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Úvod
Proces řešení konfliktů má velmi dlouhou historii. Nezávisle na století či
tisíciletí, vždy se mezi lidmi našlo něco, co vyprovokovalo konflikt. Některé typy
sporů přetrvávají i celá staletí, zatímco jiné podléhají vývoji lidstva, reprodukují
historické události a lidské smýšlení. Spolu s vývojem sporů se mění i způsob,
jakým je lidstvo řeší. Tradičním způsobem je řešení pomocí soudů. Důvěra lidí
v jejich spravedlnost spolu s ochotou řešit konflikt právě touto cestou vede
k přetěžování soudní soustavy. Strany sporu poté musí čekat předlouhé měsíce i
roky, než je jejich spor rozhodnut. To spolu s často vysokými náklady vede strany
k hledání mimosoudních metod řešení konfliktů. Poptávka po této možnosti
zvyšuje snahu států zakotvit mimosoudní řešení sporů legislativně, jelikož si
začínají uvědomovat potenciál této eventuality, ze které může profitovat za
vhodných podmínek jak státní aparát, tak obyvatelstvo.
Alternativní metody řešení sporů mají své zastánce i odpůrce. Nelze také
jednoznačně určit, zda tento způsob je vhodnější než soudní řízení, je vždy nutné
přihlédnout ke konkrétnímu případu a jeho specifikům, jakož i k ochotě stran
dosáhnout smírného oboustranně výhodného řešení.
V předkládané diplomové práci se budu zabývat mediací v občanských a
obchodních sporech, její institucionalizovanou podobou a také úpravou mediace v
rámci Evropské unie. Text práce bude rozdělen do čtyř kapitol. V úvodní kapitole
se zaměřím na mediaci, jakožto alternativní metodou řešení sporů. Nejprve
nastíním, co znamená pojem alternativní řešení sporů a budu se také věnovat
významu mediace, jejím historickým kořenům a principům. Dále vysvětlím
mediační přístupy, kterými lze vést mediační řízení. Zamyslím se též nad výhodami
a nevýhodami mediace. V neposlední řadě tato kapitola obsahuje popis fází
mediačního procesu. Pokud není stanoveno jinak, při popisu mediace budu
vycházet z její nejobvyklejší formy, tedy mediace facilitativní.
Druhou kapitolu věnuji institucionalizované mediaci. Nejprve vysvětlím, co
se tímto slovním spojením rozumí a zmíním také výhody a nevýhody takového
postupu. Hlavním obsahem kapitoly bude ovšem rozbor nejzásadnějších ustanovení
6

mediačních pravidel vybraných mezinárodních institucí ICC, VIAC a WIPO a
jejich následná komparace. Toto srovnání bude navíc doplněno o Konciliační
pravidla UNCITRAL, jež jsou všeobecně aplikovatelná celosvětově rozšířená
procesní pravidla použitelná pro ad hoc mediaci. ICC, VIAC a WIPO jsem zvolila
z důvodu jejich prestiže, propracovanosti pravidel a také proto, že se ve všech
případech jedná o instituce sídlící v Evropě. Přestože se neomezují jen na evropské
spory, jsou jejich pravidla bezpochyby ovlivněna kontinentálním právním
systémem.
Další kapitola bude pojednávat o unijní úpravě mediace. Text této kapitoly
bude řešit vývoj evropské úpravy se zaměřením především na směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech
mediace v občanských a obchodních věcech a její jednotlivá ustanovení.
V poslední kapitole se budu zabývat komparací právní úpravy České
republiky a Nizozemska, a to pouze z hlediska implementace směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/52/ES. Nizozemsko má dlouhou tradici v řešení sporů
pomocí mediace, je tedy možné se domnívat, že v souvislosti s přijetím zmíněné
směrnice nebylo potřeba rozsáhlých změn právní úpravy. Česká republika je naproti
tomu víceméně nováčkem na poli mediace v občanskoprávních a obchodních
věcech. Z tohoto důvodu se zaměřím na to, zda i přes neobeznámenost s tématem
naplnila cíl této směrnice. V úplném závěru práce se zamyslím nad několika
možnými změnami v právní úpravě těchto dvou zemí.
Cílem mé diplomové práce je přiblížení pojmu mediace, jejich principů,
průběhu a výhod. Dalším dílčím cílem práce je pomocí komparace dovodit, zda se
vybraná mediační pravidla od sebe vzájemně liší, nebo je jejich konstrukce
obdobná. Závěrečným dílčím cílem bude zjištění, zda se České republice a
Nizozemsku podařilo implementovat do právního řádu obsah směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/52/ES v takové míře, aby zajistila úroveň ochrany
předpokládanou touto směrnicí.
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1.

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů
Pro správné pochopení pojmu mediace je potřeba definovat souhrnné

označení alternativní řešení sporů tzv. ADR. Anglickým označením ADR se rozumí
„Alternative Dispute Resolution“, tj. alternativní řešení sporů. Odlišné vysvětlení
tohoto pojmu poskytuje Mezinárodní obchodní komora,1 jež místo „Alternative“
užívá slovo „Amicable“, tedy přátelské/smírné řešení sporů.
Základem pro uplatnění alternativního způsobu řešení sporů je samozřejmě
určitý konflikt. Vznikne-li mezi subjekty právního vztahu spor, je možné ho řešit
v zásadě dvěma způsoby. První možností je vyřešit spor vzájemnou dohodou stran.
Není-li tato varianta možná, nabízí se řešení sporu pomocí třetí nezaujaté osoby.
Tato třetí osoba může do sporu zasahovat taktéž dvojím způsobem. Buď je
oprávněna spor projednat a následně vydat závazné a vykonatelné rozhodnutí, nebo
představuje prostředníka, který pomáhá najít řešení vyhovující všem zúčastněným
stranám.2 Obvyklým způsobem, jak dosáhnout ochrany porušeného či ohroženého
práva je první uvedený způsob, tj. vyřešit spor pomocí třetí nezaujaté osoby
oprávněné spor autoritativně rozhodnout. Je také možné, aby zúčastněné strany
sporu svěřily jeho řešení jinému orgánu odlišnému od soudu. Takový postup pak
představuje další možnost čili alternativu k soudnímu řízení.3

1.1.

Pojem a smysl mediace
Slovo mediace je odvozeno z latinského medius, což značí střední, ale také

nestranný či zprostředkující. O tom, co se rozumí pod pojmem mediace toho bylo
napsáno mnoho. V odborné literatuře či zákonných úpravách jednotlivých právních

1

Preambule ICC ADR Rules z roku 2001. V roce 2014 byla nahrazena ICC Mediation Rules.
RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2005, s. 13.
3
WINTEROVÁ, Alena; MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice.
Praha: Linde Praha, 2014, s. 557.
2
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řádů je možné se setkat s nespočtem různých variací, které ovšem obsahují určité
společné rysy. Jako příklad uvádím následující definice:
Holá uvádí ve své publikaci následující: „Mediace je metoda řešení
konfliktu, při níž neutrální kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům konfliktu ve
vzájemném dorozumívání, jehož cílem je dosažení jejich spokojenosti s procesem i
výsledkem řešení konfliktu.“4
Potočková přináší následující definici: „Mediace je proces, ve kterém třetí
neutrální osoba napomáhá stranám v konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení
sporu, aniž by spor rozhodovala nebo nařizovala podobu výsledného řešení. Jedná
se o dobrovolný mimosoudní proces.“5
Směrnice o mediaci říká, že: „Mediací se rozumí formální řízení, jakkoli
nazvané nebo uváděné, ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují
o dosažení dohody o vyřešení sporu za pomoci mediátora.“6
Dle Zákona o mediaci se mediací rozumí: „postup při řešení konfliktu za
účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na
konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich
konfliktu uzavřením mediační dohody“7.
Srovnáme-li uvedené definice, můžeme nalézt mnoho společných rysů.
Mediační proces je dobrovolný, důvěrný, nestranný. Podstatou mediace je, aby si
strany za pomoci třetí osoby - mediátora uvědomily jádro svého sporu a projednaly
otázky na které by u soudu nebyl prostor. Mediace jim má také umožnit vidět celou
záležitost očima druhé strany, ale i správně reflektovat situaci vlastní a snažit se
spor vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných. Mediátor by měl přistupovat ke

4

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011, s. 52.
POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom,
2013, s. 42.
6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. In: Úřední věstník, L 136, 2008-05-24,
čl. 3. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32008L0052.
7
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (Zákon o mediaci),
ust. § 2, písm. a).
5
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všem účastníkům obdobně a dbát, aby byla mediace vedena efektivně. Průběh
mediace i její výsledek je zcela v rukou samotných účastníků, dohodu nelze
v žádném případě vynucovat a mediace může skončit i neúspěšně, tedy že dohoda
mezi znesvářenými stranami uzavřena nebude. Ovšem převezmou-li účastníci
odpovědnost za vzniklou situaci, budou aktivně participovat na procesu mediace,
získávají šanci uplatnit své zájmy při řešení jejich sporu.
Z právního hlediska je možné u mediace rozlišovat mediaci z rozhodnutí
stran sporu a mediaci při soudu (z anglického court-annexed mediation). Mediace
z rozhodnutí stran se dále dělí na mediaci smluvní (tzn. strany smlouvy obsahující
mediační doložku se jejím podpisem zavazují řešit nastalý spor pomocí mediace) a
mimosmluvní (tzn. strany se bez dřívější písemné dohody rozhodnou svůj konflikt
řešit mediací).8 Mediací při soudu se rozumí situace, kdy je mediace navržena nebo
nařízena soudem. I zde se aplikuje zásada dobrovolnosti mediačního řízení, ovšem
v tomto případě nejsou iniciátory mediace strany, ale soud například tím, že nařídí
stranám první setkání s mediátorem, jako je tomu v České republice. Dobrovolnost
zde spočívá v tom, že přestože strany mají povinnost se takového jednání zúčastnit,
nelze je k tomu nutit. Nicméně je možné neuposlechnutí této povinnosti
sankcionovat. Po absolvování tohoto prvního setkání s mediátorem stranám navíc
nevzniká povinnost skutečně spor řešit prostřednictvím mediace.
Mediační proces si klade za cíl především spokojenost stran s průběhem
mediace a jeho výsledkem, tedy řešením konfliktu zpravidla ve formě dohody, jejíž
obsah bude pro všechny strany sporu přijatelný. Mediace nemá vytvářet stejný
model jako soud, kdy strany stojí proti sobě, ale naopak jim má pomáhat se k sobě
přiblížit. Oproti soudnímu řízení jsou na účastníky mediace kladeny vyšší nároky,
řešení sporu musí přijít přímo od nich a je tedy nutné, aby spolu strany
komunikovaly, což není vždy možné.

8

POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom,
2013, s. 43.
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1.2.

Historické kořeny mediace
Konflikt mezi lidmi je starý jako lidstvo samo. Není tedy divu, že k jeho

řešení lidé již od pradávna užívají různé prostředky, které pomáhají znovu nalézt
ztracenou rovnováhu.
Mediace jako přístup či idea k řešení konfliktů za pomoci třetí nezávislé
strany má svou tradici v mnoha kulturách a náboženstvích a byla známa již stovky
let před naším letopočtem. Starověká společnost žila v přesvědčení o existenci
nadpřirozených sil a je tudíž logické, že do role mediátora byl často ustaven místní
šaman, duchovní či kouzelník, jakožto zprostředkovatel spojení mezi vyššími
silami a lidmi, kteří potřebují pomoci.9
Z historických pramenů lze dovodit, že mimosoudní metodu řešení sporů,
nápadně se podobající dnešní mediaci, užívali již Féničané nebo Babyloňané
k řešení obchodních sporů. Také v antickém Řecku a Římě bylo užití prostředníka
pro vyřešení konfliktu nesmírně oblíbené.10 Za předlohu pro dnešní podobu
mediace je považována bezpochyby starověká Čína, které pod vlivem Konfuciova
učení dominovala tzv. harmonie soužití. Ta má za to, že ke znovunabytí dobrého
vztahu mezi znepřátelenými stranami je nutné oběma stranám naslouchat a vnímat
jejich postoje a zájmy, jednostranné vyřešení sporu totiž vede pouze k zániku
vztahu.11
Ve

středověku

dochází

v oblasti

trestního

práva

k odklonu

od

starozákonného principu vendety, tj. oko za oko, zub za zub a začíná se zde hlásit
o slovo proces podobný mediaci. Jedná se o smírčí dohodu mezi pachatelem
a poškozenou stranou, jenž je uzavírána za přítomnosti významných duchovních
a světských osobností a představiteli dané komunity. Touto dohodou strany sporu
prokazují, že se smířily a zavazují se dále neusilovat o pomstu. Tehdejší společnost
totiž pochopila, že princip vendety není tím nejlepším řešením a že vzájemnou

9

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011, s. 13.
Tamtéž, s. 13.
11
HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 17.
10
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dohodou mohou nemálo získat. Také se začalo více dbát na příčiny, které vedly ke
spáchání trestného činu a okolnosti, za kterých byl čin spáchán. Do popředí se
dostává snaha vyřešit pachatelovo provinění způsobem lépe vyhovujícím jak jemu,
tak poškozenému či společnosti. Například vrah podle nového práva již nemusel
být vždy popraven, ale bylo mu uloženo nahradit náklady pohřbu, soudní výlohy
nebo složit určitou sumu na výživu pozůstalých. S urovnáváním konfliktů jsou
spojeny i tzv. smírčí kříže. V tomto případě byl pachatel vraždy nucen na místě
neštěstí postavit vlastnoručně vytesaný kamenný kříž jako výraz pokání a smíření
s bohem i pozůstalými. Naneštěstí uvedený způsob nebyl využíván výhradně.
V případě nemajetnosti nebo nesplnění závazku byl pachatel odsouzen k fyzickému
trestu.12
Přestože pomoc třetí strany při řešení konfliktu existuje již odedávna,
moderní dějiny mediace jakožto specifické metody řešení konfliktů jsou výrazně
kratší. Institucionalizovaná podoba mediace se poprvé objevuje v roce 1913 ve
Spojených státech amerických ve formě institutu Smírčí služby při americkém
ministerstvu práce, který se v 50. letech transformoval na Federální mediační a
smírčí službu. Ovšem opravdový rozmach mediace nastává až v 60. letech
minulého století, kdy do Spojených států amerických míří vlna migrantů, jež naruší
stávající komunity a zvýší tím napětí a množství především rasově a etnicky
motivovaných konfliktů.13 Soudní soustava pod náporem těchto nových případů
kolabuje, lidé ztrácí důvěru ve státní aparát a hledají alternativy, jak jejich spor
efektivně vyřešit.14 Začíná se výrazně prosazovat mediace jakožto alternativa
k soudnímu řízení. Formují se pilotní mediační centra, rozjíždí se výukové
programy pro nové mediátory a vznikají první etické kodexy a pravidla upravující
proces mediace.15 Mediace pomalu nabývá na popularitě a získává své místo při
řešení rodinně právních sporů, sporů při ochraně životního prostředí, sporů

12

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011, s. 14.
HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 19 - 20.
14
CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací: podle nové právní úpravy. Praha: Linde
Praha, 2013, s. 75.
15
POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom,
2013, s. 18 - 19.
13
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obchodních i pracovních a v neposlední řadě u konfliktů plynoucích z rozdílu barvy
pleti, etnického původu, náboženství a pohlaví.
Důležitým bodem v historii mediace ve Spojených státech amerických byl
rok 1976 a Roscoe Poundova konference o příčinách všeobecné nespokojenosti se
správou a fungováním justice, jež odstartovala moderní éru mediace. Zde byla
poprvé představena myšlenka tzv. multidoor courthouse, tj. soudu, u kterého by
všechny spory neprocházely stejným řízením, ale po hodnocení dle stanovených
pravidel by byly některé spory přesměrovány k řešení pomocí mediace,
koncialiace, rozhodčího řízení, znaleckého posouzení (fact finding), popřípadě za
pomoci ombudsmana.16
Zatímco v americkém systému dochází k intenzivnímu rozvoji mediace,
která se pohotově přizpůsobuje dalším typům sporné agendy, vytváří nové instituce
zabývající se mediací a pružně reaguje na vývoj společnosti, na evropském
kontinentu je tomu naopak. Do Evropy proniká moderní podoba mediace až
počátkem 90. let 20. století, kdy se průkopníkem na tomto poli stává Velká
Británie.17

1.3.

Principy mediace
Principy mediace chápeme jako základní zásady provázející proces

mediace. Odchýlíme-li se od nich, dostaneme se mimo rámec mediace. Východisky
mediace jsou mnohé vědní obory jako psychologie, sociologie a další. Je tudíž
obtížné nalézt univerzální principy, ve kterých má mediace svůj základ. V odborné
literatuře je možné pozorovat množství základních mediačních zásad. Například
dobrovolnost, důvěrnost, nestrannost a neutralita, změna soupeření na spolupráci,
převzetí zodpovědnosti, orientace na budoucnost, akceptace odlišností, svoboda

16

CHOLENSKÝ, Robert. Praktický průvodce mediací: podle nové právní úpravy. Praha: Linde
Praha, 2013, s. 76.
17
MALACKA, Michal. Historie mediace a mediačních metod. In: HOLÁ, Lenka; MALACKA,
Michal a kol. Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, s. 42 - 43.
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rozhodování a hledání nových možností.18 Na následujících stranách stručně
přiblížím dobrovolnost, důvěrnost, nestrannost a neutralitu, tedy principy, které
považuji za nejzásadnější.

1.3.1. Dobrovolnost
„Dobrovolností v mediaci rozumíme svobodnou volbu stran v mediaci
setrvat, přerušit nebo z ní odejít; přijímat rozhodnutí a uzavírat dohody.“19
Podíváme-li se na uvedenou definici pozorně, zjistíme, že zde není zmíněna
svobodná volba do mediace vstoupit. To má své opodstatnění. Prvotní mediační
sezení nemusí být vždy konáno za dobrovolné účasti stran, jelikož v některých
zemích má soud pravomoc první setkání s mediátorem nařídit. Děje se tak například
v České republice. V Lucembursku, Velké Británii a Litvě nařizuje soudce první
setkání s mediátorem, týká-li se spor rodinného práva.20 Je ale nutné mít na paměti,
že nedobrovolný vstup do mediace neznamená, že v ní musí účastníci také setrvat
a už vůbec nemůže být vynucováno uzavření jakékoliv dohody. Ať již je vstup do
mediace vynucený nebo ne, domnívám se, že na výsledek to nemá markantní vliv.
Důležité především je, zda mají účastníci vůli v procesu mediace pokračovat, zda
dokáží účinně komunikovat a nalézt společné řešení.
Přestože jedním z hlavních znaků mediace je dobrovolnost, existují země,
ve kterých je pro určité typy sporů mediace nařízena právním řádem nebo
usnesením soudu. Strany jsou zde nuceny účastnit se a spolupracovat na celém
mediačním procesu. Dobrovolnost lze nalézt až v samotném závěru mediace, kdy
je uzavření mediační dohody ponecháno na vůli stran. Není-li dohoda uzavřena,
mají strany právo pokračovat v řešení sporu soudní cestou. Absolvování
mediačního procesu je tedy prerekvizitou soudního řízení. Tento princip se
18

HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 91 - 92.
19
POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom,
2013, s. 56.
20
The Implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016.
Europarl.europa.eu
[online].
2016,
s.
16
[cit.
2018-10-30].
Dostupné
z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571395/IPOL_IDA%282016%2957
1395_EN.pdf.
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uplatňuje v Chorvatsku, Maďarsku na oblast rodinněprávních sporů a v Rakousku,
Litvě, Chorvatsku a na Maltě při řešení pracovněprávních sporů.21

1.3.2. Důvěrnost
Princip důvěrnosti je možno chápat ve dvou významech. Jedním z nich je,
že mediace se mohou účastnit pouze strany sporu a mediátor. Další osoby jsou
přítomny pouze, pokud s tím strany vysloví souhlas. Důvěrnost lze také chápat jako
uplatnění zásady mlčenlivosti.
Důvěrnost procesu je častým důvodem, proč si strany k řešení svého sporu
volí mediaci či jinou formu alternativního řešení sporů. Garance mediátorovy
mlčenlivosti a neveřejnost jednání motivuje strany ke sdílení podstatných
informací, o nichž by se běžně bály hovořit z důvodu, že by mohly být proti nim
použity u soudu.
Mlčenlivost spočívá v nezveřejňování informací, jež byly sděleny
účastníky, či jinak vyšly najevo v průběhu mediace. Totéž platí i po jejím skončení.
S principem důvěrnosti je svázána navíc důvěra, která charakterizuje vztahy
v procesu mediace. Jde o důvěru v osobu mediátora a také o důvěru mezi účastníky
navzájem.22
To, jaké informace účastníci mediačního procesu chtějí ponechat v tajnosti,
závisí pouze na jejich dohodě. Zásady důvěrnosti si mohou strany stanovit dohodou
nebo se mohou řídit obvyklými praktikami konkrétního mediátora či instituce.
Dohoda o důvěrnosti upravuje zejména mlčenlivost ohledně informací získaných
v průběhu mediace. Například zda mohou být tyto skutečnosti poskytnuty třetím
osobám nebo zda je možné je použít jako důkaz u soudu.23

21

The Implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016.
Europarl.europa.eu
[online].
2016,
s.
16
[cit.
2018-10-30].
Dostupné
z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571395/IPOL_IDA%282016%2957
1395_EN.pdf.
22
HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011, s. 53 - 55.
23
Tamtéž, s. 53.
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Povinnost mlčenlivosti mediátora a její rozsah je zakotven v zákonné
úpravě, smlouvě o provedení mediace i v etických kodexech.24 V některých zemích
může být mlčenlivost rozšířena i na samotné účastníky mediace. Tento přístup je
typický zejména v anglo-americkém prostředí. V České republice je mlčenlivost
vztažena pouze na mediátora a osoby, které se podílejí na přípravě a průběhu
mediace. Standardně není předmětem mlčenlivosti smlouva o provedení mediace,
naopak závěrečná dohoda je, ale strany si toto mohou upravit odlišně. Mediátor
může být zproštěn mlčenlivosti jen v přesně stanovených situacích. Nejčastěji se
tak děje na žádost všech zúčastněných, nebo pro účely trestního řízení.25

1.3.3. Nestrannost a neutralita
Nestrannost je klíčovým principem mediace. Lze ji chápat, jako absenci
vazby mediátora ke stranám sporu nebo jeho předmětu. Věří-li strany v nestrannost
mediátora, mají tendenci ochotněji spolupracovat a efektivita procesu se zvyšuje.26
Nestrannost je v českém právním řádu vyjádřena jako povinnost „provádět mediaci
osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí.“27 Mediátor musí
odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, pokud by byl důvod pochybovat
o jeho nepodjatosti, a to zejména z důvodu jeho poměru k věci, ke stranám sporu
nebo jejich právním zástupcům.28 Byla-li mediace již zahájena, je mediátor povinen
ji ukončit.
Neutralitu mediátora je možné dovodit ze způsobu, jakým jedná v průběhu
mediace. Mediátor by měl poskytovat oběma stranám sporu stejný prostor k
vyjádření, pokud o to jeví zájem. Taktéž by měl pro vyhodnocení konfliktu být

24

European code of conduct for mediators. Ec.europa.eu [online]. 2004 [cit. 2018-07-10]. Dostupné
z: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf. Bod 4.
25
POTOČKOVÁ, Dana. Nejlepší je domluvit se aneb průvodce mediačním procesem. Praha: Alfom,
2013, s. 57 – 59.
26
HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 23.
27
Zákon o mediaci, ust. § 8 odst. 1. písm. a).
28
Tamtéž, ust. § 5 odst. 1.
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schopen zohlednit všechny informace přednesené stranami.29 Mediátorův postoj
vůči účastníkům musí zůstat nezaujatý po celou dobu mediace. Je nutné, aby
nevznikla sebemenší pochybnost, že by tato zásada byla prolomena. Stane-li se tak,
naruší tím mediátor společně vybudovanou důvěru, což by mohlo vést i
k neúspěchu mediace. Má-li v České republice mediátor za to, že mezi ním a
některou ze stran byla narušena nezbytná důvěra, může odmítnout uzavření
smlouvy o provedení mediace.30

1.4.

Přístupy k mediaci
Dle převažujícího množství zdrojů patří mezi základní mediační modely

mediace facilitativní, evaluativní a transformativní.31 Některé odborné příspěvky
poměrně nově hovoří také o tzv. narativní mediaci.32

1.4.1. Facilitativní přístup
Tento přístup je historicky nejstarší, do 70. let minulého století byl jediným
používaným modelem a stále se těší velké oblibě.33 „Základními principy přístupu
je vedení jednání neutrální osobou s cílem dosažení vzájemného porozumění a
respekt zúčastněných stran k dohodě jako výsledku dojednaného řešení.“34
Facilitativní mediátor tedy musí vystupovat po celou dobu mediace striktně
neutrálně, neposkytovat stranám žádná doporučení, jak by měly postupovat a
nevyjadřovat vlastní názor na danou problematiku. Mediátor pouze pomáhá
29

HORÁČEK, Tomáš. Základní principy mediace (z právního i neprávního pohledu). Bulletin
advokacie, 2013, č. 6, s. 20.
30
Zákon o mediaci, ust. § 5 odst. 1.
31
ZUMETA, Zena. Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and Transformative
Mediation.
Mediate.com
[on-line].
[Cit.
2018-07-15].
Dostupné
z:
https://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm.
32
HANSEN, Toran. The Narrative Approach to Mediation. Mediate.com [online].
2003 [cit. 2018-07-10]. Dostupné z: https://www.mediate.com/articles/hansenT.cfm.
33
LINDEN, Jon. Mediation Styles: The Purists vs. The “Toolkit”. Mediate.com [online].
[Cit. 2018-07-10]. Dostupné z: http://www.mediate.com/articles/linden4.cfm.
34
HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 101.

17

stranám s hledáním a analýzou možných řešení, je tedy odpovědný za procesní
stránku mediace, ovšem její výsledek je výlučně v rukou stran konfliktu.35
Facilitativní mediátor si klade za cíl zjistit skutečné zájmy a potřeby stran,
čímž odhaluje pravou příčinu sporu. Mediátor se snaží o to, aby strany navzájem
pochopily své postoje a motivaci a mohly tak nalézt vzájemně přijatelné řešení
jejich konfliktu.36 Jedná se o mediační styl, který je zaměřen na emoční stránku
konfliktu. Zjištění a práce s pocity a zájmy je tu postavena na roveň skutkovým
informacím. Tato metoda vyžaduje větší dávku důvěry a otevřenosti než jiné.
Taktéž si žádá vyšší časovou dotaci, a to z toho důvodu, že strany mají v mnoha
případech potíže spolu zpočátku konstruktivně hovořit, naslouchat si, pochopit se a
hledat řešení jejich sporu. Domnívám se, že s ohledem na značný důraz na emoční
stránku problému a možnou zdlouhavost mediačního procesu je tento typ vhodný
spíše pro mediaci rodinnou a již ne tolik pro řešení obchodních sporů.

1.4.2. Evaluativní přístup
Evaluativní přístup se vyvinul v reakci na nedostatky stylu facilitativního.
Vychází z předpokladu, že pro určité typy sporů není vhodné přílišné řešení emoční
stránky, jež je středobodem facilitativní mediace. Evaluativní mediátor pomáhá
stranám dosáhnout řešení tak, že poukazuje na slabá místa jejich argumentace a
předvídá, jakým způsobem by mohlo být rozhodnuto v soudním řízení. Na rozdíl
od facilitativního mediátora může evaluativní mediátor stranám dávat doporučení,
navrhovat řešení či prezentovat zkušenosti z praxe. To, zda strany některé
z odborných stanovisek využijí, je zcela na nich samotných. Více než potřebami a
zájmy se zde mediátor zabývá právní stránkou věci.37 Pro evaluativní mediační styl
je obvyklá kratší doba mediace, než je tomu u předešlého stylu, což ocení zvláště
35

HOLÁ, Lenka; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská
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36
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Dostupné
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strany obchodních sporů.38 Potenciální nevýhodu tohoto přístupu vidím v tom, že
strany mohou nabýt dojmu, že došlo k porušení principu nestrannosti, jelikož
mediátorův posudek zpravidla vyzní lépe pro jednu ze sporných stran.

1.4.3. Transformativní přístup
Třetím typem je mediace transformativní.39 Je založena na principu
vzájemného pochopení potřeb, zájmů a hodnot obou stran. Tento přístup necílí na
řešení konkrétního sporu, ale snaží se změnit způsob, jak se strany navzájem
vnímají a jak chápou situaci svou i druhé strany, klíčová je tedy transformace.
Transformativní mediace se zaměřuje na posílení vztahů mezi účastníky
konfliktu, pomáhá stranám změnit vzájemný způsob komunikace a učí je, jak
zvládat tyto náročné životní situace. I transformativní přístup k mediaci může
vyústit v mediační dohodu, ale jak již bylo zmíněno dříve, není to vnímáno jako její
primární poslání. Vzhledem k tomu, že stejně jako v případě facilitativní mediace i
zde se ve velké míře pracuje s emocemi, je vhodná především pro rodinné spory.40

1.4.4. Narativní přístup
Nejmladším přístupem je mediace narativní, kterou lze v Evropě považovat
stále za novinku. Jedná se o velmi specifický přístup a je vhodný především pro
mediátory s odbornými znalostmi z oboru psychologie.
Narativní mediátor se zde snaží přimět strany, aby se od konfliktu oddělily,
sledovaly ho jakoby z dálky, a to tím způsobem, že vyprávějí příběh, ve kterém
38
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ozřejmí jejich náhled na konflikt. Po jeho vytvoření spolupracují strany
s mediátorem na novém příběhu, v němž je konflikt nahrazen dohodou jakožto
řešením.41

1.5.

Výhody a nevýhody mediace
Soudní řízení je hojně využívaným prostředkem, jak řešit konflikt mezi

stranami, nicméně tato metoda postrádá určité aspekty, jež stranám může nabídnout
právě mediace.
Velkou výhodou, která mnohé vede k rozhodnutí využít pro řešení sporu
mediaci, je skutečnost, že náklady, které je nutné vynaložit na proces řešení
konfliktu, jsou ve srovnání se soudním řízením často podstatně nižší. Stranám zde
především odpadají náklady za soudní poplatky.42
S výší nákladů řízení také souvisí časová úspora mediačního řízení.
Zohledníme-li rychlost soudního řízení43 v České republice, zjistíme, že je nutné
čekat řadu měsíců či dokonce let, než je spor projednán a rozhodnut. Nicméně
například u obchodních sporů je nutné konflikt často řešit urychleně, jelikož
s přibývajícím časem se mohou navyšovat nejen náklady řízení, ale i ztráty
společnosti. Mediace může začít víceméně ihned poté, co strany sporu naleznou
vhodného mediátora. Taktéž čas potřebný pro samotný proces řešení konfliktu bývá
obvykle kratší než v případě soudního řízení. Navíc je zde nesporná výhoda v tom,
že jednotlivá mediační setkání a jejich trvání lze plně přizpůsobit potřebám stran.44
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Výhodou může být také neveřejnost mediačních setkání, která probíhají
pouze za přítomnosti stran a mediátora. Účastníci tak mohou řešit konflikt, aniž by
na veřejnost unikly citlivé informace nebo byla ohrožena jejich dobrá pověst.45
Klasický model známý ze soudního řízení, kdy strany stojí proti sobě,
z nichž jedna je po ukončení řízení vnímána jako vítěz a druhá jako poražená, se
zde neuplatňuje. Již samotný termín protistrany se v mediačním procesu neužívá,
existují zde pouze strany konfliktu, jejichž cílem je kooperace a přátelská
komunikace. Při mediaci mají účastníci ve svých rukou průběh mediačního řízení
a stejně tak i jeho výsledek. Úsilí vyhrát je zde nahrazeno úsilím o nalezení řešení
na principu tzv, win-win strategie, tedy, že obě strany se cítí být vítězi, jsou
s řešením spokojeny a mohou z něj profitovat. Na základě strategie win-win tak
mají strany větší snahu přijatou dohodu dodržovat. Řešení pomocí mediace je
z tohoto důvodu často stabilnější než řešení dosažená jiným způsobem a vztahy
zpravidla zůstávají i do budoucna přátelské.46
Přestože mediační proces má určité nesporné výhody, má mediace i určité
nevýhody, které je potřeba zmínit. Touto nevýhodou může být skutečnost, že
některá ze stran konfliktu musí47 řešení sporu pomocí mediace navrhnout, což
nemusí být vždy snadné docílit. Tento jev souvisí s principem dobrovolnosti
procesu. Strany se obávají, že jejich iniciativa by byla druhou stranou vnímána jako
slabost, doklad o tom, že nedisponují dostatkem důkazů či nemají pádné argumenty,
a právě z toho důvodu volí mediaci místo soudního řízením. I v případě, že se na
mediaci dohodnou, se může stát, že některá ze stran nebude mít zájem v
jejím průběhu dostatečně spolupracovat, popřípadě nebude schopna přijmout
kompromisní řešení a celá časová a finanční investice přijde nazmar. Takový
průběh procesu mediace může způsobit zklamání a prohloubit nedůvěru druhé
strany. Je samozřejmě možné dále pokračovat v řešení konfliktu pomocí jiné
metody alternativního řešení sporů, ale důvěra v ni a motivace ji použít může být
45
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podstatně nižší. I přes případný neúspěšný pokus o uzavření dohody je nutné si
uvědomit, že jistý přínos mediační proces pro strany mít mohl. Tento přínos může
spočívat například v definování sporných bodů nebo obnovení komunikace.
Nevýhodou je také možnost zneužití institutu mediace jednou ze stran pro
své vlastní zájmy. Postranním motivem, proč strana mediaci iniciovala či s ní
souhlasila může být snaha získat více času na kvalitnější přípravu k nadcházejícímu
soudnímu řízení nebo možnost opatřit si v průběhu důvěrného procesu zásadní
informace, které poté může využít před soudem.48
V neposlední řadě je vhodné zmínit v českém prostředí často diskutované
téma závaznosti mediační dohody. Mediace je procesem dobrovolným, stejně tak
uzavření dohody v jejím rámci, a je tedy zřejmé, že i následné plnění dohody je
čistě na vůli stran. Nicméně skutečnost, že mediační dohoda není v některých
právních řádech49 sama o sobě přímo vykonatelná, může strany od využití mediace
odradit.

1.6.

Proces mediace
Přestože je mediace procesem neformálním, je nezbytné, aby byla

dodržována určitá struktura, která napomáhá uzavření dohody mezi účastníky
konfliktu. Mediační proces tedy sestává z na sebe navazujících kroků, tzv. fází. Je
důležité, aby byl mediátor se strukturou procesu mediace obeznámen, následoval
ji, ovšem současně flexibilně reagoval na konkrétní potřeby stran.
Mediaci lze využít pro řešení širokého okruhu konfliktů. Každý z nich
vyžaduje jiný přístup a je tedy nutné zvolit i jiné mediační techniky vhodné právě
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pro tento typ sporu. Rozdíly ve volbě mediačního modelu poté přináší určité
odchylky v procesu mediace.
V odborné literatuře nepanuje jednotný názor na to, jaké fáze má mediační
proces. Je možné se setkat s pěti až sedmi fázemi a často také s nultou fází.50 Ovšem
v zásadě se jedná o více či méně podrobné rozbory analogické struktury. Pro tuto
práci jsem zvolila dělení uvedené v publikaci Potočkové,51 která využívá model
amerického mediátora Josepha Stulberga, jenž rozeznává následující fáze:
předmediační fázi, zahájení mediace, sběr informací, hledání řešení, společné
vyjednávání a tvorbu dohody.

1.6.1. Předmediační fáze
Do této fáze patří logicky vše, co se děje před samotným zahájením
mediačního procesu: „posouzení vhodnosti sporu k mediaci, rozhodnutí se pro
vstup do mediace …, získání souhlasu ostatních stran s účastí, zvolení mediátora,
dohodnutí podmínek mediace, podepsání smlouvy o provedení mediace a příprava
stran na mediaci.“52
V tomto stádiu je obvyklé, že mediátor před začátkem prvního mediačního
jednání

účastníky

seznámí

s principy

mediace,

především

s principem

dobrovolnosti, také jim vysvětlí, jak mediace probíhá a v neposlední řadě zjistí, jaké
mají strany od mediace očekávání a zda se jejich očekávání nevzdalují jeho

50
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možnostem. Mediátor v tomto období také získává první informace o předmětu
sporu, jeho stranách, stejně tak se v této etapě buduje důvěra k mediátorovi.53
Již bylo řečeno, že v některých členských státech Evropské unie může první
setkání s mediátorem nařídit soud. Toto setkání je informativní povahy. Tématem
jsou obdobné záležitosti jako v případě, že si mediaci strany zvolí dobrovolně.
V tomto případě mají strany povinnost mediátora kontaktovat, dohodnout si termín
konání jednání a také se ho zúčastnit. Tímto postupem je povinnost uložená soudem
splněna a to, zda se rozhodnout řešit svůj spor mediací, je zcela na jejich vůli.

1.6.2. Zahájení mediace
Počátek mediace není jasně vymezen. Je možné za součást mediace
považovat již přípravnou fázi, ve které se strany s mediací seznamují a rozhodují
se, zda ji pro řešení svého konfliktu využijí či nikoliv. Lze také mít za to, že
mediační proces počíná až prvním mediačním jednáním všech účastníků a
mediátora.54 Osobně se kloním ke druhému názoru, jelikož není jisté, zda strany
budou chtít po setkání s mediátorem skutečně řešit svůj spor touto cestou, zda
uzavřou smlouvu o provedení mediace a zda se dostaví na první společné jednání.
Na druhou stranu se mi jeví jako velmi vhodné označit předmediační fázi jako
nultou, jelikož s mediací jako takovou velmi úzce souvisí a je jedním ze základních
kamenů úspěchu mediačního procesu.
Dohodnou-li se strany na řešení konfliktu pomocí mediace a dostaví-li se na
první společné jednání, začíná samotná mediační fáze. Mediátor zahajuje mediaci
úvodním slovem, ve kterém přítomné přivítá, stručně zopakuje základní mediační
principy a způsob, jakým mediace probíhá. Také vyjasní svou roli nestranného
zprostředkovatele odpovědného pouze za proces a upozorní účastníky, že to jsou
právě oni, kdo ovlivní výsledek mediace. Po této úvodní řeči si mediátor s účastníky
53
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stanoví pravidla (například jakým způsobem se budou oslovovat, že si vypnou před
jednáním mobilní telefony apod.) a čas, kdy se budou setkávat.55

1.6.3. Sběr informací
Po projednání výše zmíněných záležitostí mediátorem se ke slovu dostávají
zúčastněné strany (případně i jejich právní zástupci). Každá ze stran zde má
možnost vyjádřit se k původu a podstatě sporu, aniž by ji druhá strana přerušovala.
Měla by hovořit o všem, co se jí jeví jako podstatné a vyjádřit se i k tomu, co od
mediace očekává.
Úkolem mediátora je získat od obou stran co nejvíce informací, aby si
vytvořil dostatečnou představu o klíčových aspektech sporu a taktéž, aby se
účastníci v předmětu sporu orientovali. V této fázi by měl mediátor především
věnovat pozornost pozici stran (tj. jaký zaujímají postoj a jaké mají požadavky) a
na základě získaných informací identifikovat jejich skryté zájmy, obavy, potřeby a
vytyčit hlavní sporné body.56
Na konci této fáze by měl mediátor chápat věcnou podstatu konfliktu a
zájmy stran, především které zájmy jsou společné a mohou sloužit jako stavební
kámen budoucí dohody a které zájmy jsou sporné a bude je třeba dále řešit.57

1.6.4. Hledání řešení
Sběr informací v předchozí fázi slouží k vytvoření seznamu sporných bodů,
který bude třeba v této fázi projít. Mediátor zpravidla sestaví návrh projednávaných
témat i jejich pořadí sám a pak požádá účastníky, aby se k tomuto návrhu vyjádřili.
Poté, co je odsouhlasena agenda jednání, jsou účastníci mediátorem vyzváni, aby
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ke každému tématu navrhovali možná řešení. Podstatou této fáze je, aby strany
vytvořily seznam všech řešení, které připadají v úvahu, aniž by se zabývaly otázkou
jejich vhodnosti.

1.6.5. Společné vyjednávaní
Účelem této fáze je zhodnotit náměty možných řešení z fáze předchozí.
Za pomoci mediátora procházejí strany navržená řešení dílčích problémů, zjišťují,
zda jsou přijatelná a pokud ne, snaží se je upravit takovým způsobem, aby přijatelná
byla.58 Úspěšnost této fáze se odvíjí od ochoty účastníků měnit své postoje a
požadavky. Pokud dosavadní průběh mediace nepřesvědčil strany k takové ochotě,
zbývá jim poslední šance v podobě zvážení vlastní nejlepší alternativy
k vyjednávané dohodě, tzv. BATNA.59 Obvykle BATNA představuje řešení sporu
soudní cestou, pokračování stávající neutěšené situace, finanční či časová ztráta.
Mediátor by se měl ujistit, že účastníci svoji BATNA znají. Není-li tomu tak, může
jim pomoci ji vytvořit. Čím horší je jejich BATNA, tím více jsou strany
stimulovány snížit své nároky a pokusit se uzavřít dohodu. Alternativy k mediační
dohodě bývají zpravidla méně výhodné, koneckonců pravděpodobně tento fakt
strany k mediaci přivedl. Jinak tomu může být v případě, kdy mediaci navrhne soud
a účastníci sporu tak často nejsou vnitřně motivováni toto řízení využít ke
sjednávání dohody, ale pouze čekají, až mediace skončí.60
V momentech, kdy se vyjednávání ocitne ve slepé uličce, může mediátor
k dalšímu postupu v této fázi využít oddělená jednání (caucus), při nichž hovoří
s každým účastníkem samostatně v jiné místnosti. Caucus lze použít také
v počátečních fázích mediace, potřebuje-li se mediátor dozvědět či si ověřit
informace, o kterých strany nechtějí mluvit za přítomnosti dalších účastníků.
I z tohoto důvodu jsou oddělená jednání vhodným způsobem k projednání BATNA,

58

PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada, 2013, s. 109.
Z anglického výrazu Best Alternative To a Negotiated Agreement.
60
PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada, 2013, s. 109 – 110.
59

26

jež je pro účastníky většinou velmi hodnotnou informací a zdráhají se ji před
ostatními účastníky odtajnit.61
Podaří-li se fázi společného vyjednávání úspěšně ukončit, je možné
syntézou dílčích řešení, které strany v jejím průběhu akceptovaly, získat rámcovou
podobu mediační dohody.62

1.6.6. Tvorba dohody/ukončení mediace
Závěrečnou fází procesu je v ideálním případě uzavření mediační dohody.
Přestože mediace vykazuje vysokou úspěšnost,63 nastávají i situace, kdy je z
určitých důvodů mediace ukončena. Takovým důvodem může být odstoupení
některé ze stran, odstoupení mediátora, vzájemná dohoda účastníků, že nebudou již
v mediaci pokračovat, rozhodnutí mediátora, že spor není vhodné nadále řešit
pomocí mediace apod.64 Nicméně vyústěním mediačního procesu může být i méně
formální krok a to konstatování, že vztahy mezi účastníky konfliktu jsou po
proběhlé mediaci podstatně lepší než dříve a že jsou s touto novou situací
spokojeni.65
Do této fáze vstupuje mediátor a účastníci s odsouhlasenou rámcovou
dohodou z předešlé fáze, jež má být vzorem pro formulaci preciznější, obvykle
písemné finální dohody. Ačkoliv sjednání finální dohody může působit snadně,
61
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opak je mnohdy pravdou. Stranám zpravidla až nyní dochází, jaké důsledky bude
mediační dohoda mít, včetně ústupků, které učinili, může se tedy jednat o fázi velmi
emotivní. I v této fázi může a pravděpodobně bude probíhat další kolo vyjednávání,
tentokrát ohledně konkrétních formulací dohody.66 Výsledkem případných dalších
jednání, za předpokladu nalezení shody, je finální mediační dohoda. Podobu
dohody může naformulovat mediátor, nebo dá stranám prostor, aby samy stanovily
konkrétní věty, které budou obsaženy v mediační dohodě. Za ideálních okolností
by měly podobu dohody vytvářet samy strany, jsou-li toho schopny. Přeci jen jsou
to právě ony, které čistě dobrovolně zvolily mediaci jako způsob řešení svého
konfliktu. Také by měly mít právo, zvolit pro svoji dohodu způsob vyjadřování, jež
je jím blízký67 a do dohody uvést jen body se kterými souhlasí a mají ochotu je
plnit. Věřím, že poté má dohoda větší šanci na úspěch. Mediátor, by měl pouze
korigovat proces tak, aby výsledkem byla „jasně zformulovaná, pro obě strany
srozumitelná, uskutečnitelná a akceptovatelná dohoda.“68
Pro posílení vazby mezi účastníky a jejich dohodou je vhodné mediaci
zakončit symbolickým rituálem, například slavnostním podpisem69 mediační
dohody nebo potřesením rukou.70
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2.

Institucionalizovaná podoba mediace
Mediaci je možné podle typu její organizace rozdělit na mediaci ad hoc a

mediaci institucionalizovanou. O mediaci ad hoc je možné hovořit v případě, že
mediační proces nepodléhá mediačním pravidlům dané instituce. Institucí se
v tomto kontextu rozumí zpravidla mezinárodní nevládní organizace, zabývající se
mediací a tvořící vlastní mediační pravidla k podpoře jejího využívání. Mediaci
nabízí řada mezinárodních institucí, které jsou zejména rozhodčími soudy. Mezi
instituce, které mediaci poskytují patří například Vídeňské mezinárodní rozhodčí
centrum, Mezinárodní obchodní komora, Americká arbitrážní asociace a další. Tyto
instituce jsou zaměřeny ve velké míře na spory v oblasti mezinárodního
obchodního styku, nicméně jimi používaná pravidla lze aplikovat i na řešení
vnitrostátního sporu. Pokud strany nevyužijí institucionalizovanou formu mediace,
mohou se řídit mediačními pravidly UNCITRAL, nebo si mohou vytvořit pravidla
vlastní.
Výhoda institucionalizované mediace tkví v tom, že tyto instituce disponují
kvalitními mediačními pravidly a zkušenými mediátory. Právě tyto aspekty mohou
hrát klíčovou roli v přesvědčení váhající strany vstoupit do mediace. Bohužel
kvalita nabízených služeb se odráží v jejich ceně, náklady tohoto řešení jsou tedy
oproti mediaci ad hoc podstatně vyšší.71

2.1.

ICC
V roce 1919 byla v Paříži založena Mezinárodní obchodní komora72 (dále

jen „ICC“) s cílem podporovat mezinárodní obchod a investice. Oblastí řešení
sporů se v rámci ICC zabývá Mezinárodní centrum ICC pro ADR 73 (dále jen
„Centrum

ADR“).
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oblasti mezinárodního obchodního styku a nabízí široký výběr alternativ
k soudnímu řízení.74 Pro mediaci probíhající před Centrem ADR byla v roce 2014
vytvořena nová ICC mediační pravidla.75 Tato pravidla jsou doplněna o vzorové
mediační doložky včetně těch vícestupňových, které umožňují kombinaci více
technik řešení sporů. ICC mediační pravidla je možné použít nejen na mediaci, ale
i na řízení obdobná, jako jsou například vyjednávání (konciliace) nebo nestranné
odborné hodnocení.76 Od jednotlivých ustanovení ICC mediačních pravidel je
možné se odchýlit, ovšem za předpokladu, že to nebude odporovat smyslu a účelu
těchto pravidel.77
Pro účely ICC mediačních pravidel se na mediaci nahlíží jako na flexibilní
techniku pro řešení sporů, prováděnou soukromě a důvěrně, ve které mediátor jedná
jako neutrální prostředník, který pomáhá stranám dospět k uzavření dohody
ohledně předmětu sporu.78 Řízení počíná běžet dnem doručení žádosti o mediaci,
ovšem pouze za předpokladu, že existuje předchozí dohoda o podřízení se ICC
mediačním pravidlům.79 V případě absence dohody, může jedna ze stran zaslat
žádost Centru ADR s návrhem postupu řešení pomocí mediace a bude to právě
Centrum ADR, které informuje druhou stranu o tomto návrhu. Je nutné, aby
zpravidla do 15 dnů od obdržení žádosti druhá strana vyjádřila pozitivní vůli řešit
spor podle ICC mediačních pravidel. Takovým postupem je řízení následně
zahájeno v momentě, kdy Centrum ADR zašle stranám písemné potvrzení o tom,
že bylo dosaženo dohody mezi stranami ohledně podrobení sporu mediačním
pravidlům.80
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Strany mohou navrhnout mediátora/mediátory ze seznamu vedeného ICC.
Jejich výběr následně potvrzuje Centrum ADR. Nestane-li se tak, jmenuje
mediátora Centrum ADR.81 Čl. 9 ICC mediačních pravidel je věnován mlčenlivosti.
Mediační proces je neveřejný a důvěrný, avšak informace, že probíhá či proběhl
důvěrná není. Uzavřená mediační dohoda je předmětem mlčenlivosti s výjimkou
případů, kdy je to nutné z hlediska jejího uznání a výkonu. Nicméně poslední dva
uvedené principy je možno změnit z vůle stran. Toto ustanovení dále říká, že
dokumenty a informace získané během mediačního řízení není možné použít jako
důkaz v jiném řízení, pokud to není vyžadováno použitelným právem nebo dohoda
mezi stranami nestanoví něco jiného.
Pokud to není zakázáno použitelným právem nebo se strany nedohodnou
jinak, je možné v souladu s čl. 10 ICC mediačních pravidel v průběhu mediačního
procesu zahájit nebo pokračovat v soudním, rozhodčím či jiném řízení s totožným
předmětem sporu. Mediátor nemůže bez svolení stran v téže věci v jiném řízení
vystupovat jako soudce, rozhodce, svědek, právní zástupce a poradce stran.82

2.2.

VIAC
Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum83 (dále jen „VIAC´“) bylo

založeno roku 1975 jako stála rozhodčí instituce Rakouské federální hospodářské
komory. Poskytuje arbitrážní a mediační služby k řešení sporů zejména v oblasti
financí a mezinárodního obchodu. Mediační řízení u VIAC podléhá Vídeňským
mediačním pravidlům84 (Vienna Mediation Rules), která tvoří druhou část VIAC
Rules of Arbitration and Mediation 2018. V souladu s čl. 1 těchto pravidel je
možné, aby se strany na základě písemné dohody od jejich znění odchýlily.
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Řízení počíná běžet v okamžiku doručení žádosti Sekretariátu VIAC nebo
Rakouské regionální hospodářské komoře, ovšem stane se tak pouze za situace, kdy
již mezi stranami existuje dohoda o provedení mediace podle Vídeňských
mediačních pravidel. Neexistuje-li, počne řízení běžet dnem uzavření dohody.85
Mediátor (mediátoři) je nominován obvykle stranami ze seznamu mediátorů
působících u VIAC. Nejsou-li strany schopny zvolit si mediátora samy, může VIAC
v této situaci poskytnout pomoc v podobě návrhu vhodného kandidáta. Pokud se
strany na osobě mediátora neshodnou, určí ho předsednictvo.86
Zajímavé je ustanovení čl. 9 Vídeňských mediačních pravidel, které
výslovně zmiňuje možnost konání mediačních jednání nejen za osobní účasti, ale i
pomocí informačních technologií. Strany se mohou účastnit mediačních jednání
osobně nebo být zastoupeny. Avšak mají povinnost zúčastnit se alespoň jednoho
mediačního jednání. Shledá-li to mediátor vhodné, může se stranami hovořit
odděleně. Informace, které se na těchto jednáních dozví, musí zůstat důvěrné.
Čl. 10 stanoví možnost současného konání mediačního a soudního či jiného řízení,
přestože se týkají totožného předmětu sporu. Ustanovení čl. 12 se podrobně zabývá
otázkou důvěrnosti mediace a mlčenlivosti zúčastněných. Mediátor, strany a další
osoby, které se účastnily mediace, mají povinnost mlčenlivosti ohledně všech
skutečností, které se dozvěděli v souvislosti s procesem mediace. Taktéž všechny
dokumenty použité v průběhu mediačního řízení podléhají důvěrnosti a nemohou
být využity jako důkaz v jiném řízení. Mediátor nemůže v jiném řízení se stejným
předmětem sporu vystupovat jako svědek nebo právní zástupce některé ze stran.
Sama skutečnost, že proběhne nebo proběhlo mediační řízení u VIAC není
předmětem mlčenlivosti.
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2.3.

WIPO
WIPO87 jinak také Světová organizace duševního vlastnictví, je

specializovanou agenturou OSN sídlící v Ženevě. V roce 1994 bylo při organizaci
zřízeno Arbitrážní a mediační centrum WIPO88 (dále jen „Centrum“), které
poskytuje mediaci v oblasti práva duševního vlastnictví. Centrum kromě jiného
nabízí také asistenci při návrhu smluvních doložek a nespočet mediátorů
zabývajících se problematikou duševního vlastnictví. Centrum má možnost
doporučit stranám již probíhajícího řízení mediátora ze svých řad, přestože tato
mediace neprobíhá u WIPO.89
Proces mediace je řízen WIPO mediačními pravidly90 a je chápán jako
neformální proces, při němž neutrální zprostředkovatel, mediátor, pomáhá stranám
při řešení sporu.91 Ustanovení čl. 4 těchto pravidel stanoví, že Centrum může na
přání některé ze stran ustanovit externí neutrální osobu. Ta má pomoci stranám
zvážit mediační žádost u WIPO v případě, že neexistuje předchozí písemné
ujednání o použití mediace k řešení sporu. Taková neutrální osoba se pak může stát
v této věci mediátorem, budou-li s tím strany souhlasit.
Dle čl. 5 WIPO mediačních pravidel je mediace zahájena dnem, kdy
Centrum obdrželo žádost k jejímu zprostředkování. Tímto dnem, s odkazem na
čl. 28 WIPO mediačních pravidel, se také staví promlčecí lhůta.92 Strany mají
možnost zvolit si mediátora/mediátory samy, z mediátorů působících u WIPO.
Nezvolí-li si ho, Centrum jim zašle vhodné kandidáty k výběru. Pokud se na
žádném z nich neshodnou, určí jim osobu mediátora Centrum.93 Dále platí, že
mediátor nemůže vystupovat jako rozhodce, právní zástupce, svědek apod. v jiném
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soudním či obdobném řízení s totožným předmětem sporu.94 Tento princip může
být prolomen dohodou stran nebo použitelným právem. Strany sporu mají také
právo stanovit si pravidla týkající se způsobu vedení mediace a pokud si je
nesjednají, určí je mediátor sám.95 Strany mají možnost jednat s mediátorem přímo,
nebo být v průběhu mediace zastoupeny.
V souladu s čl. 12 zmíněných pravidel může mediátor využít oddělených
jednání, nicméně informace, které se dozví, nesmí sdělit druhé straně, ledaže by ho
k tomu strana, jež poskytla tyto informace, zmocnila. Nestanoví-li strany a mediátor
jinak, vztahuje se na všechny osoby zúčastněné na řízení povinnost mlčenlivosti,
nadto musí tyto osoby stvrdit tento požadavek písemně prostřednictvím prohlášení
o mlčenlivosti.96 Nabude-li mediátor přesvědčení, že spor nemůže být úspěšně
vyřešen za pomoci mediace, může stranám navrhnout jiné řešení, například
rozhodčí řízení či znalecké posouzení.97
Po skončení procesu mediace jsou všechny osoby, které se mediace
účastnily povinny odevzdat všechny materiály, které jim byly poskytnuty některou
ze stran. Taktéž je nutné s koncem mediace zničit všechny poznámky pořízené na
mediačních jednáních.98 Žádné dokumenty a informace získané v průběhu mediace
není možné využít jako důkaz v jiných soudních či rozhodčích řízeních.99 S koncem
mediačního řízení je mediátor povinen zaslat Centru zprávu o jejím ukončení spolu
s informací, zda byla mezi stranami uzavřena mediační dohoda nebo ne. Důvěrnost
procesu mediace je navíc prohloubena skutečností, že Centrum není bez souhlasu
stran oprávněno poskytovat informace o tom, zda se mediace uskutečnila či jaký
byl její výsledek.100
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2.4.

UNCITRAL
Roku 1966 byla na základě rezoluce Valného shromáždění OSN založena

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo101 (dále jen „UNCITRAL“) sídlící
v New Yorku a Vídni. UNCITRAL byla založena s cílem podpořit rozvoj a
plynulost světového obchodu pomocí úmluv, modelových zákonů a pravidel
zaměřených na harmonizaci a unifikaci práva mezinárodního obchodu.
V roce 1980 přišla UNCITRAL s procesními konciliačními pravidly tzv.
UNCITRAL Conciliation Rules.102 Jedná se o soubor pravidel zaměřených na
řešení sporů v mezinárodním obchodním styku. Tato procesní pravidla si strany
mohou určit pro řešení svého sporu v ad hoc mediaci. Konciliací se podle
ustanovení čl. 1 Modelového zákona o mezinárodní obchodní konciliaci rozumí
proces, ať už nesoucí název konciliace, mediace či jiný, kdy strany žádají třetí
nezávislou osobu, aby jim pomohla dosáhnout vyřešení jejich sporu. Podle
UNCITRAL konciliačních pravidel je řízení zahájeno v momentě, kdy druhá strana
akceptuje nabídku řešit spor pomocí zmíněných pravidel.103 UNCITRAL tedy
nevystupuje jako VIAC či podobné instituce a neposkytuje mediační služby a
vlastní mediátory. Konciliátora si volí samy strany dohodou. Mají také možnost
pověřit volbou vhodného konciliátora jinou osobu nebo instituci. Role konciliátora
může být v tomto případě vnímána jinak než role mediátora, šířeji. Je totiž oprávněn
stranám navrhnout znění dohody, tedy řešení jejich sporu, které jim zasílá
k vyjádření.104
Co se struktury Konciliačních pravidel týče, jedná se o velmi podobný
systém jako v případě institucionalizované mediace. Pravidla nabízejí vzorovou
konciliační doložku, upravují ustanovení a roli konciliátora, komunikaci mezi ním
a stranami, definují počátek a závěr procesu, zmiňují postup pro sjednávání
výsledné dohody.
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Jednotlivá ustanovení UNCITRAL konciliačních pravidel mohou strany
modifikovat.105 Dle č. 14 pravidel jsou konciliátor a strany sporu povinni
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu konciliace.
Navrhne-li některá ze stran, aby konciliátor zachoval mlčenlivost ohledně
specifické informace, kterou mu poskytla při caucusu, musí tak učinit. V ostatních
případech tyto informace důvěrné nejsou.106 Důvěrnosti podléhá výsledná
konciliační dohoda, ovšem s výjimkou situací, kdy je zveřejnění nutné pro její
uznání a výkon. Informace získané v průběhu konciliace nemohou být použity jako
důkaz v jiném řízení.107 Ustanovení čl. 16 říká, že strany nemohou v průběhu
konciliace zahájit jiné řízení s totožným předmětem sporu s výjimkou situací, kdy
některá ze stran považuje jeho započetí za nutné pro zachování jejích práv.
V souladu se zněním čl. 19 nemůže být konciliátor v jiném řízení o stejné věci
rozhodcem, zástupcem stran ani svědkem.
Od roku 2000 se problematice urovnávání sporů, a tedy i mezinárodní
obchodní mediaci (konciliaci), věnuje Pracovní skupina II UNCITRAL.108 Prvním
významným krokem skupiny bylo vytvoření Modelového zákona o mezinárodní
obchodní konciliaci109 roku 2002 (dále jen „Modelový zákon“).110 Hlavním účelem
byla propagace konciliace a zajištění vyšší předvídatelnosti při jejím užití.111
Modelový zákon má sloužit především jako předloha pro legislativní úpravu
mezinárodní obchodní konciliace v jednotlivých zemích. Dokument upravuje
mimo jiné výběr konciliátora, zahájení a ukončení konciliace, povinnost
mlčenlivosti konciliátora, důvěrnost procesu a otázku použitelnosti informací
získaných při konciliaci jako důkazního materiálu v jiném řízení.
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Dne 26. června 2018 schválilo zasedání UNCITRAL závěrečné návrhy
Úmluvy UNCITRAL o výkonu mediačních dohod112 a s tím souvisejícího
Modelového zákona. Tento dokument představuje vyvrcholení dlouhých příprav a
jednání, jejichž cílem bylo vytvořit pro mezinárodní mediační dohody podobný
nástroj, jakým je Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích
nálezů.113 Právě absence přímé vykonatelnosti mediačních dohod je často důvodem,
proč strany pro řešení mezinárodního obchodního sporu volí rozhodčí řízení.
Očekává se, že tento akt, který pomyslně „zrovnoprávní“ mediaci s arbitráží, bude
mít pravděpodobně velký vliv na budoucí rozkvět mediace v oblasti mezinárodních
obchodních sporů. Úmluva o výkonu mediačních dohod by měla být pojmenována
Singapurská mediační úmluva a k jejímu podpisu by mělo dojít v roce 2019
v Singapuru.114 Pro nabytí účinnost je nutné, aby úmluvu ratifikovaly alespoň tři
státy. Pozoruhodný je její pracovní i plánovaný název. Pracovní skupina II totiž
bojovala za nahrazení termínu konciliace, jenž UNCITRAL dlouhou dobu používal,
pojmem mediace. Toto je jistě cesta správným směrem, protože termín mediace
vešel ve světe v obecnou známost, kdežto ohledně výkladu slova konciliace
panovaly v kontextu UNCITRAL problémy.
Singapurská mediační úmluva se bude vztahovat pouze na písemné
mediační dohody vzešlé z mediace. Je nutné, aby se jednalo o mediační dohody
plynoucí z mezinárodních obchodních sporů, s výjimkou sporů vyplývajících
z transakcí uskutečněných pro osobní, rodinné nebo domácí účely, sporů, které se
týkají rodinného, dědického nebo pracovního práva. Dále se tato úmluva neuplatní
na dohody o vypořádání, které byly schváleny soudem nebo byly uzavřeny
v průběhu řízení před soudem, popřípadě na ty, které jsou vykonatelné jako

112

Settlement of commercial disputes. International commercial mediation: draft convention on
international settlement agreements resulting from mediation. UNCITRAL [online].
2018
[cit.
2018-07-15].
Dostupné
z:
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/012/07/PDF/V1801207.pdf?OpenElement.
113
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
UNCITRAL [online].
2015
[cit.
2018-10-15].
Dostupné
z:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf.
114
New Mediation Convention Approved. CEDR : Dispute Resolution, Mediation,
Conflict
Management,
Training [online].
2018
[cit.
2018-07-07].
Dostupné
z: https://www.cedr.com/news/?item=New-Mediation-Convention-Approved.

37

rozhodčí nálezy.115 Mediační dohoda musí být podepsána stranami či jejich
právními zástupci. Pro zajištění vykonatelnosti mediační dohody je nutné prokázat,
že se jedná o dohodu uzavřenou v rámci mediace. K prokázaní této skutečnosti
slouží podpis mediátora či instituce, u níž mediátor působí. Tento podpis je možné
připojit k mediační dohodě, nebo může být uveden na samostatné listině a následně
k dohodě přiložen. Postup při uplatňování nároku z mediační dohody se řídí
platným právem země, v němž se o výkon dohody žádá.
V souvislosti s recepcí úmluvy do vnitrostátního práva může být
v některých ze signatářských států zapotřebí přijetí právního předpisu. Za účelem
pomoci těmto státům a vytvořením náležité právní úpravy revidoval UNCITRAL
Modelový zákon. Doplnil jej o ustanovení reflektující Singapurskou mediační
úmluvu a v původní části Modelového zákona nahradil termín konciliace
rozšířenějším výrazem mediace. Novelizovaná úprava nese název Modelový zákon
o mezinárodní obchodní mediaci a mezinárodních dohodách vyplývajících
z mediace, 2018.116

2.5.

Shrnutí
V předchozích kapitolách jsem popsala mediační/konciliační pravidla čtyř

významných organizací a vyzvedla ustanovení, o kterých se domnívám, že jsou
nejzásadnější a taktéž ta, kde můžeme nalézt nejznatelnější rozdíly.
Na základě komparace ICC mediačních pravidel, Vídeňských mediačních
pravidel, WIPO mediačních pravidel a UNCITRAL konciliačních pravidel je
možné dojít k závěru, že všechna mediační pravidla jsou aplikovatelná za
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předpokladu, že se strany nedohodnou jinak.117 Tedy že nechtějí některá ustanovení
vyloučit či pozměnit. Všechna pravidla obsahují určité vzorové doložky, řeší
počátek, průběh a ukončení mediačního řízení. Zabývají se také výběrem osoby
mediátora a jeho odměnou. Kladou důraz na dobrovolnost procesu a jeho formu,
důvěrnost mediačního řízení a uzavřené dohody a v neposlední řadě také na
nestrannost a nezávislost mediátora.
Vlastní seznam mediátorů vede ICC, VIAC a WIPO. Jedná se o mediátory,
ze kterých strany vybírají, pokud mají zájem účastnit se mediace pod vedením
těchto institucí. Všechna zkoumaná pravidla, tedy i UNCITRAL konciliační
pravidla, uvádějí možnost zvolit si více mediátorů/konciliátorů. Vídeňská mediační
pravidla, WIPO mediační pravidla a UNCITRAL konciliační pravidla zakotvují
možnost separátních jednání, tedy setkání, při kterých mediátor/konciliátor hovoří
s některou ze stran samostatně. Informace získané na těchto setkáních podléhají
důvěrnosti a není je tedy možné sdělit nejen třetím osobám ale ani druhé straně.
V případě UNCITRAL konciliačních pravidel musí konciliátor zachovávat
mlčenlivost pouze ohledně informací, o kterých mu bylo výslovně sděleno, že jsou
důvěrné.118
ICC mediační pravidla a Vídeňská mediační pravidla umožnují, aby
současně s mediací probíhalo i jiné řízení o totožném předmětu sporu.
U Konciliačních pravidel UNCITRAL toto obecně přípustné není, ale existuje
výjimka, za níž je možné rozhodčí nebo soudní řízení zahájit. Výjimkou je, pokud
některá strana iniciuje řízení, které je nezbytné pro zachování jejich práv.
U mediace vedené podle WIPO mediačních pravidel není tato otázka řešena. Dle
mediačních pravidel organizací VIAC a WIPO je možné, aby se strany účastnily
mediačních jednání buď osobně, nebo prostřednictví zvoleného zástupce. Zbylá
pravidla tuto možnost výslovně neuvádějí.119
Mediace/konciliace je koncipována jako řízení neveřejné, důvěrné, ve
většině případů pouze za účasti stran a mediátora, popřípadě právních zástupců.
117

Viz Srovnávací tabulka I.
Viz Srovnávací tabulka I a III.
119
Viz Srovnávací tabulka II.
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Dohoda vzešlá z mediace/konciliace je důvěrná a taktéž obsah jednání podléhá
mlčenlivosti vůči třetím osobám. Tyto obecné principy následují všechna
zkoumaná pravidla. Totéž platí pro nemožnost použití informací a dokumentů
získaných v průběhu procesu mediace/konciliace jako důkazů v jiném řízení. Dle
WIPO mediačních pravidel je dále důvěrná informace, zda proběhlo, probíhá či
proběhne mediační řízení. Naproti tomu ICC mediační pravidla výslovně stanoví,
že tato skutečnost důvěrná není.120
Všechna

zkoumaná

pravidla

zapovídají

mediátorovi/konciliátorovi

možnost, aby byl v jiném řízení právním zástupcem či poradcem stran. Mediátor
nemůže v jiném řízení vypovídat ani jako svědek. S výjimkou Vídeňských
mediačních pravidel není přípustné, aby mediátor/konciliátor v jiném řízení
zastával funkci rozhodce.121

120
121

Viz Srovnávací tabulka III.
Viz Srovnávací tabulka IV.
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3.

Právní úprava mediace na úrovni Evropské unie
Na podobu mediačního řízení v členských státech Evropské unie měla

zásadní vliv směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech122 (dále jen „Směrnice o
mediaci“), ovšem cesta k jejímu zrodu byla obtížná.
Prvním významným krokem byl Vídeňský akční plán.123 Tento dokument
byl zpracován Radou Evropské unie ve spolupráci s Komisí a objevuje se v něm
kromě jiného také závazek prozkoumat možnost navržení modelu mimosoudního
řešení sporů zejména pro oblast přeshraničních rodinných konfliktů.124 Na
Vídeňský akční plán následně navázal summit Evropské rady v Tampere. Jedním
z mnoha závěrů, které zde byly učiněny, je výzva Evropské rady mířená k členským
státům, aby zavedly metody řešení sporů nesoudního charakteru.
Dalším důležitým dokumentem byla Zelená kniha o alternativních
metodách řešení sporů v občanskoprávních a obchodních věcech125 (dále jen
„Zelená kniha“) shrnující dosavadní stav v oblasti alternativních způsobů řešení
sporů, předkládající záměry do budoucna a současně podněcující veřejnou diskuzi
k tomuto tématu. Zelená kniha vyjadřuje názor, že mediace a další metody
alternativního řešení sporů nemají sloužit jako náprava nedostatků jednotlivých
justičních soustav, ale spíše nabízet možnost řešení sporu, při kterém se, na rozdíl
od soudního řízení, obě strany cítí vítězi.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. In: Úřední věstník, L 136, 2008-05-24,
s. 3 – 8. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32008L0052.
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věstník, C 019, 1999-01-23, s. 1 – 15. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/ALL/?uri=CELEX:31999Y0123(01).
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S evropskou mediací souvisí také Evropský kodex chování pro
zprostředkovatele126 (dále jen „Kodex“), jenž byl výstupem bruselské konference
na téma Seberegulace v mediaci. Problematika etiky v alternativních způsobech
řešení sporů byla Evropským společenstvím považována za klíčovou z hlediska
zajištění její vysoké úrovně,127 a tudíž bylo přijetí tohoto dokumentu ze strany
Evropského společenství velmi vítáno. Nicméně Kodex je čistě dobrovolným
instrumentem. Mediátoři či instituce, které je sdružují se mohou na základě
vlastního uvážení ke Kodexu připojit, jeho dodržování je pak taktéž na
zodpovědnosti každého subjektu.128 Kodex pod pojmem mediace129 vidí
strukturovaný proces, při kterém strany konfliktu usilují o vyřešení jejich sporu
pomocí třetí nezávislé osoby.130 Z toho je možné usoudit, že Kodex lze použít nejen
na mediační řízení, ale i na obdobné mimosoudní metody řešení sporů. Samotný
rozsah Kodexu není nikterak velký. Na třech stranách se věnuje důležitým
principům, které by měl mediátor dodržovat jako je například důvěrnost řízení,
nezávislost a nestrannost. Řeší také způsobilost a jmenování mediátora, odměnu
mediátora, smlouvu o provedení mediace, mediační proces včetně možnosti
oddělených jednání a ukončení mediace.
Kladný vztah k mediaci a dalším mimosoudním metodám řešení sporů
vyvrcholil dne 21. května 2008 v podobě Směrnice o mediaci. Cílem přijetí právní
úpravy na evropské úrovni byla nejen podpora mediačního řízení, ale především
nastavení základního právního rámce, aby mediace byla pro osoby, které ji chtějí
využít, předvídatelná.131 Záměrem Směrnice o mediaci není vytvoření jednotné
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úpravy v rámci Evropské unie, ale spíše nastínění, jak přistupovat k
problematickým aspektům přeshraniční132 mediace.
Směrnice o mediaci je omezena pouze na řešení přeshraničních sporů, ale
nevylučuje možnost, aby ji členské státy využily i pro vnitrostátní mediační
proces.133 Aplikuje se jen na spory v oblasti občanského a obchodního práva, a to
s výjimkou záležitostí, o kterých strany podle rozhodného práva nemohou
rozhodovat samy, především věci z oblasti rodinného a pracovního práva.134 Dále
platí, že se nepoužije „na daňové, celní či správní věci ani na odpovědnost státu za
jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).“135
V mediaci jsou to sice strany, od jejichž vůle se odvíjí celé řízení, nicméně
mediátor je taktéž neodmyslitelnou součástí mediačního procesu a jeho úloha zde
má své opodstatnění. Vzhledem k tomu, jak důležitou pozici zastává, je překvapivé,
že kromě zmínky v čl. 4, ohledně podpory vzdělávaní mediátora, nepovažoval
evropský zákonodárce za nutné blíže upravit způsob jeho jednání či požadavky na
jeho osobu.
Samotný průběh mediačního řízení není Směrnicí o mediaci upraven. Tady
se ovšem nabízí otázka, zda to není správný krok. Mediace je totiž založena na
vysoké flexibilitě řízení, způsob jejího vedení by měl co nejvíce prospívat stranám
sporu a takto by mediace měla být vnímána i členskými státy.
Jak jsem již nastínila dříve (1.3.1), jedním z hlavních principů mediace je
dobrovolnost. Směrnice o mediaci tuto myšlenku plně podporuje, ovšem uvádí
doporučení, aby vnitrostátní soudy měly možnost stanovit lhůty pro mediační
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řízení. Taktéž uvádí, že ve vhodných situacích by měly soudy upozornit strany
sporu na možnost řešení prostřednictvím mediace.136
Dalším aspektem, kterému se Směrnice o mediaci věnuje, je vykonatelnost
mediačních dohod.137 Směrnice o mediaci jasně říká, že členské státy mají zajistit,
aby byl obsah mediační dohody vykonatelný. Současně stanoví, že obsah takové
mediační dohody nelze učinit vykonatelným v případě rozporu dohody s právem
členského státu, ve kterém se o její výkon žádá nebo za předpokladu, že tento
členský stát neumožňuje vykonatelnost takového obsahu dohody. Vykonatelnost
mediační dohody je možná na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného
orgánu, případně také veřejnou listinou, vše v závislosti na konkrétní vnitrostátní
úpravě. Byla-li dohoda učiněna vykonatelnou v některém členském státě Evropské
unie, měla by být uznána a prohlášena za vykonatelnou v ostatních členských
státech, buď na základě vnitrostátní právní úpravy nebo v souladu s právem
Evropské unie.138 V této situaci sama Směrnice o mediaci poskytuje vodítko, které
evropské právní předpisy se v tomto případě aplikují.

Jsou jimi139 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012140 (Brusel I bis) a nařízení Rady
(ES) č. 2201/2003141 (Brusel II bis).
Dalším stěžejním elementem mediace je důvěrnost. Dle čl. 7 Směrnice o
mediaci mají členské státy zajistit, aby mediátoři a osoby zúčastněné na správě
mediace nebyli nikterak nuceni předkládat důkazy ohledně informací souvisejících
s mediačním procesem v soudním či jiném řízení, nestanoví-li si strany něco jiného.
136
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137

44

Z této povinnosti jsou možné výjimky, a to zpřístupnění za účelem provedení a
výkonu dané dohody a z důvodu ochrany veřejného pořádku. Členským státům
dává Směrnice o mediaci také možnost stanovit si přísnější pravidla na ochranu
důvěrnosti.
Významný je také čl. 8, který se zabývá během promlčecích a prekluzivních
lhůt. Členské státy podle tohoto ustanovení musí zajistit, aby stranám v průběhu
mediačního řízení neběžely promlčecí nebo prekluzivní lhůty. Pak by se totiž mohlo
stát, že v případě neúspěchu mediace, by strany již neměly možnost uplatnit své
právo v soudním či rozhodčím řízení.
Právní úpravou mediace v členských státech Evropské unie před nabytím
účinnosti Směrnice o mediaci a také její implementací do právních řádů těchto zemí
se zabývá několik studií. Mezi nimi například studie Generálního ředitelství pro
vnitřní politiky s názvem Restart směrnice o mediaci: posouzení omezeného
dopadu jejího provádění a návrh opatření ke zvýšení počtu mediací v EU,142 dále
Studie za účelem hodnocení a provádění směrnice 2008/52/ES – směrnice
o mediaci vytvořená Komisí143 a také analýza Generálního ředitelství pro vnitřní
politiky s názvem Provádění směrnice o mediaci – 29. listopadu 2016.144
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4.

Implementace Směrnice o mediaci ve vybraných
členských státech
Evropský zákonodárce zvolil pro právní úpravu přeshraniční mediace

podobu směrnice. Směrnice zavazuje státy co do výsledku, kterého má být
dosaženo, ale prostředky, které zvolí a způsob, jakým promítne obsah směrnice do
národní právní úpravy, závisí pouze na členských státech. V následujících
kapitolách bych se ráda zaměřila na způsob, jakým byl obsah Směrnice o mediaci
implementován do vnitrostátní úpravy České republiky a Nizozemska.

4.1.

Česká republika
Prvotní zmínky o mediaci přicházejí se změnou režimu. Na počátku 90. let

20. století se objevily první iniciativy k uplatňování mediace, probíhaly první
semináře a kurzy pořádané neziskovými organizacemi. Významnou událostí pro
mediaci bylo zřízení Asociace mediátorů České republiky (dále jen „AMČR“)
v roce 2000. Ve stejném roce byla založena Probační a mediační služba České
republiky a mediace se tak začala využívat pro potřeby trestního řízení.145
AMČR zahájila svoji činnost na počátku roku 2001 a přispěla k šíření
povědomí o mediaci a taktéž napomohla zavádění mediace do praxe. AMČR
sdružuje profesionální i dobrovolné mediátory a působí mimo jiné v oblasti
vzdělávání mediátorů, udělování certifikátů akreditovaným mediátorům146
a lektorům AMČR a poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení
konfliktů.147
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HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011, s. 165.
Akreditovaným mediátorem je mediátor, který úspěšně absolvoval akreditovaný mediační kurz
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kvality mediačních služeb.
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V následujících letech proběhlo v České republice několik projektů na
podporu mediace, mezi nimi například Mediace v netrestních věcech aneb
Normální je nesoudit se. Projekt si kladl za cíl vytvoření národních standardů
mediačního procesu.148 Dalším velmi úspěšným byl Projekt Ministerstva průmyslu
a obchodu k zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Podstatou
tohoto projektu bylo zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti v oblasti
spotřebitelského práva. Novela149 zákona o ochraně spotřebitele účinná od 1. února
2016 zakotvila možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Česká republika splnila závazek implementovat Směrnici o mediaci do
svého vnitrostátního práva s více než ročním zpožděním. Stalo se tak zákonem
č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon
o mediaci“), jenž nabyl účinnosti dne 1. září 2012. K provedení tohoto zákona byla
přijata také vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a
odměně mediátora.
Zákon o mediaci není vyčerpávající právní normou, to by ostatně
odporovalo podstatě a smyslu mediace. Je nicméně vhodné poznamenat, že český
zákonodárce upravil i aspekty Směrnicí o mediaci výslovně neřešené (například
podstatné náležitosti Smlouvy o provedení mediace nebo odměna a náhrada
nákladů mediátora). Zákon o mediaci zavádí možnost, aby mediátor jiného
členského státu nebo fyzická osoba uvedená v jiném právním předpisu150
vykonávala dočasně nebo příležitostně činnost mediátora také v České republice.
Taková osoba je povinna zapsat se do seznamu hostujících mediátorů vedeného
Ministerstvem spravedlnosti a její aktivity podléhají Zákonu o mediaci.
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HOLÁ, Lenka a kol. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada, 2013, s. 433.
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4.1.1. Oblast působnosti (čl. 1 odst. 2 Směrnice o mediaci)
Přestože Směrnice o mediaci upravuje pouze problematiku přeshraniční
mediace, Česká republika patří mezi ty země, které vytvořily rámcovou mediační
úpravu. Působnost Zákona o mediaci je oproti Směrnici o mediaci rozšířena i na
všechny netrestní vnitrostátní spory, tedy občanskoprávní, obchodní, rodinné,
pracovní a správní.151 V případě správně-právního konfliktu se mediace uplatní jen
za předpokladu, že jsou strany v rovnocenném postavení. Zákonná úprava se
vztahuje pouze na činnost zapsaného152 mediátora, neupravuje tedy veškerou
mediační činnost a neregistrovaní mediátoři se tak Zákonu o mediaci podřídit
nemusí. Přestupkem je, pokud osoba používá označení zapsaný mediátor, aniž by
byla zapsána v seznamu takových mediátorů. Domnívám se, že pro osoby neznalé
této problematiky je rozlišování mezi zapsaným, nezapsaným či dokonce
akreditovaným mediátorem příliš matoucí.

4.1.2. Mechanismy kontroly kvality a odborné vzdělávání mediátorů
(čl. 4 Směrnice o mediaci)
Zákon o mediaci se vztahuje pouze na zapsané mediátory. Aby byl mediátor
uveden do seznamu zapsaných mediátorů, musí splňovat podmínky153 ustanovení
§ 16 odst. 1 Zákona o mediaci. Mediátor tedy musí být svéprávný, mít čistý trestní
rejstřík, být držitelem magisterského titulu, složit zkoušku mediátora či mu musí
být uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu a taktéž v posledních pěti
letech nebýt vyškrtnut ze seznamu zapsaných mediátorů. Zákon o mediaci rozlišuje
dvě formy výkonu mediace. Jako mediátor a jako mediátor, který je zároveň
advokátem. Skupinám je přiznáno odlišné postavení v oblasti prokazování
151

Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů [online]. 2011,
s. 7 [cit. 2018-07-26]. Dostupné z: http://forarb.com/wp-content/uploads/2011/11/zakon-o-mediaciduvodova-zprava.pdf.
152
Zapsaným mediátorem se dle ustanovení § 2 písm. c) Zákona o mediaci myslí fyzická osoba
zapsaná v seznamu mediátorů, což je dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o mediaci informační
systém veřejné správy vedený Ministerstvem spravedlnosti.
153
Podmínky pro zápis hostujícího mediátora jsou stanoveny ustanovením § 19 odst. 2, odst. 3
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kvalifikace pro výkon mediace, dohledu nad činností mediátora a sankcí za
porušení Zákona o mediaci. Mediátoři skládají zkoušku u Ministerstva
spravedlnosti. Je-li mediátor současně advokátem je pro zkoušku příslušná Česká
advokátní komora, ovšem zkušební komisi jmenuje a odvolává ministr
spravedlnosti. Dohled nad činností mediátora vykonává Ministerstvo spravedlnosti.
Mediátor-advokát spadá do kárné působnosti České advokátní komory. Poruší-li
mediátor povinnosti uvedené v Zákoně o mediaci dopouští se přestupku. Je-li
i advokátem, není za přestupky podle tohoto zákona odpovědný, ale může se
dopustit kárného provinění.
Činnost mediátorů v České republice je v hojné míře upravena etickými
kodexy chování, nicméně žádný z nich není obecně závazný. Kromě již dříve
zmiňovaného Kodexu zde existuje také Etický kodex advokáta mediátora154 vydaný
jako doporučení Českou advokátní komorou, Etický kodex AMČR155 a další.

4.1.3. Přistoupení k mediaci (čl. 5 Směrnice o mediaci)
S odkazem na ustanovení § 4 odst. 1 Zákona o mediaci je uzavřením
Smlouvy o provedení mediace zahájeno mediační řízení. Aby se jednalo o platné
zahájení mediace, musí mít Smlouva o provedení mediace zákonem stanovené
náležitosti uvedené v odst. 2 téhož ustanovení.
Používání mediační doložek ve smlouvách je v České republice stále spíše
okrajovou záležitostí, strany se tedy uchylují k použití mediace především na
základě vzájemné dohody po vzniku konfliktu.
Pokud se to jeví vhodné, může soudce účastníkům soudního řízení nařídit
první setkání s mediátorem156 v rozsahu tří hodin a přerušit řízení nejdéle na dobu
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Etický kodex advokáta mediátora. Česká advokátní komora [online]. 2014 [Cit. 2018-07-26].
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tří měsíců.157 Cílem této schůzky je pouze seznámit strany s procesem mediace
a jeho výhodami. Po uplynutí předepsaných tří hodin se mohou strany samy
rozhodnout, zda budou spor řešit mediací, nebo budou pokračovat v soudním řízení.
V případě, že je při nařízení setkání s mediátorem některá ze stran osvobozena od
soudních poplatků, platí odměnu mediátora stát.158 Soud sice může stranám toto
setkání s mediátorem nařídit, ale nemůže vynutit, aby se strany takového setkání
skutečně zúčastnily nebo dokonce, aby spor řešily pomocí mediace. Nicméně
pokud účastník soudního řízení bez vážného důvodu odmítne účast na prvním
setkání s mediátorem, nemusí soud zcela nebo zčásti přiznat náhradu nákladů
řízení.159 Je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, může soudce ne nařídit setkání
s mediátorem, ale pouze účastníky řízení upozornit na možnost využití mediace
podle Zákona o mediaci.160

4.1.4. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace (čl. 6 Směrnice o
mediaci)
Mediační dohodu uzavírají všechny strany sporu. Taktéž všechny strany
musí dohodu stvrdit svým podpisem. V dohodě musí být navíc uvedeno datum
uzavření a podpis mediátora, kterým potvrzuje, že k uzavření dohody došlo v rámci
mediace.161
Ač to Zákon o mediaci výslovně nestanovuje, není mediační dohoda bez
dalšího vykonatelná, jelikož v současné době neexistuje právní úprava, která by tuto
možnost zakotvila. Přímé vykonatelnosti dohody lze dosáhnout jejím schválením
soudem, a to buď ve formě prétorského smíru162 v rámci smírčího řízení, anebo
v podobě soudního smíru163 v případě již započatého občanského soudního
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řízení.164 Je nutné, aby taková dohoda byla v souladu s českým právním řádem,
jinak nebude soudem schválena. Výhodou uzavření smíru jsou zajisté nízké
náklady.165 Další možností je vyhotovení mediační dohody ve formě notářského
zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.166 Výhodou tohoto řešení je pak jeho
rychlost.

4.1.5. Důvěrnost mediace (čl. 7 Směrnice o mediaci)
V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 Zákona o mediaci má mediátor
povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po jeho vyškrtnutí ze seznamu
zapsaných mediátorů. Je tedy povinen zachovat mlčenlivost i vzhledem
k informacím sdělených před zahájením mediace. Této povinnosti ho mohou
zprostit pouze strany sporu, přičemž není stanovena forma takového právního
jednání. Existují ovšem skutečnosti uvedené v odst. 3 téhož ustanovení, které
umožnují mediátorovi princip důvěrnosti porušit. „Povinností mlčenlivosti není
mediátor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným
orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti mediátora mezi
ním a stranou konfliktu anebo jejím právním nástupcem a dále v rozsahu nezbytném
pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném
řízení.“167 Povinnost mlčenlivosti se kromě mediátora vztahuje také na osoby, které
se společně s mediátorem podílejí na zajištění průběhu mediačního řízení.
Zákon o mediaci řeší také otázku mlčenlivosti cizozemského mediátora, kdy
v ustanovení § 9 odst. 5 stanoví, že takový mediátor „nesmí být nucen porušit
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povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je mu uložena právními předpisy jiného
členského státu, na jejichž základě poskytuje své služby.“
Ohledně povinnosti mlčenlivosti stran Zákon o mediaci mlčí, nic tedy
nebrání, aby si strany upravily povinnost mlčenlivosti samy ve Smlouvě o
provedení mediace. Tuto povinnost je pak možné smluvně zajistit, například
smluvní pokutou.

4.1.6. Účinek

mediace

na

běh

promlčecích

a

prekluzivních

lhůt

(čl. 8 Směrnice o mediaci)
Při účinnosti předešlého168 občanského zákoníku měla vliv na běh
promlčecí lhůty pouze mediace vedená zapsaným mediátorem. S platností
nového169 občanského zákoníku se situace změnila. Dle ustanovení § 647
občanského zákoníku170 nově dochází k pozastavení promlčecí lhůty u veškerých
mimosoudních metod řešení sporů. Jedinou podmínkou pro takové pozastavení je
uzavření dohody o provedení jakékoliv metody mimosoudního řešení sporů, tedy i
mediace. Navíc ani není nutné, aby taková dohoda byla písemná. Uzavřením
Smlouvy o provedení mediace se tedy staví promlčecí lhůta a počne opět běžet až
ukončením mediace. Důvody vedoucí k ukončení mediace je možné nalézt v
ustanovení § 6 odst. 3 Zákona o mediaci.
V případě, že promlčecí lhůta nezačala běžet před zahájením řízení, odloží
se její počátek na dobu, kdy strany jednání ukončí. 171 Ukončení jednání je v tomto
případě možné chápat jako způsoby ukončení mediace vyjmenované v ustanovení
§ 6 Zákona o mediaci.

168
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Pro úplnost je vhodné zmínit i ustanovení § 29 Zákona o mediaci, podle
kterého se staví promlčecí a prekluzivní lhůty též v souvislosti se zahájením
mediačního řízení vedeného v jiném členském státě Evropské unie.

4.2.

Nizozemsko
Nizozemsko patří v rámci Evropy mezi státy, které využívají mediaci

nejčastěji.172 Mediace se zde začala rozmáhat na konci 80. let minulého století.
Nejdříve byla využívána především pro rodinné spory, ale rychle se rozšířila i do
jiných oblastí práva. Důležitým krokem na poli nizozemské mediace bylo založení
Nizozemského mediačního institutu173 (dále jen „NMI“) v roce 1993. NMI vdechla
život skupina právníků, která věřila v pozitivní dopad mediačního řízení. Jejich
záměrem bylo vytvořit organizaci podobnou Centru pro efektivní mediaci,174 tedy
trénovat mediátory, zvyšovat jejich profesní kvality a šířit povědomí o mediaci.175
Od počátku svého působení vyhledával NMI možnost spolupráce s vládou,
což vedlo k silné podpoře mediace z její strany, především formou dotací NMI a
zavádění pilotních projektů ve formě tzv. mediace při soudu (court-annexed
mediation). Jedním z kroků tehdejšího ministra spravedlnosti bylo založení ADR
komise v roce 1996. Jejím hlavním posláním bylo identifikovat oblasti práva, ve
kterých mohla být mediace úspěšná, vytvářet návrhy pilotních mediačních projektů
a v neposlední řadě definovat možnosti a překážky, které na účastníky mediace
čekají. Na základě malého množství v té době provedených mediací měla ADR
komise nalézt nejefektivnější postupy vedení mediace. Vláda zastávala názor, že
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zasazením mediace do právního kontextu by ztratila svůj neformální charakter. Ze
stejného důvodu byla i otázka kvality mediačního řízení a mediátora ponechána
v režii institucí, zabývajících se mediací. Právní rámec mediace tak tvoří kromě
obecných principů smluvního práva především judikatura a pravidla mediačních
institucí.176
Nizozemsko disponovalo již před existencí Směrnice o mediaci funkčním
systémem mimosoudního řešení sporů, nicméně právě směrnice byla spouštěcím
mechanismem, který přiměl zákonodárce upravit určité aspekty přeshraniční
mediace. Učinil tak zákonem č. 33 320 ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen „Zákon
o přeshraniční mediaci“).177 Tento právní předpis se v pouhých osmi178 článcích
omezuje na přeshraniční mediaci a vnitrostátní mediace tak zůstává nadále téměř
neregulována. V roce 2014 přišla vláda s návrhem zákona týkající se standardů
kvality mediačního řízení a podpory mediace v občanských a obchodních věcech,
nicméně tento zákon nebyl do dnešního dne přijat.179 Ve stejném roce byl také NMI
nahrazen Nizozemskou federací mediátorů180 (dále jen „MfN“), která je zastřešující
organizací pro všechny nizozemské mediační instituce.

4.2.1. Oblast působnosti (čl. 1 odst. 2 Směrnice o mediaci)
Jak již bylo zmíněno dříve, zákonodárce se zde rozhodl provést Směrnici o
mediaci pouze s ohledem na přeshraniční mediaci v občanských a obchodních
záležitostech.181 Nizozemsko tak patří spolu s Irskem a Velkou Británií mezi jediné
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členské státy Evropské unie, které tak učinily.182 Nizozemská právní úprava se
vztahuje jak na mediaci existující mimo soudní systém (strany se rozhodnou
vstoupit do mediace před započetím soudního řízení), tak na mediaci při soudu183
(soudce ústně či písemně doporučí stranám, aby spor vyřešily pomocí mediace).

4.2.2. Mechanismy kontroly kvality a odborné vzdělávání mediátorů
(čl. 4 Směrnice o mediaci)
Profese mediátora není momentálně právně regulována ze strany státu.
Minimální kvalifikační kritéria, aby se osoba stala registrovaným mediátorem tak
určuje soukromý sektor a asociace profesionálních mediátorů. V tomto ohledu hraje
významnou roli MfN, která sdružuje profesionální mediátory184 a zajišťuje, aby
služby jimi poskytované měly vysokou úroveň kvality. Všichni mediátoři, kteří
mají zájem být soudem navrženi k řešení sporu mediací, musejí být členy MfN.
Mediátoři registrovaní u MfN jsou vázáni Kodexem chování pro registrované
mediátory185 a Mediačními pravidly MfN186.
Pro získání statusu registrovaného mediátora MfN musí mediátor úspěšně
absolvovat vzdělávací program v jednom z certifikovaných center MfN a složit
zkoušku skládající se z vědomostního testu a posudku lektora. Dále je povinen
během následujících tří let vést alespoň devět mediačních řízení s průměrnou
délkou minimálně čtyři hodiny, přičemž je nutno ročně vést alespoň dvě mediace
v rozsahu minimálně osmi hodin. Z uvedených devíti mediací je třeba, aby tři a více
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skončily uzavřením dohody. Registrovaný mediátor má navíc povinnost získat
určitý počet bodů, které obdrží za vykonané aktivity uvedené v seznamu požadavků
na stálé vzdělávání.187 V neposlední řadě se musí každé tři roky účastnit
evaluativního sezení, ve kterém jeden z jeho kolegů nezávisle posoudí, zda služby
mediátora dosahují profesionálního standardu.188

4.2.3. Přistoupení k mediaci (čl. 5 Směrnice o mediaci)
Mediace v Nizozemsku funguje na dobrovolné bázi, s drobnými výjimkami
v oblasti pracovněprávních sporů, které jsou upraveny judikaturou. Soudce u
některých typů sporů předpokládá, že se strany pokusí vyřešit konflikt mediací
předtím, než se obrátí na soud. Strana, která bez opodstatněného důvodu odmítne
účast na mediaci, může být shledána odpovědnou za zbytečnou eskalaci konfliktu
a z tohoto důvodu soud může rozhodnou do určité míry ve prospěch druhé strany.189
Toto pravidlo se používá při uplatňování náhrady újmy způsobené na zdraví, ke
které došlo v souvislosti s výkonem práce. Například pokud zaměstnanec odmítne
bez zjevného důvodu účast na mediaci, soudce může snížit finanční kompenzaci,
která mu bude náležet.190
V posledních letech v Nizozemsku narostl podíl obchodních smluv, které
obsahují mediační doložku. Bohužel nizozemské právo nepokrývá otázku
vymahatelnosti takového ustanovení. Současná judikatura dokonce podporuje
myšlenku, že není žádoucí nutit některou ze stran použít mediaci k řešení konfliktu,
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který očividně vyřešit nechce.191 Mediace totiž vyžaduje větší míru kooperace stran,
než je tomu v soudním či rozhodčím řízení.
Princip dobrovolnosti nenarušuje ani fakt, že soudce může stranám
navrhnout řešení sporu prostřednictvím mediace, a to kdykoliv, kdy se tento způsob
jeví vhodným a v kterékoliv části řízení (včetně odvolacího řízení).192 Nicméně
návrh soudu vyřešit konflikt mediací je v současné době pro strany nezávazný.
Soud tedy nemůže uložit stranám povinnost zúčastnit se mediace a pokud strany
toto doporučení odmítnou, soudní řízení pokračuje dál.
Jak již bylo řečeno dříve, mediace může být v Nizozemsku zahájena
z vlastní vůle stran, nebo se tak může stát na doporučení soudu. Návrh soudu řešit
spor mediací může mít dvě podoby. Soudce může navrhnout mediaci stranám buď
dopisem před slyšením u soudu, nebo až ústně během jednání. Navrhne-li použití
mediace v písemné formě, je spolu s dopisem stranám zaslána i brožura a hodnotící
dotazník, který má stranám pomoci zjistit, zda je mediace vhodným způsobem
řešení jejich konfliktu. Pokud strany s navrženým řešením souhlasí, bude soudní
řízení pozastaveno na období tří měsíců, tedy čas, který je obvykle potřeba
k provedení mediace.193
Mediace byla mezi lety 2005 a 2009 předmětem finančních pobídek
v podobě částečné kompenzace nákladů na mediaci navrženou soudem.
V protikladu k těmto dočasným pobídkám bylo Ministerstvem spravedlnosti
zavedeno trvalé finanční opatření prospěšné stranám, které by si jinak mediaci
nemohly dovolit. Částka, kterou za mediaci takové strany zaplatí, se pak odvíjí od
jejich příjmu a délky mediačního řízení.194 Právní pomoc je možné získat pouze u
mediací vedených registrovaným mediátorem a v případě soudem doporučené
mediace je dokonce možné, aby byly účastníkům plně proplaceny náklady řízení.
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4.2.4. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace (čl. 6 Směrnice o
mediaci)
Na samotnou mediační dohodu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky a
podepisují ji obě strany, případně jejich právní zástupci. Mediační dohody jsou
v Nizozemsku často vyhotoveny ve formě tzv. vaststellingsovereenkomst, což se
překládá jako dohoda o vypořádání. 195 Přímé vykonatelnosti takovéto dohody lze
docílit za předpokladu, že je sepsána ve formě notářského zápisu.196 Pokud byla
mediace navržena soudem, lze výsledek mediace uvést do zápisu, soudního
rozhodnutí nebo nařízení.197 Zákon o přeshraniční mediaci umožňuje, aby dohoda
uzavřená v mediačním procesu byla vyhotovena přímo v některé z uvedených
forem.198

Pokud některá ze stran nedostojí závazkům obsaženým v mediační

dohodě, může druhá strana (prostřednictvím notářského zápisu nebo soudního
rozhodnutí, zápisu či nařízení) podat návrh na výkon přímo soudnímu
vykonavateli.199 Podle čl. 8 NAI mediačních pravidel200 je také možné, aby
mediační dohoda nabyla formu rozhodčího nálezu.201 Takový nález je pak
vykonatelný na základě Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.202

4.2.5. Důvěrnost mediace (čl. 7 Směrnice o mediaci)
V období před účinností Směrnice o mediaci, bylo běžnou praxí připojit
klauzuli týkající se důvěrnosti do Smlouvy o provedení mediace. Implementací

195

DE PUY KAMP, Majlie. Mediation law in the Netherlands : implementing EU directives.
FACES ADR [online]. 2012 [cit. 2018-07-25]. Dostupné z: http://www.faces-adr.org/facesthoughts/mediation-law-in-the-nether.html#_ftn8.
196
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 2:430(1) [online]. [Cit. 2018-11-14]. Dostupné z:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2018-10-23.
197
Tamtéž.
198
Zákon o přeshraniční mediaci, čl. 4.
199
DE PALO, Giuseppe; TREVOR, Mary B. EU mediation law and practice. Oxford, U.K.: Oxford
University Press, 2012, s. 363.
200
NAI Mediation Rules. Nederlands Arbitrage Instituut [online]. 2017 [cit. 2018-07-25]. Dostupné
z: https://www.nai-nl.org/downloads/NAI%20Mediation%20Rules%201%20January%202017.pdf.
201
Wetboek
van
Burgerlijke
Rechtsvordering,
4:1069.
Dostupné
z:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2018-10-23.
202
ALEXANDER, Nadja Marie; WALSH, Sabine; SVATOŠ, Martin. EU mediation law handbook:
regulatory robustness ratings for mediation regimes. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017,
s. 584.

58

Směrnice o mediaci se legislativně zakotvil minimální standard důvěrnosti, téměř
výhradně přejatý z textu této směrnice.
Důvěrnost se u přeshraničních sporů týká jen těch práv a povinností, o
kterých se strany sporu dohodly, že je ponechají důvěrné. Pokud si strany výslovně
odsouhlasily důvěrnou povahu mediace, pak mediátor i osoby zúčastněné na
mediaci nemohou svědčit ohledně informací, které se dozvěděli v průběhu
mediačního řízení.203 Dále platí, že mediátor a osoby zúčastněné na mediaci jsou
povinni poskytnout informace v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany
veřejného pořádku nebo pokud je zpřístupnění dohody nutné pro její provedení či
výkon.204

4.2.6. Účinek

mediace

na

běh

promlčecích

a

prekluzivních

lhůt

(čl. 8 Směrnice o mediaci)
V souladu s čl. 6 Zákona o přeshraniční mediaci se započetím mediačního
procesu staví promlčecí lhůta. Tato lhůta počne opět běžet den následující po dni,
kdy je mediace některou ze stran ukončena, nebo po dni, ve kterém mediátor
písemně sdělí druhé straně, že mediační řízení bylo ukončeno. Totéž se stane, pokud
ze strany účastníků nedošlo po dobu šesti měsíců k žádné mediační aktivitě.
Obnovená promlčecí lhůta je stejného rozsahu jako původní, ne však delší než tři
léta.

4.3.

Shrnutí
Zákon o přeshraniční mediaci, který byl přijat v souvislosti s povinností

implementovat Směrnici o mediaci, upravuje pouze základní instituty. Domnívám
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se, že zákon spolu s dosavadní situací v Nizozemsku je z pohledu naplnění cíle
Směrnice o mediaci dostačující.
Nizozemská úprava mediace je převážně nekodifikovaná, což zajisté
prospívá vývoji mediace, jelikož se může rychle přizpůsobovat změnám. Tato země
zastává názor, že mediace je procesem dobrovolným, do kterého by měl
zákonodárce zasahovat co nejméně. Nicméně se domnívám, že pokud se strany na
něčem dohodnou, měly by mít jistotu, že druhá strana závazek splní. Tuto jistotu
by širší legislativní úprava mediace mohla zvýšit.
Český Zákon o mediaci se zabývá větším množstvím institutů než jeho
nizozemská obdoba. Pravděpodobně to reflektuje fakt, že před tímto právním
předpisem byla mediace v netrestních věcech téměř nevyužívaná. I v tomto případě
mám za to, že cíl Směrnice o mediaci byl naplněn.
V Zákoně o mediaci absentují určité aspekty, které nizozemská právní
úprava nebo jistá institucionalizovaná mediační pravidla řeší. Jedním z nich je
povinnost mlčenlivosti stran. Zákonodárce se rozhodl tuto skutečnost výslovně
neupravit. Strany mohou mít v průběhu mediace obavy o některých citlivých
informacích otevřeně hovořit, aby nebyly zneužity druhou stranou. Povinnost
mlčenlivosti stran lze sjednat smluvně, nicméně vzhledem k výše uvedenému se
jeví vhodnějším obligatorně stanovit povinnost mlčenlivosti stran o všech
skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s procesem mediace, přičemž by
jim bylo dovoleno upravit si tuto záležitost odlišně, pokud uznají za vhodné.
Následujícím aspektem je povinnost magisterského vzdělání pro české
mediátory. Tato podmínka se zdá neopodstatněná. Nadto není stanoveno, jaký obor
magisterského vzdělání je potřebný. Vzhledem k povaze mediace, kdy ta je
primárně v rukou stran a mediátor je tu od toho, aby jim pomohl najít cestu
k vyřešení konfliktu, je možné mít za to, že spíše než vzdělání, jsou klíčové osobní
kvality mediátora.
Jak již bylo uvedeno, v Nizozemsku je obvyklé, že jsou zapsaní mediátoři
v pravidelných intervalech testováni, aby bylo dosaženo jednotné úrovně a vysoké
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kvality nabízených mediačních služeb. Podobný krok by byl vhodný také v České
republice. Někteří zapsaní mediátoři totiž mohou mediaci provádět pouze jako
vedlejší činnost a nemusejí mít ani po letech dostatek znalostí a zkušeností,
popřípadě ty, které měli, mohou ztratit. Strany by tím získaly větší jistotu, že úroveň
mediátorových služeb stále dosahuje vysokého standardu.
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Závěr
V této diplomové práci jsem představila jednu z metod alternativního řešení
sporů a to mediaci. Jedná se o postup, kdy se strany pokoušejí nalézt řešení svého
sporu za účasti třetí nestranné nezávislé osoby (osob), která pomáhá účastníkům
zejména s komunikací a hledáním kompromisního řešení, které se následně
promítne do mediační dohody. Podstatou dohody je, aby byla výhodná pro všechny
strany konfliktu. Předmětem mediace je tedy spor, obsahem pak komunikace a
vyjednávání směřující k vyřešení konfliktu.
Mediace je ovládána několika charakteristickými principy, mezi jinými
dobrovolností, důvěrností, nestranností a neutralitou. K mediaci je možné
přistupovat několika způsoby. Rozlišujeme přístup facilitativní, evaluativní,
transformativní a narativní. Ty se liší tím, jakou úlohu mediátor v mediačním
procesu vykonává a jaké mediační techniky používá. Výběr přístupu se odvíjí od
typu sporu, který je třeba řešit. Například facilitativní přístup je z důvodu zaměření
na emoční stránku sporu velmi vhodným pro rodinné spory. Naproti tomu na
obchodní spory se nejlépe uplatní přístup evaluativní, který je rychlejší a řeší
především faktické aspekty sporu. Výhodami mediace jsou především časová a
finanční úspora oproti soudnímu řízení. Další nespornou výhodou je neveřejnost a
důvěrnost mediačních jednání, kde jsou strany chráněny před nechtěnou publicitou
jich samotných i detailů sporu.
Dalším výzkumným cílem této diplomové práce bylo na základě komparace
zjistit, zda ve vybraných mediačních pravidlech ICC, VIAC, WIPO a konciliačních
pravidlech UNCITRAL existují rozdíly, či zda je jejich obsah obdobný.
Institucionalizovaná mediace je typická zejména v oblasti mezinárodních
obchodních sporů. Organizací poskytujících vlastní institucionální rámec pro
mediační proces a také vysoce kvalifikované mediátory je ve světě mnoho. Pro
účely této práce jsem zvolila mediační pravidla ICC, VIAC a WIPO, jelikož
mediační služby těchto institucí mají mezinárodní renomé. Přestože rámcová
úprava je de facto stejná, staví se k některým aspektům odlišně. Největší rozdíly je
možné spatřit při řešení otázky důvěrnosti informace, zda proběhla, probíhá nebo
proběhlo mediační řízení. Pouze jedny ze zkoumaných pravidel, konkrétně WIPO
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mediační pravidla stanoví povinnost mlčenlivosti ohledně této skutečnosti. Dále je
možné uvést, že pouze tato pravidla upravují běh promlčecích lhůt. V rozsahu
určeném použitelným právem je pak možné, aby došlo k zastavení běhu promlčecí
doby ohledně předmětu sporu, který se bude řešit mediací.
V členských státech Evropské unie je mediace ve velké míře ovlivněna
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008
o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Pro některé
státy byla povinnost implementace Směrnice o mediaci vůbec prvním důvodem
legislativně upravit mediaci v této oblasti. S touto problematikou souvisí závěrečný
výzkumný cíl této diplomové práce, a to je zjištění, zda se České republice a
Nizozemsku podařilo implementovat do právního řádu obsah Směrnice o mediaci
v rozsahu dostatečném k zajištění úrovně ochrany předpokládané touto směrnicí.
Česká republika se zhostila tohoto úkolu velmi dobře a vytvořila komplexní zákon
upravující nejen přeshraniční mediaci. I přes tuto skutečnost je zde stále prostor pro
vývoj a zlepšení, aby bylo dosaženo úrovně, která je běžná například ve Velké
Británii nebo Spojených státech amerických. Nizozemsko má dlouhou tradici
mimosoudního řešení sporů, ovšem legislativně byla tato problematika upravena
minimálně. V souvislosti s implementací Směrnice o mediaci byl přijat stručný
právní předpis upravující pouze přeshraniční mediaci. Mediace v této zemi funguje
efektivně i s minimální právní úpravou, jejich techniky jsou mimořádně
propracované. Lze podotknout, že i zde jsou snahy upravit tuto problematiku
legislativně šířeji, včetně úpravy vnitrostátní, a zajistit tak svým občanům vyšší
standard ochrany práv.
Závěrem je nutno připomenout dlouho očekávanou Singapurskou mediační
úmluvu, která má být podepsána v následujících roce. Úmluva zajistí přímou
vykonatelnost mezinárodních mediačních dohod a vytvoří tak podobný nástroj,
jakým je Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Právě
chybějící úprava přímé vykonatelnosti mediačních dohod je mnohdy důvodem,
proč strany pro řešení svého sporu volí arbitráž častěji než mediační řízení.
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Seznam zkratek
ADR

Alternativní/přátelské/smírné řešení sporů

AMČR

Asociace mediátorů České republiky

Centrum

Arbitrážní a mediační centrum WIPO

Centrum ADR

Mezinárodní centrum ICC pro ADR

ICC

Mezinárodní obchodní komora

Kodex

Evropský

kodex

chování

pro

zprostředkovatele
MfN

Mediatorsfederatie Nederland

Modelový zákon

Modelový zákon o mezinárodní obchodní
konciliaci

Newyorská úmluva

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích
nálezů ze dne 10. června 1958

NMI

Nederlands Mediation Instituut

Směrnice o mediaci

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/52/ES o některých aspektech mediace
v občanských a obchodních věcech

UNCITRAL

Komise OSN pro mezinárodní obchodní
právo

VIAC

Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví

Zákon o mediaci

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně
některých zákonů
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Zákon o přeshraniční mediaci

Wet van 15 november 2012 tot implementatie
van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten
van bemiddeling/mediation in burgerlijke en
handelszaken

Zelená kniha

Zelená kniha o alternativních metodách řešení
sporů v občanskoprávních a obchodních
věcech
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Přílohy
Komparace

vybraných

institucionalizovaných

mediačních/konciliačních pravidel205

SROVNÁVACÍ TABULKA I
Možnost
modifikace
pravidel

Vlastní seznam
mediátorů

Možnost více
mediátorů

Úprava
oddělených
jednání

ICC mediační
pravidla

✓

✓

✓

Vídeňská mediační
pravidla

✓

✓

✓

✓

WIPO mediační
pravidla

✓

✓

✓

✓

UNCITRAL
konciliační pravidla

✓

✓

✓

SROVNÁVACÍ TABULKA II
Možnost
souběžných
řízení
ICC mediační
pravidla

✓

Vídeňská mediační
pravidla

✓

WIPO mediační
pravidla
UNCITRAL
konciliační pravidla

Stavení běhu
lhůt

Úprava
zastoupení stran
v mediaci

✓
✓

✓

Pouze pokud je to
nutné pro zachování
práv

205

Pro účely těchto srovnávacích tabulek se mediátorem rozumí i konciliátor dle UNCITRAL
Conciliation Rules.
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SROVNÁVACÍ TABULKA III

Mlčenlivost vůči
třetím osobám

Mlčenlivost
mediátora vůči
druhé straně

ICC mediační
pravidla

✓

Vídeňská mediační
pravidla

✓

✓

WIPO mediační
pravidla

✓

✓

UNCITRAL
konciliační pravidla

✓

Pouze navrhne-li to
strana, která
informaci poskytla

Důvěrnost
informace, že
probíhá/
proběhla
mediace

✓
✓
✓

Zákaz souběhu
funkce rozhodce
a mediátora

Mediátor
nemůže být
svědkem

Mediátor
nemůže být
právním
zástupcem

✓

✓

✓

✓

✓

Vídeňská mediační
pravidla
WIPO mediační
pravidla

✓

✓

✓

UNCITRAL
konciliační pravidla

✓

✓

✓
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✓
✓

SROVNÁVACÍ TABULKA IV

ICC mediační
pravidla

Zákaz použití
důkazu v jiném
řízení

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů v Evropě
Abstrakt
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat pojem mediace, její principy a průběh.
Dalším cílem je komparace vybraných mediačních pravidel a v neposlední řadě také
zhodnocení kvality implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských
a obchodních věcech do právního řádu České republiky a Nizozemska.
Obsah první kapitoly je zaměřen na mediaci a její zakotvení mezi alternativními
metodami řešení sporů. Práce se zabývá významem tohoto pojmu, jeho historickým
základem, principy, základním rozdělením mediačních přístupů, zhodnocením
výhod a nevýhod a rovněž analýzou fází mediačního procesu.
Druhá kapitola pojednává o institucionalizované mediaci. Po rozboru tohoto pojmu
jsou vysvětleny výhody a nevýhody tohoto postupu. Hlavní částí této kapitoly je
pak analýza a komparace nejdůležitějších ustanovení mediačních pravidel
prestižních, v Evropě sídlících mezinárodních institucí jako je ICC, VIAC a WIPO
a rovněž Konciliačních pravidel UNCITRAL, která jsou aplikovatelná pro ad hoc
mediaci.
Třetí kapitola je věnována úpravě mediace na úrovni Evropské Unie. Prozkoumán
je vývoj evropské úpravy s důrazem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 a její jednotlivá ustanovení.
Čtvrtá a závěrečná kapitola analyzuje právní úpravu České republiky a Nizozemska
z hlediska implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze
dne 21. května 2008. Tato část práce přináší zajímavé závěry ohledně úspěšnosti a
složitosti této implementace, neboť v Nizozemsku je mediace již tradičním
způsobem řešení sporů, zatímco v České republice se stále jedná spíše o okrajovou
záležitost. Samotný závěr práce obsahuje zamyšlení nad možnými změnami v
právní úpravě České republiky a Nizozemska v oblasti mediace.
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Mediation as a form of alternative dispute resolution in
Europe
Abstract
The aim of this diploma thesis is to explore the term mediation, its principles and
its process. Another aim is a comparison of selected mediation rules and last but
not least assessing the quality of the implementation of Directive 2008/52/EC of
the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of
mediation in civil and commercial matters into the legal order of the Czech
Republic and the Netherlands.
The content of the first chapter is focused on mediation and its place among the
alternative dispute resolution methods. The thesis engages in the meaning of this
term, its historical grounds, principles, the fundamental classification of mediation
approaches, the evaluation of its advantages and disadvantages as well as the
analysis of phases of the mediation process.
The second chapter deals with the institutionalized mediation. After analyzing this
term, the advantages and disadvantages of this approach are explained. The main
part of this chapter is the examination and the comparison of the most important
provisions of mediation rules of prestigious, Europe-based international institutions
such as ICC, VIAC and WIPO as well as the UNCITRAL Conciliation Rules, which
are applicable for ad hoc mediation.
The third chapter is dedicated to the legal framework of mediation at the European
Union level. The development of the European legislation is evaluated focusing
especially on Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 May 2008 and its individual provisions.
The fourth and the last chapter analyses the legal framework of the Czech Republic
and the Netherlands regarding the implementation of Directive 2008/52/EC of the
European Parliament and of the Council of 21 May 2008. This part of the thesis
brings interesting conclusions with respect to the success and complexity of this
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implementation since mediation is already a traditional way of resolving disputes
in the Netherlands, however, in the Czech Republic, it is still a marginal matter.
The ultimate part of the thesis contains thoughts on potential changes in the
legislation of the Czech Republic and the Netherlands in the area of mediation.
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