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1. Úvod 

 
 Řešení sporů je v dnešní době aktuálním tématem zejména mezi podnikateli. Mnoho 

podnikatelů obchoduje s různými obchodními partnery, jak s tuzemskými, tak zahraničními. 

Pravidelně dochází k drobným či větším poruchám plnění. Ty mohou dospět až do fáze 

konfliktu, kdy je nutné, aby třetí osoba vstoupila do řešení. V tu chvíli stojí podnikatel       

před důležitou otázkou, jak tento spor řešit?  

 Nejjednodušším způsobem jakým lze spor řešit je dohodou obou stran, která končí 

vzájemně přijatelným řešením pro obě strany. Avšak ne vždy se obě strany dohodnou.           

V některých případech jsou však rozpory mezi stranami natolik závažné, že smírem vyřešit 

nejdou a jedinou možností, jak dospět k řešení dané situace je obrátit se na třetí osobu, která 

je oprávněna spor projednat a vydat pro obě strany závazné a vykonatelné rozhodnutí. Touto 

třetí osobou bývá nejčastěji soudce příslušného soudu, který je povinen daný spor projednat            

a rozhodnout v občanském soudním řízení. Je však tento způsob řešení sporů efektivní?  

 Podle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR je průměrná délka řízení ode dne nápadu 

do dne právní moci v občanskoprávních věcech za rok 2008 1365 dní, za rok 2009 1008 dní             

a za rok 2010 913 dní.1 Průměrná délka řízení se sice postupně zkracuje, avšak stále je to 

velmi zdlouhavý proces. Je nesporné, že délka řízení je aspektem, který nepřispívá k rozvoji 

podnikatelských vztahů. Ale soudní proces nemusí být vždy jedinou cestou k vyřešení 

konfliktu. Podnikatel se může přiklonit i k relativně jednodušší volbě, kterou představují 

alternativní způsoby řešení sporů, například mediace (smírčí řízení) nebo rozhodčí řízení 

(arbitráž). Alternativní řešení sporů nebo také mimosoudní řešení sporů se odlišují                     

od soudního řízení především svojí dobrovolností. U těchto mimosoudních řešení sporů je 

výsledkem oboustranně přijatelná dohoda, které v případě soudního procesu dosáhnout nelze. 

Alternativní řešení sporů se řídí odlišnými pravidly a uplatňují se v nich jiné zásady než               

u řízení soudního, řízení probíhá před osobami odlišnými od soudu, je rychlé a většinou           

i méně nákladné.  

 O mimosoudní řešení sporů je stále větší zájem, jak ukazují studie, každý den se 

v České republice tímto způsobem vyřeší až 4 případy. Jedná se o problematiku velmi 

rozsáhlou, vymezení všech alternativních způsobů řešení sporů by bylo nad rámec rozsahu 

diplomové práce, proto se zaměřím pouze na dva hlavní způsoby, mediační a rozhodčí řízení.  

                                                 
1 Statistická ročenka ČR 2011 vydaná Českým statistickým úřadem. CZSU [online] 2012.Dostupná z: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/0001-11-2010-2700 
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Tato dvě řízení mají mnoho společných prvků, a proto se většina lidí domnívá, že není 

důležité, které z těchto dvou alternativních způsobů řešení sporů si vyberou. To je však velká 

chyba, je nutno před výběrem zohlednit všechny aspekty obou alternativ a vybrat si tu 

správnou pro vyřešení daného konfliktu. Řízení se v určitých věcech zásadně liší, a proto je 

třeba při výběru být obezřetný. 

 Ve své diplomové práci si kladu za cíl nejen popsat výše uvedené způsoby řešení 

sporů, ale především je na základě určitých kritérií analyzovat a vytvořit komparaci těchto 

vybraných způsobů a v závěru pak poskytnout určité vodítko k odpovědi na otázku, který ze 

způsobů řešení sporů je pro podnikatele nejvýhodnější a nejefektivnější. Jednotlivá řízení 

posuzuji na základě použitelnosti daného řízení, tzn. jaké oblasti může zasáhnout, a zároveň 

zohledňuji finanční, právní a časovou náročnost. 

 Diplomová práce je koncipována do pěti kapitol. V úvodní kapitole nastiňuji 

problematiku, již se zabývám ve své diplomové práci. Další kapitola je zaměřena především 

teoreticky na mediační a rozhodčí řízení, krátce hovořím o historickém vývoji obou alternativ 

a nastiňuji právní problematiku. Jedna z dílčích kapitol je věnována rozlišení osoby mediátora 

a rozhodce a požadavkům na ně kladených. Třetí kapitola popisuje metody, které jsou využity 

během procesu u obou řízení, a výsledků, kterých je dosaženo při aplikaci daných způsobů. 

Dále je zde uveden podstatný výčet výhod a nevýhod mediačního a rozhodčího řízení. 

Následující kapitola obsahuje analýzu nákladů, rozebírá jednotlivé náklady, které jsou přímo 

či nepřímo vázané na řízení. Poslední kapitolu tvoří závěr, kde jsou shrnuty veškeré poznatky, 

které byly zjištěny v rámci diplomové práce.  
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2. Základní vymezení a rozdíly mezi mediačním a rozhodčím řízením 

2. 1. Historický úvod - mediace 

 Určitá forma mediace jako přístup, idea řešení za pomoci třetí nezávislé strany, 

existuje v naší společnosti, i v jiných společenstvích mnoho staletí. Z historického hlediska se 

mediace jako přístup k řešení konfliktů objevila již ve starověku. Samozřejmě se nejednalo        

o stejnou formu, o jaké mluvíme dnes, ale základy jsou jistě společné. Každá společnost          

a kultura v ní, si tento způsob řešení konfliktů vytvořila, upravila a používala podle vlastních 

potřeb. 

 „Konec 20. století lze v Evropě bez nadsázky označit nejen za období převratných 

politicko-ekonomických změn, ale současně, z hlediska práva, za období hledání nových 

forem spravedlnosti, které by nahradily nebo alespoň doplnily některé tradiční, poněkud 

nepružné postupy.“ Jak tvrdí Holá (2011, s. 155). 

 Velká Británie je považována za první stát v Evropě, který započal procesy v oblasti 

mediace. Poté se tato problematika začala rozšiřovat do dalších evropských zemí. Za největší 

rozmach jsou považována 90. léta 20. století, kdy došlo k výraznému rozvoji této metody, 

teorie i specifikace role mediátora.  

 Mediace v justici má svůj původ v zemích anglosaské právní kultury, kde je soudní 

proces v podstatě jednotný pro trestní i civilní věci a jeho smyslem je dosáhnout dohody stran. 

Mediace přispívá ke zpružnění řízení při zachování vysokých nároků na věcnou správnost       

a spravedlnost rozhodnutí a současně přispívá k porozumění příčinám porušování právních 

norem. To ve svém důsledku vytváří podmínky nejen pro řešení již vzniklých konfliktů,       

ale i předcházení konfliktům budoucím. Stát tak může opustit svou pevnou pozici a delegovat       

na mediátora snahu o „nápravu“.  

  „Tradiční“ varianta mediace, tak jak ji známe dnes, tj. jako smírčí řízení se objevuje 

již v samotných počátcích obchodních vztahů, a to zejména na území starověkých států,          

z nichž nejčastěji využívaná byla zejména ve starověkém Řecku, Římě a Egyptě. Během 

dalšího vývoje obchodních vztahů se samozřejmě postupně objevuje i v rámci středověkých 

obchodních vztahů. S téměř stejnou formou mediace se dnes setkáváme v mediačních 

řízeních dnešního Japonska či Čínské lidově demokratické republiky. Naproti tomu v USA     

a Kanadě se prosazuje poněkud modernizovanější forma mediace v literatuře zmiňovaná jako 

„moderní“ forma mediace. 

 Charakteristickým znakem tradiční formy mediace je aktivní přístup stran se snahou 

dosáhnout výsledku akceptovatelného pro všechny zúčastněné s určitou autoritativní rolí třetí 
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osoby jako zprostředkovatele a „průvodce“ řešení sporu. Pokud se jedná o moderní formu 

mediace, tak ta spočívá ve spíše asistenční roli mediátora, který má stranám napomoci najít 

vhodné řešení pro urovnání sporu. Jedná se o variantu mediace, která klade poněkud vyšší 

nároky na zúčastněné strany, neboť se předpokládá vedení sporu právě stranami sporu             

a i organizace průběhu řešení nesou strany. Motivem pro volbu této varianty by měla být 

snaha o nalezení vhodného řešení sporu, udržení si obchodní transakce a budoucí zachování 

přátelských obchodních vztahů. 

 Samotná mediace, tak jak ji známe, tkví v řešení sporu za účasti a pomoci třetí 

nezávislé osoby, která napomáhá stranám sporu nalézt přijatelné řešení pro všechny 

zúčastněné, a následné urovnání sporu mezi stranami. V literatuře i praxi se můžeme často 

setkat s názorem, že mediace patří k základním formám alternativních způsobů řešení sporů. 

 Sama podstata mediace je vyjednávání s aktivním přístupem zúčastněných stran         

za účasti třetí nezávislé osoby. Mediace jako forma alternativního řešení sporu je v poslední 

době velmi hojně užívanou a oblíbenou metodou zejména v zemích severní Ameriky (USA    

a Kanada) a Dálného Východu (Japonsko, Čína). 

 

2. 2. Definice mediace  

 Holá (2011) uvádí, že slovo „mediace“ je odvozeno z latinského medius, což znamená 

střední, prostřední, často ovšem bývá využíváno i překladů jako nestranný, nerozhodný anebo 

neurčitý. Nejčastěji je mediace definována jako alternativa k uvedené definici: „Mediace je 

zásah do konfliktu třetí, neutrální stranou, která pomáhá konfliktní stranám ve vedení nebo 

řešení jejich sporu“. 

 V zahraniční literatuře se můžeme setkat s četným výčtem definic mediace. Holá 

(2011) ve své publikaci tvrdí, že ve Spojených státech amerických je podle K. M. Scanlonové 

mediace formulována takto: „Mediace je flexibilní, dobrovolný způsob řešení konfliktů, který 

využívá třetí neutrální stranu – mediátora – k usnadnění jednání a řešení problému stran“. 

Mediaci ve Velké Británii stručně vystihl A. H. Bevan: „Mediace je využití třetí osoby 

k pomoci lidem v konfliktu s cílem dosáhnout dohody, které by bez její pomoci dosáhnout 

nedokázali.“ Tuto definici uvádí Holá (2011). Definic je mnoho, každá klade důraz na jiné 

prvky, některé definice zdůrazňují proces mediace jako vyjednávání, jiné kladou důraz na roli 

mediátora či zdroje řešení konfliktů. „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.“ Danou definici uvádí 
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ve své publikaci Holá (2011, s. 52). Daná definice vychází z nejobecnějšího pojetí mediace 

jako komunikační metody, poněvadž pouze formou komunikace je možno mediaci odlišit     

od jiných metod řešení konfliktů. 

 Odborné publikace obsahují mnoho definic snažících se o přesné vymezení mediace, 

však podstatu mají všechny stejnou. Mezinárodní obchodní komora v Paříži definuje mediaci 

jako techniku smíru, u které neutrální osoba jedná jako zprostředkovatel, který pomáhá 

stranám dojít k vyjednanému řešení jejich sporu. Nevyžaduje se, aby neutrální osoba 

sdělovala svůj názor na podstatu sporu.2 

 Evropská unie definuje mediaci v Evropském kodexu chování pro zprostředkovatele 

jako formální proces, jakkoliv nazvaný či označený, kterým se dvě nebo více stran sporu 

snaží samy a na základě dobrovolnosti, dosáhnout dohody o řešení jejich sporu za asistence 

třetí osoby – mediátora.3 

 

2. 3. Právní úprava mediace v ČR 

 Do České republiky se mediace dostala na počátku 90. let 20. století ze Spojených 

států amerických. Přestože můžeme hovořit téměř o dlouholeté tradici, není dosud mediace 

v netrestních věcech a ani samotný institut mediátora komplexně upraven žádným právním 

předpisem. Česká republika tak zůstává jednou z posledních zemí Evropské unie, která 

dodnes takovýto zákon nepřijala.  

 Jak bylo uvedeno, mediace není civilním právem, ať již hmotným či procesním, 

definována. Jedinou definicí, kterou právní řád ČR nabízí, je obsažena v §2 odst. 2 zákona     

č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě. V uvedeném ustanovení je mediace 

definována takto: „Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování 

za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání 

konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen         

s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.“. Z daného vymezení ovšem vyplývá,     

že takto je mediace vymezena pouze pro oblast práva trestního; nikoli práva soukromého 

(civilního).   

                                                 
2 Originální znění v angličtině v Guide to ICC ADR. [online] 2012. [cit. 3. ledna 2012] Dostupné z:  
http://www.iccwbo.org/court/adr/id4306/index.html#preamble. 
3Evropský kodex chování pro zprostředkovatele. Evropská komise [online]. 2012. [cit. 3. ledna 2012] Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf 
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 Mediaci, v netrestních věcech, bohužel v právní rovině není možno chápat jako právní 

institut, obdobně jako například rozhodčí řízení. Jedná se zatím především o návod, postup,   

či metodu nebo způsob řešení sporů.  

 Při bližším posouzení platných právních předpisů je nutné konstatovat, že v právním 

řádu ČR není mediace právně vymezena. Danou situaci je možné vnímat zčásti pozitivně, 

tedy že nejsou ze strany zákonodárců kladeny omezení či jiné regulativy pro její výkon,    

nebo negativně. Negativní hledisko lze především vnímat jako skutečnost, že absence 

legislativní úpravy mediace v právním řádu nepřispívá k její publicitě, dále chybí vymezení 

osoby mediátora či jakou povahu má dohoda o mediaci. Proces mediace nemá žádné 

hmotněprávní dopady, především nestaví promlčecí a prekluzivní lhůty, což je velkým 

nedostatkem. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES 
4 ze dne 21. května 2008             

o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech stanoví nutnou 

implementaci daných ustanovení do současného právního řádu České republiky. Cílem 

směrnice je usnadnit přístup k alternativnímu řešení sporů a podporovat smírné řešení sporů 

pomocí využívání mediace a zabezpečením vyrovnaného vztahu mezi mediací a soudním 

řízením. Odpovědnost za tuto agendu nese Ministerstvo spravedlnosti ČR. Tato směrnice se 

vztahuje na spory v občanských a obchodních věcech, v nichž má nejméně jedna ze stran 

bydliště v jiném členském státě, než má kterákoli z ostatních stran ke dni, kdy se strany 

rozhodli pro využití mediace, nebo ke dni, kdy jim mediace byla nařízena soudem. 

V preambuli směrnice je nicméně konstatováno, že nic nebrání členským státům uplatňovat 

její principy i ve vnitrostátních mediačních řízeních. Z hlediska cílů a rozsahu navrhované 

úpravy jde tvůrcům unijní právní normy ve formě směrnice o to, aby mediace lépe přispěla 

k dovolání se spravedlnosti, aby byl vytvořen způsobilý vztah mezi mediačním a soudním 

řízením a aby byl podporován tento způsob řešení sporů.  

 Směrnice stanoví pět základních požadavků na mediaci, které by budoucí zákon          

o mediaci měl obsahovat: 

 

1. Zajištění kvality mediace 

Směrnice zavazuje každý členský stát, aby vypracoval a dodržoval kodexy chování mediátorů 

a organizací, které poskytují mediační služby. Dále vytvářel účinných mechanismů kontroly 

                                                 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech.  Úřední věstník L 136, 24/05/2008 S. 0003 – 0008. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0052:CS:HTML 
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kvality poskytovaných mediačních služeb, podporoval odbornou přípravu mediátorů                

a zajišťoval tak vysokou kvalitu mediace. 

 

2. Přistoupení k mediaci 

Před jakýmkoli soudním jednáním, by měl mít každý soudce právo vyzvat strany sporu,      

aby využily mediace, má-li za to, že je to vzhledem k okolnostem případu vhodné. 

 

3. Vykonatelnost dohod vyplývajících z mediace 

Členské státy jsou povinny zajistit, aby strany sporu, nebo alespoň jedna z nich s výslovným 

souhlasem ostatních, mohly požadovat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace 

učiněn vykonatelným. Obsah takové dohody nebude učiněn vykonatelným, pokud je v daném 

případě v rozporu s právem členského státu, v němž je žádost podávána, nebo pokud právo 

uvedeného členského státu neumožňuje jeho vykonatelnost. 

 

4. Důvěrnost mediace 

Mediace musí probíhat v prostředí důvěry. A proto ve sporu mezi stranami mediace mediátor 

nemůže předkládat důkazy u soudu ohledně informací vyplývajících z mediace nebo 

souvisejících s mediačním řízením, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

5. Účinek mediace na běh promlčecích a prekluzních dob 

Strany, které se snaží dosáhnout smírného řešení sporu prostřednictvím mediace, by neměly 

pozbýt svého práva obrátit se na soud v důsledku uplynutí promlčecí nebo prekluzivní doby 

během mediačního řízení. 

 

6. Informování široké veřejnosti o mediaci 

Seznámit širokou veřejnost s mediačním řízením, její právní úpravě, výhodách, nevýhodách    

a důsledcích. 

 

Zákon o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů zatím nebyl přijat do 

českého právního řádu, ale podle tiskových zpráv byl, ke dni 10. února 2012, Poslaneckou 

sněmovnou ve třetím čtení schválen vládní návrh daného zákona.5 

                                                 
5 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Návrh zákona o mediaci [online]. Cit. 10. února 2012. Dostupné z: 
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=4978&d=315660 
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 Působnost připravovaného zákona o mediaci by měla být široká, poněvadž by se měl 

vztahovat na mediaci bez ohledu na to, zda se jedná o spor s mezinárodním prvkem,              

či nikoliv. Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je podpora mimosoudního 

řešení sporů a snaha umožnit všem osobám alternativní řešení jejich sporů metodou rychlého 

a kultivovaného mimosoudního řešení. Primárním důsledkem implementace mediace by mělo 

být snížení zahlcenosti soudu, tedy možnost vyhnout se soudním sporům a řešit konflikt bez 

dlouhých čekacích lhůt, bez zbytečných finančních nákladů a bez zdlouhavé psychické zátěže 

stran sporu.  

 

2. 4. Principy mediace 

 Pro mediaci je charakteristické, že řešení problému se nehledá v rovině právní,          

ale v rovině faktické. Je tudíž důležitější na čem se strany dohodnou, než co je uvedeno 

v legislativě. Avšak ujednání, na kterém se strany dohodnou, musí být v mezích platných 

zákonných prostředků. Mediace jako způsob řešení sporů se nemusí tedy striktně držet určité 

právní normy, ale je uskutečňována v souladu s určitými principy. 

 Mediační řízení vychází především ze základních principů, které jsou důležité pro celý 

proces mediace. Všichni účastníci řízení jsou povinni dané zásady důkladně dodržovat. Mezi 

ty nejpodstatnější můžeme řadit zájem stran, dobrovolnost, přítomnost třetí nezávislé osoby 

atd. 

 Mediátor pohlíží především na problém z hlediska zájmů stran, nicméně s ohledem    

na právní předpisy. Tato vlastnost je pro mediační řízení typická a zároveň jedna z důležitých 

výhod oproti soudnímu či rozhodčímu řízení.  

 Mediační řízení je řízení soukromoprávní, založené smlouvou. Závazná pravidla 

určující jeho průběh zatím neexistují, strany si určují pravidla buď samy, nebo odkazují        

na pravidla stanovená určitou institucí poskytující mediační služby (např. Asociace mediátorů 

ČR, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR atd.). Výsledek mediace leží tedy v rukou stran 

nejen po hmotněprávní stránce, ale i po procesní.  

 Z dalších vlastností mediace musíme zdůraznit její dobrovolnost. Tento princip odráží 

postoj zúčastněných stran k procesu mediace a jejich motivaci zbavit se konfliktu. Strany si 

přejí, aby jejich konflikt byl řešen a vyřešen. Zároveň může být proces mediace kdykoli 

jednostranně ukončen kteroukoli ze stran, rovněž i mediátorem. K mediačnímu řízení může 

docházet na základě dobrovolného závazku, nebo nedobrovolně, na základě doložky 

v původní smlouvě, případně z podnětu soudu. I přesto je samotná aktivní účast na mediačním 
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řízení dobrovolná. Mediační řízení tedy už ze své povahy předpokládá vůli stran dohodnout se 

a dobrovolně se zavázat k výsledné dohodě. Tato vůle se nedá vynutit.  

 S principem dobrovolnosti úzce souvisí svoboda rozhodování. Poněvadž každý 

účastník mediace má možnost uvažovat o všech navrhovaných řešeních a svobodně se         

pro některé rozhodnou. K tomu potřebují dostatek informací, aby věděli jistě, že právě toto 

řešení je pro ně vhodné. Během procesu je možné, aby kterýkoli účastník kdykoli                  

od spolupráce odstoupil. 

 Změna soupeření na spolupráci je hlavním předpokladem a současně výsledkem 

procesu mediace. K mediaci by jinak nemohlo dojít, kdyby se strany svobodně nerozhodli       

a nedohodli na ní. (Holá, 2011) 

 Prvkem odlišující mediační jednání od prostého vyjednávání je přítomnost třetí 

nezávislé osoby, tzv. mediátora. Role mediátora je klíčová pro celý průběh mediace                 

a pro úspěšné urovnání sporu. Mediátorem musí být osoba odborně vzdělaná, která nemá 

žádný vztah k zúčastněným osobám nebo k předmětu sporu. Dále postavou nestrannou              

a neutrální, která bude respektovat názory stran, nevnucovat jakékoli řešení, uznávat 

soukromí a důvěrnost sdělení. Podle Holé (2011) být neutrální neznamená být pasivní,         

ale naopak. Neutralitu mediátora lze chápat jako angažovanost a pochopení pro každého 

účastníka konfliktu. Pro všechny zúčastněné strany je během procesu mediace nestrannost 

důležitá. Aby byla zachována vyváženost a nepodjatost, měl by mediátor věnovat stejnou 

pozornost oběma stranám, poskytovat jim stejný čas na vyjádření, vymezit jim shodné 

podmínky financování i množství úkolů.  

 Výhodou, ale také spornou vlastností mediace je důvěrnost, resp. mlčenlivost. Je to 

nepsaná povinnost vlastní mediačnímu řízení, ale i jiným metodám alternativního řešení 

sporů. Důvěrnost se vztahuje jak na celou dobu procesu mediace, tak i na období po jejím 

skončení. Mlčenlivostí jsou vázány všichni účastníci mediačního jednání (zástupce stran, 

mediátora, zaměstnance institucí organizující mediaci atd.). Mediace poskytuje stranám 

výhodu soukromí na rozdíl od soudního řízení, jehož průběh je často doprovázen zvýšeným 

zájmem veřejnosti.  

 Za další vlastnost mediace lze považovat pochopení odlišností. Pro vzájemné 

pochopení účastníků mediace, je nezbytné, aby se všichni respektovali a chápali skutečnost, 

že každý z nich má své vlastní pozice, názory, postoje, potřeby a zájmy. Výrazem pochopení 

odlišností je výsledná dohoda, která odráží a uspokojuje potřeby a zájmy všech účastníků 

mediace. (Holá, 2011) 
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 Princip orientace na budoucnost poukazuje na důležitost mediace po stránce 

odpoutání se od minulosti, poučení se z minulých událostí. Mediace jako proces je 

orientována pouze na budoucnost.  

 Rozdělení zodpovědnosti. Klienti se soustřeďují na věcnou stránku vyjednávání             

a procesem se zabývají jen na úrovni kontroly, kdy kontrolují neutralitu a spravedlnost 

mediátora. Klienti jsou zodpovědní za věcnou stránku řešení sporu. Na druhé straně mediátor 

se zabývá procesem mediace. Posuzuje, zda konkrétní řešení jsou uskutečnitelná (zda nejsou 

v rozporu se zákonem či nepoškozují třetí stranu) a ve vztahu k oběma stranám vyrovnaná. 

(Holá, 2011) 

 

2. 5. Historie rozhodčího řízení 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že rozhodčí řízení (v literatuře též někdy nazýváno jako 

arbitráž) je relativně novým a moderním způsobem řešení sporů a že dnešní jeho podoba je 

výsledkem procesů, jež nesahají příliš hluboko do historie. Opak je pravdou. Rozhodčí řízení 

sahá svými kořeny až k období Starého Říma, kdy první zmínky se objevují z poloviny          

5. stol. př. n. l. v Zákoně dvanácti tabulí, kde byla zakotvena možnost ustanovení rozhodců 

pro vyřešení některých majetkových sporů. Dle historiků se jedná o starší řízení než civilní 

soudní řízení. První větší rozšíření rozhodčího řízení začalo ve středověku, jelikož v té době 

mělo rozhodčí řízení silný základ v římském právu.  

 Při pohledu na rozhodčí řízení a jeho vývoj na území České republiky nalezneme 

první zmínky o rozhodčím řízení již za vlády Karla IV. První právní úprava a možnost 

sjednávat rozhodčí smlouvy, popř. doložky byla zakomponována v císařském civilním řádu 

soudním z roku 1895. Tento procesní předpis převzala do svého řádu po svém vzniku               

i Československá republika, jenž platil až do konce roku 1950. Byl nahrazen zákonem           

č. 142/1950 Sb. občanským soudním řádem, který podstatně omezil možnost uzavření 

rozhodčí smlouvy. (Schelle, Schelleová 2002) 

 Samostatné právní úpravy se rozhodčí řízení dočkalo až v zákoně č. 98/1963 Sb.,       

o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů. Tento 

zákon však rozhodčí řízení omezoval pouze na spory tuzemských institucí pro mezinárodní 

obchod vzniklých z mezinárodního obchodního styku. 

 V 60. letech minulého století byla problematika rozhodčího řízení omezena a došlo 

k zásadní změně, oproti dřívější právní úpravě, s příchodem zákona č. 216/1994 Sb.                

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ ZRŘ“), který nabyl účinnosti k 
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1. lednu 1995. Tato právní úprava umožňuje projednávání civilních majetkových sporů mimo 

pravomoc řádných soudů v rozhodčím řízení i tehdy, nemá-li podstata věci žádný 

mezinárodní prvek. A dále i v případě, nejde-li o věc související s realizací obchodního           

a hospodářského styku.  S mírnými změnami platí tento zákon dodnes. 

 Zásadní změna však přichází s nově schválenou novelou zákona č. 216/1994 Sb.      

o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů - zákon č. 19/2012 Sb., která má nabýt 

účinnosti od 1. dubna 2012. Tato novela zavádí řadu novinek podstatných především           

pro řešení sporů v rozhodčím řízení a uzavírání rozhodčích smluv, v rámci kterých jednou     

ze stran je osoba spotřebitele. Podmínky pro rozhodčí řízení a rozhodčí smlouvy se tak budou 

nově výrazněji lišit podle toho, zda jde či nejde o spotřebitelský spor. Pokud tomu tak bude, 

jsou podmínky pro rozhodčí smlouvy a řízení podstatně přísnější. Tato problematika však 

nesouvisí s touto diplomovou práci, proto se jí dále nebudeme zabývat.  

 

2. 6. Význam a podstat rozhodčího řízení 

 „Rozhodčí řízení neboli arbitráž lze vymezit jako „dobrovolné postoupení řešení 

sporu neutrální třetí straně, rozhodcům či rozhodčímu soudu (tj. soukromým osobám              

či nestátním institucím), která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí“. 

Mezinárodní rozhodčí řízení či mezinárodní obchodní arbitráž je způsob řešení sporů              

o majetkové nároky vzniklé z provádění mezinárodního (obchodního) styku mezi fyzickými      

či právnickými osobami (obchodníky, podnikateli)“ podle Rozehnalové (2008, s. 42). 

 Prostřednictvím rozhodčího řízení je možné řešit různé majetkové spory, z obchodní      

i osobní oblasti, tedy nejen spory o zaplacení, ale i nejrůznější pře o majetek a plnění (např. 

spory ze směnek, faktur, škody apod.). Arbitráž je v těchto případech plnohodnotnou 

alternativou soudního řízení. Rozhodčí řízení zajišťuje účastníkům rychlý proces zaměřený   

na ochranu práv, přičemž rozhodce spor řeší na základě zásad hmotného práva a přiměřeně 

podle občanského soudního řádu, využívá tedy stejných norem jako soud.6 

 

Rozhodčí řízení je postaveno na třech základních pilířích, kterými jsou: 

1. autonomie vůle účastníků řízení a rozhodců, 

2. procesní garance státu jak vůči řízení samému, tak vůči jeho výsledku, tj. rozhodčímu 

nálezu,  

                                                 
6 Společnost pro rozhodčí řízení při Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR s.r.o. [online, cit. 11. února 2012] 
Dostupné z: http://www.spzcr.cz/rozhodci_rizeni.htm 
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3. spolupůsobení obecných soudů projevující se jednak ve funkcích pomocných (např. 

náhradní jmenování rozhodců, odvolávání rozhodců, výslech svědků apod.), jednak   

ve funkcích kontrolních (např. zrušení rozhodčího nálezu, uznání a výkon rozhodčího 

nálezu atd.). Jak uvádí Rozehnalová (2008). 

Komplexním působením těchto složek se liší rozhodčí řízení od ostatních alternativních 

způsobů řešení sporů, zejména neexistencí procesní garance státu či spolupůsobení obecných 

soudů. Pokud porovnáme mediaci a rozhodčí řízení můžeme již zde spatřit zásadní rozdíly 

mezi těmito modely. Rozhodčí řízení má „v zádech“ spoluúčast obecných soudů,                  

což vyvolává velký respekt a toleranci vůči tomu řízení. Řídí se striktními pravidly, které jsou 

uvedeny v zákoně č. 216/1994 Sb. Arbitráž má tedy své zásady a pravidla, která jsou 

podložena právním předpisem a musí se jimi řídit. Na rozdíl od mediace, která zatím na svou 

právní úpravu (v netrestních věcech) čeká. 

 Na druhou stranu se rozhodčí řízení liší i od řízení před obecnými soudy, především 

v omezenosti vlivu vůle stran či rozhodujícího orgánu. Tento princip zase nasvědčuje tomu, 

že rozhodčí řízení lze řadit do skupiny alternativních způsobů řešení sporů.  

 

2. 7. Právní úprava rozhodčího řízení 

 Prameny rozhodčího řízení lze rozdělit do dvou skupin, na normy vnitrostátní povahy 

a mezinárodní dvoustranné/mnohostranné smlouvy upravující problematiku rozhodčího řízení 

s mezinárodním prvkem.  

V České republice je rozhodčí řízení upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Uvedený zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 1995             

a od tohoto data s mírnými změnami platí dodnes. Tento právní předpis má povahu 

procesního předpisu s většinou kogentních ustanovení, a zároveň je zde obsažena komplexní 

úprava rozhodčího řízení. Další podpůrný právní předpis, který můžeme zmínit ve vztahu 

k rozhodčímu řízení je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 

Následující výčet právních předpisů upravuje zejména oblast stálých rozhodčích soudů 

(Schelle, Schelleová, 2007): 

 zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů (ve znění z. 216/1994 Sb.), Rozhodčí soud 

při Burze cenných papírů v Praze, 
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 zákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory 

s Hospodářskou komorou ČR, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně          

a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR, ve znění zákona č. 121/1993 

Sb., 

 zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a vyhláška FMZO č. 14/1988 Sb., 

vyhlašující Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory.  

 

 Schelle, Schelleová (2002, s. 45) ve své publikaci konstatují: „Mezinárodní výkon 

rozhodčích nálezů je zajištěn systémem dvoustranných a mnohostranných mezinárodních 

smluv, na nichž Česká republika významně participuje. Prakticky ve všech dvoustranných    

tzv. smlouvách o právní pomoci je zakotven vzájemný závazek obou smluvních stran              

za stanovených podmínek uznávat a vykonávat rozhodčí nálezy vydané rozhodci smluvních 

stran.“ 

 Pro oblast mezinárodního rozhodčího řízení bylo uzavřeno několik významných 

mezinárodních úmluv, jejichž podpisu se účastnila i Česká republika. Z hlavních 

mezinárodních norem nelze opomenout Ženevský protokol o doložkách a rozsudím z roku 

1923 (č. 191/1931 Sb.) a Ženevskou úmluvu o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků        

(č. 192/1931 Sb.). Význam první úmluvy spočívá ve snaze o zabezpečení uznávání 

rozhodčích smluv soudy a vykonatelnosti rozhodčích nálezů. Druhá Ženevská úmluva byla 

přijata v důsledku nedostatečné právní úpravy první úmluvy. V upravující normě již byl 

obsažen systém pro uznávání a výkon rozhodčích nálezů vydaných na území jiných 

smluvních států. Za vznikem obou úmluv stojí Mezinárodní obchodní komora. (Rozehnalová, 

2008) 

Další právní normou, která nesmí být opomenuta je Newyorská úmluva o uznání          

a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 1958 (vyhláška č. 74/1959 Sb.). Svým 

obsahem nahrazuje starší úpravu, kterou obsahoval Ženevský protokol o doložkách                

o rozsudím (z roku 1923) a Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků       

(z roku 1927). I o vznik této úmluvy se zasloužila Mezinárodní obchodní komora.                 

Za samotným legislativním procesem však stojí Ekonomická a sociální rada a tudíž patronem 

této úmluvy je Organizace spojených národů. Newyorská úmluva byla dosud ratifikována asi 

150 státy světa. 

Dále bychom měli ještě zmínit dvě významné úmluvy, které ovlivňují vztahy 

v mezinárodním rozhodčím řízení, kterými jsou Washingtonská úmluva o řešení sporů 

z investic mezi státy a občany druhých států, jež byla přijata v roce 1965 (vyhláška                
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č. 420/1992 Sb.) a Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži ze dne 21. dubna 1961 

(vyhláška č. 176/1964 Sb.). Doposud bylo konstatováno o mnohostranných smlouvách či 

dohodách, ale Česká republika podepsala i různé dvoustranné mezinárodní smlouvy. Převážně 

se jedná o dvoustranné smlouvy o právní pomoci a dvoustranné smlouvy o podpoře 

investování a ochraně investic. 

 

2. 8. Zásady rozhodčího řízení 

 Tak jako mediační řízení, tak i rozhodčí řízení má určité zásady, z kterých je nutno 

vycházet a řídit se jimi po celý průběh řízení. 

 Zásada dispoziční - stanoví kdo je oprávněn disponovat, nakládat s řízením, resp. jeho 

předmětem. Zásada dispoziční se projevuje v tom, že během rozhodčího řízení činí účastníci 

procesní úkony vůči rozhodci, nejčastěji mají tyto úkony podobu návrhů (např. návrh na 

podání žaloby, návrh na doplnění dokazování, návrh na opravu odůvodnění rozhodčího 

nálezu atd.). (Schelle, Schelleová, 2002) 

 Zásada rovnosti – tato zásada konstatuje, že účastníci mají v rozhodčím řízení, stejně 

jako v občanském soudním řízení, rovné postavení. Tato zásada je zakotvena v § 18 

občanského soudního řádu, zároveň je tatáž podstata zakomponována v čl. 37 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod. Z uvedených ústavních zásad tedy vyplývá, že všichni účastníci 

mají v řízení stejná práva a stejné povinnosti. Žádný z účastníků není v řízení zvýhodněn, 

všichni mají stejné právo předkládat rozhodci potřebné návrhy, navrhovat důkazy, vyjadřovat 

se ke všem skutečnostem. Zároveň však mají všichni stejnou povinnost podle občanského 

soudního řádu přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení zejména tím, že pravdivě           

a úplně vylíčí všechny potřebné skutečnosti a označí důkazní prostředky. Na závěr mohou 

shrnout své návrhy a vyjádřit se k dokazování a k právní stránce věci. Jak uvádí Schelle, 

Schelleová (2002). 

 Podle Rozehnalové (2008) za základní zásadu rozhodčího řízení lze považovat               

i zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení. Tato zásada vyjadřuje základní smysl a cíl 

rozhodčího řízení, poněvadž podstatou/devizou tohoto řízení je především časová úspora. 

 Další zásadou je zásada projednací. V souladu s touto zásadou postupuje rozhodčí 

orgán ve zjištění rozhodného skutkového stavu v součinnosti se stranami sporu, které mu 

předkládají důkazy o svých tvrzeních či námitkách k tvrzení druhé strany. Rozhodce 
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nezjišťuje skutečný stav, ale stav skutkový, což ve svém důsledku znamená, že rozhodce 

objasňuje tzv. procesní pravdu, která však není vždy shodná s objektivní skutečností. 

 Stranami předkládané důkazy o tvrzeních a námitkách jsou hodnoceny v souladu se 

zásadou volného hodnocení důkazů. Tato zásada vyplývá z občanského soudního řádu, podle 

něhož mohou za důkaz sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutečný stav věci. 

Rozhodce hodnotí všechny důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a zároveň 

všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Žádnému důkaznímu prostředku nesmí být 

přiznána větší váha než důkaznímu prostředku jinému. Tuto zásadu takto vymezuje Schelle, 

Schelleová (2007) ve své knižní publikaci.  

 Velkou předností v tomto řízení je zásada neveřejnosti, jež zabezpečuje uchování 

nejen obchodního tajemství firem, ale všech skutečností, které vyjdou najevo během celého 

řízení. 

 Zásada neformálnosti je promítnutá do možnosti stran nebo rozhodce stanovit postup 

v řízení. Pokud se strany dohodnou, může být jednání vedeno jen na základě písemností. 

Avšak ústnost řízení zaručuje důkladnější projednání věci. Záleží na stranách, k jakému 

jednání se rozhodnou/přikloní, nicméně veškerá podání musí mít písemnou podobu. 

 Se zásadou ústnosti souvisí zásada přímosti. Tato zásada spočívá v požadavku,        

aby osoba, která rozhoduje, se dostala do přímého styku s účastníky řízení i s jednotlivými 

důkazními prostředky. Zásada má i své výjimky, a to v případě, že soud rozhoduje bez slyšení 

stran, jen na základě písemných materiálů.  

 

2. 9. Slovo závěrem – zhodnocení  

 Kromě řešení sporů soudní cestou, prostřednictvím orgánů veřejné moci, lze spory 

vznikající ze soukromoprávních úkonů řešit celou řadou jiných způsobů - alternativami. Mezi 

základní znaky těchto alternativ patří na jedné straně nižší stupeň ingerence ze strany státních 

orgánů a naopak na straně druhé vyšší stupeň autonomie vůle stran, především ve věci 

prostředku užitého k řešení a následně též v otázce, jakým aktem bude stávající spor ukončen. 

 Na základě těchto znaků lze mimosoudní způsoby řešení sporů rozdělit do dvou 

hlavních skupin. První skupinu představují alternativní způsoby řešení sporů (dále jen ADR), 

do které můžeme zařadit již zmíněnou mediaci a další alternativy (např. konciliace, mini-trial 

či medaloa). Tyto prostředky se vyznačují svou neformálností, snahou o nalezení způsobu 

smíru a absencí vykonatelností aktu na konci sporu. Podstatou, a zároveň cílem těchto řízení, 

je dosažení dobrovolné a realizovatelné dohody, představující pro obě strany sporu vhodné 
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řešení problému. Charakteristickým rysem těchto sporů je velká různost řešení                       

od nejrůznějších dohod až po vyjasnění si příčin konfliktu se stanovením si postupu pro další 

řešení. 

 Druhou skupinu mimosoudních způsobů řešení sporů tvoří rozhodčí řízení, jemuž se 

v posledních letech dostalo na našem území velké oblibě. Část autorů považuje rozhodčí 

řízení za zvláštní druh ADR, jiná část spisovatelů odlišuje ADR, rozhodčí řízení a řízení před 

soudy obecnými na tři různé skupiny. I já se přikláním k názoru, jenž rozlišuje                   

mezi rozhodčím řízením a ADR. Přes společné body obou řízení (ADR a rozhodčího řízení),      

mezi které patří zejména dobrovolná vůle stran řídit tímto způsobem řešení a snaha o smírné 

vyřešení problému, lze spatřit mezi oběma řízeními mnoho rozdílů. Jako klíčový rozdíl 

pozorujeme ve vykonatelnosti aktu ukončujícího spor. V případě aktu ukončujícího mediační 

řízení nelze požadovat vynucení výkonu vzešlého z tohoto aktu, na rozdíl od konečného 

rozhodčího nálezu, který v případě nesplnění slouží jako vykonatelný exekuční titul. 

Rozhodčí nález jako výsledek rozhodnutí sporu, tak lze vykonat i proti vůli strany. 

 Typickým rozdílem obou řízení je skutečnost, že zatímco předpokladem                

pro zahájení rozhodčího řízení je existence sporu, pro zahájení mediace postačí názorový 

rozpor mezi stranami. 

 Lze tak shrnout, že rozhodčí řízení se na rozdíl od mediace vyznačuje větší mírou 

formálnosti, vyššími nároky, i když stále poměrně nízkými, na osobu realizující řízení            

či instituci, která spor řeší a vykonatelností aktu rozhodující daný spor, který představuje 

rozhodčí nález. 

 
 

2. 10. Mediátor 

 Důležitou osobou v procesu mediace je třetí nezávislá osoba, označená jako mediátor. 

Mediátor je zejména odborník na efektivní komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. Je to 

osoba nestranná tzn., že by neměla být vztahově, finančně, psychicky ani jinak propojena se 

žádnou ze stran sporu. Veškeré potřeby, přání a zájmy zúčastněných stran respektuje               

a v procesu mediace se snaží poskytnout jim rovnoměrný prostor pro hledání řešení, které 

zohledňuje jejich potřeby. Mediátor se snaží vytvářet takové podmínky, které navedou strany 

ke vzájemné spolupráci, díky níž najdou své vlastní řešení. Osoba mediátora využívá své 

znalosti, dovednosti a schopnosti takovým způsobem, aby nasměrovala strany k dosažení 

rozumného, konkrétního a přijatelného řešení sporu. Názory, postoje či rozhodnutí mediátora 
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nejsou pro účastníky sporu nikterak závazné, mohou se jimi řídit a nemusí. Mediátor je 

zúčastněný pozorovatel, jakýsi moderátor komunikace mezi stranami, a zároveň vůdce řízení. 

Není posuzovatelem, kritikem, neradí, nesoudí ani nehledá viníka. Snaží se řídit veškeré 

jednání během procesu mediace, přinášet do vztahu stran něco navíc, něco co otevře nové 

dimenze a přinese nové příčiny k pokračování obchodního vztahu a podnítí strany k jednání     

a přátelskému vyřešení sporu.  

 Mediátor nezasahuje do rozhodování účastníků, ale dbá na vyvážené rozdělení 

komunikačního procesu, tedy na to, aby každá ze stran měla možnost se k dané problematice 

vyjádřit a získat ke svému rozhodnutí tolik informací, kolik jich potřebuje. Podporuje strany 

při zvažování jednotlivých variant řešení a tvorbě dohody přijatelné pro všechny účastníky. 

Aktivní účast mediátora na řešení konfliktu je tedy základní charakteristikou mediace. 

 O roli mediátora a jeho kompetencích si mohou sporné strany rozhodnout samy. Již na 

prvním setkání stran by měla být stanovena role, průběh a pravidla samotné mediace, která 

mohou být upřesňována dále během průběhu celé mediace. Samotná role mediátora se             

v průběhu procesu muže měnit v souvislosti s vývojem řešení konfliktu, popř. přístupu, 

prostředcích a zvolené techniky vedení mediace. 

 Nároky na osobu mediátora jsou obecně poměrně vysoké. Mediátor by v sobě měl 

zapojit nejen odborné znalosti, z oblasti právní, obchodní, psychologické či komunikační,               

ale i osobnostní předpoklady, mělo by jít o silnou osobnost, která bude neutrální, nezávislá      

a hlavně důvěryhodná. Nicméně by mu neměl chybět smysl pro spravedlnost a autorita.        

Pro správné a efektivní naplnění role mediátora, musí daná osoba vlastnit mnohem více 

předpokladů, než jakýsi přehled v dané sféře. Pro tuto profesi je nezbytná empatie, schopnost 

projevit dostatečný zájem a respekt, kreativitu a pochopení pro klienta. 

 Důležité pro něj je nejen porozumět požadavkům a potřebám sporných stran,              

ale disponovat i značnou kreativitou, aby byl schopen nalézt přiměřené a rozumné řešení 

akceptovatelné všemi účastníky řízení. Osoba mediátora by tedy měla být schopna řešit 

konflikty, neukvapovat se, nepropadat panice a v neposlední řadě by měla disponovat              

i schopností empatie.  

 Kdo je tedy mediátor? Mediátor je školený profesionál se specifickými dovednostmi    

a zkušenostmi, které využívá k usnadnění komunikace mezi spornými stranami,                       

k efektivnímu vedení a strukturování procesu. Usiluje o to, aby jednání bylo pro všechny 

účastníky přehledné a užitečné.7 

                                                 
7 Centrum sociálních služeb. [online] 2012. [cit. 20. ledna 2012] Dostupné z: 
http://css.krumlov.cz/DOC/114_Letak_MEDIACE_-_Centrum_socialnich_sluzeb.pdf 
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 Vzhledem k absenci právní úpravy mediace může být mediátorem v současné době 

prakticky kdokoliv. Každá osoba, která získá živnostenské oprávnění (živnost volná), může 

dané povolání vykonávat. Avšak kvalita mediace záleží v rozhodující míře na profesionalitě 

mediátora, na jejich prestiži a pozici v hierarchii institucí. Při výběru mediátora by měly být 

strany obezřetné, je třeba klást důraz na vzdělání, kvalifikaci či odborné znalosti osoby 

mediátora. Pokud si vybereme osobu mediátora, která nemá žádné vzdělání, či kvalifikaci 

v daném oboru můžeme na to doplatit v celém průběhu mediačního procesu.  

 Jakýkoliv výsledek mediace by měl být v souladu s platným právním řádem, 

vymahatelný a také kontrolovatelný. Každý výsledek mediace, který není v mezích zákona, 

by neměl být přijat jako konečný verdikt mediačního řízení. V rámci tohoto faktu vyplouvá na 

povrch další funkce mediátora. Mediátor by měl být stranám nápomocen i jako tzv. právní 

poradce, a to ve smyslu nalezení vhodného výsledku řízení, kterého bude možno naplnit 

v souladu s právem, tedy podle práva. Není však nutné, aby osoba mediátora měla právnické 

vzdělání, ale měla by dokázat zhodnotit konečné rozhodnutí stran z pohledu (právní) 

vykonatelnosti. Mediátor by měl mít přehled o daných právních normách z oblasti daného 

sporu. Proto je také vhodné při výběru osoby mediátora brát ohled na jeho oblast působení, 

zda se zabývá danou problematikou, kterou potřebujeme pro vyřešení daného konfliktu.  

 Podle nového návrhu zákona o mediaci, bude mediátorem fyzická osoba, která získala 

pro výkon mediační činnosti akreditaci. Akreditací bude mediátor dokládat, že je způsobilý 

k mediační činnosti, má určité vzdělání, kvalifikační a odbornou způsobilost. Každá fyzická 

osoba, která má zájem být mediátorem a splňuje předpoklady (způsobilost k právním 

úkonům, dosáhnutí věku 25 let, získal úplně vyšší odborné vzdělání studiem v České 

republice nebo v zahraničí, nebyl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného nebo 

nedbalostního trestného činu) může absolvovat akreditační program u Asociace mediátorů ČR 

již nyní.  

 Asociace mediátorů České republiky je člen sítě Světového fóra mediátorů a nevládní 

organizace, která sdružuje jak profesionální i dobrovolné mediátory, tak i laickou veřejnost, 

podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb. 

Byla založena skupinou mediátorů, facilitátorů a trenérů v roce 2000 a svoji činnost zahájila 

na počátku roku 2001. Většina jejích členů jsou zkušení odborníci, držitelé řady 

mezinárodních certifikátů v oblasti komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání a mediace.8 

 

                                                 
8Asociace mediátorů České republiky. Asociace [online]. 2011[cit. 15. února 2012]. Dostupné z: 
http://www.amcr.cz/o-asociaci/ 
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2. 11. Osoba rozhodce 

 Rozhodcem může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně způsobilá k právním 

úkonům, občan České republiky, ale i cizinec, je-li podle práva svého státu způsobilý 

k právním úkonům. Rozhodce vystupuje jako soukromá nezávislá fyzická osoba, nemůže tedy 

nikdy vystupovat jako státní orgán, není nadána stejnými pravomocemi vůči konkrétnímu 

sporu jako soudce. Musí jít vždy o osobní výkon funkce určitou konkrétní fyzickou osobou, 

role rozhodce není zastupitelná jinou (cizí) osobou. Rozhodce není nadán donucovacími 

pravomocemi, veškeré úkony provádí bez použití donucovacích prostředků či pod hrozbou 

moci. (Schelle, Schelleová, 2007) 

 Osoba rozhodce je v obecném povědomí spojena s právnickým vzděláním. To však 

není nutnou podmínkou pro způsobilost osoby být rozhodcem. Dokonce to není ve všech 

případech vhodné. Poněvadž zaujatost rozhodce může být velkou mírou ovlivněna právním 

prostředím a důsledky s tím spojenými apod. 

 Nastává však nyní otázka, zda se role rozhodce blíží spíše postavení soudce nebo spíše 

postavení osoby poskytující služby. Role rozhodce blížící se pozici soudce je odůvodňována 

skutečností, že rozhodce je nadán pravomocí rozhodnout předložený spor. Tímto se odlišuje 

především rozhodčí řízení od mediace. Z této pozice rozhodce jako soudce vyplývá řada 

požadavků daná zákonem na jeho osobu, které musí být naplněny bez ohledu na názor stran 

(typicky nestrannost, neutralita), následně také určitý stupeň ochrany, který jinak náleží 

soudci. Naopak role rozhodce představujícího poskytovatele služeb vychází z existence 

smluvního vztahu mezi rozhodcem a smluvními stranami. Tvrdí Rozehnalová (2008). 

 Podle § 5 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů určitá fyzická osoba se stává rozhodcem při splnění zákonem, smlouvou či řádem 

rozhodčího soudu stanovených podmínek tehdy, jestliže tuto funkci písemně příjme. 

Rozhodcem se nestává ani tehdy, jestliže existuje rozhodčí smlouva, v níž je uvedena jako 

rozhodce. Ještě je třeba písemně potvrdit přijmutí funkce rozhodce. Toto písemné přijetí     

(tzv. receptum arbitrii) zakládá zejména vztah mezi stranami na jedné straně a osobou 

rozhodce na druhé straně. Dále završuje proces ustanovování osoby rozhodce, tj. osoby 

s pravomocí rozhodnout závazným a obvykle i konečným způsobem předložený spor. Přijetí 

funkce rozhodce je pouze na vůli osobě, která je jako rozhodce navržena. Podle ZRŘ není 

nikdo povinen přijmout funkci rozhodce, pokud ji však přijme, je povinen postupovat 

v souladu s platným právním předpisem. 
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 V souvislosti se způsobilostí osoby být rozhodcem je nutné hovořit i o dalších 

důvodech, pro které je určitá osoba pro výkon funkce nezpůsobilá. Některé z důvodů 

vyplývají z obecných právních zásad (nikdo nemůže být soudcem ve své věci), jiné jsou      

bez výslovné úpravy problematicky zodpověditelné (například zda určitá osoba, která byla 

v dané věci angažována jako kupříkladu konciliátor, může zastávat v téže věci funkci 

rozhodce). 

 Pokud jde o počet rozhodců, právní úprava dovoluje stranám určit jednoho rozhodce   

či více rozhodů tvořících rozhodčí senát. Určení samorozhodce je nutné tam, kde strana volí 

zrychlené řízení. Výběr jednoho rozhodce se rovněž může odrazit v rychlosti řízení a obvykle 

i v nákladech. V případě více rozhodců musí být vždy konečný počet lichý. 

 Rozhodce je zmocněn stranami rozhodovat ve vymezeném sporu. Pravomoc 

rozhodnout má dánu pouze pro daný případ. Rozhodci jsou nadáni stejnými pravomocemi 

vůči konkrétnímu sporu jako soudci, tato skutečnost na ně jednak klade více povinností, 

jednak by jim to mělo poskytnout určitou ochranu. Existencí tohoto typu pravomoci se 

rozhodce odlišuje od osoby mediátora. (Rozehnalová, 2008) 

 K povinnostem rozhodce patří také závazek zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,   

o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyl této povinnosti 

zproštěn. Rozhodce bez výslovného zmocnění strany, která jej jmenovala, nemůže podávat 

informace např. v souvisejících sporech rozhodovaných jinými rozhodci, o skutečnostech 

zjištěných ve sporech, v nichž funkci rozhodce vykonává.  

 U stálých rozhodčích soudů existují pravidelně aktualizovány listiny zapsaných 

rozhodců, z nichž si strany mohou volit rozhodce pro svůj konkrétní případ. Mediace               

a arbitráž mají mnoho společných prvků, avšak i několik odlišných složek, které zdůrazňují 

podstatu jednotlivých způsobů řešení sporů. 

 

Rozdílnost mediace oproti rozhodčímu řízení: 

• mediátor nenalézá řešení po právu jako rozhodce, který tak činí pomocí 

rozhodného práva a procesních předpisů, které si strany zvolí, ale na principech 

tzv. rozumné dohody orientované na budoucnost, 

• řešení, které je výsledkem činnosti mediátora není závazné inter partes ve stejné 

míře, jako pravomocný rozhodčí nález, 

• z procesního hlediska je mediační řízení méně formální oproti arbitráži, a to jak    

ze strany mediátora, tak i pro sporné strany, 
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• účelem obou porovnávaných řízení je hledání společného přijatelného výsledku, 

kdy k rozhodčímu řízení strany přistupují zejména v případě, pokud hledají 

definitivní vyřešení sporu a neuvažují většinou o další spolupráci v projednávané 

věci, a naopak mediaci volí sporné strany jako první bod před rozhodčím řízením, 

poněvadž jeho cílem je pokus o nalezení dohody na místo definitivního řešení.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 SYROVÁTKO, Petr. Mediace – aneb lze řešit spory nově, pomocí hledání konsensu?. Epravo [online]. 2012. 
[cit. 10. března 2012] ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediace-aneb-lze-resit-
spory-nove-pomoci-hledani-konsensu-28055.html 
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3. Výhody a nevýhody užití mediačního a rozhodčího řízení 

 Abychom mohli lépe vyhodnotit výhody a nevýhody mediačního a rozhodčího řízení 

je třeba se ještě věnovat problematice mimosoudních způsobů řešení sporů blíže. Zaměříme 

se rámcově na celý průběh obou řízení, na metody, které jsou během procesu využity               

a na výsledky, jichž může být v jednotlivých řízeních dosaženo.  

 

3. 1. Metody užité v mediaci  

 Mediace v průběhu jednání využívá různé techniky a metody k nalezení přijatelného 

řešení. Základním prostředkem procesu mediace je komunikace (rozhovor), která má 

v určitých fázích jednání formu vyjednávání. Mediátor v průběhu procesu se nesnaží vypátrat 

osobu viníka nebo původ vzniklého konfliktu, hlavním cílem jeho snažení je dojít 

k uspokojující dohodě stran. K danému vyjednávání smí mediátor použít i techniky z oblasti 

psychoterapie nebo poradenství, ovšem pouze za předpokladu, že nebude zkoumat 

psychologickou hloubkou klienta. 

 Pro mediaci jsou charakteristické 3 techniky, které tvoří základ aktivního přístupu 

mediátora k řízení procesu mediace. Tyto techniky uvádí ve své odborné publikaci Holá 

(2011). 

 

1. Empatické porozumění. Empatie je základní vlastností každého mediátora. Napomáhá 

navodit atmosféru vzájemné důvěry a motivuje strany ke komunikaci a otevřenosti. 

Empatické porozumění je schopnost mediátora vcítit se do pocitů stran, opustit svůj 

vztažný systém a snažit se porozumět situaci i vnitřním procesům prožívání. 

Neznamená to však ztotožnění se s danou osobou. Mediátor si musí zachovávat svůj 

profesionální odstup. 

 

2. Aktivní naslouchání. Část procesu, kdy mediátor aktivně naslouchá, sleduje druhou 

stranu a snaží se co nejméně do jejího výkladu zasahovat. Vedle dovednosti 

koncentrace jde o empatické, vstřícné a účastné naslouchání. Aktivní naslouchání 

pomáhá mediátorovi pochopit, co slova (pro) strany znamenají. To upevňuje 

vzájemnou důvěru a podporuje komunikaci. Přístup mediátora musí být k oběma 

stranám vyvážený. Mezi techniky, které napomáhají aktivnímu naslouchání,          

patří: povzbuzení, objasnění, parafrázování, zrcadlení, shrnutí a ocenění. 



 26 

 

3. Dotazování. Jde o komunikační techniku, která je založena na pokládání otázek            

a očekávání odpovědí. Jde o komunikaci, která může mít 1. bezprostřední formu, jde   

o přímý rozhovor (z očí do očí), a 2. zprostředkovanou formu, kdy proces           

otázka-odpověď je zprostředkován (jedna strana se ptá druhé strany přes mediátora). 

Mediátor při dotazování používá otevřené i uzavřené otázky. Otevřené otázky směřují 

k otevření problému, události, k navázání kontaktu, dávají osobám sporu více prostoru 

a svobody. Na druhou stranu uzavřené otázky vedou k utvrzení se ve správnosti 

chápání situace, ke zpřesnění informací a překonání bariér. Oba typy otázek využívá 

mediátor podle vhodnosti po celou dobu procesu. 

  

3. 2. Proces mediace 

 Základním prostředkem procesu mediace podle Holé (2011) je tedy dialog, který má 

v některých fázích mediace formu vyjednávání. Mediaci nechápe jako „zprostředkované 

jednání“, ale spíše jako domluvené jednání mezi účastníky konfliktu za pomoci třetí nezávislé 

osoby – mediátora. Mediace hledá řešení jiným způsobem: ptá se, co by mohlo fungovat lépe. 

Místo příčiny konfliktu a viníka hledá pozitivní řešení. Mediace má určitý postup, řadu 

nezbytných kroků, které je vhodné (ne však nutné) dodržet ve správném pořadí, aby mediace 

vedla k uspokojivému řešení. Jde zde především o taktiku mediace, o pravidla komunikace 

mezi stranami a mediátorem, o získání důvěry mediátora, o způsobu vedení dialogu,                

o návaznosti jednotlivých kroků procesu apod. Základním postupem, a současně 

předpokladem pro zahájení mediace, je dobrovolné rozhodnutí sporných stran řešit spor 

pomocí mediace/prostřednictvím osoby mediátora. Prvním krokem stran je tedy výběr 

způsobu řešení sporu - volba mediačního řízení. Dále si strany určí konkrétní osobu 

mediátora. Další jednotlivé fáze mediačního procesu pak už stanoví mediátor.   

 

 Holá (2011) tvrdí, že česká podoba fázování mediačního procesu je 

inspirována americkým způsobem fázování, kde jsou stádia symbolicky pojmenovány jako:   

1. úvodní slovo, 2. nerušený čas, 3. výměna, 4. vytváření dohody, 5. sepsání dohody                

a  6. závěrečné slovo. V České republice je průběh mediace vyčleněn do těchto šesti fází: 

1. zahájení mediace, 

2. získání informací,  

3. porozumění zájmům,  
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4. hledání řešení, 

5. vytváření a sepsání dohody, 

6. závěrečné slovo. 

 

3. 2. 1. Zahájení mediace 

 Jak již bylo konstatováno výše, aby mohla být mediace uskutečněna, musí strany 

sporu požadovat nebo souhlasit s mediací a zároveň mediátor, jehož si strany vybraly, musí 

souhlasit, že daný spor bude mediovat (řešit). 

 V této fázi jde o samotné otevření mediačního řízení, které je plně v roli mediátora. 

Cílem tohoto prvního kroku je seznámit strany s podstatou samotné mediace, vysvětlit jim její 

zásady, postupy, možnosti jejího ukončení, závaznost, upozornit na její dobrovolnost a na 

skutečnost, že konečné řešení problému je pouze v rovině přijatelného kompromisu mezi 

stranami. Mediátor zahajuje jednání svým úvodním slovem. Představí všechny zúčastněné 

osoby a učiní prohlášení o své nezávislosti na stranách a mlčenlivosti. Během své úvodní řeči 

se snaží navodit atmosféru důvěry a tvůrčího řešení.  

 Fáze zahájení mediace má především informativní charakter, mediátor podává 

rámcové vysvětlení mediačního řízení, vysvětluje úlohu své osoby, práva a povinnosti 

účastníků řízení atd. Pozornost věnuje objasnění, příp. tvorbě základních pravidel jednání 

(forma oslovení, zásady slušného chování, časové omezení jednání, orientace v prostředí, 

pravomoc stran rozhodnout, způsob financování apod.). (Holá, 2011) 

  

3. 2. 1. 1. Prvotní dohoda o mediaci 

 Mediační řízení je soukromoprávní řízení, jehož zahájení a průběh se řídí smlouvou 

uzavřenou mezi spornými stranami, tzv. dohoda o mediaci. Je to právní základ mediace           

a obdoba rozhodčí smlouvy. Jde o dvoustrannou dohodu, kterou uzavírají vzájemně pouze 

sporné strany, nikoli mediátor. V této dohodě se strany nejen zavazují k účasti na mediačním 

řízení, ale měly by rovněž zde být uvedena procesní pravidla, kterými se budou řídit, a to 

z důvodu neexistence obecně závazných pravidel. Strany tak často činí odkazem na pravidla 

určité instituce poskytující služby v oblasti alternativních způsobů řešení sporů. Například 

hojně využívané jsou pravidla stanovené Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s., která 
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má sídlo v Brně.10 Dále dohoda obsahuje konkrétní předmět smlouvy, určení osoby mediátora 

(jmenovitě nebo stanovení způsobu jeho určení), ujednání o nákladech mediace a ujednání, 

která se vztahují k provedení mediace, např. stupeň důvěrnosti. 

 Období, kdy je možné mediační řízení zahájit, není nijak omezeno. Jednání může začít 

již před vznikem sporu, v praxi většinou sepsána doložka, která je součástí „hlavní“smlouvy 

(např. obchodní). Rovněž se strany mohou rozhodnout sepsat samostatnou smlouvu během 

vzniku sporu, předtím než se obrátí na soud. Výjimkou však nejsou ani případy,                   

kdy k mediačnímu jednání dojde současně s konáním soudního či rozhodčího řízení.  

 Výhodou volby mediace před vznikem sporu je možnost stran v klidu se na mediaci 

domluvit, stanovit určitá pravidla, podmínky a základní principy. Po vzniku sporu jsou často 

vztahy mezi stranami narušeny a zároveň schází stranám schopnost domluvit se na čemkoliv. 

Nicméně na druhou stranu zase při vzniku konkrétního sporu mohou strany lépe zhodnotit 

situaci a rozhodnout se pro tu nejvhodnější formu jejího řešení. V danou chvíli to tedy nemusí 

být právě mediace. Může dojít k situaci, kdy při existenci mediační doložky v hlavní smlouvě, 

jedna strana (nebo obě) zjistí, že nechtějí na mediačním řízení participovat. Tato skutečnost 

může zdržet další průběh řešení situace (porušení zásady dobrovolnosti). 

 Preventivní mediační doložky nalezneme především u dlouhodobých smluv, poněvadž 

u nich je vznik sporů pravděpodobný, avšak přitom je kladen důraz na zachování přátelských 

vazeb mezi subjekty a na rychlém řešení situace. Pokud jsou strany dlouhodobými 

obchodními partnery, mají větší úsilí spory vyřešit soukromě, v klidu a bez soudních průtahů 

a veřejnosti. 

 Z hlediska typů dohod zakládajících mediaci můžeme hovořit v postatě o dvou 

formách – samostatné smlouvy o mediaci, a pak tzv. mediační doložky. Závaznost těchto 

doložek se posuzuje samostatně, náležitosti právního úkonu pak stanoví právní řád, kterým se 

daná smlouva řídí – ať už samostatná dohoda o mediaci, nebo hlavní smlouva obsahující 

mediační doložku.  

 Aby strany při každém uzavírání smlouvy nemusely vždy formulovat vlastní, nové 

mediační doložky, mohou si tyto ustanovení smlouvy převzít od institucí poskytující 

alternativní způsoby řešení sporů. Tyto instituce nabízejí celou škálu doložek ve svých 

pravidlech. Mezi přední instituce, které tuto možnost nabízejí, musíme zmínit zvláště 

                                                 
10 Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Pravidla mediačního řízení vedeného u Unie pro rozhodčí a mediační 
řízení ČR. URMR [online]. 2012. [cit. 20. března 2012] Dostupné z: http://www.urmr.cz/mediace/pravidla-
mediacniho-rizeni/ 
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Mezinárodní obchodní komoru se sídlem v Paříži. Pravidla Mezinárodní obchodní komory11 

obsahují 4 druhy doložek, které se vztahují na všechny druhy ADR. Sporné strany si samy tak 

mohou zvolit konkrétní druh podle svých potřeb.  

 První doložka upravuje dobrovolné ADR, respektive mediaci, tj. možnost stran řešit 

jejich konflikt v mediačním řízení, bez možnosti zvolit jiný způsob řešení. Doložka však 

nezavazuje k povinné mediaci.  

 Druhý typ doložky ukládá stranám povinnost  posoudit možnost užití ADR. Strany se 

tedy zavazují, že jejich prvním krokem bude zvážení a prodiskutování možnosti řešit spor 

ADR metodou. Jde tedy o striktnější formu doložky, avšak pokud se strany na ADR 

dobrovolně nedohodnou, nemusí jej využít.  

 Třetí druh doporučené doložky předepisuje povinnost předložit spor k řešení 

Mezinárodní obchodní komoře. Mimo to je zde stanoven automatický mechanismus rušící 

povinnost podílet se na ADR, pokud není spor vyřešen do 45 dnů od vyplnění žádosti o ADR, 

popř. uplynutí jiné stanovené lhůty. Po uplynutí dané lhůty nemají strany již žádné povinnosti 

vyplývající z doložky.  

 Poslední nekompromisní doložka deklaruje také povinnost předložit spor k řešení 

Mezinárodní obchodní komoře podle Pravidel ADR. Jestliže ale řízení neuspěje do 45 dnů    

od vyplnění žádosti, případně do jiné stanovené lhůty, je automaticky zahájeno rozhodčí 

řízení podle Pravidel pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory.12 Tato doložka vede 

k seskupení ADR a rozhodčího řízení i s důsledky s tím souvisejícími. 

 Lze tedy říci, že závazek k mediaci může být upraven různě. Ať už nezávislou 

doložkou ve smlouvě, vymezením možnosti k mediaci se rozhodnout, tak závazným 

ustanovením určující povinnost mediaci zvážit či ji povinně vyzkoušet nebo ji kombinovat 

s jinou metodou ADR. Každopádně vlastní účast stran na jednání nelze žádnými prostředky 

vynutit, poněvadž by byla porušena jedna ze stěžejních zásad, na kterých mediace stojí, a to 

zásada dobrovolnosti. V některých státech (např. ve Velké Británii a Francii) právní řády 

umožňují soudům, aby stranám před soudním řízením navrhli účast na mediačním jednání. 

Není to podmínkou pro strany, ale většinou má soud v dané zemi takovou váhu, že si strany 

prakticky nedovolí odmítnout. České obecné soudy sporným stranám zatím využití 
                                                 
11Mezinárodní obchodní komora. Pravidla ADR v originálním znění [online]. 2012. [cit. 13. března 2012] 
Dostupné z: 
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/2012_Arbitration%20and%20ADR%20Rules%20
ENGLISH.pdf 
12 Mezinárodní obchodní komora. Pravidla pro rozhodčí řízení v originálním znění [online]. 2012. [cit. 13. 
března 2012] Dostupné z: 
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/2012_Arbitration%20and%20ADR%20Rules%20
ENGLISH.pdf 
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mimosoudních způsobů řešení sporů v takové míře nenabízejí. Jen ve výjimečných případech, 

když soudce usoudí, že tato možnost by byla pro sporné strany mnohem výhodnější                 

a rychlejší. 

 

3. 2. 2. Získání informací 

 Po sepsání dohody o mediaci, mediátor opět stranám nastíní podstatu mediačního 

řízení a roli všech zúčastněných osob. Úsilím mediátora je získat dostatečnou důvěru stran      

a připravit půdu na to, aby mohly objasnit svá odlišná stanoviska v poklidné atmosféře. 

Mediátor obecně shrne základní informace o konkrétním konfliktním případu a vyzve strany, 

aby osvětlily své postoje a pohledy na fakta a okolnosti konfliktu. V této fázi mají strany 

prostor k nerušenému sdělení svého vnímání konfliktní situace. Sdělení jsou směřována 

k mediátorovi, jehož úkolem je naslouchat, otázkami podporovat strany ve sdělování              

a otevřenosti, získat tak maximum možných informací důležitých pro orientaci a porozumění 

dané situace. Jak již bylo řečeno výše, cílem mediace není odhalit příčiny konfliktu a viníka.  

 Zdrojem informací podle Holé (2011) jsou především samotní klienti, ale také jiné 

osoby (např. právní zástupci, obchodní partneři, odborníci), instituce a dokumenty. Cokoli co 

považují účastníci za důležité, je důležité. Mediace je neformální proces, proto sdělení klientů 

není nutno (ale je možno) podložit důkazy. Získání dostatečného množství relevantních 

informací je zásadní podmínkou úspěšné mediace. 

 Z právního hlediska získávání a nakládání s informacemi v mediaci hraje zásadní roli 

otázka ochrany osobních údajů, soukromí a důvěrnosti. V českém právním řádu upravuje 

ochranu osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů. Česká republika při jeho přípravě vycházela z Evropské úmluvy o lidských 

právech, dalších evropských právních norem a především z Listiny základních práv a svobod, 

jež je součásti ústavního pořádku ČR. Ta v čl. 7 odst. 1 zaručuje nedotknutelnost osob a jejich 

soukromí. Tato nedotknutelnost může být omezena jen v případech stanovených zákonem. 

Uvádí Holá (2011). 

 K získání informací přispívá také pozorování účastníků během jednání. Mediátor 

současně dohlíží na dodržování pravidel slušného chování a na vyváženost časového prostoru 

pro vyjádření stran. V této fázi má každá zúčastněná osoba opravdový nerušený čas sdělit své 

chápání i prožívání konfliktu mediátorovi. Během této fáze se mediátor snaží porozumět 

potřebám a cílům, najít jejich společné body a určit tak předmět dalšího jednání.  



 31 

 V závěru této fáze mediátor shrne sporné body a přeformuluje stížnosti stran               

na předměty jednání. Shrnutím hlavních sporných bodů je důležitý způsob, jak neutrálním 

jazykem zformulovat stížnosti jako předměty jednání a jak přejít od soupeření ke spolupráci. 

Mediátor se přitom soustředí jak na věcnou stránku konfliktu, tak i na pocity s ním spojené. 

Nedělá shrnutí jednotlivých prezentací. Tím by posiloval koncentraci stran na minulost           

a upevňoval je tak v jejich pozici. Každý sporný bod mediátor shrne nestranně a bez 

komentáře. Je-li to možné, seskupí sporné body pod souhrnné názvy a problémy, tím přispěje 

k dalšímu uvolnění napětí. Mediátor určí, co mají partneři společné, sestaví seznam předmětů 

jednání a tím strukturuje další program.(Holá, 2011) 

 

3. 2. 3. Porozumění zájmům 

 Tato fáze začíná nejčastěji novým setkáním. Strany dostávají možnost vzájemné 

komunikace. Hlavním předpokladem této fáze je upustit od původního soupeřivého 

stanoviska a přikročit k postupnému odhalování vlastních zájmů, potřeb a hodnot. Tím 

přechází pozornost z minulosti do budoucnosti. Na začátku komunikace zvolí mediátor 

„neutrální“ téma, např. organizační záležitosti.  

 Úkolem mediátora je dále kontrolovat průběh procesu, dohlížet na dodržování 

stanovených pravidel, zabezpečovat atmosféru bezpečí a důvěry, podporovat strany ve 

sdělování – udržovat plynulost komunikace a vyváženost procesu. K tomu používá mediační 

techniky, o nichž bylo pojednáno v minulé kapitole.(Holá, 2011) 

 Mediátor se v této fázi snaží v prezentovaných názorech postřehnout skutečné zájmy, 

které jsou důležité pro nalezení vzájemné shody. Žádné pravidlo či vzorec, dle kterého 

mediátor má postupovat není. Obecně nicméně platní, že při jeho činnosti vychází jednak       

ze zjištěného skutkového a právního stavu případu, jednotlivých obchodních zájmů stran, 

jejich osobních zájmů a nakonec bývají často posuzovány také zájmy obecné - veřejné. 

 Mediaci je třeba udržet dostatečně dlouhou dobu ve druhé a třetí fázi,                    

avšak pro mediátora je to jeden z nejnáročnějších úkolů. Sporné strany budou mít sklony 

uniknout od bolestných témat a raději se zaměří na urychlení sepsání prvního řešení. První 

náznak dohody však zpravidla vychází z jejich pozic, ne ze zájmů.  

 Fáze „porozumění zájmům“ je specifická tím, že oproti rozhodčímu řízení, tedy 

rozhodci, se mediátor snaží, aby získal veškeré informace o všech zájmech stran, které mohou 

být podstatné pro konečné řešení. Ve sporných řízeních (arbitráž, soudní řízení, apod.) strany 

mají tendenci určité zájmy a argumenty zatajit a nesdělit je neutrální osobě (rozhodci, soudci 



 32 

či protistraně), neboť se oprávněně domnívají, že budou použity proti nim. Mediace stojí na 

principu kooperace (místo konfrontace), proto zatajování určitých informací není na místě       

a neprospívá věci. Je především úkolem správného mediátora rozpoznat, zda již strana sdělila 

veškeré informace a skutečné zájmy, příp. návrhy řešení.13 

 Praxe mediace dovoluje, ve fázi hledání skutečných zájmů stran a možných řešení 

daného případu, individuální jednání mediátora s jednou stranou (tzv. caucus). Mediátor daný 

případ řeší pouze s jedním účastníkem, bez přítomnosti protistrany. Tento přístup je zejména 

vhodný ve chvíli, kdy strany chtějí mediátorovi sdělit natolik důvěrné informace, které mohou 

ovlivnit mediační řízení, avšak nemají zájem na jejich poskytnutí druhé strany. V daném 

případě je nutné zachovat rovnost stran. Pokud tedy mediátor nabídne či je požádán stranou    

o individuální rozhovor, je nutné stejné právo poskytnout i protistraně.14    

  Nekritičtější okamžik nastává při vzájemné komunikaci sporných stran. V tu chvíli se 

projeví skutečné komunikační dovednosti mediátora, jehož úkolem je napomoci stranám 

vzájemně pochopit postoj a požadavky druhé strany, směřovat je k hledání oboustranně 

přijatelných řešení a zároveň si zachovávat nestrannost a neutralitu. 

 

3. 2. 4. Hledání řešení 

 Jakmile dojde k identifikaci všech zájmů a potřeb stran, zahájí mediátor diskusi           

o možných alternativách a potenciálních řešeních. Hlavním úkolem mediátora je navodit 

atmosféru spolupráce, podněcovat zúčastněné osoby ke kooperativnímu, tvůrčímu přístupu     

a snažit se udržovat rovnováhu sil mezi stranami. Mediátor vzhledem ke své neutralitě nesmí 

zasahovat; jen pomáhá stranám, aby se shodly na oboustranně přijatelných návrzích. Pokouší 

se strany přivést k závěrům, která umožní spravedlivé a vyrovnané vyřešení sporu.  

 V této fázi je ze strany mediátora problém označen především za společný, kdy na 

jeho vyřešení existuje oboustranný zájem, a dále jsou shrnuty všechny možné alternativy 

řešení sporných bodů. Pokud se strany či jiné zúčastněné osoby nevyjádřily k danému 

problému úplně, jsou opět vyzvány, aby tak učinily a navrhly všechna v úvahu připadající 

řešení. 

 Proces hledání řešení postupuje od nejjednodušších sporných bodů ke složitějším. 

Strany společně formulují různé návrhy řešení, zatím bez jejich hodnocení. (Holá, 2011) 

                                                 
13 SYROVÁTKO, Petr. Mediace – aneb lze řešit spory nově, pomocí hledání konsensu?. Epravo [online]. 2012. 
[cit. 16. března 2012] ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediace-aneb-lze-resit-
spory-nove-pomoci-hledani-konsensu-cast-2-28597.html 
14 Tentýž zdroj. 
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 Jakmile dojde k tomuto kroku a možnosti řešení problému jsou známy, stanoví se 

kritéria pro hodnocení založená na zájmech a potřebách stran. Podle nich se jednotlivá 

navrhovaná řešení posuzují. Následuje zhodnocení jednotlivých variant, jejich event. výhod    

a nevýhod. Jednotlivé návrhy jsou vyhodnoceny, a to vzájemným porovnáním, analýzou        

a formulací konstruktivních závěrů. Každé dílčí řešení i výsledná dohoda by měly 

uspokojovat zájmy a potřeby obou stran. 

 Rozdíl mezi touto fází mediace a předchozí je zejména v tom, že zatímco ve fázi 

„Porozumění zájmům“ nejsou prezentované zájmy a návrhy řešení hodnoceny, ale jedná se 

pouze o jejich sumarizaci. Ve fázi mediace označené jako „Hledání řešení“ již dochází            

k jejich selekci, vyhodnocení a posouzení následků (tedy hledání optimálního řešení). V této 

fázi mediace tedy strany hledají oboustranně akceptovatelný kompromis, kdy posouzení 

jednotlivých variant řešení je z jejich strany hodnoceno zejména podle toho, v jakém 

mocenském postavení se navzájem nacházejí, zda mají zájem na řešení sporu z pozice práva 

či zájmu na další spolupráci a do jaké míry (za jakou cenu) jsou ochotny kompromisní řešení 

nalézt.15  

 

3. 2. 5. Vytváření a sepsání dohody 

 Výsledkem fáze „hledání řešení“ je seznam všech řešení, na nichž se strany shodují     

a která se jeví jako nejpřijatelnější. Je tedy vytvořena tzv. rámcová dohoda, která je 

podkladem pro konečnou dohodu. Vytváření a sepsání dohody je zakončením procesu 

mediace. Tato fáze bývá složitá a obtížná pro mediátora i pro strany, poněvadž po sepsání 

rámcové dohody často vzniká imprese, že většina problémů je odstraněna. Teprve přesné 

formulování dohody může odhalit další problémy i skryté překážky, které mohou výsledná 

jednání narušit. Z tohoto důvodu je třeba před sepsáním konečné dohody ještě přezkoumat 

odhalené sporné body a projednání daného řešení se zúčastněnými stranami. Návrh dohody, 

k němuž se dospělo, je přezkoumán opět stranami a také jejich právními zástupci.  

 Přijatá dohoda může mít různou podobu, nejčastěji je však uzavřena v písemné formě, 

ale ani ústní sjednání není výjimkou. Lze zmínit ještě další formy, kterými jsou mezidohody 

(kdy konečnou podobu dohody klienti potřebují konzultovat a zvážit), nezávazné dohody, 

dočasné dohody, dohody vázané na určité podmínky atd. (Holá, 2011) 

                                                 
15 SYROVÁTKO, Petr. Mediace – aneb lze řešit spory nově, pomocí hledání konsensu?. Epravo [online]. 2012. 
[cit. 16. března 2012] ISSN 1213-189X. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediace-aneb-lze-resit-
spory-nove-pomoci-hledani-konsensu-cast-2-28597.html 
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Při sepisování dohody dbá mediátor na to, aby dohoda splňovala určitá kritéria: 

- vyváženost, 

- reálnou uskutečnitelnost, 

- konkrétnost, 

- dosažitelnost,  

- časovou omezenost, 

- měřitelnost. 

 

Výsledkem úspěšné mediace je písemná mediační dohoda, která by měla být jasně 

formulována, srozumitelná, reálně uskutečnitelná a bezvýhradně v souladu s právním řádem. 

Mediační dohoda by měla obsahovat konkrétní kroky řešení příslušného sporu, rozdělení 

povinností a odpovědnosti za jejich plnění, případné sankce za nedodržení smlouvy. Tuto 

konečnou a všemi účastníky potvrzenou podobu dohody podepisují všechny strany a nakonec 

i mediátorem. Ačkoli dohody dosažené mediací ani neustavují právní precedent, ani 

precedenty neřídí, mívají často závazné právní důsledky. (Holá, 2011) Z právního pojetí může 

mediační dohoda nabývat různých podob, např. dohoda o narovnání, dohoda o splátkovém 

kalendáři aj. 

 I když je u mediačních dohod nepochybně větší pravděpodobnost, že budou 

dobrovolně dodržovány, musí být podle, již zmíněné, Směrnice Evropského parlamentu          

a Rady 2008/52/ES možné požadovat, aby písemná výsledná dohoda byla vykonatelná.  

 Samotná mediační dohoda ovšem není exekučním titulem. Nic však v současnosti 

stranám nebrání, aby o této dohodě sepsaly exekutorský nebo notářský zápis se svolením 

k přímé vykonatelnosti práv a povinností, nebo aby mediační dohoda byla schválena soudem 

jako smír. 

 

3. 2. 6. Závěrečné slovo 

 V poslední fázi mediace mediátor zhodnotí celý průběh jednání, zaměří se především 

na dosažené výsledky. Vyjádří uznání zúčastněným osobám za ochotu a odhodlání. Závěrečné 

zhodnocení poskytuje zpětnou vazbu pro strany i mediátora. V této fázi jsou dojednány 

poslední podmínky dodržování a kontroly dohody. Kontrola plnění přijaté dohody může,       

ale i nemusí být součástí mediace. Pokud není tato skutečnost zakomponována v přijaté 

dohodě, zdůrazní mediátor důležitost takového plnění a zmíní možnost další spolupráce 

v případě potřeby. (Holá, 2011) 
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 Výsledkem procesu mediace nemusí být vždy jen dohoda, s níž jsou strany spokojeni. 

Rozeznáváme čtyři možné způsoby ukončení mediace (Holá, 2011): 

1. Dohody je dosaženo. Dohoda řeší bez překážek a prakticky proveditelným způsobem 

konflikt. Je jednoznačná a pro všechny srozumitelná. Je prakticky uskutečnitelná, 

počítá se všemi zúčastněnými osobami, bere v úvahu okolnosti, nevyvolává nebezpečí 

jiného konfliktu, uspokojuje všechny účastníky.  

2. Dohoda o odkladu nebo přerušení. Jde o dohodu mezi stranami, že další jednání bude 

pokračovat v budoucnosti. Přitom nemusí být určeno, kdy k tomuto pokračování 

dojde. Mediátor shrne dosažené výsledky, ocení účast i snahu stran.  

3. Dohoda o „nedohodě“. Výsledkem mediace může být jejich vzájemná domluva 

na tom, že dohoda není možná/realizovatelná. Překážky k dosažení součinnosti mohou 

být věcné (např. konflikty, u nichž není jasný právní nárok, či konflikty, ve kterých 

jde o základní občanská a ústavní práva), personální (na straně jedné (či obou)          

ze zúčastněných stran či mediátora) a falešná očekávání (např. víra v moc 

spravedlnosti, objektivity a autority). Mediátor zhodnotí dosavadní průběh jednání, 

ocení snahu a účast stran. Zmíní možnost dalšího kontaktu. Dohoda o nedohodě je        

i přesto pozitivním nasměrováním do budoucnosti, otevírá možnost pokračování 

řešení konfliktu. 

4. Dohoda není dosažena. Účastníci (včetně mediátora) rezignují na proces mediace        

a jednání ukončí.  

  

 Stejně jako výběr mediace jako vhodného způsobu řešení konkrétního sporu, i celý 

proces mediačního jednání není upraven žádnou obecně závaznou právní normou. Tento 

postoj může mít i určité nevýhody, zejména tehdy, pokud se stany na procesu jednání předem 

nedohodou. Na druhou stranu hlavní výhodou je naprostá flexibilita a možnost přizpůsobit 

průběh jednání potřebám stran v daném okamžiku. 

 V případě potřeby může být po ukončení mediace volně zahájeno soudní, popř. 

rozhodčí řízení, či přistoupeno k jinému alternativnímu způsobu řešení sporů. Jestliže je 

mediace vedena současně se soudním/rozhodčím řízením, nemá neúspěšný průběh 

mediačního jednání v zásadě žádný vliv na soudní/rozhodčí řízení. 
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3. 3. Rozhodčí řízení - Arbitrabilita sporů  

 Základním předpokladem pro to, aby mohl být konkrétní spor rozhodnut v rozhodčím 

řízení, je splnění podmínky tzv. arbitrability tohoto sporu. Uvádí Klein, Doleček (2007). 

Arbitrabilitu můžeme definovat jako okruh právních vztahů, ve kterém si státní moc 

nevyhradila právo rozhodovat výlučně státními soudy (popřípadě jinými svými orgány)          

a připustila tedy, aby spory byly rozhodovány i rozhodci či rozhodčími institucemi, pokud si 

tak strany ujednají. Je to oblast, kde se státní moc zavázala uznávat a vykonávat nálezy            

v řešení sporů, pokud byly dosaženy zvláštním postupem, jenž probíhá z iniciativy stran          

a za jejich participace, způsobem, jenž stát svým zákonodárstvím připouští – rozhodčím 

řízením.16 Uvedený termín tedy definuje způsobilost konkrétního sporu mezi stranami být 

předmětem rozhodčího řízení. 

 Základní právní úprava arbitrability je obsažena v § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb.  

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: „Strany se mohou dohodnout,                    

že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem 

rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána 

pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud 

(rozhodčí smlouva).“ 

Právo arbitrability sporu, tj. řešit spor formou rozhodčího řízení, vzniká při splnění 

následujících podmínek: 

 Předmětem sporu je „majetkový“ charakter. Majetkovými spory lze chápat nejen 

spory, jejichž předmětem jsou finanční částky, ale i spory o nárocích, které jsou 

penězi ocenitelné. Nesporně tak lze za majetkový spor označit i spor o splnění jiné 

než peněžité povinnosti. 

 Další podmínkou je, že k projednání daného sporu a rozhodnutí o něm by byl jinak 

zmocněn příslušný obecný soud. 

 Strany jsou oprávněny uzavřít v dané věci smír. Podle ustanovení občanského 

soudního řádu (§ 99 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) mohou 

účastníci dovršit řízení soudním smírem, pokud to připouští povaha věci. Rozhodčí 

smlouvu není možno sjednat především ve věcech tzv. nesporného řízení, u nichž 

to jejich povaha nepřipouští. Jsou to věci, v nichž je subjektům práv odňata 

                                                 
16 RABANA, Přemysla. Ukázka z publikace: Alternativní řešení sporů, abitáž a rozhodci v České a Slovenské 

republice a zahraničí. Iprávník [online]. 2012. [cit. 20. března 2012] Dostupné z: 
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/civilni-proces/art_3759/arbitrabilita.aspx 
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dispozice se subjektivním právem, které bylo předmětem řízení. Uvádí Schelle, 

Schelleová (2007). 

 Předpokladem je, že se nejedná o spory vzniklé ve spojitosti s výkonem rozhodnutí 

a spory vyvolané prováděním konkursu nebo vyrovnáním.  

 Podle Schelle, Schelleové (2007) je dále zamezeno možnosti sjednat rozhodčí 

smlouvu v majetkových sporech vzniklých v souvislosti s exekucí. Tyto spory jsou 

výhradně svěřovány do pravomocí soudů, jež exekuci provádějí. 

Záležitost arbitrability sporu řeší sami rozhodci, jsou povinni ji zjišťovat z úřední povinnosti. 

Pokud rozhodci zjistí, že určitý spor nemůže být předmětem rozhodčího řízení, je dané 

rozhodčí řízení usnesením zastaveno a není možné v něm dále pokračovat. Překážku v podobě 

nedostatečné arbitrability sporu nelze v řízení přejít, ani pokud by obě strany nedostatek 

arbitrability nenamítaly. Vydání rozhodčího nálezu ve sporu s nedostatečnou arbitrabilitou 

vede v každém případě ke zrušení tohoto nálezu soudem.  

 

3. 3. 1. Rozhodčí smlouva 

 Rozhodčí smlouva je ujednání smluvních stran o tom, že jejich arbitrabilní spor bude 

přesunut do pravomoce jednoho nebo více rozhodců nebo stálého rozhodčího soudu 

k rozhodnutí existujícího nebo v budoucnu vzniklého sporu. 

 Konstrukce rozhodčí smlouvy si zachovává klasickou podobu smlouvy jako právního 

institutu, jímž strany své již vzniklé nebo v budoucnosti vzniklé spory svěřují k projednání      

a rozhodování do pravomoci rozhodců, vylučují tento spor z pravomoci soudů. Podle § 3  

odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů musí být rozhodčí smlouva 

uzavřena písemně, i tehdy, je-li sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými 

prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu 

sjednaly.17 Formulace rozhodčí smlouvy je plně v rukou smluvních stran. 

 Základní náležitostí rozhodčí smlouvy je vyjádření vůle smluvních stran podřídit svůj 

spor rozhodčímu řízení. Toto rozhodnutí musí být v rozhodčí smlouvě vyjádřeno zcela 

jednoznačně. Předáním sporu do kompetence rozhodců strany tímto vyjímají svůj spor 

z pravomoci obecných soudů. Tato skutečnost však vyplývá z institutu rozhodčího řízení          

a v rozhodčí smlouvě proto výslovně být uvedena nemusí. 

                                                 
17 Dle novely č. 19/2002 je v § 3 odst. 3. zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů uvedeno: „Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána 

samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná.“ 
 



 38 

Podle Kleina, Dolečka (2007) lze rozhodčí smlouvy dělit podle různých kritérií, z nichž za 

nejpodstatnější dělení, která mají nejvýznamnější dopady a která jsou do větší či menší míry 

obsažena i v ZRŘ, lze považovat: 

a) dělení podle toho, zda smlouva zakládá pravomoc k řízení před stálým rozhodčím 

soudem či k řízení ad hoc; 

b) dělení podle situace, ve které je rozhodčí smlouva uzavřena. 

 

3. 3. 2. Stále rozhodčí soudy a řízení ad hoc 

 Jednou ze základních otázek, které vyplývají z rozhodčí smlouvy je, zda má na jejím 

základě probíhat řízení ad hoc, nebo rozhodčí řízení před stálým rozhodčím soudem. U obou 

řízení mají strany možnost ovlivnit počet rozhodců (nutno respektovat jejich lichý počet)         

a také si mohou např. sjednat i konkrétní osobu. Rozhodnou-li se strany ustanovit konkrétní 

fyzickou osobu, musí brát na zřetel i důsledky, které z tohoto ustanovení plynou.  

 Zákon (ZRŘ) dává stranám tedy možnost zvolit si, zda jejich spor bude rozhodnut 

v řízení ad hoc, nebo v řízení u stálého rozhodčího soudu. Pokud se strany rozhodnou pro 

stálý rozhodčí soud, mají na výběr soudy jak v České republice, tak v zahraničí. Okruh 

stálých rozhodčích soudů je v České republice vymezen zákonem a nové rozhodčí soudy 

vznikají pouze v případě, že tak zákon výslovně stanoví. Dle platných právních předpisů lze 

za stálé rozhodčí soudy působící na území České republiky považovat následující 

(Rozehnalová, 2008): 

- Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, 

- Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a. s., 

- Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno. 

 

 Řízení před stálým rozhodčím soudem je vedeno daným soudem či podobnou institucí, 

oproti tomu řízení vedené ad hoc je vedeno před rozhodčím senátem či osobou rozhodce 

ustanovenou pouze pro konkrétní případ (odtud označení ad hoc).  

 Hlavní rozdílem, který určuje charakter těchto typů rozhodčího řízení, jsou pravidla, 

jimž je řízení podřízeno. Stálé rozhodčí soudy mají přijaty vlastní řády, jimiž jsou strany         

a celý průběh řízení podřízen, na druhou stranu rozhodčí řízení ad hoc obvykle nemá žádná 

pravidla dopředu ustanovena. V řízení ad hoc si strany mohou pravidla, jimiž se bude 

rozhodčí řízení řídit, předem dohodnout, ať již tím, že si konkrétní pravidla přímo stanoví 
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samy (např. v rámci rozhodčí smlouvy), nebo učiní odkazem na již existující mezinárodně 

přijatá pravidla pro řízení ad hoc (např. Rozhodčí pravidla UNCITRAL). (Klein, Doleček, 

2007) 

 Stálé rozhodčí soudy připomínají spíše soudy obecné (státní) díky stálé existenci 

svého sídla, pevnou organizační strukturou, předem připravenými pravidly řízení apod. 

Rozhodčí senát již tak stabilně uspořádán není, rozhodčí senát či rozhodci jsou jmenováni pro 

každé konkrétní rozhodčí řízení. Jak bylo konstatováno za „arbitráž ad hoc“ či „rozhodčí soud 

ad hoc“, respektive „rozhodčí řízení ad hoc“ je považován případ, kdy je senát vytvořen        

(či osoba rozhodce ustanovena) pouze pro rozhodnutí konkrétního sporu či konkrétních sporů 

mezi stranami. Senát (rozhodce) po ukončení řízení a vydání rozhodnutí (rozhodčí nález) 

svou existenci v tomto sporu (či sporech) končí. Vytvořen (jmenován) je buď stranami přímo, 

jimi určenou třetí osobou, nebo kombinovaně. (Rozehnalová, 2008) 

 

3. 3. 3. Dělení podle situace, za které je rozhodčí smlouva sjednávána 

 Další kritériem, na jehož základě je možné jednotlivé typy rozhodčích smluv dělit,      

je časový okamžik, kdy byla rozhodčí smlouva sjednána. Podle daného kritéria je rozhodčí 

smlouva uzavírána ve vztahu ke sporům, které teprve mohou v budoucnu vzniknout, nebo      

ve vztahu ke sporu již existujícímu. 

Podle Kleina, Dolečka (2007) se rozhodčí smlouva může týkat: 

a) jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo 

b) všech sporů, které by v budoucnosti vznikly z určitého právního vztahu nebo 

z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). 

 

I samotné ustanovení § 2 odst. 3 ZRŘ obsahuje základní rozdělení rozhodčí smlouvy na její 

dvě podkategorie, kterými jsou smlouva o rozhodci a rozhodčí doložka.  

Smlouva o rozhodci. Tento typ smlouvy dopadá na již vzniklý spor. Už z jejího názvu je 

možné vyvodit další vlastnost – jméno rozhodce či rozhodčí instituce, která bude vzniklý spor 

řešit. Je otázkou, zda název instituce či jméno konkrétního rozhodce je podstatnou náležitostí 

smlouvy. Tato skutečnost je sice hlavním důvodem vzniku smlouvy, ale v dosahu českého 

práva není konkrétně nic uvedeno. Nicméně je možné konkrétní určení nahradit i dalšími 

způsoby, jakými bude tato osoba (příp. instituce) určena, např. uvedení postupu, jakým se 

dospěje ke jménu rozhodce, rozhodců či rozhodčí instituce. (Rozehnalová, 2008)  
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Rozhodčí doložka. Tento typ je využit v případě, že spor teprve vznikne. Jak napovídá sám 

název, jde o ujednání, které je součástí jiné smlouvy (tzv. hlavní smlouvy). Rozhodčí doložka 

se může týkat vymezeného konkrétního sporu z určitého právního vztahu nebo rámcově 

definovaného okruhu právních vztahů, které by v budoucnu mohly vzniknout. Závisí to na 

tom, jak je podoba rozhodčí doložky vytvořena. Může se tedy týkat všech sporů plynoucích 

z daného právního vztahu nebo se zaměřovat jen na dílčí neshody. (Rozehnalová, 2008) 

Ukázka rozhodčích doložek v praxi v Příloze č. 1.  

 

3. 4. Průběh rozhodčího řízení 

 Průběh rozhodčího řízení se liší v závislosti na tom, zda řízení je vedeno u soudu 

stálého nebo u soudu zřízeného ad hoc. Procesní pravidla (řád), které mají k dispozici soudy 

stálé, obsahují poměrně detailní popis zahájení a celého průběhu v řízení. I když pravidla 

(řád) nevylučují úplně dispozici stran, nicméně ji oproti zákonné úpravě dále omezují. 

V arbitráži ad hoc záleží na stranách či rozhodcích, zda využijí existujících právních pravidel 

či řádů, anebo zůstanou jen u aplikace zákona o rozhodčím řízení. 

 

Ať již v řízení ad hoc nebo i v řízení u stálého soudu, lze rozeznat čtyři základní, na sebe 

navazující stadia: 

- zahájení řízení, 

- příprava projednání sporu, 

- jednání o věci samé, 

- ukončení řízení. (Rozehnalová, 2008) 

 

Dle § 14 zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v souladu s občanským 

soudním řádem je rozhodčí řízení zahájeno žalobou. Žaloba má být podána: 

a) Rozhodčímu soudu stálému. Obvykle řád či pravidla stanoví, kam má být žaloba 

podána. 

b) V řízení ad hoc rozhodci. Pokud je určena konkrétní předsedající osoba rozhodce,       

je žaloba podána jemu. Jestliže, ale dosud rozhodce nebyl určen či jmenován, podává 

se žaloba kterémukoli určenému či jmenovanému rozhodci. 

 

 Pokud daný úkon splňuje náležitosti žaloby a byl podán na místě určeném                

(dle zákona), je stálý rozhodčí soud nebo rozhodce povinen poznamenat na něm den,           



 41 

kdy daná žaloba došla na místo určené. Tento den je určen jako den zahájení řízení. Po podání 

žaloby rozhodci zkoumají především, jestli je jim dána pravomoc k projednání a rozhodnutí 

předmětného sporu, tj. existenci platné rozhodčí smlouvy. 

 Zahájení sebou přináší zásadní procesní a hmotné účinky. Veškeré právní účinky 

vyplývající z podání žaloby nejsou v zákoně o rozhodčím řízení zcela upraveny, některá 

ustanovení, jež lze přiměřeně využít nalezneme v občanském soudním řádu. Jak v okamžiku 

zahájení rozhodčího řízení, tak kdykoli v jeho průběhu, je rozhodce povinen prozkoumat 

procesní podmínky nutné k tomu, aby mohl jednat ve věci samé, a zkoumat předpoklady 

práva na žalobu. K procesním účinkům také patří i povinnost rozhodce vykonat přípravu 

projednání sporu a postupně vést spor bez zbytečných zdržení a bez nutnosti dalších iniciací 

stran. Mezi podmínky, které musí být prozkoumány, patří: 

- ustanovená pravomoc rozhodce či rozhodčího soudu, tj. existence platné rozhodčí 

smlouvy, 

- splnění předepsaného postupu podání a náležitostí žaloby, 

- způsobilost stran být účastníkem řízení, 

- procesní způsobilost účastníků, 

- neexistence překážky zahájeného řízení, 

- neexistence překážky věci rozsouzené. (Rozehnalová, 2008) 

 

Je-li výsledkem zkoumání podmínek zjištění neodstranitelného nedostatku, je to podklad     

pro zastavení řízení.  

 Strany sporu mají v rozhodčím řízení zásadně rovné postavení, stejná práva, 

povinnosti i příležitosti. Oběma stranám musí být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. 

 Postup, kterým mají rozhodci řízení vést, mohou strany upravit vzájemnou dohodou. 

Pokud takovou dohodu strany neuzavřou, postupují rozhodci v řízení způsobem, který 

považují za vhodný. Rozhodci jsou povinni postupovat v rozhodčí řízení bez zbytečných 

formalit, co nejúčelněji a co nejrychleji, přičemž musí poskytovat stejné příležitosti                 

k uplatnění práv všem stranám, aby byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí 

sporu. Řízení je ústní (strany se však mohou dohodnout i jinak) a neveřejné. Vyslýchat 

svědky, znalce a strany mohou rozhodci jen, když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou 

výpověď. Také jiné důkazy mohou dokládat jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Procesní 

úkony, které nemohou rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání soud, který je 

povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle zákona nepřípustný.  
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 Během rozhodčího řízení působí rozhodci na strany tak, aby se dohodly. Smír mezi 

stranami lze uzavřít také ve formě rozhodčího nálezu. Není-li uzavřen smír, řídí se rozhodci 

při rozhodování sporů hmotným právem pro spor rozhodným. Pokud je k tomu strany 

výslovně zmocní, mohou spor rozhodnout také podle zásad spravedlnosti. 

 Rozhodčí řízení má dvě možnosti výsledku – vydání rozhodčího nálezu nebo vydání 

usnesení, pokud se nevydal rozhodčí nález. K vydání usnesení dochází v případě, že byla 

žaloba vzata zpět. Rozhodci se v průběhu řízení snaží, aby se strany samy dohodly                 

na smírném vyřešení sporu. Pokud strany požádají, mohou smír uzavřít formou rozhodčího 

nálezu, jehož předností je vykonatelnost. Smír schvaluje rozhodce nebo rozhodčí soud. Smír 

může být jedním ze způsobů ukončení řízení. 

 Rozhodčí nález musí splňovat určité náležitosti, aby mohl být vykonatelný. Musí být 

vyhotoven písemně a usnesen a podepsán většinou rozhodců. Musí obsahovat určitý výrok      

a odůvodnění, nedohodnou-li se strany jinak. Písemné zhotovení rozhodčího nálezu musí být 

doručeno všem stranám a opatřeno doložkou o právní moci.  

 Přesto, že je rozhodčí řízení založeno na zásadě jednoinstančnosti, tz. není proti němu 

přípustné využití opravných prostředků, umožňuje zákon o rozhodčím řízení za přesně 

stanovených podmínek přezkum vydaného rozhodčího nálezu. Strany se tedy samy mohou     

v rozhodčí smlouvě dohodnout, že rozhodčí nález může být na žádost některé z nich          

nebo obou přezkoumán jiným rozhodcem, než tím, který napadený nález vydal. Nestanoví-li 

rozhodčí smlouva jinak, musí být žádost o přezkoumání zaslána druhé straně do 30 dnů ode 

dne, kdy byl straně žádající o přezkoumání doručen rozhodčí nález. Přezkoumání rozhodčího 

nálezu jinými rozhodci je součástí rozhodčího řízení a platí o něm pravidla stanovená 

rozhodčím řádem. 

 Nelze-li rozhodčí nález přezkoumat nebo uplynula-li marně lhůta k podání žádosti      

o přezkoumání, nabývá nález dnem doručení právní moci a je soudně vykonatelný. 

Pravomocný rozhodčí nález je exekučním titulem. Rozhodčí nález opatřený doložkou              

o právní moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení jsou stálé rozhodčí 

soudy povinny uschovat po dobu 20 let od právní moci rozhodčího nálezu. 

 Rozhodci (nikoliv stálé rozhodčí soudy) jsou povinni do 30 dnů od právní moci 

rozhodčího nálezu předat rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a všechny listiny 
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prokazující průběh rozhodčího řízení do úschovy okresnímu soudu, v jehož obvodu byl 

rozhodčí nález vydán.18 

 

3. 5. Výhody a nevýhody  

 Aby byl výklad výhod a nevýhod mediačního a rozhodčího řízení jednodušší                

a pochopitelnější byla zde nastíněna problematika mediačního a rozhodčího řízení blíže. Byly 

popsány zásady, techniky a obecný proces mediačního a rozhodčího řízení. Nyní se můžeme 

dále věnovat problematice výhodnosti/nevýhodnosti a aplikovatelnosti daných řízení. 

 

3. 5. VÝHODY 

3. 5. 1. Mediační řízení  

 

Dobrovolnost a možnost volby mediátora 

 Podmínkou úspěšného průběhu je, že se strany rozhodnou k mediaci – jejímu zahájení 

i spolupráci během celého procesu – dobrovolně. Tímto přebírají společnou zodpovědnost za 

výsledek jednání. Spolurozhodování stran o konečné podobě vzájemné dohody usnadňuje její 

úplnou realizaci. Poněvadž je mediace dobrovolným procesem, účastníci sporu mají stále 

kontrolu nad výsledným řešením, a to ve dvojím smyslu: 

- ponechávají si právo definovat konečné rozhodnutí – výslednou dohodu,  

- za své rozhodnutí nesou plnou zodpovědnost.  

 Žádná jiná osoba totiž nerozumí povaze sporu ani jeho kontextu tak jako sami klienti. 

Také celý průběh procesu utvářejí strany, aby vyhovoval jejich potřebám.  

 Strany mají možnost zvolit si osobu mediátora podle sebe, hodnotí jím zvolený přístup 

a techniky, ovlivňují časový harmonogram procesu, organizační záležitosti, poplatky, rozsah 

sdělení před mediací i během ní, počet účastníků, přítomnost dalších osob atd. Mediace 

eliminuje formální postupy a zvyklosti, probíhá na základě potřeb a zájmů stran. (Holá, 2011) 

 

 

 

                                                 
18

 DOLEČEK, Marek. Mimosoudní řešení sporů - rozhodčí řízení institucionální. Businessinfo [online] 2011. 
[cit. 20. března 2012] Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/mimosoudni-reseni-sporu-rozhodci-opu/1000818/51602/#b34 
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Lepší porozumění situaci 

 Tím, že se strany samy rozhodnou daný spor řešit a domluví se na konkrétním 

způsobu řešení – mediaci, už tento samotný úkon nasvědčuje o vzájemné kooperaci a snaze 

spor vyřešit v klidném prostředí. Díky mediaci strany lépe porozumějí situaci, jak vlastní,    

tak i druhé strany, chápou silné i slabé stránky argumentace obou, konfliktu lépe porozumějí         

i po právní stránce. Lepší porozumění situace umožňuje hledat flexibilní možnosti pro její 

řešení, přičemž možností je jistě mnohem více, než by nabídlo formální soudní rozhodnutí.  

 Mediační dohoda je vytvořena stranami sporu a je odrazem jejich vůle a zájmů, na 

rozdíl od rozhodčího řízení strany nejsou při mediaci závislé na rozhodnutí (na názoru           

či stanovisku) nezávislé třetí osoby (rozhodce). (Holá, 2011) 

 

Rovnoprávnost 

 Předložený spor je ihned pojat jako „stížnost“ zahrnující dvě nebo více osob. Ve sporu 

bývá vždy jedna (možno i více) osoba znevýhodněna, má určité nižší postavení. Mediační 

setkání a jednání obou stran slouží k posílení osoby, která má tuto nižší pozici ve vzájemných 

vztazích. Působí tlak k nalezení vzájemně uspokojujícího řešení problému. Díky společné 

smlouvě se strany, i když nerovné silou a nadáním, stávají rovné právem a dohodou. 

Účastníci mediace mají plnou kontrolu nad rozhodnutím. Rozhodnutí je dosaženo spoluprací 

stran, snaha dodržet oboustranně sjednanou dohodu je obvykle vysoká. Také díky tomu se 

mediace stává méně finančně náročnou – není třeba domáhat se následného plnění právní 

cestou. (Holá, 2011) 

 

Důvěrnost 

 Pokud se strany sporu společně s mediátorem nedohodnou jinak, pak se mediační 

sezení účastní pouze ti, jichž se daný spor bezprostředně týká a kteří mají právo o něm činit 

rozhodnutí. Mediátor zajišťuje určitou ochranu informací projednaných během mediace, jejím 

účelem je podpora volné a otevřené komunikace mezi účastníky mediace.  

 Mediátor je vázán mlčenlivostí, a pokud není zákonem či dohodou o mediaci 

stanoveno jinak, nesmí poskytovat jakékoliv informace o průběhu mediace bez souhlasu 

stran. Důvěrnost v mediaci má zásadní význam. Po ukončení mediace mediátor zpravidla 

zničí své poznámky z jednání. Dalším aspektem důvěrnosti jako přednosti mediace je 

skutečnost, že je vedena neutrální osobou – mediátorem. Řádný mediátor je cvičený v řešení 

sporů a s citlivým nakládáním emočních a vztahových aspektů případu. (Holá, 2011) 
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Vstřícnost 

 V mediaci mají všichni účastníci konfliktu možnost navázat přímý kontakt. Společná 

účast na řešení je základ mediace, umožňuje jim ustoupit od konfrontace a přejít na hledání 

vzájemně přijatelného a výhodného řešení. Tímto stylem jednání si mohou zachovat 

otevřenou možnost spolupráce i do budoucna. Mediace je tzv. vzájemnou snahou. Účastníci 

mediace jsou mediátorem směrováni ke spolupráci. Zachování či zlepšení dobrých vztahů je 

často nejdůležitějším výsledkem mediace. (Holá, 2011) 

 

Rychlost, efektivita 

 Spory stran lze řešit téměř okamžitě bez vyčerpávajícího období protahování řešení. 

Předností mediace je osvobození od pevného procesního řádu a od povinností, které svazují         

a protahují celý průběh řízení. Tím je mediátorovi umožněno reagovat na potřeby stran skoro 

bezprostředně nebo po krátkém čekacím období (přibližně do 14 dnů). Mediační řízení je 

velmi flexibilní a reaguje na nečekané, náhlé situace a okolnosti, tímto se stává velmi 

efektivním a hojně využívaným způsobem řešení sporů. 

 

Neveřejnost 

 Strany řeší svůj spor v soukromí, jen mezi zasvěcenými osobami. Informace a celý 

proces jednání je soukromý a důvěrný. Osoby zvenčí nemají možnost do daného procesu 

zasahovat, jen se souhlasem obou stran.  

 

Nižší finanční náklady 

 Mediační jednání nepředstavuje pro sporné strany tak vysoké finanční zatížení jako     

u soudních jednání, spojené s právními službami. I když si mediátor může účtovat poplatek 

srovnatelný s právními službami, řešení sporu mediací je zpravidla méně časově náročné než 

standardní právní řešení či soudní projednávání trvající měsíce i roky. Menší časová 

náročnost znamená menší finanční náklady za hodinové sazby a ceny za osobu mediátora. 

Mediační sezení trvá obvykle 1,5 - 3 hodiny, ve složitějších případech je sice zapotřebí i více 

jak 5 sezení, ale stále bude spor pomocí mediace vyřešen dříve než před obecným soudem.  

 

Efekt výhra 

 Všechny zúčastněné osoby sporu odcházejí s pocitem dosažení vzájemně přijatelného 

řešení a se schopností spolu dále spolupracovat a komunikovat.  
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3. 5. 2. Rozhodčí řízení  

 Přes dlouholeté působení rozhodčího řízení lze konstatovat, že se objevily jak jeho 

silné stránky, tak také jeho negativa. Rozhodčí řízení má celou řadu výhod, kterými disponuje 

a které jsou rozhodujícím faktorem při rozhodování subjektů řešit svůj majetkový spor cestou 

soudní či cestou rozhodčího řízení.  

 Literatura věnující se problematice výhod a nevýhod rozhodčího řízení zdůrazňuje 

především rychlost, kvalitu, neveřejnost, výběr rozhodce, vykonatelnost a další a další. Nyní 

se na jednotlivé výhody zaměříme blíže.   

 

Kvalita  

 Spory jsou rozhodovány odborníky z právní a ekonomické oblasti, mající většinou 

ještě k dispozici sbor právních, ekonomických a finančních poradců. Díky tomu mají rozhodci 

možnost konkrétní právní problémy pohotově konzultovat s předními odborníky působícími 

v justici, bankovnictví i finanční a podnikatelské sféře. (Schelle, Schelleová, 2007) 

 

Rychlost 

 Jedním z hlavních problémů české justice je přetíženost obecných soudů,                  

což nepochybně vede k průtahům soudního řízení, jež snižuje důvěryhodnost a oblibu tohoto 

řízení. Naopak rozhodčí řízení představuje podstatně rychlejší způsob řešení sporů. A právě 

tento předpoklad přesvědčuje strany k výběru tohoto způsobu řešení sporu.  

 Rychlejší vyřešení sporu před rozhodcem je ovlivněno mnoha faktory. Jednak jsou 

jimi nižší nároky na formální stránku věci a jednoinstančnost řízení (viz další bod). Dále je 

třeba zdůraznit skutečnost, že si strany mohou vybrat osobu rozhodce, která se bude věnovat 

jejich sporu. Významných faktorem je také míra složitosti případů, jež jsou předkládané 

rozhodcům. Obecné soudy jsou povinny řešit nejrůznější spory, rozhodčí řízení má tu výhodu, 

že je omezeno pouze na majetkové sporu, u nichž lze uzavřít smír dle občanského soudního 

řádu a jež se netýkají výkonu rozhodnutí a incidenčních sporů.  

 Řízení je zahájeno bezprostředně po podání žaloby a rozhodčí nález je poté vydán do 

několika týdnů. 
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Neveřejnost  

 Jednou ze základních zásad rozhodčího řízení je bezesporu zásada neveřejnosti. Tuto 

zásadu lze spatřovat jako jednu z velkých předností oproti třeba řízení soudnímu. Zejména je 

zdůrazněn zájem stran z oblasti podnikatelské sféry. Podnikatelům umožňuje utajit existenci 

sporu před veřejností a zejména médii, aby nedocházelo k úniku informací, jež si strany 

nepřejí zveřejňovat a které by je mohly kompromitovat. Podle ustanovení zákona (ZRŘ) je 

řízení před rozhodci vždy neveřejné. Případná dohoda účastníků na jiné skutečnosti by byla 

neplatná.  

 

Jednoinstančnost 

 Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné a po jeho doručení 

stranám pravomocné, poté je vykonatelné. Proti tomuto konečnému rozhodnutí, rozhodčímu 

nálezu, není možné podat řádný opravný prostředek. Absence druhé instance umožňuje docílit 

flexibility a větší rychlosti rozhodování v rozhodčím řízení. Tato absence je především         

ve spotřebitelských sporech vnímána negativně, poněvadž je-li o sporu rozhodnuto 

neodborně, na základě nesprávného posouzení důkazů nebo není zjištěn řádně skutkový stav, 

strany již nemají možnost tuto chybu zvrátit, resp. napadnout opravným prostředkem. Zákon 

o rozhodčím řízení však umožňuje stranám dohodnout si v rozhodčí smlouvě možnost 

přezkumu. Tento přezkum rozhodčího nálezu je možno považovat za jakousi formu druhé 

instance v rozhodčím řízení.  

 Právní úprava přezkumu rozhodčího nálezu je zakotvena v § 27 ZRŘ, jež vyhrazuje 

provedení přezkumu rozhodčího nálezu dohodou stran v rozhodčí smlouvě. I když tento 

prostředek kontroly je v zákoně upraven, lze konstatovat, že této možnosti je využíváno zcela 

výjimečně. Účastníci rozhodčího řízení v mnoha případech zapomínají na existenci 

zmíněného ustanovení, podle něhož se mohou dohodnout v rozhodčí smlouvě, že rozhodčí 

nález může být na žádost některé ze stran nebo obou přezkoumán jiným rozhodcem.  

 Domnívám se, že stávající úprava této problematiky je dostačující. Možnost rychlého 

vyřešení sporu v souvislosti s jednoinstančností řízení posuzuji pozitivně, i přes obavy 

z chybných a nenapravitelných rozhodnutí. Pokud ovšem dojde k hrubé právní nesprávnosti, 

k nápravě slouží institut zrušení rozhodčího nálezu soudem, jež je zakotven v § 31 ZRŘ. 

Zrušení rozhodčího nálezu nelze v žádném případě považovat za druhý stupeň instance, neboť 

na rozdíl od přezkumu zrušení probíhá před obecným soudem v době, kdy již rozhodčí řízení 

skončilo. 
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Neformálnost 

 Rozhodčí řízení je mnohem více neformální než řízení před obecnými soudy a to i přes 

striktní dodržování procesních pravidel. Rozhodčí řízení není vázáno značným počtem 

povinných formálních kroků a procesních otázek a tak zpravidla nedochází ke zbytečným 

průtahům řízení. Tento postup vyhovuje mnohem více podnikatelské veřejnosti. (Schelle, 

Schelleová, 2007) 

 

Možnost uzavření smíru 

 Rozhodčí řízení nemusí vždy končit jen pravomocným rozhodnutím - rozhodčím 

nálezem, ale vzhledem k jeho neformálnosti je zde mnohem větší prostor pro uzavření smíru. 

Tímto se vytváří možnost pro kompromisní vyřešení sporu a uzavření dodatků k původní 

(obchodní) smlouvě. (Schelle, Schelleová, 2007) 

 

Snadnější vymahatelnost práva 

 Za často zmiňovanou výhodu rozhodčího řízení bývá považována snadnější 

vymahatelnost práva, která úzce souvisí s dalšími přednostmi rozhodčího řízení, jakými jsou 

rychlost a jednoinstančnost. Poněvadž právě díky existenci opravných prostředků v soudním 

řízení dochází k časovým průtahům, naopak rozhodčí řízení je, vyjma případů, kdy strany 

sjednaly možnost přezkumu, ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. 

 Písemně vyhotovené rozhodnutí doručené stranám nabývá dle ZRŘ účinků 

pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelné. Česká legislativa tedy připouští 

rozhodčímu nálezu tytéž účinky jako soudnímu rozhodnutí. Takto vydaný nález má platnost 

exekučního titulu. 

 

Důvěryhodnost 

 Spor je dán do pravomocí rozhodce, na němž se strany předem dohodly, a tudíž má 

důvěru všech zúčastněných stran. Na tuto přednost navazuje výhoda možnosti určit si osobu 

rozhodce a počet rozhodců.  

 

Možnost určit si rozhodce a počet rozhodců 

 O tom, kdo bude případný spor řešit, se strany mohou předem dohodnout. Také si 

mohou ustanovit konkrétní jednu osobu či více osob. V literatuře je tento výběr rozhodce 

považován za přednost rozhodčího řízení oproti soudnímu řízení, kde strany nemají žádný 

vliv na tom, kterému konkrétnímu soudci bude spor předložen k rozhodnutí. Předpokladem 
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pro určení osoby rozhodce k rozhodnutí sporu je hlavní jeho jmenování prostřednictvím 

rozhodčí smlouvy. Uvedením ustanovení ve smlouvě o jeho jmenování je osobě rozhodci 

delegována pravomoc spor rozhodnout.  

 Aby osoba rozhodce mohla vykonávat tuto funkci, musí splňovat jednak podmínky 

obecné, mezi které lze zařadit způsobilost k právním úkonům a zletilost, a jednak podmínky 

zvláštní, mezi něž patří nezávislost a nestrannost osoby rozhodce. Součástí výběru rozhodce 

je i volba počtu rozhodců, jež spor budou řešit. Strany jsou omezeny pouze počtem rozhodců, 

který podle ZRŘ musí být vždy lichý. Nejčastěji se v praxi můžeme setkat s jedním, 

popřípadě s možností tří rozhodců, zcela výjimečně lze spatřit i vyšší počet rozhodců, 

většinou ve zvlášť komplikovaných případech. Strany i z hlediska flexibility a nižší finanční 

náročnosti vybírají menší počet rozhodců. 

 Strany mají také možnost zachovat si stejnou osobu rozhodce pro celou řadu svých 

vzájemných sporů, které budou plynout z jedné či více smluv. Rozhodci jsou již zasvěceni do 

případu a mají přehled o všech okolnostech celkem, zároveň smluvní strany nemusí hledat 

novou osobu rozhodce, do které by vkládali svou důvěru. 

 Kvalita a spokojenost s celým průběhem rozhodčího řízení úzce souvisí s výběrem 

rozhodce. Může se stát, že vybraný rozhodce není zcela ideální a strany s průběhem řízení 

nejsou zcela spokojeny, pak tato výhoda přechází na slabou stránku. 

 Nejen volba rozhodce je na vůli stran. Široké pojetí autonomie vůle stran i rozhodců 

umožňuje stranám volbu rozhodčího soudu – rozhodčí soud stálý či řízení ad hoc, a rozhodců, 

místa a doby jednání, jednací jazyk i právní řád (či pravidla), podle kterého bude posuzováno 

meritum věci.   

 

Nižší finanční náročnost 

 Často se lze setkat s tvrzením, že rozhodčí řízení má nižší náklady na řízení, nežli 

řízení před obecným soudem. Před pár lety toto tvrzení mělo pravdivé jádro, v dnešní době 

však už tomu tak není. Naopak díky tomu, že řadu nákladů si strany nesou samy, může jít 

skrytě o mnohem dražší řízení (např. osobní náklady s pobytem zahraničního rozhodce, 

náklady na překlady, tlumočení apod.). Náklady řízení mohou být vyrovnané soudnímu řízení 

či dokonce vyšší, avšak nižší finanční náročnost u rozhodčího řízení lze spatřovat především  

v řadě zvláštností řízení, které urychlují proces rozhodování. Rozhodující je jednoinstančnost 

řízení, kdy nedochází k jednacím průtahům a zároveň při něm nemusí být strana povinně 

zastoupena místním a většinou drahým advokátem.  
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 K vyšší hospodárnosti je dále možno využít znalce či odborníka jako osobu rozhodce, 

čímž strany ušetří za mnohdy komplikované řízení s přibráním znalce. Také výběr rozhodce 

může ovlivnit finanční náročnost řízení, neboť existují jak dražší, tak levnější rozhodci.  

  Rozhodčí řízení lze řadit k těm méně nákladným, ovšem tuto skutečnost nelze 

zobecnit. Široká škála různých eventuálních poplatků nečiní tuto výhodu absolutní,               

nýbrž vždy závisející na konkrétních okolnostech.  

 

Tab. 3. 1. Výčet výhod u mediačního a rozhodčího řízení 

VÝHODY Mediační řízení Rozhodčí řízení 

Dobrovolnost   

Možnost volby nezávislé 

osoby/osob 
  

Rovnoprávnost   

Neformálnost   

Důvěrnost   

Vykonatelnost   

Vymahatelnost práva   

Oboustranná 

výhra/spokojenost 
  

Neveřejnost   

Rychlost   

Možnost přezkoumání 

rozhodnutí 
  

Nižší náklady   

Možnost uzavření smíru   

Využití opravných 

prostředků 
  

      Zdroj: Vlastní zpracování 

      Pozn.:   - obsahuje,  - neobsahuje. 
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 Z výčtu výhod v tabulce můžeme usoudit, že obě řízení jsou téměř stejná a disponují 

podobnými přednostmi. Ve skutečnosti tomu tak, ale není. Podstata výhod zůstává zachována, 

ale rozdílnost lze nalézt v detailních avšak podstatných odlišnostech. 

 Obě řízení jsou postavena na principu dobrovolnosti, kdy si smluvní strany předem 

nebo v průběhu sporu sjednají jeden z uvedených způsobů řešení sporu. Podmínkou je souhlas 

obou stran k danému způsobu. Na možnost určení způsobu řešení sporu navazuje dále 

pravomoc stran k volbě nezávislé třetí osoby, která bude daný spor řešit. Strany mají právo si 

zvolit konkrétní nezávislou osobu (či osoby). Každá osoba (mediátor či rozhodce) ovšem 

zaujímá jinou roli v daném řízení. Mediační řízení je vedeno více na poklidné, přátelské bázi, 

kde se strany společně snaží o vyřešení sporu a směřují k přátelské vzájemné dohodě. Osoba 

mediátora zde však vystupuje pouze jako pozorovatel a tichý kontrolní orgán. Nemá žádný 

názor na danou věc (problém), jen komunikuje a přihlíží. Snaží se jemnými náznaky strany 

nasměrovat k nalezení řešení, které je pro obě strany výhodné. V mediaci převládají obchodní 

zájmy nad právním řešením sporu, tudíž orientace na budoucnost a udržení vzájemných 

korektních vztahů je zásadní podstatou. Zároveň během celého mediačního procesu převládá 

spolupráce nad konfliktem a snahou zvítězit. Mediace je tedy nezávazný institut, třetí 

neutrální a nezávislá osoba (mediátor) má pouze pomáhající a nikoli rozhodující funkci, jak je 

tomu v rozhodčím řízení – tzn. nezávislá osoba (rozhodce) je nadána pravomocí zasahovat do 

vztahu stran a daný spor vyřešit. Předkládá stranám své doporučení či návrh řešení, rozhodčí 

řízení oproti mediaci využívá závazného institutu. Nečeká, až se strany samy dohodnou,                

ale jedná v jejich zájmech. Rozhodce nemůže během rozhodčího řízené zapojit svou kreativitu     

v souvislosti s vyřešením sporu a přicházet s vlastními návrhy, což od osoby mediátora je 

očekáváno. Sporné strany mají ještě navíc možnost v rozhodčím řízení si zvolit, zda se obrátí na 

stálý rozhodčí soud či využijí řízení ad hoc. O rozdílu mezi stálým rozhodčím soudem a řízením 

ad hoc bylo pojednáno v dřívější kapitole, nebudu jej zde tedy uvádět. Jen za zmínku by stálo, 

že řízení před stálým rozhodčím soudem je více striktní a formální.  

 Vzhledem k nedostatečné právní úpravě mají účastníci mediačního řízení během 

celého jednání určitou volnost. Mediace nemá přísně stanovena procesní pravidla (řád), 

kterými je nutno se řídit. Jedná se totiž o nestátní způsob řešení sporu, tzn. bez jakéhokoliv 

vměšování státní soudní moci do tohoto řízení. Strany si samy mohou zvolit procesní 

podmínky a pravidla jednání, kterými se budou řídit. Je jim však i dána možnost řídit se 

pravidly různých institucí, poskytující mediační služby (např. Asociace mediátorů České 

republiky). Rozhodčí řízení je v této oblasti mnohem striktnější. Celý proces rozhodčího 

řízení je upraven zákonem o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, je tedy nutno 
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tento právní předpis respektovat.19 Stále rozhodčí soudy jsou touto úpravou a svými 

stanovenými procesními pravidly (řádem) vázány. Účastníci arbitráže ad hoc si mohou 

vybrat, zda budou postupovat podle zákona a stanovených pravidel, či se jimi budou jen 

inspirovat a zvolí si své.  

 Lze konstatovat, že mediační řízení nemá stanovený řádný průběh či danou formální 

stránku. Je na účastnících řízení, jak se k danému jednání postaví. Oproti tomu rozhodčí řízení 

nemůže být zahájeno, pokud není dodržen formální postup. Podstatným úkonem k zahájení 

řízení je podání žaloby. Mediace je tedy řízením neformálním. Není založena na rivalitě stran, 

a tudíž nepoškozuje obchodní vztahy. Mediační jednání je postaveno na pružném 

vyjednávání, kde snaha stran vede k přijatelnému výsledku pro všechny zúčastněné osoby. 

Strany mají celou dobu kontrolu nad celým průběhem jednání. Arbitráž je proti tomu 

postavena na fixních pozicích. Během rozhodčího řízení se každá strana snaží zvítězit            

ve sporu, tedy porazit protistranu.  

 Jak mediační řízení, tak rozhodčí řízení probíhá pod záštitou utajení. Celý průběh 

řízení je neveřejný a veškeré informace jsou důvěrné, proto je možno celý proces tzv. ututlat. 

Žádná ze strany by proto neměla být díky tomuto jednání zdiskreditována a ani pověst jedné 

ze stran by neměla být ovlivněna (zkreslením či zveřejněním tajných informací                       

nebo informací majících vliv na budoucí zákazníky). Veškeré informace z těchto jednání jsou 

soukromé (tajné) a není k nim umožněn přístup cizím osobám, jen se souhlasem účastníků 

sporu. Hlavně pro tuto výhodu jsou tyto dva mimosoudní způsoby řešení sporů ve velké míře 

využívány v podnikatelské sféře. Podnikatelé, obchodní partneři, se nemusí obávat narušení 

soukromí a pošpinění své pověsti.  

 Velkou předností rozhodčího řízení je vykonatelnost konečného rozhodnutí a zároveň 

vymahatelnost plnění tohoto rozhodnutí. Písemné vyhotovení rozhodnutí má dle právních 

předpisů účinek pravomocného soudního rozhodnutí. Mediace touto výhodou nedisponuje, 

mediační dohoda má pouze symbolický význam, není vynutitelná, ale pouze dobrovolně 

splnitelná. Avšak tato dohoda může být sepsána jako exekutorský či notářský zápis, což ji 

staví do vyšší právní pozice.  

 Jak bylo řečeno, mediační dohoda může mít v určitých případech povahu 

exekutorského či notářského zápisu, avšak zásady a celkově mediační proces neumožňují 

přezkoumání či využití opravných prostředků (ke změně rozhodnutí). Domnívám se,                    

že v mediačním řízení tohoto institutu není ani třeba, poněvadž konečná dohoda je postavena 

                                                 
19 Avšak v § 19 zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích náletů je zakomponována silná autonomie 
vůle stran či rozhodců.  
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na uspokojujícím kompromisním souhlasu obou stran. Rovněž pravidla rozhodčího řízení 

neumožňují stranám využít institutu opravných prostředků. Avšak strany po ukončení řízení 

mají možnost využít nástroje přezkoumání konečného rozhodnutí jinou osobou rozhodce.  

 Výhoda rychlého vyřešení sporu je podstatou všech mimosoudních způsobů řešení 

sporů, tedy i mediace a rozhodčího řízení. Samy zúčastněné strany se snaží plně podporovat 

průběh jednání, aby byl spor co nejrychleji vyřešen. Také díky neexistenci opravných 

prostředků nedochází k tak vysokým časovým průtahům. Mediace se tak díky tomuto může 

zdát jako rychlejší postup k dovršení sporu. Nelze tuto domněnku zobecnit, ne vždy totiž 

tomu tak je. Může se stát, že se mediátor ujme případu ze začátku zcela jednoduchého,            

avšak postupně dochází k odkrytí různých skutečností, zájmů a potřeb stran a případ se zcela 

zkomplikuje. Strany nejsou schopny se dohodnout a počet mediačních jednání se třeba            

i zdvojnásobí. A tak by třeba v tomto případě při využití rozhodčího řízení a jejich přísných 

pravidel byl spor vyřešen dříve.  

 I když to není hlavním předpokladem lze i během rozhodčího řízení uzavřít smír. 

Pokud se strany společně dohodnou, mohou řízení předběžně ukončit smírnou dohodou. 

V mediaci je tato skutečnost podstatou celého řízení a konečná mírová dohoda je vždy 

ujednána, až na určité výjimky (pojednáno v dřívější kapitole). 

 Ještě je třeba zmínit průběh sezení u jednotlivých řízení. Rozhodčí řízení je vedeno na 

bázi společných schůzek s rozhodcem, zatímco mediace využívá jak společné,                            

tak i individuální schůzky stran s třetí nezávislou osobou. 

  

 Do této doby bylo pojednáno o všech kladech, výhodách a přednostech obou řízení, 

ale aby byl výklad ucelený, nesmíme zapomenout, že každá věc má svůj rub i líc, tedy světlou 

i tmavou stránku. Problematiku světlé stránky jsme již vyčerpali, je proto třeba přejít k druhé, 

tmavé stránce, k nevýhodám a negativům obou řízení.  
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3. 6. NEVÝHODY 

3. 6. 1. Mediační řízení 

 Strany si tento mimosoudní způsob řešení sporů volí dobrovolně, jsou tedy předem 

obeznámeny s celým procesem řízení a ví, jaké důsledky daná volba přináší. Výčet výhod 

mediace byl velmi obsáhlý, naopak špatné stránky daného způsobu jsou už poněkud 

stručnější. 

 

Neveřejnost 

 Tuto zásadu lze pojímat různě. Výhoda v ní je spatřována díky nezveřejňování 

informací o osobách sporu, procesu jednání apod. A současně je i tato přednost velkým 

nedostatkem, poněvadž vzhledem k této diskrétnosti a neveřejnosti široká veřejnost neví        

o tomto mimosoudním způsobu řešení sporů a jeho výhodách a přínosech z něj.  

 

Volba osoby mediátora 

 Strany sporu si mohou zvolit konkrétní osobu mediátora. Tato, zdá se příznivá 

možnost, se však může během jednání otočit v hrozbu. Strany si zvolí takovou osobu, která 

není zcela kvalifikována v dané oblasti a nemá dostatečné odborné vlastnosti, rázem celý 

proces ztrácí na kvalitě. Tato osoba mediátora může účastníky sporu špatně koordinovat         

a vést v procesu mediace, až dojdou k řešení, které může být nedokonalé.  

 

Neexistence obecně závazných pravidel 

 V mediaci není striktně stanoven postup, podle kterého má jednání a celý mediační 

proces probíhat. Nabízí se jen možnost ustanovit v prvotní dohodě o mediaci pravidla, která 

poskytují různé mediační instituce. Skutečnost neexistence závazných pravidel je nevýhodou, 

ale současně i výhodou, poněvadž strany mají v tomto případě určitou volnost a záleží pouze 

na jejich vůli, zda se podřídí daným pravidlům či si určí svoje. Tato problematika je velmi 

diskutovaná v dnešní době i v rámci vydání nového právního předpisu (zákon o mediaci),    

jež má danou problematiku do jisté míry formálně upravovat.  

 Názory odborné veřejnosti se různí, někteří se zákonným zásahem souhlasí a právní 

úpravu mediačního procesu vítají. Naproti tomu je část odborníků (ale i lajků), kteří stojí za 

volnosti sporných stran v mediaci a nepřejí si zásah ze strany státní legislativy. 
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 Někteří autoři různých publikací spatřují nevýhodu mediace i v nemožnosti využití 

opravných prostředků. Já však tento názor nesdílím. Je zcela jasné, že pokud se strany 

dobrovolně k mediaci rozhodly a celý průběh kontrolují a participují na jeho jednáních,        

lze tedy usoudit, že konečná mediační dohoda vychází z jejich zájmů, potřeb a přání. Nevidím 

tedy nutnost napadení či přezkoumání dané dohody. Pokud si to však jedna ze stran později 

rozmyslí a nesouhlasí s určitým rozhodnutím (mediační dohodou), je jen na ní, zda bude plnit 

závazky z tohoto rozhodnutí či nikoli.  

 

3. 6. 2. Rozhodčí řízení 

Pravomoc 

 Aby osoba rozhodce mohla rozhodovat v dané věci je třeba nejprve dohody stran        

o delegaci pravomocí na tuto osobu ve formě rozhodčí smlouvy, nebo rozhodčí doložky. 

 

Rychlost 

 Zrychlení procesu rozhodčího řízení může být i na újmu kvalitě rozhodování               

a konečného výsledku.  

 

Neveřejnost 

 Stejně jako u mediace, tak i u rozhodčího řízení lze na tuto zásadu pohlížet ze dvou 

stran. Na jedné straně je to pro strany výhoda kvůli zachování důvěrných informací a celkově 

celého procesu, a na druhé straně je to nevýhodou, jelikož tak veřejnost nemá přehled             

o rozhodčím řízení – jak probíhá, jaké jsou jeho výhody apod.  

 

Jednoinstančnost 

 Na tuto zásadu lze pohlížet různě, jednak pozitivně zabraňuje přílišnému prodlužování 

řízení, jednak negativně jako omezení možnosti strany bránit se vůči neprofesionálnímu          

a subjektivnímu jednání rozhodců. Bude-li o sporu rozhodnuto neodborně, nebude-li zjištěn 

řádně skutkový stav nebo dojde- li k nesprávnému posouzení důkazů a tím k vydání chybného 

nálezu, strany již nemají možnost tento nedostatek zvrátit, resp. namítnout před odvolacím 

orgánem (ledaže by se dohodly na tom, že rozhodčí nález je možno přezkoumat). 
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Nedostatek donucovací pravomoci 

 Rozhodci během rozhodčího řízení nemají donucovací pravomoc. Rozhodci (na rozdíl 

od obecných soudů) nemohou vynucovat procesní povinnosti od třetích osob. Rozhodci tedy 

mohou vyslýchat svědky a znalce jen tehdy, pokud se k nim dobrovolně dostaví a vypovídají; 

nemají donucovací pravomoc předvolávat svědky. Dále nemají pravomoc vyžadovat 

předložení písemností k provedení důkazu, vydávat předběžná opatření k zatímní úpravě 

poměrů účastníků apod. K provedení všech těchto úkonů by rozhodci museli dožádat soud. 

 

Protahování řízení 

 Některá ze stran může mít zájem na zdržování a prodlužování jednání, může tak činit 

napadáním platnosti rozhodčí smlouvy, vyhýbáním se řízení, oddalováním projednání sporu 

apod. Rozhodci nemají dostatečnou pravomoc k tomu, aby tomuto zabránili a vynutili si 

vzájemnou spolupráci stran.  

 

Nejednotné rozhodování rozhodců 

 Každý rozhodce či rozhodčí instituce (centrum) je nezávislým subjektem. Není žádná 

nadřízená instance, která by sjednocovala rozhodovací praxi různých rozhodčích center          

či rozhodců. Na daný fakt lze zároveň pohlížet jako na výhodu, neboť strany si mohou zvolit 

takového rozhodce či rozhodčí centrum, s jehož rozhodovací praxí se nejvíce ztotožňují           

a považují ji za spravedlivou. 

 

Nerovná síla stran 

 Je-li spatřováno, že jedna ze stran je ve fakticky (např. ekonomicky) výrazně silnější 

pozici než druhá strana, může tu být obava, že rozhodčí smlouva nebyla přijata na základě 

svobodného rozhodnutí všech smluvních osob. Možno se domnívat, že "silnější" strana 

pravděpodobně "vnutila" "slabší“ straně již zpracovanou rozhodčí smlouvu, přičemž 

jednostranně určila všechny rozhodující podmínky, tj. vybrala rozhodce a pravidla,                 

podle nichž se rozhodčí řízení bude konat apod. Tato obava bývá často vyslovována zejména            

v případě rozhodčích doložek ve smlouvách mezi obchodníky a spotřebiteli či zaměstnavateli    

a zaměstnanci. 

 

 V souvislosti s rozhodčím nálezem není možné aplikovat zákon č. 82/1998 Sb.,            

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem, tedy ČR za škodu způsobenou nesprávným rozhodčím nálezem 
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neodpovídá. K dalším nedokonalostem rozhodčího řízení můžeme zařadit, že proti 

rozhodčímu nálezu není přípustná ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. 20 

 

 Jak je vidět z výše uvedeného výhody rozhodčího řízení převažují nad nevýhodami.  

Je však také zřejmé, že se rozhodčí řízení nehodí pro spory, jejichž předmětem je plnění nízké 

hodnoty nebo pro spory vyžadující větší donucující moc (kdy lze předpokládat, že se svědci 

nebudou dobrovolně dostavovat k rozhodčímu soudu).  

 

3. 7. Zhodnocení  

 Mediace je moderní způsob jak nekontroverzním stylem vyřešit své spory, tam kde je 

ochota a dobrá vůle stran najít vhodné řešení. Chceme-li shrnout hlavní důvody proč se 

přiklonit k tomuto mimosoudnímu způsobu řešení sporů, musíme především zmínit: 

- nepřerušení obchodních vztahů, 

- nezveřejňování sporu,  

- upřednostnění ekonomických zájmů stran před právní pozicí,  

- rychlé a efektivní řešení, 

- a především mediace jako dobrovolný proces od začátku až do konce umožňuje 

stranám ponechat si kontrolu nad celým procesem jednání a nad svými vlastními záležitostmi. 

Žádná třetí osoba - soudce, znalec, arbitr atd., nikdo stranám řešení sporu, ať dobré či špatné, 

nenutí. Každé řešení je oběma stranami dobrovolně odsouhlaseno. Pro strany je tato 

skutečnost podstatná výhoda.  

 

 Po celém výčtu všech výhod, předností, chyb a nedostatků mediačního a rozhodčího 

řízení lze konstatovat, že je jen na uvážení daného podnikatelského subjektu (osoby 

podnikatele) pro které z těchto řízení se rozhodne. Pro osobu podnikatele by mělo být 

rozhodující v první řadě vyřešení sporu, zachování dobrého vztahu s obchodním partnerem     

a toho všeho by mělo být dosaženo s co nejnižší finanční náročností. Jestliže má podnikatel 

(podnikatelský subjekt) zájem o vyjednávání, klidné vyřešení sporu a o další budoucí 

spolupráci je volba mediace jasná a velmi vhodná. Pokud si však podnikatel stojí za svými 

postoji, názory, zájmy a na své pravdě lpí, nechce za žádnou cenu ustoupit, není zrovna 

                                                 
20 MOTEJLEK, Miroslav. Rozhodčí řízení raději nebrat, výhodou je pouze a jen rychlost. Motejlek [online]. [cit. 
2. dubna 2012] Dostupné z: http://www.motejlek.com/rozhodci-rizeni-radeji-nebrat-vyhodou-je-pouze-a-jen-
rychlost 
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příhodné využít přátelské vyjednávání ve formě mediace. Tento způsob by mezi možnosti 

vyřešení sporu neměl vůbec navrhovat, byl by to jen velmi zdlouhavý a vyčerpávající proces 

jednání. Může se stát, že při konfrontaci (střetu stran) zaujatá osoba ustoupí (poleví ze svých 

nároků) a uzná (část či celou) chybu, ale spoléhat na to? Přece jenom každé sezení stojí 

všechny zúčastněné osoby čas a peníze a při neúspěchu se spory protahují a finanční zátěž se 

zvětšuje.  

 Z názorů mnoha autorů vyplývá, že mediační řízení patří k těm nejpružnějším řízením, 

z čeho tak usuzují? Flexibilita vyplývá z toho, že strany sporu si samy mohou určit pravidla   

či řád, kterým se probíhající mediační jednání bude řídit, a získávají tak nad jeho celým 

průběhem vyšší míru kontroly. Tím, že řízení není svazováno tolika formalitami, získávají 

strany možnost, aby se soustředily na skutečnou - důležitou podstatu sporu. Strany sporu také 

nejsou vázány žádnými formálními lhůtami, což přispívá ke snížení délky trvání řešení sporu. 

Stranám je umožněno zvolit čas a místo, kde budou jednání probíhat a snížit tak časovou        

i finanční náročnost celého řízení. Míra flexibility se projevuje i ve výsledku řízení.               

V soudním řízení je možnost rozhodnutí soudu předem limitována, naproti tomu 

v mimosoudním řešení sporu se výslednému rozhodnutí meze nekladou. Strany si tak 

například mohou zvolit jakoukoliv formu odškodnění v libovolné výši. I tento argument 

(flexibility) nasvědčuje, že mediace je více a více vhodnějším alternativním způsobem 

řešením sporů pro podnikatele. 

 Rozhodčí řízení neboli arbitráž je obdobně jako soudní řízení formou, kdy je 

rozhodovací pravomoc svěřena třetímu subjektu. Pokud strany nejsou schopny se dohodnout, 

každá z nich má svou pravdu a navíc jsou pohodlné vůbec celý spor vyřešit, je tento způsob 

jasný. Rozhodčí řízení je typickou formou řešení sporů pro obchodní, zejména mezinárodní 

spory, neboť lépe a efektivněji, nežli klasické soudní řízení vede ke konečnému řešení.   

 V mediaci má rozhodovací pravomoc každá ze zúčastněných stran sporu, která je 

odpovědná za své návrhy a přijatá řešení. Vyjednávání je základním prostředkem pro mírové 

řešení konfliktů. Strany se osobně podílejí na konečném rozhodnutí. 

 Další výhodou pro podnikatele je, že dobrovolná účast v mimosoudním řešení sporů 

(především tedy spotřebitelských) může napomoci jeho zviditelnění na trhu a posílení jeho 

dobrého jména i posílení jeho pozice na trhu. 
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4. Ekonomická analýza mediačního a rozhodčího řízení 

 

4. 1. Obecné pojetí nákladů na mediaci  

 Náklady na mediaci jsou obvykle stanoveny dvěma složkami. Jsou to režijní náklady  

a honorář mediátora, stanovený na základě hodinové sazby. Etické principy mediátorovi 

nedovolují, aby byl placen z hodnoty věci, o kterou se ve sporu jedná (např. z výše sporné 

částky) či v závislosti na úspěšnosti výsledku jednání. Pokud by si mediátor účtoval vyšší 

honoráře za úspěšné řešení sporů, vypadalo by to jako by on sám osobně byl zainteresován na 

řešení. Tímto by také přišel o svou neutralitu a zároveň by byl vystaven pokušení tlačit strany 

z vlastních ekonomických podnětů k uzavření dohody „za každou cenu“. Na obou složkách 

nákladů se účastníci s mediátorem dohodnou před začátkem procesu mediace.21 Režijní 

náklady se mění podle jednotlivých sporných případů, jejich výše není stejná pro všechny 

spory. Do těchto nákladů můžeme zahrnout různé administrativní výlohy, náklady na 

překlady, tlumočníka apod. Výše odměny je u každé osoby mediátora odlišná. Jak bylo 

konstatováno, mediace nemá svou vlastní zákonnou úpravu, neřídí se tedy žádným právním 

předpisem, není tudíž stanovena ani přesná odměna mediátora. Honorář za svou činnost si 

každý mediátor stanoví sám, dle svého uvážení. Tato částka je stanovena na základě hodinové 

sazby (příp. sazby denní či půldenní), která se většinou pohybuje v rozmezí 500 Kč – 2 000 

Kč za 1 hodinu sezení. Tuto částku však hradí sporné strany společně, tedy každá polovinu. 

Bohužel nelze předem říci, kolik bude proces mediace v konečném součtu stát. Vždy záleží na 

tom, jak je spor mezi stranami hluboký a složitý. V případě složitých konfliktů je třeba více 

mediačních sezení, tímto náklady na mediaci stoupají. Předností mediace je, že kterákoliv ze 

stran může kdykoliv proces jednání ukončit, a to z jakýchkoliv důvodů, tedy i finančních. 

 Není snadné poskytnout přesné instrukce ohledně nákladů na mediaci. Odlišuje se 

případ od případu. Z hlediska stran bude mediace vnímána za finančně výhodný způsob 

v případě, že bude úspěšná. Náklady na mediaci v tomto případě budou představovat jen 

zlomek toho, co by stálo soudní řízení. Pokud ale mediační jednání nepřinese konečné řešení, 

náklady na něj zvýší akorát celkovou finanční zatíženost sporu. Přihlédneme-li však ke 

statistickým průzkumům lze konstatovat, že pomocí mediace dochází k řešení ve třech 

případech ze čtyř. Z tohoto důvodu stojí za to aspoň mediační řízení vyzkoušet, především 

v případech, pokud strany mají přinejmenším zájem přátelsky se dohodnout a spor vyřešit.  

                                                 
21 LUŇÁČKOVÁ, Oldřiška. Mediace: přijatelná cesta z konfliktu. Median-os [online]. 2012. [cit. 3. dubna 2012] 
Dostupné z: http://www.median-os.cz/cs/clanky/mediace-prijatelna-cesta-z-konfliktu/ 
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 I když může být mediace neúspěšná, může stranám přinést pozitivní důsledky. 

Vysvětlování a snaha o vzájemné pochopení projevená během mediačního procesu posiluje 

šance na úspěšné urovnání v pozdějším stádiu řešení sporu nebo se díky tomuto úsilí mohou 

strany vyhnout postojům založeným na nedůvěře a pochybnostech. 

 

4. 2. Obecné pojetí nákladů na rozhodčí řízení 

 Pojem „náklady“ obsahuje v rozhodčím řízení řadu složek. Především jde o částky 

placené rozhodcům za rozhodnutí, náklady rozhodců, náklady související s rozhodčím 

řízením, dále do nákladů lze řadit administrativní náklady instituce, výlohy spojené s využitím 

znalců či expertů, výdaje týkající se provedení důkazů, zejména potom zajištění svědků, 

náklady související s úkony soudů obecných tam, kde bylo nutné požádat je o provedení 

úkonu a přímé náklady samotných stran. (Rozehnalová, 2008) 

 Rozhodčí soudy uvádějí výši nákladů (či způsob jejího určení), postup placení,              

a případné následné rozdělení výdajů mezi sporné strany, ve svých pravidlech/řádech.           

Je skutečností, že náklady jednotlivých soudů/institucí/rozhodců se co do výše i co do 

struktury liší. Například u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR (dále jen Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) se náklady ještě dále liší podle 

jednotlivých typů arbitráže, zda jde o mezinárodní či vnitrostátní. Je třeba očekávat, že čím 

známější rozhodčí soud, čím atraktivnější místo rozhodování, tím i vyšší náklady. 

(Rozehnalová, 2008) 

 V řízení ad hoc je situace odlišná; problematika nákladů může být předmětem dohody 

rozhodce a sporných stran, příp. strany si mohou i v rozhodčí smlouvě dohodnout určitá 

pravidla hrazení nákladů. Problémy mohou nastat v situaci, kdy strany se předem 

nedohodnou, případně rozhodce neurčí před přijetím své funkce odměnu za rozhodování. 

Touto skutečností se může zkomplikovat jak průběh projednávání sporu, tak vydání 

konečného rozhodčího nálezu.  

 Samotný zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů oblast nákladů, 

jejich strukturu, ani rozdělení či dokonce jejich výši neřeší. Nejsou tedy zákonem určeny 

žádné limity nákladů či jejich struktura. Je tedy zcela na sporných stranách pro jakou 

konkrétní instituci či osobu rozhodce se rozhodnou, a jakými pravidly/řádem se budou řídit. 

 Pro praktickou ukázku rozdělení a výši nákladů se zaměříme na hojně využívaný 

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. Řád tohoto rozhodčího soudu obsahuje jeho vlastní 

Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory (viz Příloha č. 2) či Pravidla o nákladech pro 
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mezinárodní spory. Tato pravidla jsou v účinnosti v úplném znění ke dni 1. února 2007.   

Podle Pravidel o nákladech pro vnitrostátní spory náklady rozhodčího řízení tvoří: 

 a) poplatky za rozhodčí řízení, 

 b) zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu,  

 c) vlastní výlohy stran.  

 

Poplatky za rozhodčí řízení slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených            

s činností Rozhodčího soudu. Tento poplatek se vybírá za každý spor. Není-li zaplacen, 

žaloba se neprojednává. Výše poplatku závisí na hodnotě sporu.   

Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu jsou náklady, k nimž dochází při projednávání 

konkrétního sporu v souvislosti s prováděním důkazů, vyplácením odměn znalcům                 

a tlumočníkům, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodčího soudu, pořizováním 

překladů písemností apod., a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.  

Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých 

zájmů, např. cestovné, honoráře právních zástupců apod.  

Dále se tyto náklady ještě zvyšují o poplatek za projednání sporu v urychleném řízení          

do jednoho měsíce či do tří měsíců. Zvýšený poplatek za urychlené řízení, které se koná na 

základě žádosti kterékoliv ze stran, hradí a nese strana sporu, na jejíž návrh se urychlené 

řízení koná. O tom, kdo nese úhradu zvýšeného poplatku za projednání sporu v urychleném 

řízení do jednoho měsíce, zpravidla rozhoduje podle úspěchu ve sporu rozhodčí senát. 

Poplatek (viz. Příloha č. 2 § 5a) jde zpravidla k tíž té strany, která ve sporu podlehla. Strany 

se však mohou dohodnout mezi sebou o jiném rozdělení poplatku. 

 

 Na vybraný praktický příklad aplikujeme Nařízení o nákladech rozhodčího řízení            

(viz Příloha č. 3) od instituce zabývající se oběma řízeními, tedy od Unie pro rozhodčí            

a mediační řízení ČR.  

 

 Každá instituce poskytující služby v oblasti mimosoudního řešení sporů má své 

stanovené sazby poplatků. Většinou se jedná o tabulkově odstupňované sazby procent, které 

se liší podle částky (hodnoty) sporu. Čím nižší sporná částka, tím vyšší procento.  

 Jednou z těchto institucí je i Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, podle které 

vyhodnotíme, která z variant zda mediace či rozhodčí řízení, je finančně výhodnější. Náš 

příklad aplikujeme na zmíněnou instituci a budeme postupovat podle jejího nařízení                

a stanovených nákladů. 
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Příklad: Obchodní firma MOTO s. r. o. z Českých Budějovic vede spor s výrobní firmou 

z Brna. Podrobnosti sporu zde nebudeme uvádět, pro zjednodušení jen uvedeme hodnotu 

sporu, která je ve výši 150 000 Kč. Firmy by rády zachovaly svůj obchodní vztah i do 

budoucna. Zatím bohužel však nenalezly řešení jejich sporu. Jaké způsoby tedy mohou využít 

a která varianta je pro ně nejvhodnější? 

 

A) Mediace 

 Nezávislou třetí osobou – mediátorem může být v praxi (zatím) kdokoliv, koho si 

strany zvolí. Jak již bylo naznačeno v předchozí části, je dobré si vybrat osobu, která má 

určitou kvalifikaci, schopnosti a v daném oboru působí. Mediátor je tzv. prostředník, který se 

snaží spolu se spornými stranami najít řešení sporu, které bude pro všechny zúčastněné osoby 

přijatelné.  

 Pokud si strany určí zcela nezávislou osobu (nepůsobící v žádné instituci zabývající se 

mimosoudními spory), záleží výše odměny na jejich vzájemné dohodě. Často si za tuto osoby 

volí nějakého odborníka v daném oboru nebo někoho, kdo je oběma sporným stranám známý. 

Existují však i instituce (firmy), které se mediací zabývají na profesionální úrovni. Firma 

MOTO s. r. o. se tedy obrátila na Unii. Podle Ceníku Unie (viz Příloha č. 4) lze daný spor 

identifikovat jako obchodní, poněvadž nejméně jedna ze sporných stran vystupuje jako 

podnikatelský subjekt nebo libovolná právnická osoba. 

 Jak bylo pojednáno v obecné části, náklady na mediaci se dělí na režijní náklady a na 

odměnu (honorář) mediátora. Unie má náklady rozděleny (viz Příloha č. 4) v podstatě 

podobně, akorát jsou tyto složky pojmenovány jako náklady na konzultační a poradenské 

služby (odměna mediátora za konzultace) a náklady na administrativní služby (viz výňatek 

z Přílohy č. 4).  

 

Konzultační a poradenské služby:  

KONZULTACE (účtováno po 15 minutách) 2 400,- Kč / 1 hodina 

 

Administrativní služby:  

ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - OBYČEJNĚ 50,- Kč / zásilka 

ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - DOPORUČENĚ 85,- Kč / zásilka 

KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 5,- Kč / A4  
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VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHÍVU 50,- Kč / 5 minut  

CESTOVNÍ NÁHRADY 8,- Kč / km 

 

 Při porovnání nákladů na mediaci a výši sporu můžeme vyvodit, že náklady na dané 

řízení jsou nepatrné. I kdyby se jednání prodlužovala a řízení trvalo několik dní, náklady 

nedosáhnou ani výše zahajovacího poplatku za rozhodčí řízení (popř. soudního řízení).  

 Během mediačního jednání se nevyžaduje přítomnost právního zástupce (pokud však 

strana/y na něm trvá, může se daného jednání účastnit), což přináší také nemalou finanční 

úsporu. Právní zástupci se jednání mohou účastnit, avšak na prvních setkáních je vhodnější 

bez jejich účasti z důvodu přímého dialogu stran.  

 Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že pokud mediace nebude úspěšná a nepřinese 

„slíbené ovoce“ v podobě konečného řešení, výdaje na dané řízení jen zvýší celkovou 

finanční zátěž spojenou se sporem. Spor tak poté pravděpodobně skončí u rozhodčího 

případně obecného soudu. I přesto bych firmě tuto variantu vřele doporučila. Upřednostňuji 

totiž nejdříve přátelské posezení a poklidné vyjednávání. Jestliže tento klidný způsob nevyjde, 

mohou se strany vždy obrátit k jinému, více formálnějšímu a striktnímu způsobu.  

 I kdyby strany nenašly společná východiska ze situace, mohou společná jednání vést 

k objasnění celé hloubky problému, což může přispět i k úspěšnému dohodnutí v pozdější 

fázi. Navíc ze statistik vyplývá, že mediace bývá ve všech oblastech jejího působení úspěšná 

ve více jak polovině případů. A jak se říká, „proč to aspoň nezkusit“? Přece jenom tou 

nejlepší cestou jak předejít vleklým sporům, které nás ubírají o čas, energii a především 

peníze, je komunikace. 

 

B) Rozhodčí řízení ad hoc – 1 osoba rozhodce 

 Rozhodčí řízení ad hoc mohou strany využít v případě, že již dříve uzavřely rozhodčí 

doložku nebo s uzavřením rozhodčí doložky souhlasily při vzniku sporu nebo v průběhu jeho 

řešení.  

 Firmy si ve své smlouvě vyhradily místo pro rozhodčí doložku, která se bude 

vztahovat na veškeré jejich spory z jejich obchodního vztahu. Unie pro rozhodčí a mediační 

řízení ČR nabízí různé typy rozhodčí doložek, my jsme si však pro náš praktický příklad 

vybrali rozhodčí doložku s jedním rozhodcem. Tato rozhodčí doložka zní takto: „Strany se dle 

z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu           

či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem 

ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, 
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a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení 

vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám 

předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa 

je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně 

pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je 

případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů    

s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se 

zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn 

i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením 

řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany 

pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez 

odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ 

třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném 

vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení             

a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu 

nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na 

www.urmr.cz.“
22

 

 Tímto ustanovením sporné stany předaly veškerou pravomoc k volbě rozhodce 

předsedovi představenstva. Spor tedy bude řešit osoba jim neznámá a neutrální. Náklady na 

rozhodčí řízení podle Nařízení o Nákladech rozhodčího řízení Unie tvoří: 

• rozhodčí poplatek,  

• správní paušál, 

• poplatek za expresní vyřízení věci, 

• hotové výdaje účastníků, 

• a zvláštní náklady rozhodčího řízení. 

 

Rozhodčí poplatek se vybírá podle hodnoty předmětu řízení vyjádřené peněžní částkou. Je 

vybírán za každý konkrétní spor. Tento poplatek se hradí vždy při zahájení rozhodčího řízení 

a je splatný dnem podání vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. Zaplacení 

rozhodčího poplatku je nezbytným předpokladem pro vedení rozhodčího řízení.  

 

                                                 
22Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Vzory rozhodčích doložek a smluv o rozhodci. URMR [online] 2012. 
[cit. 3. dubna 2012] Dostupné z: http://www.urmr.cz/rozhodci-rizeni/rozhodci-dolozky-a-smlouvy-o-rozhodci/ 
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Správní paušál je poplatek na úhradu administrativních nákladů vedeného řízení a jeho výše 

je též stanovena podle hodnoty sporu. Zaplacení tohoto poplatku je nezbytným předpokladem 

pro zahájení rozhodčího řízení.  

 

Poplatek za expresní vyřízení věci je požadován v případě, že jedna (či obě) ze stran má zájem 

na tom, aby byl spor vyřešen v co nejkratší dobu.  

 

Hotovými výdaji účastníků jsou skutečné výdaje uplatněné účastníky nebo jejich zástupci 

v souvislosti s rozhodčím řízením, např. výdaje za překlad listin, odměna právního zástupce 

za právní zastoupení účastníka, cestovní výdaje apod. Každý účastník platí své vlastní výdaje, 

které vznikají jemu osobně, a výdaje svého zástupce (v případě, že právního zástupce má).  

 

Zvláštními náklady rozhodčího řízení jsou především náklady vzniklé prováděním důkazů při 

projednávání sporu, např. odměna znalce, náklady na pořádání ústního jednání, výslech 

svědka, dožádání provedení úkonu soudem apod. Dále do těchto nákladů lze řadit náklady 

vzniklé na straně rozhodce v souvislosti s projednáváním sporu, např. cestovní výlohy 

rozhodce.  

Kolik nás tedy bude stát vyřešení naše sporu jedním rozhodcem? 

Náš spor má hodnotu 150 000 Kč, podle přiloženého sazebníku spadá tato částka do druhého 

pásma.  

Tab. 4. 1. SAZEBNÍK VNITROSTÁTNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

Hodnota sporu (Kč) Poplatek  

0 Kč - 99 999 Kč    5 000 Kč + 5, 5% z hodnoty sporu 

100 000 Kč - 999 999 Kč    10 500 Kč + 4, 5% 
z hodnoty sporu 
nad 100 000 Kč 

1 000 000 Kč - 9 999 999 Kč     51 000 Kč + 3, 25% 
z hodnoty sporu 

nad 1 000 000 Kč 

10 000 000 Kč - 99 999 999 Kč 343 500 Kč + 1, 5% 
z hodnoty sporu 

nad 10 000 000 Kč 

100 000 000 Kč a více 1 693 500 Kč + 0, 1% 
z hodnoty sporu 
nad 100 000 000 

Kč 

        Zdroj: Unie pro rozhodčí a mediační řízení, vlastní zpracování.  
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Pozn.: 

• Vnitrostátním rozhodčím řízením je řízení, které nesplňuje znaky rozhodčího řízení      

s mezinárodním prvkem dle definice § 2 Jednacího řádu. 

• Při rozhodování sporu rozhodčím senátem se sazby rozhodčího poplatku a správního 

paušálu zvyšují o 30 %. 

 

          Tab. 4. 2. SAZBY SPRÁVNÍHO PAUŠÁLU 

Hodnota sporu  Poplatek  
0 Kč - 99 999 Kč 500 Kč + 1, 50% z hodnoty sporu 

100 000 Kč - 999 999 Kč 2 000 Kč + 1, 00% 
z hodnoty sporu 
nad 100 000 Kč 

1 000 000 Kč a více 11 000 Kč + 0, 50% 
z hodnoty sporu 

nad 1 000 000 Kč 

 Zdroj: Unie pro rozhodčí a mediační řízení, vlastní zpracování. 

 

Z této tabulek vyplývá konkrétně pro náš spor: 

Hodnota sporu je 150 000 Kč. 

Poplatek za rozhodčí řízení tedy činí: 17 250 Kč 

Správní paušál: 3 500 Kč 

Poplatek za expresní vyřízení věci: strany nepožadují expresní vyřízení dané věci 

Předběžná celková cena rozhodčího řízení: 20 750 Kč 

 

C) Rozhodčí řízení ad hoc – rozhodčí senát 

 Sporné strany uzavřely rozhodčí doložku podle vzoru Unie pro rozhodčí a mediační 

řízení ČR, se sídlem v Brně. Tuto doložku vložili přímo do své obchodní smlouvy. Znění 

rozhodčí doložky je: „Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé 

z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení 

("RŘ") před senátem složeným ze tří rozhodců ad hoc. Výslovně pověřují předsedu 

představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto 

fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ všechny rozhodce a určil 

předsedajícího rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodců a určení předsedajícího 

zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 

Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodců a místem, kde bude RŘ 

probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určili cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ 

bude provedeno za cenu, která je případnými vybranými rozhodci zveřejněna na www.urmr.cz 
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ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ     

s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle 

výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení 

v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodců na úhradu ceny RŘ, zaplacená 

cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedli v češtině, písemně bez ústního 

jednání, rozhodnutí vydali bez odůvodnění, a souhlasí, že rozhodci mohou pověřit 

k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu je zprošťují 

mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodců rozhodne předseda dozorčí 

rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ            

o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u předsedajícího rozhodce          

a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.“
23 

 Daný konflikt tedy bude řešit tří-členný senát. Tento způsob řešení sporů je o něco 

nákladnější, přece jenom daný spor řeší více jak jedna nezávislá osoba. Náklady na rozhodčí 

řízení tvoří stejné poplatky jako u řízení ad hoc jedním rozhodcem. Sazebníky poplatků (viz 

výše) zůstávají nezměněny, avšak dílčí výpočty se mění. Poněvadž pokud jde o rozhodování 

věci rozhodčím senátem, sazba rozhodčího poplatku a správního paušálu se zvyšuje o 30 %.  

 

V našem případě (hodnota sporu je 150 000 Kč) náklady na rozhodčí řízení vedené rozhodčím 

senátem budou: 

- poplatek za rozhodčí řízení: 22 425 Kč, 

- správní paušál: 4 550 Kč, 

- jiné náklady nejsou zjištěny. 

Celkové předběžné finanční břemeno je ve výši 26 975 Kč.  

 

D) Rozhodčí řízení – Rozhodčí soud 

 Firmy uzavřely rozhodčí doložku podle vzoru Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se sídlem v Praze. Danou 

doložku vložili do své obchodní smlouvy v daném znění: "Všechny spory vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při 

                                                 
23 Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Vzory rozhodčích doložek a smluv o rozhodci. URMR [online] 2012. 
[cit. 3. dubna 2012] Dostupné z: http://www.urmr.cz/rozhodci-rizeni/rozhodci-dolozky-a-smlouvy-o-rozhodci/ 
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Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu      

a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."
24

 

 Náklady na rozhodčí řízení podle Rozhodčího soudu se skládají z poplatku za rozhodčí 

řízení, zvláštních nákladů vznikajících Rozhodčímu soudu a z vlastních výloh stran. Poplatky 

za rozhodčí řízení slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností 

Rozhodčího soudu. Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu jsou náklady, k nimž 

dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, 

pořizování překladů písemností apod. Vlastní výlohy strany jsou výdaje, které strany 

vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů (cestovné, honorář právních zástupců 

apod.). 

Tab. 4. 3. Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory 

Hodnota sporu (Kč) Poplatek (Kč) 
do 50 000 000 Kč 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10 000,- 

do 250 000 000 Kč 
2 000 000 Kč a 1% z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 50 000 000 Kč 

do 1 000 000 000 Kč 
4 000 000 Kč a 0,5% z hodnoty předmětu sporu 

převyšující 250 000 000 Kč 

nad 1 000 000 000 
Kč 

7 750 000,- a 0,25% z hodnoty předmětu sporu 
převyšující 1 000 000 000 Kč 

      Zdroj: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

 České republiky, vlastní zpracování. 

 

Náš spor je řešen na území České republiky a jen mezi českými firmami, jde tedy                   

o vnitrostátní spor. Z výše uvedené tabulky lze vyčíslit předběžnou výši nákladu, která činí 

10 000 Kč. Jsou zde však zahrnuty jen obecné poplatky za rozhodčí řízení, částka se může 

dále navyšovat o všeobecné náklady spojené s činností Rozhodčího soudu.  

 Z dalších dostupných informací můžeme vyvodit, že soud umožňuje i zrychlená řízení 

do 1 měsíce nebo do 4 měsíců. Poplatek za rozhodčí řízení se v takovém případě navyšuje     

o 75 %, respektive 50 %. Přestože většina rozhodčích soudů uvádí mezi své výhody,                   

že náklady na řízení jsou u nich minimálně o čtvrtinu nižší než u státních soudů, většinou 

                                                 
24 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Doporučená 

znění rozhodčích doložek do smluv. Soud [online]. 2012. [cit. 5. dubna 2012] Dostupné z: 
http://www.soud.cz/rozhodci-dolozka 
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tomu tak není. Finanční náročnost je v tomto řízení převážně vyvážená rychlostí s jakou 

rozhodčí řízení probíhají.  

 

4. 3. Zhodnocení 

 Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak vyřešit spor je dohodnout se, tedy 

uzavřít smír. V první fázi věc pravděpodobně řeší pověřená osoba, většinou manažeři firem, 

po nich jejich nadřízení. Když k dohodě nedojde, firmy hledají další možnosti, pokoušejí se 

najít mediátora v podobě osoby blízké jim jak osobně, tak profesně. Mohlo by se jednat          

o osobu, kterou obě strany znají, někdo kdo působí v jejich oboru. Tato varianta je jak 

časově, tak ekonomicky nejlepší. Zástupci sporných stran a zvolený mediátor se sejdou na 

neformální schůzce a pokusí si vše vysvětlit a sjednat nápravu. Odměna prostředníka – 

mediátora je v takovém případě spíše symbolická. Další variantou je využití profesionálního 

mediátora. U profesionálních institucí je většinou potřeba složit určitou finanční zálohu na 

účet dané instituce, nejedná se o celý poplatek za mediační řízení, ale pouze o určitou část,      

o kterou si daná instituce řekne. Mediátorův honorář v podobě poplatku za každou hodinu 

mediace je většinou účtován ve výši 500 Kč – 2 000 Kč. Je to obdobná výše, kterou si účtují    

i právní zástupci. I kdyby mediace trvala několik dní, jde pořád o levnou variantu řešení. 

 Pokud sporné strany nenajdou východisko z konfliktní situace, většinou přistupují 

k rozhodčímu řízení. Takové řešení je přípustné v případě existence rozhodčí doložky,     

popř. sepsání rozhodčí smlouvy. Rozhodčí řízení má právní důsledky jako klasické 

soudní, jen je při jejich vykonatelnosti mnohem rychlejší. Arbitráž je sice finančně 

náročnější, ale vzhledem ke své flexibilitě (rychlosti) nám zbytečně nezvedá finanční výlohy, 

které plynou z průtahů jiných řízení, zejména tomu tak bývá u soudního řízení. 

Nejvýhodnější variantou ze tří typů rozhodčího řízení spatřuji v rozhodčím řízení         

ad hoc s jedním rozhodcem. Přece jenom finanční stránka je zde poněkud nižší a celé řízení 

je pojato v užším kruhu zúčastněných osob. Institucionální rozhodčí řízení patří sice 

k rychlejším a výhodnějším způsobům, avšak pořád se jedná o řízení před soudem, a proto má 

i určité znaky soudního řízení.  

 Pokud se na dané varianty zaměříme z právního pohledu, nelze definovat jednoznačný 

závěr. Každá varianta má své pozitiva a negativa. V situaci, kdy jsou strany ochotné 

komunikovat a dohodnout se, je jistě varianta mediace nejvhodnější, i díky tomu, že nám 

vlastně žádné právní nároky nevydává. Při mediačním řízení nevystupuje žádná osoba jakou 

rozhodující orgán, všichni účastníci jsou si rovni. Naproti tomu vystupuje v rozhodčím řízení 
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rozhodce či rozhodci, kterým byla státní mocí svěřena pravomoc rozhodovat spory.                

Ti vydávají pravomocná a vykonatelná rozhodnutí ve formě rozhodčích nálezů. Rozhodce je 

nadán v rozhodčím řízení určitou pravomocí a zaujímá určitou vyšší pozici nad zúčastněnými 

stranami. Má tedy jistou autoritu v jednání a podle ní je celé řízení vedeno. Je nutno dodat,     

že k rozhodčímu řízení se strany podrobují dobrovolně.  
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5. Závěr 

 Tak jako v každé oblasti lidského působení i v podnikatelské sféře vznikají určité 

konflikty. Těmto konfliktům by měl každý podnikatel předcházet a v případě, že se do nich 

dostane, měl by být připraven je řešit. Tuto skutečnost by si měl každý podnikatel uvědomit 

už při přípravě a uzavírání smlouvy.  

 Mimosoudní (alternativní) způsoby řešení sporů jsou celosvětově známými                   

a oblíbenými atributy. Mediace je v současné době spíše známá ze zahraničí. U nás se občas 

provádí také, a to převážně v oblasti rodinných vztahů, nebo jako mimosoudní 

zprostředkování za účelem řešení sporu v rámci trestního řízení. V oblasti práva obchodního, 

občanského a pracovního v České republice není řešení sporů prostřednictvím mediace ještě 

tak zcela plně využívána jak by měla být, a to zejména z toho důvodu, že o této možnosti je 

veřejnost velmi málo informována. Souhrnné statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR 

udávají, že se každým rokem zvyšuje počet civilních sporů řešených před českými soudy. 

S mírou počtu sporů se proporcionálně zvyšuje i doba vyřešení daného sporu. Obecné (státní) 

soudy jsou zahlceny žalobami a průměrná délka soudního jednání je přeci jenom pořád dost 

dlouhá. Spoléhat se tedy za dané situace na vyřešení sporné záležitosti u obecného soudu 

v krátké době je spíše utopií. Přitom neřešené problémy nepřispívají k životní pohodě, často 

vedou k omezení či dokonce zániku podnikatelské činnosti, nezřídka i k psychickým 

poruchám jejich účastníků. V době, kdy řízení před soudy jsou zdlouhavé, často formalistická 

a stále nákladnější by měly být ještě více zveřejněny nové alternativní způsoby řešení sporů. 

Mediace či rozhodčí řízení je tedy vhodnou cestou jak rychle a uspokojivým postupem řešit 

sporné záležitosti mezi podnikateli.25  

 Oblíbenost těchto mimosoudních způsobů spočívá především v mnohonásobně nižší 

nákladnosti na řízení, neformálnosti řízení a přátelskému průběhu jednání, kde si strany sporu 

vyjasňují své postoje a priority během hledání přijatelného řešení sporu. Mnoho sporných 

stran však zaujme, že průběh řízení je zde rychlejší než u klasického soudního řízení.   

 Dle mého názoru mají alternativní způsoby řešení sporů, především mediace                

a rozhodčím řízení, velký potenciál, který není u nás ještě dostatečně doceněn. Disponují 

značnými výhodami, např. finančními, časovými společenskými atd.  

 Ve své práci jsem se snažila o komparaci mediace a rozhodčího řízení (3 typy) dle 

časového hlediska, finančního hlediska a dle hlediska právní závaznosti. Pro bližší analýzu 

jsem stanovila výčet výhod a nevýhod jednotlivých alternativ a navzájem je porovnala. 

                                                 
25 www.median-os.cz/cs/clanky/mediace-prijatelna-cesta-z-konfliktu/ 
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 Zhodnocením dle časového hlediska jsem nedospěla zcela k jednoznačnému výsledku. 

Nejde s určitostí říci, zda spor řešený mediací je časově méně náročný než spor v rozhodčím 

řízení. U mediačního řízení je časová náročnost závislá na počtu schůzek, osobě mediátora         

a ochotě zúčastněných stran přijmout navrhovaná řešení. Pokud strany nemají problém se 

domluvit a akceptovat návrhy dohody, jeví se tento způsob za nejrychlejší a nejméně časově 

náročný. Naopak u rozhodčího řízení je rychlost vyřešení sporu závislá na složitosti sporu, 

počtu rozhodců a na celkové kooperaci stran v jednání. Strany k tomuto řízení nemusí být 

zcela dobrovolně nakloněny a to se může odrazit v celém průběhu jednání. Nicméně jako 

časově nejméně náročnou alternativou se jeví mediace, přeci jenom je založena na dobré vůli 

stran a ochotě se dohodnout. 

 Z hlediska právní závaznosti rozhodnutí jsem došla k závěru, že pravomocné 

rozhodnutí rozhodčího soudu, příp. rozhodců, je zcela na úrovni pravomocného rozhodnutí 

obecného soudu, což má nejvyšší právní závaznost. Dané rozhodnutí je právně závazné a na 

základě toho lze plnění plynoucí z tohoto rozhodnutí právně vymáhat. Výsledkem mediace 

není závazné rozhodnutí, nýbrž oboustranně akceptovatelná dohoda. Tato dohoda však může 

mít na žádost jedné ze stran formu notářského zápisu. Díky tomuto může být dohoda též 

právně vynutitelná. Mediace se tedy jeví svou právní závazností poněkud slaběji než arbitráž. 

 Dle finanční analýzy jsem dospěla k výsledkům, že z hlediska finančního se považuje 

za nejvýhodnější využití mediace, poněvadž jsou zde náklady závislé pouze na finančních 

sazbách mediátora a počtu schůzek, nikoliv procentním podílem z hodnoty sporu vyčísleným 

v peněžních jednotkách, jak je tomu u druhé alternativy (rozhodčího řízení). 

 Domnívám se, že v celkovém zhodnocení je výhodnějším způsobem řešení sporu 

mediace, i když do jisté míry ovšem může být i odrazující či nevýhodný poměrně nízký,    

resp. žádný stupeň právní úpravy. Přesto si myslím, že klady značně převyšují zápory, a že se 

jedná o poměrně vhodný institut k řešení sporu v obchodních vztazích, neboť cílem 

mediačního jednání není určit vítěze nebo poraženého, ale nalézt vyhovující řešení pro 

všechny zúčastněné osoby. Dané řešení by mělo převažovat spíše výhodami jako               

např. zachování korektních obchodních styků, nad nevýhodami a úskalími. 

 Při řešení sporu je třeba posuzovat každý případ zvlášť. Jednotlivé případy se od sebe 

liší, v každém se vždy najde nějaký odlišný detail. V úvahu musíme vzít mnoho aspektů          

a kritérií. Není snadné učinit jednoduchý a především jednoznačný závěr, který by shrnul 

celou složitou problematiku obchodní sporů a způsobů jejich řešení. Přesto se domnívám,      

že nejlepším způsobem řešení sporu je mediační řízení, a když tato alternativa selže, pak bych 

doporučila rozhodčí řízení.  
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