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Příloha č. 1 – Ukázka dohody o provedení mediace 

 

1. Společnost X / Martin Janota 

IČ: 3457680  

Na Paloučku 145 , 134 00 Praha 3 

jako účastník mediačního řízení 1 (dále také „účastník 1“)  

2. Josef Novák 

780912/2431  

Tadžická 123, 130 00 Praha 10 

jako účastník mediačního řízení 2 (dále také „účastník 2“)  

3. Adéla Bugárová 

IČ 28574290 

sídlo Praha 28. října 463/3, PSČ 125 00  

jako organizátor mediačního řízení  

dohodli na následujícím:  

I.  

Účastník 1 a účastník 2 shodně konstatují, že: 

Dne 10. 3. 2013 uzavřeli písemně dohodu o provedení mediace, jejímž předmětem je 

sporná situace mezi panem Novákem a Janotou. Pan Novák zaplatil jistinu ve výši 300 000 

Kč na koupě bytu ve městě S. Společnost X předala byt v žalostném stavu, ve kterém se 

objevily stavební nedostatky a vady.   

      II. 

Vzhledem k tomu, že strany mají zájem vyřešit konflikt přátelsky a mimosoudní cestou, 

dohodly se spolu s mediátorem, že se konflikt pokusí vyřešit nebo narovnat mediací pod 

vedením mediátora, v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených (dále jen 

„mediace“). 

III.  

Mediace je zahájena uzavřením této smlouvy. Zahájením mediace není dotčeno právo 

stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou. 
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IV.  

 Mediace bude probíhat do doby uzavření dohody, kterou se konflikt vyřeší nebo narovná 

(dále jen „mediační dohoda“), případně do doby jednostranného ukončení mediace 

kterýmkoliv z účastníků. Setkávání účastníků za účelem řešení konfliktu mediací se bude 

konat v sídle mediátora. 

 

První mediační setkání se uskuteční dne 10.3.2013 v 9 hodin. Pokud se účastníci 

nedohodnou jinak, bude datum a čas každého dalšího mediačního setkání účastníky 

dojednáno vždy na závěr předchozího mediačního setkání. 

 

    V. 

Strany berou na vědomí, že celý průběh mediace bude řízen mediátorem, a souhlasí s tím, 

že při mediaci budou dbát jeho pokynů a dodržovat pravidla slušného chování a vstřícného 

jednání. 

 

Strany berou na vědomí, že mediátor povede mediaci takovým způsobem, který považuje 

za vhodný, přičemž je povinen zohledňovat návrhy stran, zejména s ohledem na rychlé, 

účelné a oboustranně přijatelné vyřešení konfliktu. 

 

Mediace se kromě účastníků mohou zúčastnit i jiné osoby, pokud s tím souhlasí všichni 

účastníci. O účasti nezávislých odborníků rozhoduje mediátor. 

 

 Jednání na mediačních setkáních se bude vést ústně a nebude o něm sepisován žádný 

formální písemný záznam. Mediátor je však oprávněn si při jednání pořizovat poznámky o 

průběhu mediace, stanoviscích jednotlivých stran a informacích, které mu poskytly. 

 

Mediátor je oprávněn v průběhu mediace vyzvat strany k separátnímu jednání bez účasti 

druhé strany. Takové jednání je možné, pokud obě strany se separátním jednáním vysloví 

souhlas. 

 

V případě, že strany v průběhu mediace dosáhnou shody ohledně narovnání nebo vyřešení 

konfliktu, mediátor do 7 dní od takového společného rozhodnutí stran sepíše mediační dohodu 

na základě bodů předem odsouhlasených stranami. Za obsah mediační dohody jsou 

odpovědné pouze strany. 
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    VI. 

 Strany se zavazují, že uhradí mediátorovi odměnu za mediaci ve výši 500 Kč za každou 

započatou hodinu trvání mediačního setkání. Uvedená výše odměny nezahrnuje případnou 

daň z přidané hodnoty (dále jen „odměna“). 

 

Mediátor je oprávněn před zahájením prvního mediačního setkání požadovat po stranách 

poskytnutí zálohy na úhradu odměny ve výši trojnásobku hodinové sazby.  

Mediátorovi vzniká nárok na odměnu, a právo vystavit fakturu, po ukončení každého 

mediačního setkání. 

 

V případě, že se neuskuteční účastníky dojednané mediační setkání, je mediátor oprávněn 

vyúčtovat straně, které se k jednání bez omluvy nedostavila, storno poplatek ve výši hodinové 

sazby. Za omluvenou neúčast se považuje situace, kdy se strana omluví alespoň 24 hodin před 

plánovaným mediačním setkáním, nebo pokud jí v účasti zabránila překážka, jež nastala 

nezávisle na její vůli a jejíž vznik nemohla předvídat, pokud strana tuto překážku nebyla 

schopna s vynaložením přiměřeného úsilí odvrátit nebo překonat. 

 

     VII. 

Mediace je dobrovolná a každá ze stran je oprávněna kdykoliv a bez udání důvodu 

mediaci ukončit písemným oznámením doručeným ostatním účastníkům. 

 

Strany souhlasí s tím, že budou jednat v průběhu mediace aktivně a předkládat účastníkům 

veškeré informace a podklady, které se týkají konfliktu, a podněty, které mohou k vyřešení 

nebo narovnání konfliktu vést. Každá strana je povinna ostatní účastníky neodkladně 

informovat o všech záležitostech, které se týkají její účasti v mediaci nebo mohou mít vliv na 

její průběh. 

 

 Po uzavření této dohody nebudou strany jednostranně kontaktovat mediátora, ani mu 

sdělovat ohledně konfliktu nebo druhé strany žádné nevyžádané informace. To se netýká 

informací sdělených mediátorovi při separátním jednání v rámci mediace, o kterém budou obě 

strany mediátorem předem informovány. 

 

      VIII. 
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Strany berou na vědomí, že mediátor vystupuje jako nezávislá osoba, že není zástupcem 

ani jedné ze stran a že nemá oprávnění konflikt jakkoliv pravomocně rozhodnout.  

 

Mediátor se zavazuje, že bude mediaci vést a řídit s odbornou péčí a že bude nestranně 

oběma stranám pomáhat v nalézání možných prostředků k vyřešení nebo narovnání konfliktu.  

 

Mediátor se zavazuje sepsat mediační dohodu na základě pokynů stran a v souladu se 

zákonem. Vzhledem k tomu, že mediátor zodpovídá za právní správnost a proveditelnost 

takové dohody, je oprávněn odmítnout uvést do dohody taková ujednání, která jsou právně 

neplatná nebo nevynutitelná. 

 

Mediátor je oprávněn navrhnout stranám ukončení mediace před dosažením dohody stran 

ohledně vyřešení nebo narovnání konfliktu, pokud k tomu v průběhu mediace vznikne 

neodstranitelný důvod a mediátor stranám návrh na ukončení mediace včetně odůvodnění 

předem sdělí. V takovém případě je mediátor oprávněn mediaci ukončit, pokud s tím vysloví 

písemný souhlas alespoň jedna strana.  

 

      IX. 

Mediátor je oprávněn kdykoliv mediaci jednostranně ukončit, pokud:  

a) některá ze stran konfliktu nesložila sjednanou zálohu; 

b) se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod 

pochybovat o jeho nepodjatosti; 

c) je podle jeho uvážení narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran; 

d) má důvodné podezření, že mediace má sloužit k dosažení nezákonného nebo protiprávního 

cíle; 

e) má důvodné obavy, že některá ze stran i přes jeho předchozí upozornění nejedná v rámci 

mediace smysluplně nebo efektivně; 

f) má důvodné pochyby, že je schopen mediaci s vynaložením veškeré odborné péče řádně 

řídit a vést; 

g) se důvodně domnívá, že mediace i s vynaložení jeho odborné péče probíhá na úkor některé 

ze stran; 

h) mediací může vzniknout jemu, stranám nebo jakékoliv třetí straně nezanedbatelná škoda 

i) se strany s mediátorem nesešly déle než 1 rok. 
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    Ukončení mediace sdělí mediátor stranám doručením písemného oznámení, ve kterém 

uvede konkrétní důvod ukončení podle tohoto odstavce. 

 

Mediátor prohlašuje, že kromě odměny, na kterou mu vznikne nárok podle této smlouvy, 

nemá žádný osobní ani finanční prospěch z výsledku nebo způsobu vyřešení konfliktu. 

 

X. 

Účastníci se dohodli, že veškeré informace sdělené nebo zpřístupněné v průběhu mediace, 

nebo v přímé souvislosti s ní, se považují za důvěrné (dále jen „informace“). 

 

Účastníci zavazují, že zajistí důvěrnost informací poskytnutých ostatními účastníky tak, že 

takové obdržené informace ani jejich část nezveřejní, nepředají nebo nezpřístupní třetím 

osobám, ani neumožní třetím osobám získat takové informace jiným způsobem, a že využijí 

předané informace, či jejich část, pouze a jen za účelem jednání v rámci mediace.  

 

Povinnost ochrany důvěrnosti informací stanovená v tomto článku se neuplatní, pokud 

předaná informace byla zveřejněna a k takovému zveřejnění nedošlo v důsledku porušení 

povinnosti sjednané v této smlouvě, nebo pokud informace byla poskytnuta třetí osobě s 

předchozím písemným souhlasem toho účastníka, který ji poskytl. 

 

      XI 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem posledním z účastníků a 

uzavírá se na dobu neurčitou. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 

každý z účastníků obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. Účastníci si tuto smlouvu 

přečetli a porozuměli jejímu obsahu, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

  

V Praze dne 10.3.2013 

 

………………………………….. 

Pan Janota 

………………………………….. 
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Pan Novák 

 

………………………………….. 

Adéla Bugárová  

 

       Zdroj: www.seznammediatoru.cz/text/mediatori
1
 

 

                                                 
1
 Seznam mediátorů – advokátů. Smlouva o mediaci [online]. [cit. 4. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.seznammediatoru.cz/text/mediatori 
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Příloha č. 2 – Dotazníkové šetření 

 

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží pro účely mé diplomové práce. Je 

anonymní. Pokuste se, prosím, o vyplnění všech otázek dotazníku, správné odpovědi 

kroužkujte nebo vypište celou odpověď. Děkuji Vám za spolupráci s pozdravem Adéla 

Bugárová 

 

 

1. Podnik má sídlo v kraji / Podnikající osoba podniká v kraji:  

2. Předmětem obchodní činnosti je :   výrobní činnost  poskytování služeb 

3. Jedná se o ……. Správnou odpověď zakroužkujte.  

A) OSVČ 

   B) Mikro podnik (do 10 ti zaměstnanců)                    

C) Malý podnik (do 20 ti zaměstnanců)                               

D) Střední podnik (do 250 zaměstnanců) 

     E) Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 

 

4. Měla Vaše společnost spory či konflikty s obchodními partnery?   ANO    NE 

5. Jaké oblasti se týkají / týkaly?  Prosím vypište. 

6. Jaký byl výsledek konfliktu?  

A) Dohodli jsme se sami 

B) Řešil se před soudem 

C) Nevyřešil se 

7. Pokud jste situaci řešili před soudem, jak dlouho spor trval? Přibližně. 

8. Znáte i jiné způsoby řešení sporu než před soudem?  ANO    NE 

9.  Jaké mimosoudní způsoby znáte, prosím vypište. 

 

 

10. Jak řešíte spory mezi obchodními partnery?  

A) Řeším spory mimosoudně za pomocí třetí osoby 

B) 50 na 50 

C) Všechny spory řešíme před soudem. 
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11. Proč uplatňujete při řešení sporu mimosoudní způsoby za pomocí třetí osoby / soud? 

Prosím vypište. 

 

 

12. Znáte obchodní mediaci?      ANO          NE 

13. Používáte ji při řešení sporu?      ANO           NE 

14. Pokud by se ve Vaší společnosti objevily spory mezi zaměstnanci nebo 

managementem, jak by se takové spory u Vás řešily? Prosím vypište. 

 

 

 

 

 


