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Zákon o mediaci 

 

Dne 1. 9. 2012 nabude účinnosti zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Tento zákon zavede do 
českého právního řádu mediaci, tedy dobrovolný mimosoudní způsob řešení konfliktů 
mezi subjekty zprostředkovaný neutrálním mediátorem, který podporuje komunikaci mezi 
stranami sporu tak, aby jim pomohl dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením 
oboustranně přijatelné, tzv. mediační dohody. 

Výhoda mediace spočívá v tom, že je časově a ekonomicky úsporná, vytváří prostor pro 
další budoucí spolupráci stran sporu a uchovává důvěrné informace pouze mezi 
zúčastněnými subjekty. Řešení sporu prostřednictvím mediátora je možné ve věcech 
obchodních, ale i ve věcech pracovních či rodinných . 

Mediátorem může nově být pouze osoba zapsaná do seznamu mediátorů, který vede 
ministerstvo spravedlnosti. Předpokladem pro zápis do tohoto seznamu je bezúhonnost, 
způsobilost k právním úkonům, dosažení vysokoškolského vzdělání a složení odborné 
zkoušky mediátora. 

Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy o provedení mediace mezi stranami sporu. 
Tato smlouva musí obsahovat identifikaci stran, mediátora, vymezení konfliktu, který je 
předmětem mediace, délku mediace a výši odměny mediátora za provedenou mediaci. 

Velice důležitým důsledkem zahájení mediace je stavení promlčecích a prekluzivních 
lhůt – od uzavření smlouvy o provedení mediace do jejího skončení neběží promlčecí lhůty 
a strany se tak nemusejí obávat, že se v důsledku déle trvající mediace připraví o možnost 
uplatnit své případné nároky před obecnými soudy. 

V případě dohody obou stran na vzájemně akceptovatelném řešení sporu dojde k uzavření 
tzv. mediační dohody mezi stranami sporu. Mediační dohoda není sama o sobě 
vykonatelným exekučním titulem, její vykonatelnosti lze však docílit např. tím, že bude 
uzavřena v podobě vykonatelného notářského zápisu nebo v podobě soudem schváleného 
smíru. 

V případě, že strany nepřistoupí k řešení svého sporu v rámci mediace, ale jedna ze stran 
podá žalobu u obecného soudu, může soud, bude-li to považovat za účelné a vhodné, 
nařídit stranám první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit 
řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Strany hradí náklady tohoto setkání s mediátorem 
rovným dílem. 

Soud rovněž může přerušit již probíhající řízení za účelem provedení mediace kdykoliv 
během řízení na návrh některé ze stran, pokud s tím obě strany sporu souhlasí. 


