrazu veřejné listiny úřední 

listiny. Nicméně anglická, německá i slovenská verze používá stejný výraz jako v nařízení Brusel I 

bis, a sice authentic instrumente, öffentliche Urkunde, verejná listina. Tento výraz je definován v 

čl. 5 odst. 3 a definice je velmi podobná definici veřejné listiny v Brusel I bis, a proto jí v oblasti 

obchodního práva lze přikládat stejný význam. Odchylku tvoří ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. b), 

jež zahrnuje pod pojem úřední listina také ujednání o vyživovací povinnosti uzavřené se správními 

orgány nebo jimi ověřené. Právě toto může dle mého názoru být důvod rozdílného překladu. To 

však pro účely této práce věnující se obchodnímu práva nemá žádný význam. 
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nařízení Brusel I nebo dle jiných nástrojů Evropské unie.84 Postup dle nařízení  

o nesporných nárocích měl původně dvě výhody, a to přímou vykonatelnost bez 

požadavku exequatury a neexistenci žádných důvodů pro odepření uznání.85 První 

zmíněnou výhodu eliminovalo nařízení Brusel I bis, které zrušilo požadavek 

prohlášení o vykonatelnosti. Výhoda neexistence důvodů pro odepření uznání 

však stále existuje. Výkon mediační dohody ve formě soudního smíru či veřejné 

listiny dle nařízení o nesporných nárocích tedy nelze odepřít ani pro rozpor  

s veřejným pořádkem. Toto nařízení tedy zavádí pravé uznání ex lege.86 

Samotná pravidla pro výkon soudních smírů a veřejných listin obsahuje čl. 24 

odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o nesporných nárocích, dle nichž je vykonatelný 

soudní smír nebo veřejná listina na žádost oprávněného potvrzen jako evropský 

exekuční titul soudem, který ho schválil nebo vydal.87 Evropský exekuční titul je 

dle čl. 24 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 vykonatelný ve všech členských státech bez 

požadavku prohlášení o vykonatelnosti a bez možnosti podat protest, popř. odpor. 

Pro režimy výkonu, popř. exekuce dle občanského soudního řádu, popř. 

exekučního řádu platí to samé, co bylo zmíněno ve vztahu k nařízení Brusel I bis. 

 

3.2 Výkon mediačních dohod dle mezinárodních smluv 

Jak již bylo naznačeno, výkon mediačních dohod se řídí mezinárodními 

smlouvami, pokud nepřipadá v úvahu aplikace evropských nařízení. To v praxi 

většinou znamená, že se buď jedná o soudní smír nebo veřejnou listinu 

pocházející z jiného než členského státu Evropské unie nebo předmět nespadá pod 

působnost evropských nařízení nebo se jedná o rozhodčí nález. Tato podkapitola 

se dělí na základě způsobu, jakým byla mediační dohoda učiněna vykonatelnou, 

                                                 

84 Nařízení o nesporných nárocích, Recitál 20. 

85 PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 

2013, s. 234. 

86 PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání. Praha: C. H. Beck 

2013, s. 235. 

87 Řízení dle § 353 OSŘ. 
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na výkon mediační dohody ve formě soudního smíru (3.2.1), notářského zápisu 

(3.2.2) a rozhodčího nálezu (3.2.3). 

 

3.2.1 Cizí soudní smír v mezinárodních smlouvách  

Problematika uznání a výkonu cizího soudního smíru bývá upravena jak v 

bilaterálních, tak v multilaterálních smlouvách. Co se týče bilaterálních smluv, 

většinou jde o smlouvy o právní pomoci upravující více problematik kromě 

uznání a výkonu a většina z nich byla uzavřena ještě Československou 

socialistickou republikou. Z toho vyplývá, že mnoho z těchto smluv stanoví stejná 

pravidla pro Českou republiku a Slovensko ve vztahu k jiným státům. Bilaterální 

smlouvy uzavřené mezi členskými státy Evropské unie se nepoužijí na věci, které 

upravuje nařízení Brusel I bis,88 tedy kromě jiného i na uznání a výkon soudních 

smírů v obchodních věcech. Relevantní jsou tedy pouze ty bilaterální dohody, 

jejichž stranou je stát, jenž není členským státem Evropské unie. Pro příklad může 

být uvedena smlouva uzavřená mezi Československou socialistickou republikou  

a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních 

vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních,89 která je dnes účinná jak 

mezi Českou republikou a Ruskem, tak mezi Slovenskem a Ruskem a stejně tak 

vůči některým bývalým státům Svazu sovětských socialistických republik, jako 

jsou Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko.90  Dle čl. 54 odst. 1 písm. a) této smlouvy 

se kromě jiného uznávají a vykonávají soudem druhé smluvní strany schválené 

smíry v majetkových věcech. Ustanovení čl. 55 a násl. stanoví postup a způsoby 

výkonu. Pro velký počet bilaterálních smluv by byl jejich bližší rozbor nad rámec 

této práce.  

V oblasti uznání a výkonu cizích soudních smírů, popř. soudních rozhodnutí 

neexistuje mezinárodně rozšířená multilaterální úmluva, jež by byla obdobná 

                                                 

88 Nařízení Brusel I bis, čl. 69. 

89  Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 95/1983 Sb. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb20-83.pdf. 

90 Dostupné z: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodne-

pravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%

20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx. 
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Newyorské úmluvě v oblasti uznání a výkonů cizích rozhodčích nálezů, o níž 

bude řeč později. Její zatím ne příliš rozšířenou obdobou má být Haagská úmluva 

o dohodách o volbě soudu z roku 2005. Tuto úmluvu ratifikovaly doposud pouze 

Evropská unie, 91  Mexiko, Singapur, přičemž Ukrajina a USA ji zatím pouze 

podepsaly. 92  Jak již plyne ze samotného názvu, Haagská úmluva  

o dohodách o volbě soudu se vztahuje pouze na ta soudní rozhodnutí, kde byla 

pravomoc soudu daná prorogační dohodou.93 Navíc je z aplikace dle čl. 2 odst. 2 

vyloučena celá řada věcí jako například věci insolvenčního práva, soutěžního 

práva, přepravního práva, práva duševního vlastnictví či pojišťovnictví. 

Pro tuto práci je důležité, že Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu zaručuje 

nejen příslušnost soudů států, jež byly zvoleny stranami, ale také uznání a výkon 

rozsudků z těchto věcí vydané soudem smluvního státu v jiném smluvním státu. 

Úmluva přitom odlišuje soudní smír94 od rozhodnutí, a proto výslovně v čl. 12 

stanovuje, že soudní smíry, které soud smluvního státu, určený ve výlučné dohodě 

o volbě soudu smluvního státu, schválil, nebo které byly uzavřeny před daným 

soudem v průběhu řízení a které jsou ve státě původu vykonatelné, stejně jako 

soudní rozhodnutí, se vykonávají za stejných podmínek jako soudní rozhodnutí.  

Z daného vyplývá, že soudní smír je definován stejně jako v nařízení Brusel I bis  

a v nařízení o nesporných nárocích, a proto pod soudní smír v úmluvě spadá  

i smír, který je v české právní terminologii označován jako prétorský. Na rozdíl 

od zmíněných evropských nařízení Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu 

neupravuje výkon veřejných listin. 

Dle čl. 8 Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu může být uznání a výkon 

soudních smírů odepřen pouze z důvodů pro odepření stanovených v ustanovení 

                                                 

91 Teprve 11.7.2015. Vázány touto úmluvou jsou všechny členské státy Evropské unie kromě 

Dánska. 

92  Ke dni 14.1.2017. Dostupné na: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-

table/?cid=98. 

93 Haagská konference však pracuje na další úmluvě, jejíž působnost by byla dána na všechna 

rozhodnutí, včetně soudních smírů bez ohledu na to, zda je pravomoc soudů dána dohodou stran, 

nebo nikoliv. Viz http://www.doj.gov.hk/eng/public/pdf/2016/consultation_ild.pdf. 

94  Na rozdíl od anglického termínu court settlement v evropské legislativě, Haagská úmluva  

o dohodách o volbě soudu používá termín judicial settlement. Nicméně ve francouzském jazyce se 

používá stejný termín jako v evropských právních předpisech, a to transactions judiciaires. 
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čl. 9, přičemž se v žádném případě nepřezkoumává ve věci samé. Mezi důvody 

pro odepření patří například to, že dohoda o volbě soudu byla podle práva státu 

zvoleného soudu neplatná, některá ze stran nebyla způsobilá k uzavření dohody  

o volbě soudu, podání, na jehož základě bylo zahájeno řízení, nebylo řádně 

doručeno, soudního rozhodnutí bylo dosaženo podvodem procesní povahy, uznání 

nebo výkon jsou zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem dožádaného státu, 

rozhodnutí je v rozporu s rozhodnutím vydaným v dožádaném státě ve sporu mezi 

týmiž stranami nebo s rozhodnutím v jiném státě, pokud splňuje podmínky pro 

jeho uznání v dožádaném státě. Jelikož Haagská úmluva stanoví pouze podmínky 

pro uznání a výkon, nikoliv postup uznání a výkon, použije se na postup na 

základě čl. 14 národní úprava. V případě, že se jedná o uznání a výkon v České 

republice, použije se postup dle zákona o mezinárodním právu soukromém,  

v případě výkonu na Slovensku zase slovenský zákon o mezinárodním právu 

soukromém a procesním, o nichž bude řeč v kapitolách 3.3.1 a 3.3.2.95  

Důvodem, který odrazuje státy od přistoupení k úmluvě, je zřejmě jejich nedůvěra 

k soudům jiných států. Dle mého názoru tato nedůvěra neexistuje v případě 

soudního smíru, který je stranami uzavřen dobrovolně a který by stejně tak byl 

uzavřen i v jiných právních systémech. Problémem však je, že ustanovení  

o soudním smíru je jen malou součástí úmluvy upravující zejména pravé soudní 

rozhodnutí ve věci samé. 

Významnou úmluvou je bezesporu Luganská úmluva z roku 2007, která nahrazuje 

starou Luganskou úmluvu z roku 1988.96 Luganská úmluva usiluje o vytvoření 

obdobného režimu mezi členskými státy Evropské unie a státy Evropského 

sdružení volného obchodu, jako vytváří nařízení Brusel I mezi členskými státy 

Evropské unie. Smluvními stranami Luganské úmluvy jsou Evropská unie, Island, 

Norsko, Švýcarsko a i Dánsko, které se neúčastní přijímání nařízení Brusel I, 

popř. nařízení Brusel I bis, a proto pro ně nejsou závazná. 97  Režim výkonu 

soudních smírů v Luganské úmluvě je totožný s režimem ve starém nařízení 

                                                 

95  M. Haťapka in LYSINA,, P.; ĎURIŠ, M.; HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo 

súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 411 - 412. 

96 Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Al16029. 

97 Nařízení Brusel I bis, recitál 41. 
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Brusel I, takže ve státu výkonu se dle čl. 58 Luganské úmluvy vyžaduje zvláštní 

řízení o prohlášení vykonatelnosti. V tomto se dle čl. 41 Luganské úmluvy 

zkoumají pouze formální náležitosti dle čl. 53, přičemž důvody pro odepření 

výkonu dle čl. 34 Luganské úmluvy se zkoumají až v samotném řízení o výkonu. 

Důvody pro odepření jsou zjevný rozpor s veřejným pořádkem, konkrétní případ 

nedodržení práva na spravedlivý proces a neslučitelnost s rozhodnutím vydaným 

mezi týmiž stranami ve státě výkonu nebo v jiném státu, pokud splňuje podmínky 

pro výkon ve státě výkonu. Přezkum ve věci samé je dle čl. 45 odst. 2 zakázán. 

Kromě výše zmíněných multilaterálních smluv je na místě zmínit, že některé 

mezinárodní smlouvy, které přímo upravují hmotněprávní postavení účastníků 

mezinárodního obchodu, rovněž obsahují speciální pravidla uznání a výkonu 

cizích rozhodnutí v těchto věcech. Jedná se např. o COTIF98 nebo CMR.99 

 

3.2.2 Cizí notářský zápis v mezinárodních smlouvách 

Na rozdíl od soudních rozhodnutí a soudních smírů neupravuje většina 

bilaterálních smluv o právní pomoci výkon notářských zápisů.100 Jako výjimku lze 

uvést kupříkladu smlouvu o právní pomoci mezi Českou republikou a Francií101 

nebo smlouvu o právní pomoci mezi Českou republikou a Uzbekistánem. 102  

V otázce výkonu se však dle smlouvy o právní pomoci s Francií nebude 

postupovat vzhledem na přednost evropského práva.103  

Stejně tak neexistuje multilaterální smlouva obdobná Newyorské úmluvě v oblasti 

rozhodčích nálezů nebo Haagské úmluvě v oblasti soudních rozhodnutí, jež by 

                                                 

98 Ustanovení čl. 18 odst. 1 COTIF. 

99 Ustanovení čl. 31 odst. 3 CMR. 

100 CHLEBCOVÁ, R.: Veřejná listina. Server Masarykovy Univerzity [online]. [cit. 2017-05-01]. 

Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/praf/js09/mps/web/pages/06.html#id10. 

101  Část V. vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 83/1985 Sb., o Smlouvě mezi vládou 

Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání  

a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních. 

102  Ustanovení čl. 50 Smlouvy č. 133/2003 Sb. m. s. mezi Českou republikou a Republikou 

Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech. 

103 Ustanovení čl. 69 Nařízení Brusel I bis. 
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zavazovala státy k výkonu cizích notářských zápisů. Na druhé straně nutno 

podotknout, že výše zmíněná Luganská úprava upravuje kromě výkonu soudních  

smírů obdobně i výkon veřejných listin na základě čl. 57 ve vztahu ke zmíněným 

signatářským zemím.  

Otázka výkonu cizích notářských zápisů ze zemí, jež nejsou členskými státy 

Evropské unie, smluvními stranami Luganské úmluvy nebo stranami jiné 

mezinárodní smlouvy, jež by upravovala danou problematiku, zůstává pouze  

v režimu vnitrostátního práva, tedy v České republice v režimu zákona  

o mezinárodním právu soukromém a na Slovensku v režimu zákona  

o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

 

3.2.3 Cizí rozhodčí nález v mezinárodních smlouvách 

Oblíbenost rozhodčího řízení plyne mimo jiné z toho, že rozhodčí nález je 

mezinárodně snadněji vykonatelný než soudní rozhodnutí, a to právě díky 

existenci Newyorské úmluvy z roku 1958, jež má k dnešnímu dni 157 smluvních 

stran.104  Stěžejním ustanovením je čl. III, dle něhož každý smluvní stát uzná 

rozhodčí nález za závazný a povolí jeho výkon, přičemž nemohou být stanoveny 

podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní poplatky než pro uznání a výkon 

místních rozhodčích nálezů. Jak lze vyčíst z výše uvedeného, tak Newyorská 

úmluva stanoví tzv. univerzální aplikovatelnost, tedy smluvní státy mají povinnost 

uznat a vykonat každý cizí rozhodčí nález bez ohledu na to, zda pochází ze 

smluvního státu, nebo nikoliv. To však neplatí pro státy, jež podaly výhradu písm. 

a), která znamená, že se uznání a výkon vztahuje jen ve vztahu k rozhodčím 

nálezům pocházejícím z jiného smluvního státu. Česká republika i Slovensko patří 

mezi státy, které tuto výhradu podaly. Kromě toho podaly i výhradu písm. b), 

v důsledku čehož jsou vázané uznat a vykonat cizí rozhodčí nálezy  

i z nesmluvních států v rozsahu vzájemnosti.105 

                                                 

104 Údaj ze dne 16.5.2017. Dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. 

105 Dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. 
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Samozřejmě i Newyorská úmluva stanoví podmínky, za nichž může být uznání 

nebo výkon odepřen. Tyto podmínky se dělí na ty, které musí strana prokázat,  

a na ty, u nichž postačí, pokud jejich naplnění zjistí orgán státu výkonu. Mezi 

důvody umožňující odepření výkonu, jejichž existenci musí strana prokázat, patří 

dle čl. V odst. 1 nezpůsobilost stran k jednání, neplatnost rozhodčí smlouvy, 

nedodržení řádného procesního postupu, neexistence rozhodčí smlouvy, nesoulad 

složení rozhodčího soudu s ujednáním stran nebo se zákony státu, nezávaznost 

rozhodčího nálezu nebo jeho zrušení či odložení. Dle čl. V odst. 2 může dále 

orgán státu výkonu odepřít uznání nebo výkon rozhodčího nálezu, pokud zjistí, že 

předmět sporu nemůže být předmětem rozhodčího řízení nebo uznání nebo výkon 

rozhodčího nálezu by byly v rozporu s veřejným pořádkem. 

S ohledem na rozhodčí řízení je zajímavé, že si strany mohou jednoduše zvolit,  

z jakého státu bude rozhodčí nález pocházet, a to právě určením místa rozhodčího 

řízení v rozhodčí smlouvě 106  bez ohledu na to, kde se fakticky místo líčení 

nachází. 107  S ohledem na výše uvedené bude tedy rozhodčí nález přímo 

vykonatelný ve státě, kde se toto místo nachází. V případě sporné otázky, která 

byla předmětem diskuse v kapitole 2.1.2, zda rozhodčí soud v České republice 

může ve formě rozhodčího nálezu vydat mediační dohodu uzavřenou před 

samotným zahájením rozhodčího řízení, existují názory, že strany mohou tento 

problém obejít tak, že určí jako místo řízení jurisdikci, kde je výslovně daný 

postup umožněn, například Švýcarsko, a daný rozhodčí nález by pak byl 

vykonatelný i na území České republiky na základě Newyorské úmluvy.108  

Na druhé straně však existují i názory, dle nichž se Newyorská úmluva na takové 

rozhodčí nálezy nevztahuje, jelikož ustanovení čl. I, jež vymezuje působnost 

Newyorské úmluvy, stanoví, že „(t)ato úmluva se vztahuje na uznání a výkon 

rozhodčích nálezů, vyplývajících ze sporů...“ V případě, že se jedná o zahájení 

řízení pouze pro účely vydání mediační dohody ve formě rozhodčího nálezu, 

                                                 

106 BORN, G: International Commercial Arbitration. Second edition. The Hague: Kluwer Law 

International, 2014, s. 345. 

107 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.9.2013, sp. zn. 23 Cdo 1034/2012. 

108 Viz např. BĚLOHLÁVEK, Alexander J.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 906. 
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neexistuje mezi stranami spor, a tudíž se na takový rozhodčí nález nevztahuje 

působnost Newyorské úmluvy. Dalším argumentem je, že dle čl. II „(k)aždý 

(s)mluvní stát uzná písemnou dohodu, podle níž se strany zavazují podrobit 

rozhodčímu řízení všechny nebo některé spory...“109 

Domnívám se, že v případě interpretace čl. I se jedná o velmi striktní výklad, 

jelikož i takovýto rozhodčí nález vyplývá z původního sporu, byť nikoliv 

bezprostředně existujícího v době zahájení řízení. Argument článkem II považuji 

za nesprávný, jelikož čl. II neupravuje ani působnost Newyorské úmluvy, ani 

výkon rozhodčích nálezů, nýbrž uznání rozhodčích smluv v případě, že bude 

podána žaloba k soudu smluvního státu.110 Tato problematika nicméně zůstává 

mezi odbornou veřejností nesjednocena. 

V případě výkladu, že rozhodčí nález schvalující mediační dohodu, jež byla 

uzavřena ještě před zahájením rozhodčího řízení, nevyplývá ze sporu mezi 

stranami, a proto není daná působnost Newyorské úmluvy ve smyslu čl. I, se 

nabízí další otázky. Bude pod působnost Newyorské úmluvy spadat rozhodčí 

nález o dohodnutých podmínkách v případě, že podmínky byly dohodnuty před 

zahájením rozhodčího řízení s odkládací podmínkou, dle které nabude dohoda 

účinnost teprve zahájením rozhodčího řízení? Vyplývá v tomto případě rozhodčí 

nález ze sporu, protože v době zahájení řízení nebyla dohoda účinná? Vyplývá 

rozhodčí nález ze sporu i v jiném případě, a to pokud by strany zahájily rozhodčí 

řízení ještě před samotným provedením mediace, následně by přerušily rozhodčí 

řízení, aby provedly mediaci, a tedy mediační dohoda by byla schválená v již 

zahájeném řízení? 111  Všechny tyto otázky zůstávají sporné a i to je jedním  

z důvodů, proč se uvažuje o mezinárodním institutu, jenž by tuto problematiku 

vyřešil a kterému se věnuje kapitola 4. 

                                                 

109 Viz např. DAVYDENKO D.: Enforcement of settlement agreements reached in arbitration and 

mediation. Kluwer Arbitration Blog [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://kluwerarbitrationblog.com/2015/11/25/enforcement-of-settlement-agreements-reached-in-

arbitration-and-mediation/. 

110  Účel čl. II viz P. Vybíral in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: 

Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 398. 

111 Tzv. Arb-med-arb metoda. 
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Na závěr této podkapitoly nutno zmínit, že kromě Newyorské úmluvy existuje  

i Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, jejíž působnost se vztahuje 

na státy Evropské unie. Její nejdůležitější odchylkou od Newyorské úmluvy je, že 

omezuje důvod k odepření výkonu na základě zrušení rozhodčího nálezu pouze za 

určitých okolností uvedených v čl. IX této úmluvy. Tyto okolnosti jsou totožné  

s důvody pro odepření v čl. V odst. 1 písm. a) - d) Newyorské úmluvy. 

Cizí soudní smíry, veřejné listiny a rozhodčí nálezy, jež se vykonávají na základě 

mezinárodních smluv, jsou v České republice tituly pro soudní výkon dle § 274 

odst. 1 písm. h) o. s. ř.112 Co se týče exekuce v režimu exekučního řádu, tak opět 

dle Břicháčka a Jirmanové je třeba za ekvivalent cizího rozhodnutí prohlášeného 

za vykonatelné ve smyslu § 37 odst. 2 písm. b) exek. řádu považovat taková cizí 

rozhodnutí, která jsou považována za automaticky vykonatelná bez nutnosti 

prohlášení vykonatelnosti.113 Také dle Růžičky lze cizí rozhodčí nálezy vykonat  

v režimu exekučního řádu.114  Soudní smíry, veřejné listiny a rozhodčí nálezy 

považované za automaticky vykonatelné na základě mezinárodních smluv mohou 

být tedy exekučním titulem podle § 40 odst. 1 písm. f) exek. řádu. Na Slovensku 

lze žádat pouze exekuci v režimu slovenského exekučního řádu na základě § 45 

odst. 2 písm. b). 

 

3.3 Výkon mediační dohody na základě vnitrostátního práva  

S ohledem na výše uvedenou právní sílu jednotlivých právních předpisů se podle 

vnitrostátního práva bude postupovat v případech, kdy něco jiného nestanoví 

mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis práva Evropské unie. Je to 

zejména tehdy, pokud se jedná o soudní smír nebo notářský zápis ze státu, který 

není členským státem Evropské unie, a ani není stranou stejné mezinárodní 

                                                 

112 Levý J. in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář.  

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013., s. 962. 

113 T. Břicháček in BŘÍZA, P.; BŘICHÁČEK, T.; FIŠEROVÁ, Z. a kol.: Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 127. M. Jirmanová in KASÍKOVÁ, M. 

a kol.: Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 223. 

114 K. Růžička in PAUKNEROVÁ, M.; ROZHENALOVÁ, N.; ZAVADILOVÁ, M. a kol.: Zákon 

o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013., s. 809. 
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smlouvy upravující výkon soudního smíru nebo notářského zápisu v dané oblasti 

jako stát výkonu. Pokud je státem výkonu Česká republika, tak se dle 

vnitrostátního práva postupuje například v případě, že soudní smír pochází  

z USA.115 Podle vnitrostátního práva se však také bude postupovat v otázkách 

neupravených mezinárodními smlouvami či evropským právem, což jsou 

například procesní pravidla pro výkon cizího rozhodčího nálezu.  

Tato podkapitola se dělí na základě kombinace dvou kritérií, a to dle způsobu 

konverze a dle státu výkonu, na výkon soudních smírů a veřejných listin v České 

republice (3.3.1), výkon soudních smírů a veřejných listin na Slovensku (3.3.2), 

výkon rozhodčích nálezů v České republice (3.3.3), výkon rozhodčích nálezů na 

Slovensku (3.3.4). 

 

3.3.1 Výkon soudního smíru a notářského zápisu v České republice  

Uznání a výkon cizích soudních smírů a notářských listin v České republice je dle 

zákona o mezinárodním právu soukromém na rozdíl od práva Evropské unie  

v totožném režimu s uznáváním a výkonem cizích rozhodnutí obecně, jelikož § 14 

zákona o mezinárodním právu soukromém stanoví legislativní zkratku „cizí 

rozhodnutí“, jež zahrnuje i soudní smíry a notářské listiny. Kromě toho zahrnuje 

nejen rozhodnutí cizích soudů, ale i úřadů cizího státu o právech a povinnostech,  

o nichž by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice 

soudy a také veřejné listiny v těchto věcech. To znamená, že pokud v nějakém 

cizím státu má nějaký jiný orgán veřejné moci pravomoc schvalovat mediační 

dohodu, např. exekutoři, lze pak vykonatelný exekutorský zápis uznat  

a vykonat v České republice dle zákona o mezinárodním právu soukromém stejně 

jako soudní smír nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.116  

                                                 

115 Ve vztahu k soudním rozhodnutím viz ČERVINKA, M. Uznání a výkon cizích rozhodnutí  

v novém zákoně o mezinárodním právu soukromém. Server epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2017-04-

29]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/uznani-a-vykon-cizich-rozhodnuti-v-novem-

zakone-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-94534.html. 

116  Srov. T. Břicháček in BŘÍZA, P.; BŘICHÁČEK, T.; FIŠEROVÁ, Z. a kol.: Zákon  

o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 98. 
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Interpretačním problémem může být to, že zákon výslovně zmiňuje pouze soudní 

smír, nikoliv smír prétorský. Dle mého názoru by však do legislativní zkratky 

„cizí rozhodnutí“ v zákoně o mezinárodním právu soukromém měl spadat i smír 

prétorský, a to na základě jednoho z následujících argumentů. Za prvé, prétorský 

smír stejně jako soudní smír může být považován za rozhodnutí soudu při 

extenzivním výkladu pojmu „rozhodnutí“, jelikož je to usnesení. Za druhé, soudní 

smír může být extenzivně vykládán tak, že označuje každý smír, jenž byl schválen 

soudem, ať už mimo, nebo v rámci samotného řízení ve věci. Jak bylo  

v kapitole 3.1 uvedeno, takový výklad používají i předpisy Evropské unie. 

Pozitivní podmínkou pro uznání a výkon cizího soudního smíru a cizího 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je dle § 14 z. m. p. s. právní moc; 

ostatní podmínky jsou stanoveny v § 15 z. m. p. s. negativně jako překážky, které 

brání uznání a výkonu. Těmito překážkami je za prvé výlučná pravomoc českých 

orgánů117, anebo pokud by řízení nemohlo být provedeno u orgánu cizího státu, 

kdyby se na posouzení pravomoci cizího orgánu použilo ustanovení o příslušnosti 

českých soudů, ledaže se účastník, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, 

pravomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil. Za druhé jde o probíhající řízení  

o témže právním poměru u českého soudu, pokud toto řízení bylo zahájeno dříve 

než řízení v cizině. Za třetí je to neslučitelnost s již existujícím rozhodnutím, a to 

jak rozhodnutím vydaným českým soudem, tak i rozhodnutím vydaným soudem 

třetího státu uznaným v České republice. Čtvrtou překážkou je skutečnost, že 

účastníkovi, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla odňata možnost řádně se 

účastnit řízení, zejména pokud mu nebylo doručeno předvolání nebo návrh na 

zahájení řízení. Za páté se jedná o zjevný rozpor s českým veřejným pořádkem  

a za šesté o absenci vzájemnosti, jež se však nevyžaduje, pokud akt nesměřuje 

proti českému subjektu. Z těchto podmínek vyplývá, že soudní smír a notářský 

zápis již nelze v procesu uznávání přezkoumat ve věci samé. 

Na tomto místě je vhodné pozastavit se u požadavku vzájemnosti.  

V mezinárodním civilním právu procesním se rozlišuje mezi vzájemností smluvní 

                                                 

117  V obchodních věcech připadá do úvahy výlučná pravomoc soudů České republiky  

v rozhodování o věcných právech k nemovitým věcem dle § 68 z. m. p. s. 
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a faktickou. O smluvní vzájemnost se jedná, pokud stát vyžaduje existenci 

mezinárodní smlouvy k tomu, aby mohl uznat a vykonat akt jiného státu, přičemž 

státům, jež vyžadují faktickou vzájemnost, stačí, že stát, jehož soud nebo orgán 

akt vydal, reálně přiznává nebo umí přiznat účinky aktům orgánů státu uznání  

a výkonu.118 Česká republika se řadí ke státům, které obsahují požadavek faktické 

vzájemnosti. 119  Zároveň jde o vzájemnost materiální, takže na rozdíl od 

vzájemnosti formální není třeba rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky.120 

Samotný postup uznání a výkonu mediační dohody ve formě cizího soudního 

rozhodnutí nebo cizího notářského zápisu stanoví ustanovení § 16 z. m. p. s., jež 

rozlišuje mezi uznáním a výkonem v majetkových a nemajetkových věcech. 

Jelikož jsou předmětem této práce věci mezinárodního obchodu, omezuje se práce 

pouze na uznání a výkon v majetkových věcech. Dle § 16 odst. 1 se uznání cizího 

rozhodnutí v majetkových věcech nevyslovuje zvláštním výrokem, a tedy se uzná 

tak, že český orgán veřejné moci k němu přihlédne, jako by šlo o rozhodnutí 

českého orgánu veřejné moci. Dle § 16 odst. 2 může být fakultativně i cizí 

rozhodnutí v majetkových věcech uznáno zvláštním rozhodnutím. Jak již bylo  

v této práci naznačeno, může to mít význam pro účely exekuce v režimu 

exekučního řádu, ale i ve složitých případech, aby měla osoba jistotu ve věci. 

Specifické uznání výkonem upravuje § 16 odst. 3, dle něhož lze na základě cizího 

rozhodnutí o majetkových věcech, které splňuje podmínky pro uznání, nařídit 

výkon tohoto rozhodnutí rozhodnutím českého soudu, které je třeba odůvodnit.  

Z toho lze dovodit, že důvody pro odepření uznání a výkonu lze namítat  

v samotném řízení o výkonu a že výkon může nařídit a provádět soud na základě 

§ 274 odst. 1 písm. h) o.s.ř.121 Dle již zmíněného ustanovení § 37 odst. 2 písm. b) 

                                                 

118  M. Haťapka in LYSINA, P.; ĎURIŠ, M.; HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo 

súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 397. 

119 K. Růžička in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: Mezinárodní právo 

soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 377. 

120 K. Růžička in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: Mezinárodní právo 

soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 364 

121 J. Levý in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář.  

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013., s. 962. 
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exek. řádu nelze v případě cizího rozhodnutí podat exekuční návrh, ledaže bylo 

rozhodnuto o uznání.122  Zde tedy lze využít možnost rozhodnutí o uznání ve 

fakultativním zvláštním řízení. 

 

3.3.2 Výkon soudního smíru a notářského zápisu na Slovensku 

I slovenský zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním obsahuje 

legislativní zkratku „cizí rozhodnutí“, a to v ustanovení § 63, dle něhož tento 

pojem zahrnuje rozhodnutí orgánů cizích států i cizími soudy schválené dohody  

a smíry ve věcech soukromoprávní povahy a cizí notářské listiny v těchto 

věcech.123 Zde tedy zřejmě není pochyb, že to může být jak dohoda dosažená před 

řízením ve věci, tak i během něj. Problém však může nastat v případě, že je 

mediační dohoda obsažena v exekutorském zápisu, popřípadě v zápisu jiného 

veřejného orgánu, jelikož definice „cizí rozhodnutí" se výslovně zmiňuje pouze  

o cizích notářských listinách. 

Podmínky pro uznání a výkon cizího rozhodnutí jsou stanoveny opět negativně 

jako důvody pro odepření uznání nebo výkonu a to v § 64 z. m. p. s. p. Tyto 

podmínky se od podmínek v české úpravě v určitém rozsahu liší v následujícím. 

Za prvé, podmínka zkoumání pravomoci je formulována podobně až na to, že 

neobsahuje výjimku neuplatnění v případě, že se povinný pravomoci cizího 

orgánu dobrovolně podrobil. Za druhé, podmínku možnosti povinného řádně se 

účastnit řízení soud nezkoumá, pokud mu cizí rozhodnutí bylo řádně doručeno  

a neodvolal se proti němu nebo vyhlásil, že na zkoumání této podmínky netrvá. 

Za třetí, slovenská úprava také obsahuje překážku věci již pravoplatně rozhodnuté 

buď slovenským soudem, nebo cizím soudem, pokud se rozhodnutí uznalo, ale na 

rozdíl od české úpravy i v případě, že rozhodnutí pouze splňuje podmínky pro 

uznání. Na druhé straně slovenská úprava neobsahuje důvod pro odepření  

v případě, že probíhá řízení v té samé věci u slovenského soudu. Za čtvrté, 

slovenský zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním explicitně 

                                                 

122 K. Růžička in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: Mezinárodní právo 

soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 378. 

123 Ve spojení s § 1 z. m. p. s. p. 
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stanoví, že se musí jednat o rozhodnutí ve věci samé. To však není dle mého 

názoru správné, neboť zde se může narážet na zmíněný problém, že na základě 

některých názorů není soudní smír rozhodnutím ve věci samé.124 Za páté, pro 

odepření uznání stačí pouhý rozpor s veřejným pořádkem na rozdíl od české 

úpravy, která vyžaduje, aby byl rozpor s veřejným pořádkem zjevný. Dle mého 

názoru ale nejdůležitějším rozdílem od české úpravy je, že slovenský zákon  

o mezinárodním právu soukromém a procesním od novely zákonem č. 589/2003 

Z. z. neobsahuje podmínku vzájemnosti. Všechny podmínky se stejně jako  

v České republice zkoumají pouze na návrh strany a meritorní přezkum není 

možný.125 

Samotný postup uznání a výkonu mediační dohody ve formě cizího soudního 

rozhodnutí nebo cizího notářského zápisu je upraven v následujících 

ustanoveních. Ustanovení § 65, 66 a 67 odst. 1, 2 z. m. p. s. p. upravují uznání  

a výkon v určitých rodinných věcech. Na věci neupravené těmito ustanoveními, 

tedy i na věci mezinárodního obchodu, jež jsou předmětem této práce, se vztahuje 

§ 67 odst. 3. Dle tohoto ustanovení se cizí rozhodnutí uzná jednoduše tak, že 

slovenský soud nařídí jeho výkon nebo vydá pověření na provedení exekuce. Jak 

již bylo výše zmíněno, soudní výkon není na Slovensku v obchodních věcech 

možný, a proto se cizí rozhodnutí v těchto věcech uznají vydáním pověření k 

provedení exekuce. Stejně jako je tomu v české právní úpravě, i podle této 

slovenské lze fakultativně uznat rozhodnutí ve zvláštním výroku dle § 67 odst. 4 

z. m. p. s. p. Exekuce se provádí na základě § 45 odst. 2 písm. b) exek. por. jako 

cizí exekuční titul ve spojitosti s ustanovením § 44 odst. 6 exek. por., jež 

potvrzuje, že vydání pověření k provedení exekuce má účinky uznání cizího 

exekučního titulu. 

Z výše zmíněného postupu vyplývá, že vstupem Slovenské republiky do Evropské 

unie se paradoxně výkon soudních smírů z členských států stal složitějším než 

výkon soudních smírů ze třetích zemí, tedy i z členských zemí Evropské unie před 

                                                 

124 M. Števček in ŠTEVČEK M., FICOVÁ S., BARICOVÁ J. a kol: Civilný sporový poriadok. 

Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 558. 

125  M. Haťapka in LYSINA, P.; ŠTEFANKOVÁ, N.; ĎURIŠ, M.; ŠTEVČEK, M.: Zákon  

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 341. 
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přistoupením Slovenska. Pro uznání cizího rozhodnutí z členského státu Evropské 

unie bylo po vstupu do Evropské unie dle starého nařízení Brusel I nutno provést 

řízení o prohlášení vykonatelnosti, zatímco rozhodnutí v majetkových věcech byla 

vzhledem k absenci požadavku vzájemnosti už před vstupem do Evropské unie 

uznatelná ze všech států bez zvláštního řízení. 126  Stejná úvaha, že vstup do 

Evropské unie znamenal z hlediska uznání a výkonu cizích exekučních titulů krok 

zpět, platí i pro Českou republiku.127 Dnes už toto samozřejmě neplatí, jelikož 

nové nařízení Brusel I bis zrušilo zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti. 

 

3.3.3 Výkon cizího rozhodčího nálezu v České republice 

Česká právní úprava výkonu rozhodčího nálezu se od 1. 1. 2014 nachází v zákoně 

o mezinárodním právu soukromém. Dle § 120 z. m. p. s. se cizí rozhodčí nález 

uzná a vykoná jako český rozhodčí nález, je-li zaručena vzájemnost. Vzájemnost 

se považuje za zaručenou také v případě, že cizí stát prohlašuje všeobecně cizí 

rozhodčí nálezy za vykonatelné za podmínky vzájemnosti. Opět se jedná  

o vzájemnost faktickou a materiální, tedy stačí, pokud se v cizím státě fakticky 

uznávají a vykonávají české rozhodčí nálezy, nebo pokud k tomu dosud nedošlo,  

i jen ta skutečnost, že tak cizí stát v právních předpisech stanoví nebo i jinak 

postupuje tak, že se cizí rozhodčí nálezy v něm uznávají a vykonávají.128 

Nad rámec Newyorské úmluvy obsahuje česká vnitrostátní úprava v § 121  

z. m. p. s. povinnost, nikoliv jen oprávnění, orgánu odepřít za určitých okolností 

výkon. Tyto důvody se v podstatě shodují s těmi v Newyorské úmluvě. Uznání 

nebo výkon cizího rozhodčího nálezu bude odepřen, pokud není nález 

pravomocný nebo vykonatelný, byl zrušen, je stižen některou z vad, pro které lze 

zrušit český rozhodčí nález, nebo odporuje veřejnému pořádku.  

                                                 

126  M. Haťapka in LYSINA, P.; ŠTEFANKOVÁ, N.; ĎURIŠ, M.; ŠTEVČEK, M.: Zákon  

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 417. 

127 T. Břicháček in BŘÍZA, P.; BŘICHÁČEK, T.; FIŠEROVÁ, Z. a kol.: Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 124. 

128 P. Vybíral in KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M; RŮŽIČKA, K. a kol.: Mezinárodní právo 

soukromé. 8. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk 2015, s. 396. 
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Stejně jako je tomu u cizích soudních rozhodnutí, tak i v případě cizích 

rozhodčích nálezů se dle § 122 odst. 1 z. m. p. s. uznání nevyslovuje zvláštním 

rozhodnutím, ale pouze se k němu přihlédne, jako by šlo o český rozhodčí nález. 

Dle § 122 odst. 2 z. m. p. s. se výkon nařizuje rozhodnutím českého soudu, které 

je třeba odůvodnit. Cizí rozhodčí nález je titulem pro soudní výkon dle § 274 odst. 

1 písm. h) o. s. ř.129 Exekučním titulem dle § 40 odst. 1 písm. f) exek. řádu je 

pouze za předpokladu, že splní podmínky v § 37 odst. 2 písm. b) exek. řádu. 

 

3.3.4 Výkon cizího rozhodčího nálezu na Slovensku 

Vnitrostátní právní úprava výkonu cizího rozhodčího nálezu na Slovensku je  

v podstatě obdobná s úpravou českou a lze ji najít v § 46 - 50 zák. o rozh. k. 

Důvody k odepření kopírují čl. V Newyorské úmluvy. Cizí rozhodčí nález je 

exekučním titulem dle § 45 odst. 2 písm. b) exek. por. 

 

4 Budoucnost: Instrument UNCITRAL 

Jak lze vyčíst z dosavadního výkladu, výkon mediačních dohod v mezinárodním 

obchodu se v různých právních systémech liší a vždy záleží na více faktorech, zda 

a za jakých podmínek bude mediační dohoda vykonatelná. Navíc může být 

problémem, že v době, kdy strany dospějí k dohodě, málokdy předvídají, že 

dohoda nebude dobrovolně plněna a bude potřeba přikročit k nucenému výkonu,  

a proto neučiní mediační dohodu do vykonatelné podoby. 

Pro sjednocení úpravy, posílení právní jistoty a tím i pro podporu mediace jako 

alternativního řešení sporů zahájila pracovní skupina UNCITRAL v roce 2015 

práci na instrumentu, jenž by se týkal vykonatelnosti dohod plynoucích 

 z mezinárodní obchodní mediace. Jelikož tento instrument není dokončen, tato 

práce hodnotí stav podle naposledy zveřejněných dokumentů na webových 

                                                 

129 Levý J. in SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J. a kol: Občanský soudní řád. Komentář.  

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013., s. 962. 
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stránkách UNCITRAL ke dni 19. 5. 2017. 130  V aktuálním stadiu přípravy 

instrumentu ještě existuje mnoho otázek k diskursu. Jednou z nejdůležitějších je, 

jakou formu bude instrument mít. Jako nejpravděpodobnější se jeví zřejmě 

multilaterální mezinárodní úmluva nebo doplnění vzorového zákona  

o mezinárodní obchodní konciliaci. Pracovní skupina se v mnoha ohledech snaží 

napodobit právě úspěšnou Newyorskou úmluvu. Jedním ze stěžejních argumentů 

pro formu úmluvy týkající se vykonatelnosti mezinárodních obchodních 

mediačních dohod je právě rozmach rozhodčího řízení v oblasti mezinárodního 

obchodu po přijetí Newyorské úmluvy. Otázkou však je, zda a do jaké míry je 

právě Newyorská úmluva odpovědná za rozmach rozhodčího řízení a do jaké míry 

tomu přispěly i jiné faktory. 131  Vzhledem k nevelkému počtu států, jež se 

inspirovaly vzorovým zákonem o mezinárodní obchodní konciliaci, se dle mého 

názoru jeví jako účinnější vytvoření nového instrumentu, tedy úmluvy týkající se 

vykonatelnosti, než pouhé doplnění vzorového zákona o nová ustanovení týkající 

se vykonatelnosti.132 

Tato kapitola podrobně rozebírá práci pracovní skupiny a různé návrhy ustanovení 

nového instrumentu. Stěžejní problematikou je zejména působnost instrumentu 

(4.1) a okrajově i důvody pro odepření výkonu (4.2). 

 

4.1 Působnost instrumentu 

Návrh čl. 1 odst. 1 navrhovaného znění stanoví, že „instrument se použije na 

právní účinky a vykonatelnost mezinárodních dohod, které jsou výsledkem 

konciliace a jsou uzavřeny písemně stranami za účelem vyřešení obchodního 

                                                 

130 Dokumenty dostupné z: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Arbitration.html. 

131 Dostupné z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

132  Dle webových stránek UNCITRAL je právní úprava založena nebo ovlivněna vzorovým 

zákonem o mezinárodní obchodní konciliaci v 16 státech v celkovém počtu 28 jurisdikcí. 

Dostupné z: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation 

_status.html. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Mode
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sporu.“ 133  Takovéto dohodě instrument přiznává legislativní zkratku „smírčí 

dohoda“.134  V této práci se však pro účely jednotnosti nadále používá pojem 

mediační dohoda. Hned u definice mediační dohody je potřeba se pozastavit  

u některých dalších pojmů jako konciliace (4.1.1),  právní účinky (4.1.2), 

obchodní spor (4.1.3), mezinárodní dohoda (4.1.4) a písemná forma (4.1.5).  

V rámci problematiky působnosti instrumentu je také důležitá otázka místní 

působnosti (4.1.6), otázka působnosti na konvertované mediační dohody (4.1.7)  

a otázka možnosti stran ovlivnit působnost instrumentu (4.1.8). 

 

4.1.1 Pojem „konciliace“ 

Stejně jako vzorový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci, tak i tento nový 

instrument nepoužívá výrazy „mediace“ a „mediátor“, nýbrž „konciliace" 135   

a „konciliátor".136 Pojem „konciliace" je definován v návrhu čl. 2 odst. 3 jako 

„proces, bez ohledu na to, jak je pojmenován a na jakém základě se provádí,  

v němž strany usilují o přátelské vyřešení sporu za pomoci třetí osoby nebo osob 

(konciliátor), která, popř. které nemají pravomoc vnutit stranám řešení."137 Lze 

tedy říci, že pojem „konciliace“ pro účely instrumentu má obdobný význam jako 

pojem „mediace“ pro účely této práce, a to přestože v odborné literatuře se někdy 

tyto pojmy odlišují.138 Instrument se tak zřejmě snaží dosáhnout široké aplikace 

                                                 

133 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 15. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

134 V originálním znění Settlement agreement. 

135 V originálním znění Conciliation. 

136 V originálním znění Conciliator. 

137 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 22. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

138 Dle Winterové se například konciliací může rozumět zvláštní forma mediace, v níž je zásah 

třetí osoby „odůvodněn určitou specifickou povahou této činnosti, zejména tím, že se jedná  

o osobu znalou práva zabývající se převážně právními aspekty sporu". WINTEROVÁ, A.  

a kol.: Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011, 

s. 645. 

Také se velmi často uvádí, že tím, že se konciliátor vyznačuje znalostí problematiky, je aktivnější 

než mediátor a snaží se navrhovat různá řešení. Naproti tomu se mediátor nesoustředí na věcnou 
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na všechny procesy daného druhu bez ohledu na jejich označení nebo úpravu 

zákonem. V českém právním prostředí by se tedy instrument aplikoval jak na 

mediace dle zákona o mediaci, tak i na mediaci prováděnou osobou nezapsanou v 

seznamu mediátorů. V této práci jsou ve smyslu pojmů „konciliace“  

a „konciliátor“ dle instrumentu UNCITRAL používány pojmy „mediace“  

a „mediátor“ pro zachování jednotnosti s předešlými kapitolami. 

To, že v procesu usmiřování pomáhala třetí osoba, se dle návrhu čl. 3 odst. 2 

písm. b) dokazuje podpisem mediátora na mediační dohodě, samostatným 

prohlášením mediátora potvrzujícím účast v mediaci nebo potvrzením instituce 

spravující mediaci.139  Z toho ve spojení s definicí mediace, dle mého názoru, 

vyplývá, že v praxi by mohlo dojít ke zneužití tím, že strany mohou přiznat 

vlastnost vykonatelnosti každé své dohodě, ačkoliv fakticky nepochází  

z mediace, pokud si najdou třetí osobu, která dohodu podepíše jako mediátor. 

Domnívám se také, že zůstává nejasné, do jaké míry musí osoba stranám pomoci, 

aby se už jednalo o mediaci dle instrumentu, a nikoliv obyčejné vyjednávání bez 

pomoci třetí osoby. Stačila by například jen neformální rada od třetí osoby?  

Na tomto místě je potřeba říci, že instrument prozatím počítá s možností státu 

udělit vůči úmluvě výhradu, popř. s možností státu pozměnit ustanovení 

vzorového zákona tak, aby se instrument aplikoval na všechny smíry bez ohledu 

na to, zda stranám k smíru pomáhal mediátor, nebo nikoliv.140 Otázkou tedy zde 

zůstává, zda je legitimní rozlišovat mezi smírem uzavřeným za pomoci třetí osoby  

a smírem uzavřeným bez pomoci třetí osoby. Pokud ano, jak a kde lze vymezit 

hranici pomoci? Pokud by neměla být vymezena hranice, a tedy pokud by měly 

                                                                                                                                      
stránku sporu, ale pomáhá stranám zjednodušit proces mediace a navádí strany k nalezení 

vlastního řešení. Viz např. SGUBINI, A; PRIEDITIS, M; MARIGHETTO, A: Arbitration, 

Mediation and Conciliation: differences and similarities from an International and Italian 

business perspective. Server mediate.com [online]. 2004 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 

http://www.mediate.com/articles/sgubinia2.cfm. 

139 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 29. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

140  Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, body 36, 50. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. 

Dostupné z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement; Dokument 

A/CN.9/896, para. 40-41. Ze dne 2016-09-30 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: https://documents-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/085/10/PDF/V1608510.pdf?OpenElement. 
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být přímo vykonatelné veškeré smíry bez ohledu na to, zda pocházejí z mediace, 

nebo nikoliv, pak zůstává otázka, zda je legitimní odlišovat smír od jakékoliv jiné 

hmotněprávní dohody, tedy kupříkladu prosté kupní smlouvy. Proč by smír, tedy 

typicky hmotněprávní dohoda o narovnání, měl mít vlastnost přímé 

vykonatelnosti? 

 

4.1.2 Pojem „právní účinky“ 

Přestože hlavním cílem instrumentu je zaručit vykonatelnost mediačních dohod, 

instrument se snaží upravit i jejich uznání. V instrumentu se však pracovní 

skupina UNCITRAL snaží vyhnout pojmu „uznání“141 a místo něj používá výraz 

„právní účinky“142 z toho důvodu, že výraz „uznání“ by mohl být chápán jako 

přiznávání res judicata účinku, což je ve většině právních systémů vzhledem  

k povaze mediační dohody nežádoucí.143 Navíc se termínem „uznání“ většinou 

označují právní účinky aktu veřejné nebo soudní moci jiného státu, nikoliv 

soukromé dohody mezi stranami. 144  Výrazem „právní účinky“ by mělo být 

zaručeno, že mediační dohoda může být použita jako námitka v soudním řízení. 

 

4.1.3 Pojem „obchodní spor“ 

Instrument má sloužit výlučně obchodním účelům. To ještě následně potvrzuje 

návrh čl. 1 odst. 2,145 který explicitně vylučuje aplikaci instrumentu na mediační 

dohody uzavřené pro osobní nebo rodinné účely jedné ze stran nebo vztahující se 

na rodinné, dědické nebo pracovní právo. Lze uvažovat i o demonstrativním výčtu 

                                                 

141 V originálním znění Recognition. 

142 V originálním znění Legal effects. 

143 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 4. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

144  Dokument A/CN.9/896, bod 78. Ze dne 2016-09-30 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/085/10/PDF/V1608510.pdf?OpenElement. 

145 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 15. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 
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obchodních věcí, podobně jako je tomu v poznámce pod čarou č. 2 vzorového 

zákona o mezinárodní obchodní konciliaci. Dle ní se má pojem „obchodní“ 

vykládat extenzivně a zahrnuje především jakoukoliv obchodní transakci týkající 

se dodávky nebo směny zboží nebo služeb, distribučních dohod, obchodního 

zastoupení nebo plné moci, factoringu, leasingu, konstrukčních prací, poradenství, 

inženýrství, licencí, investicí, finančnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a jiných 

forem průmyslové nebo obchodní spolupráce, letecké, námořní, železniční nebo 

silniční přepravy zboží nebo osob. 

4.1.4 Pojem „mezinárodní dohoda“ 

O mezinárodní dohodu se dle návrhu čl. 2 odst. 1 jedná, pokud alespoň dvě její 

strany mají v čase její uzavření místo podnikání ve dvou různých státech; nebo 

pokud stát, ve kterém mají strany místa podnikání, je odlišný od státu, ve kterém 

má být vykonána podstatná část povinností, nebo od státu, se kterým je předmět 

dohody nejúžeji spojen. Pokud má strana více než jedno místo podnikání, je 

rozhodné to, které má nejužší vztah k předmětnému sporu. Pokud strana naopak 

nemá místo podnikání, je rozhodný její obvyklý pobyt.146 

 

4.1.5  Písemná forma 

Písemná forma odpovídá moderním potřebám a v návrhu čl. 2 odst. 2 je explicitně 

stanoveno, že je splněna i elektronickou komunikací. Elektronická komunikace je 

definována jako jakákoliv komunikace prostřednictvím datových zpráv, přičemž 

datovou zprávou se rozumí informace generovaná, zaslaná, přijatá nebo uchovaná 

elektronickým, magnetickým, optickým nebo obdobným způsobem včetně 

elektronické výměny dat (EDI), elektronické pošty, telegramu, telexu nebo 

                                                 

146 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 22. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 
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faxu. 147  Uplatní se tedy obdobná pravidla jako v textech UNCITRAL  

o elektronickém obchodním styku.148 

4.1.6 Místní působnost 

Na rozdíl od vzorového zákona o mezinárodní obchodní arbitráži149 neomezuje 

vzorový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci svoji působnost pouze na 

případy, kdy je místo řízení, tedy v tomto případě místo mediace, ve státě, jehož 

právního řádu je vzorový zákon součástí. Důvodem, proč vzorový zákon  

o mezinárodní obchodní konciliaci neobsahuje zmínku o místě mediace, je dle 

pracovní skupiny UNCITRAL to, že místo mediace na rozdíl od místa rozhodčího 

řízení nehraje v praxi stěžejní roli. Na rozdíl od rozhodčího řízení si strany pro 

mediace zřídkakdy zvolí formální místo s úmyslem, aby se mediace řídila právem 

platným v tomto místě.150 

V tomto smyslu je vytvářen také nový instrument UNCITRAL, jenž má mít stejně 

jako vzorový zákon o mezinárodní obchodní konciliaci tzv. univerzální aplikaci, 

tedy má se aplikovat na mezinárodní obchodní mediační dohody bez ohledu na 

jejich původ. Pokud bude mít instrument formu úmluvy, nebude relevantní, zda 

pochází mediační dohoda ze smluvního státu úmluvy, nebo nikoliv, podobně jako 

je tomu u Newyorské úmluvy v případě rozhodčího nálezu. 

 

4.1.7 Konvertované mediační dohody 

Tato práce v dřívějších kapitolách popsala různé mechanismy, kterými strany 

mohou v různých jurisdikcích učinit mediační dohodu přímo vykonatelnou. 

                                                 

147 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 22. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

148 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 26. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

149 Ustanovení čl. 1 odst. 2 vzorového zákona o mezinárodní obchodní arbitráži. 

150 Dokument A/CN.9/506 , body 20-21. Ze dne 2001-12-21 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V01/900/28/PDF/V0190028.pdf?OpenElement. 
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Instrument se má bezesporu aplikovat na takové mediační dohody, které nebyly 

provedeny do formy soudního smíru nebo rozhodčího nálezu, a to bez ohledu na 

to, zda byly uzavřeny v průběhu soudního nebo rozhodčího řízení, nebo mimo 

něj.151  

Je ale na místě se zmínit, že pracovní skupina UNCITRAL nechala otevřenou 

otázku, zda se má instrument aplikovat na takové mediační dohody, jež byly 

provedeny do formy soudního smíru nebo rozhodčího nálezu.152 Jedná se o takové 

mediační dohody, jež jsou vnitrostátně přímo vykonatelné a ve vztahu ke třetím 

zemím se na ně mohou vztahovat jiné instrumenty upravující vykonatelnost cizích 

soudních smírů a cizích rozhodčích nálezů jako například nařízení Brusel I bis, 

Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu nebo Newyorská úmluva. Právě 

aplikace jiných instrumentů je pohnutkou pracovní skupiny UNCITRAL pro 

vyloučení takových mediačních dohod z působnosti instrumentu. Instrument tedy 

usiluje o vykrytí mezer, které nejsou upraveny jinými právními režimy, přičemž 

se zároveň snaží nezasahovat do oblastí, které jiné režimy pokrývají.153  

Návrh čl. 1 odst. 3 tedy obsahuje více alternativ týkajících se toho, které mediační 

dohody mají být z působnosti instrumenty vyloučeny. Kromě alternativy 

vyloučení všech mediačních dohod provedených ve formě soudního smíru nebo 

rozhodčího nálezu obsahuje návrh i alternativu, dle níž by se vyloučila pouze 

taková mediační dohoda, jež byla schválena ve formě soudního rozhodnutí nebo 

rozhodčího nálezu a zároveň je vykonatelná jako soudní rozhodnutí nebo rozhodčí 

nález. Naproti tomu instrument UNCITRAL by se aplikoval na takové mediační 

dohody, jež sice byly konvertovány do formy soudního rozhodnutí nebo 

                                                 

151 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 6. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

152 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, body 7-8. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné 

z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

153 Dokument A/CN.9/896, bod 179. Ze dne 2016-09-30 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/085/10/PDF/V1608510.pdf?OpenElement;  

Dokument A/CN.9/867, bod 123. Ze dne 2016-02-10 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/008/00/PDF/V1600800.pdf?OpenElement. 
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rozhodčího nálezu, avšak nejsou vykonatelné jako soudní rozhodnutí nebo 

rozhodčí nález. Právě tato alternativa dle mého názoru ideálně pokrývá mezery 

jiných právních institutů. V případě účinnosti této alternativy by se kupříkladu 

instrument UNCITRAL aplikoval na takovou mediační dohodu, jež byla 

provedena do formy rozhodčího nálezu, ale přesto není dle relevantního právního 

systému vykonatelná například z toho důvodu, že byla uzavřena ještě před 

zahájením rozhodčího řízení (viz kapitoly 2.1.2, 2.2.2, 3.2.3). K uvážení také 

zůstává, podle kterého právního systému se bude posuzovat, zda je mediační 

dohoda vykonatelná jako soudní rozhodnutí, nebo rozhodčí nález. Do úvahy 

připadá řada hraničních určovatelů, kupříkladu místo mediace, místo uzavření 

mediační dohody, místo, kde byla mediační dohoda provedena do formy soudního 

rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, nebo místo, kde je žádán výkon 

rozhodnutí. 154  Dle mého názoru by nejideálněji pokryl mezery jiných režimů 

právě poslední ze zmíněných hraničních ukazatelů. Právě v případě, kdy mediační 

dohoda není vykonatelná jako soudní rozhodnutí nebo rozhodčí nález ve státě, kde 

se žádá výkon rozhodnutí, je vhodné, aby nastoupila působnost instrumentu 

UNCITRAL a vyplnila tuto mezeru. V případě posuzovaní vykonatelnosti 

mediační dohody dle jiných právních řádů se může stát, že dohoda, která je sice 

vykonatelná jako soudní rozhodnutí nebo rozhodčí nález ve státě původu, nemusí 

být vykonatelná jako soudní rozhodnutí nebo rozhodčí nález ve státě, kde se 

výkon žádá. V tom případě by zůstala tato mezera nevyplněna. Z tohoto důvodu si 

myslím, že by se pro posuzovaní vykonatelnosti mediační dohody pro účely 

určení působnosti instrumentu UNCITRAL měl aplikovat právní řád státu, ve 

kterém se výkon dohody žádá. 

Na druhé straně, i pokud by instrument UNCITRAL nevyloučil mediační dohody 

provedené ve formě soudního smíru nebo rozhodčího nálezu ze své působnosti 

vůbec a režim instrumentu UNCITRAL by se překrýval s jinými režimy, 

například s režimem Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu, nemuselo by to 

dle mé úvahy vést k úplné nepředvídatelnosti rozhodnutí. Ustanovení čl. 26 odst. 

                                                 

154 Dokument A/CN.9/901, bod 59. Ze dne 2017-02-16 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V17/010/10/PDF/V1701010.pdf?OpenElement. 
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4 Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu stanoví pravidlo, že touto úmluvou 

není dotčeno uplatňování jiné smlouvy smluvním státem za účelem dosažení 

uznání nebo výkonu rozhodnutí vydaného soudem smluvního státu, který je také 

stranou dané smlouvy. Rozhodnutí však nebude uznáno nebo vykonáno v menším 

rozsahu než podle této úmluvy. O obdobném ustanovení se také uvažuje  

v souvislosti s instrumentem UNCITRAL.155 Znamená to, že by se vždy uplatnil 

režim, jenž obsahuje příznivější podmínky pro uznání a výkon. Takové pravidlo 

by dle mého názoru bylo v instrumentu UNCITRAL jedním z řešení. S ohledem 

na výše uvedené lze konstatovat, že právě problematika působnosti instrumentu 

UNCITRAL na konvertované mediační dohody se zdá být jednou  

z nejdůležitějších a nejproblematičtějších v procesu přípravy instrumentu 

UNCITRAL, a bude zajímavé sledovat, jak pracovní skupina tuto otázku uzavře. 

 

4.1.8 Opt-in a Opt-out? 

Další problematikou, která zůstává pořád otevřena, je otázka, zda bude aplikace 

instrumentu na mediační dohodu záviset na vůli stran mediační dohody, nebo 

nikoliv. V tomto smyslu připadají v úvahu dva přístupy. Za prvé se uvažuje nad 

tzv. opt-in přístupem, který by znamenal, že instrument by se aplikoval pouze za 

podmínky, že by se strany tak výslovně dohodly. Za druhé se uvažuje i nad tzv. 

opt-out přístupem, který by znamenal, že strany by mohly působnost instrumentu 

vzájemnou dohodou vyloučit.156 Dle mého názoru opt-in a opt-out přístupy jsou  

v rozporu s účelem instrumentu UNCITRAL, protože neřeší problém 

roztříštěnosti a nejednotnosti úpravy a dělají úpravu ještě nepřehlednější. Opt-in  

a opt-out přístup nicméně obsahuje i vzorový zákon o mezinárodní obchodní 

                                                 

155 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, bod 48. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 

156 Dokument A/CN.9/896, body 195-199. Ze dne 2016-09-30 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V16/085/10/PDF/V1608510.pdf?OpenElement;  

Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, body 9-12. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 
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konciliaci,157  takže v případě přijetí instrumentu jako doplňkových ustanovení 

vzorového zákona o mezinárodní obchodní konciliaci je velmi pravděpodobné, že 

by se tyto přístupy aplikovaly i ve vztahu k výkonu mediačních dohod. 

Jednou z možností, kterou pracovní skupina UNCITRAL zvažuje, je nechat tuto 

otázku otevřenou s tím, že stát, který bude přistupovat k úmluvě nebo přijímat 

ustanovení vzorového zákona si bude moct vybrat, zda umožní stranám působnost 

instrumentu ovlivňovat, nebo nikoliv. Konkrétně v případě úmluvy by stát mohl 

uplatnit výhradu, že úmluva se aplikuje pouze v případě, že se na tom strany 

mediační dohody dohodnou. Pokud by instrument měl formu vzorového zákona, 

mohly by být opt-in ustanovení označeny pouze jako možnost. 158  Dle mého 

názoru je přenechání otázky opt-in a opt-out přístupů státům ještě horší možností, 

jelikož roztříští úpravu napříč různými státy ještě více a tím způsobí snížení 

právní jistoty s ohledem na vykonatelnost mediační dohody v různých státech. 

Domnívám se, že nejlepší možností pro naplnění účelů instrumentu, tedy 

sjednocení úpravy, posílení právní jistoty, usnadnění vykonatelnosti a tím 

propagace mediace jako způsobu řešení sporů, by bylo nezakomponovat opt-in  

a opt-out přístupy do instrumentu UNCITRAL, stejně jako nejsou ani  

v Newyorské úmluvě. 

 

4.2 Důvody pro odepření přiznání právních účinků a výkonu 

Stejně jako jiné mezinárodní úmluvy v oblasti výkonů cizích aktů, tak  

i instrument UNCITRAL je založen na principu zákazu přezkumu ve věci samé 

kromě výhrady veřejného pořádku. Zároveň však návrh čl. 4 obsahuje důvody pro 

odepření, jež jsou zejména procesní povahy. 

Příslušný orgán může dle návrhu čl. 4 odst. 1 odmítnout přiznat právní účinky 

mediační dohodě nebo vykonat mediační dohodu, pokud strana, proti níž je 

mediační dohoda vznesena, prokáže, že a) strana mediační dohody byla 

                                                 

157 Ustanovení čl. 1, odst. 6 - 7 vzorového zákona o mezinárodní obchodní konciliaci. 

158 Dokument A/CN.9/WG.II/WP.200, body 10-11. Ze dne 2016-11-28 [cit. 2017-05-02]. 

Dostupné z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/101/13/PDF/V1610113.pdf?OpenElement. 
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nezpůsobilá k jednání; b) mediační dohoda není závazná nebo není konečným 

řešením sporu, jehož se mediační dohoda týká; povinnosti z mediační dohody 

byly následně pozměněny nebo splněny; podmínky stanovené v mediační dohodě 

nebyly splněny, a proto nevznikla povinnost strany plnit; c) mediační dohoda je 

neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k vykonání; d) zjevné porušení zásady 

spravedlivého zacházení se stranami mediátorem mělo závažný dopad na stranu, 

která by jinak mediační dohodu neuzavřela; e) mediátor neoznámil okolnosti, 

které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti a nezávislosti; 

nebo f) v případě existence opt-in principu se strany výslovně nedohodly na 

působnosti instrumentu UNCITRAL nebo v případě existence opt-out principu 

strany výslovně vyloučily působnost instrumentu UNCITRAL. 

Důvody pro odepření z moci úřední se shodují s těmi v Newyorské úmluvě. 

Příslušný orgán může na základě návrhu čl. 4 odst. 2 odepřít přiznání právních 

účinků mediační dohodě nebo odepřít vykonat mediační dohodu, zjistí-li, a) že by 

to bylo v rozporu s veřejným pořádkem státu tohoto orgánu nebo b) že předmět 

mediační dohody nemůže být předmětem mediační dohody podle práva této země. 

5 Závěr 

Tato práce ukázala, že úprava vykonatelnosti mediační dohody představuje 

nesjednocenou problematiku jak na úrovni vnitrostátní, tak i na úrovni 

mezinárodní. Mediační dohoda v drtivé většině právních řádů není per se přímo 

vykonatelná. Učinit mediační dohodu vykonatelnou, tedy konvertovat ji, lze 

pouze v případě vůle obou stran, a to způsoby, jež se liší v různých právních 

řádech. Nejběžnějšími způsoby jsou soudní, popřípadě prétorský smír, notářský 

zápis v kontinentálních právních řádech a rozhodčí nález s dohodnutými 

podmínkami s tím, že není jednotný názor na to, zda lze vydat rozhodčí nález  

s dohodnutými podmínkami v případě, že mediační dohody bylo dosaženo před 

zahájením rozhodčího řízení a to bylo zahájeno pouze za účelem získání 

vykonatelnosti.  

Pokud má být konvertovaná mediační dohoda vykonaná v jiném státě, než ve 

kterém byla učiněna vykonatelnou, musí být daný akt uznán na základě 
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mezinárodního civilního práva procesního. Soudní smíry a notářské zápisy 

pocházející z členského státu Evropské unie jsou vykonatelné na území celé 

Evropské unie. Pokud pochází soudní smír nebo notářský zápis ze třetí země nebo 

pokud mají být vykonány ve třetí zemi, tak je situace složitější a postupuje se dle 

příslušných mezinárodních smluv a vnitrostátního práva. V tom případě je 

nejvýhodnější, když je mediační dohoda ve formě rozhodčího nálezu, jelikož 

Newyorkská úmluva zaštiťuje vzájemné uznávání a výkon rozhodčích nálezů 

mezi 157 státy. S ohledem na výše uvedené je vhodné předvídat, kde bude 

potenciálně potřeba provádět výkon, a podle toho zvolit místo a způsob konverze 

mediační dohody. 

Pracovní skupina UNCITRAL pracuje na řešení, které by sjednotilo úpravy, 

posílilo právní jistotu, usnadnilo vykonatelnost a tím propagovalo mediaci jako 

efektivní způsob řešení sporů. Pracovní skupina UNCITRAL usiluje o vytvoření 

instrumentu, který by měl ideálně zaručit vykonatelnost cizí mediační dohody 

jako takové bez konverze. Závěrem lze dodat, že ani tento instrument v žádném 

případě nedokáže nuceným výkonem dosáhnout takového plnění z dohody, jakým 

je například omluva. 
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Zkratky 

civilný sporový poriadok  SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 160/2015  

    Z. z., Civilný sporový poriadok 

CMR    Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

    nákladní dopravě ze dne 19. května 1956 

COTIF    Úmluva o mezinárodní železniční přepravě ze dne  

    9. května 1980 

c. s. p.     SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 160/2015  

    Z. z., Civilný sporový poriadok 

čl.     článek 

Evropská úmluva   Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži  

o mezinárodní obchodní  ze dne 21. dubna 1961 

arbitráži 

exekuční řád   Exekuční řád, zákon 120/2001 Sb., o soudních  

    exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o  

    změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

exek. por.   SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 233/1995   

    Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  

    (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších  

    zákonov, ve znění pozdějších předpisů 

exek. řád    Exekuční řád zákon 120/2001 Sb., o soudních  

    exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o  

    změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Geo     RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Gesetz Nr. 264/1951  

    BGBl., Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II.  

    Instanz (Geo.), ve znění pozdějších předpisů 

Haagská úmluva o dohodách Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu  

o volbě soudu   ze dne 30. června 2005 
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Luganská úmluva   Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu   

    soudních rozhodnutí v občanských a obchodních  

    věcech ze dne  30. října 2007 

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 rozhodnuti ́ 

v  občanských a obchodních věcech (přepracované 

znění) 

nařízení o nesporných  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

nárocích   č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se  

    zavádí  evropský exekuční titul pro nesporné nároky 

násl.    následující  

Newyorská úmluva  Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 

    ze dne 10. června 1958 

notářský řád    Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti  

    (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 

not. por.   SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 323/1992  

    Zb., o  notároch a notárskej činnosti (Notársky  

    poriadok), ve znění pozdějších předpisů 

n. o.     RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Gesetz Nr. 75/1871  

    RGBl., Notariatsordnung (NO), ve znění pozdějších 

    předpisů 

občanský soudní rád  Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve 

znění     pozdějších předpisů 

občanský zákoník   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  



 

  

63 

občianský súdny poriadok  SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 99/1963  

    Zb., Občianský súdny poriadok 

odst.    odstavec 

o. s. ř.     Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve 

znění     pozdějších předpisů  

písm.    písmeno 

popř.     popřípadě 

pracovní skupina   pracovní skupina UNCITRAL II pro oblast řešení 

UNCITRAL   sporů 

rec.     recitál 

slovenský exekuční řád SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 233/1995 

     Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  

    (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších  

    zákonov, ve znění pozdějších předpisů 

slovenský zákon o mediaci SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 420/2004 

     Z. z., o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,  

    ve znění pozdějších předpisů 

slovenský zákon o   SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 97/1963 

mezinárodním právu   Zb., o medzinárodnom práve súkromnom 

soukromém a procesním a procesnom, ve znění pozdějších předpisů 

slovenský zákon o   SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 244/2002 

rozhodčím řízení  Z. z., o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších  

    předpisů 

směrnice o mediaci  Směrnice Evropského parlamentu a Rady   

    2008/52/ES ze dne 21. května 2008   

    o některých aspektech mediace v občanských 

    a obchodních věcech 

sp. zn.    spisová značka 

tzv.    takzvaný 
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UNCITRAL   Komise Organizace spojených národů pro   

    mezinárodní obchodní právo 

Ústava ČR   Ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky,  

    ve znění pozdějších předpisů 

Ústava SR   SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústavný zákon  

    č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, ve 

znění     pozdějších předpisů. 

vzorový zákon o   Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní 

mezinárodní obchodní  obchodní arbitráži 

arbitráži 

vzorový zákon o   Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní  

mezinárodní obchodní  obchodní konciliaci 

konciliaci  

zákon o mediaci   Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně  

    některých zákonů (zákon o mediaci), ve znění  

    pozdějších předpisů 

zákon o mezinárodním Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu  

právu soukromém  soukromém 

zákon o rozhodčím řízení  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení  

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů 

zák. o rozh. k.    SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 244/2002  

    Z. z., o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších  

    předpisů 

zák. o rozh. ř.  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení  

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů 

z. m. p. s.   Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu právu  

    soukromém 
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z. m. p. s. p.    Zákon č. 97/1963 Zb., o medzinárodnom práve  

    súkromnom a procesnom, ve znění pozdějších  

    předpisů 

z. p. o.    RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Gesetz Nr. 113/1895  

    RGBl, über das gerichtliche Verfahren in   

    bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten    

    (Zivilprozessordnung – ZPO), ve znění pozdějších  

    předpisů 

živnostenský zákon   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

    (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Resumé 

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 
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za cíl najít řešení, které by sjednotilo národní úpravy, posílilo právní jistotu a tím 

podpořilo mediaci před širokou veřejností jako efektivní řešení sporů. 

 

  



 

  

68 

Summary 

The aim of this thesis is to clarify the issue of enforceability of mediation 

settlement agreements with the focus on the field of commercial law. The thesis 

presents the main problems and interpretation divergences and the author argues 

his own opinions. 

In the first chapter, i.e. in the introduction, the reader is familiarised with the 

notion of mediation settlement agreement as a mere private agreement, which is 

not directly enforceable in most of the jurisdictions. 

In the second chapter, the thesis deals with different methods of making the 

mediation settlement agreement enforceable in Czech, Slovak and marginally also 

in Austrian legal system. There are basically three means of conversion of 

mediation settlement agreement in all three legal systems. First, it is possible to 

have the agreement approved by a state court in the form of court settlement. 

Second possibility is to have an arbitral award on agreed terms issued. However it 

is not clear, whether it is possible to start arbitral proceedings only for the sake of 

having an enforcement title if the parties have already settled. Third option is to 

get a notarial deed with permission to enforcement issued. 

In the third chapter, the thesis concerns with the enforcement of foreign mediation 

settlement agreements, which are enforceable in another state by virtue of one of 

the mentioned means of conversion. Third chapter analyses the differences with 

regard to the place and manner of the conversion. Within EU the free movement 

of court settlements and notarial deeds is secured. As for the foreign court 

settlements, notarial deeds or arbitral awards from third countries, the 

enforcement is governed by international treaties and national rules, whereas the 

most significant international treaty is the New York Convention on recognition 

and enforcement of foreign arbitral awards. 

In the fourth chapter, the thesis examines the instrument, which is being drafted 

by UNCITRAL working group and whose objective is to secure the direct 

enforcement of mediation agreements in the international context. The thesis 

outlines the recent topics discussed by UNCITRAL, in particular the application 
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of the instrument. The ultimate aim of UNCITRAL is to find a solution, which 

would unify the regulations in different jurisdictions, improve legal certainty, and 

promote mediation thereby. 
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