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Příloha č. 1 Ceník mediačních služeb – Unie pro rozhodčí 

a mediační řízení ČR 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Verze URMR - 2 / 11 

  

Tento Ceník poskytovaných služeb (dále jen CENÍK) je vydán společností Unie pro 

rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen Unie). 

Všechny ceny uvedené v CENÍKU jsou bez zákonné výše daně z přidané hodnoty (DPH), 

pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových 

dokladech bude vždy uvedena. 

  

I. CENA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 

CENÍK se netýká poplatků za rozhodčí řízení a nezbytných úkonů vykonávaných v jeho 

rámci. Výše poplatků za rozhodčí řízení se řídí rozhodčí smlouvou. 

 

II. CENÍK MEDIACE 

Mediace obchodní: 

Pokud je nejméně jedna ze stran mediace identifikována jako podnikatelský subjekt nebo 

libovolná právnická osoba, je mediace považována za obchodní. Poplatek se stanovuje před 

zahájením mediace dohodou mezi Unií a stranou nebo stranami, které mediaci objednávají. 

Cena za provedení mediace je rozdělena na přímé náklady (cestovné, poštovné atd.) a 

poplatek za každou hodinu mediace (zahrnující mj. i zpracování podkladů, mapování sporu a 

identifikaci zájmů a další přípravu). Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za 

úspěšnou mediaci. Mediace skončí úspěchem, pokud spolu strany sporu uzavřou vzájemnou 

dohodu. 

Přípravou mediace se rozumí seznámení se s příslušnými podklady pro mediaci (jedná se o 

seznámení se se smlouvami, technickými dokumenty, protokoly apod.). Přípravou mediace 

není zpracování podkladů, mapování sporu, identifikace zájmů stran a další. 
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Orientační cena je: 

 

poplatek za každou hodinu mediace 2400,- Kč 

poplatek za každou hodinu přípravy mediace 500,- Kč 

 

Cena může být smluvně upravena v konkrétních případech, při zpracování speciálních 

podkladů nebo dle nároků zadavatele, závisí také na vzdělání a schopností mediátora 

(například konkrétní osobnost nebo expert v určité oblasti). Záloha před zahájením mediace je 

standardně účtována ve výši 50 % odhadovaných nákladů. Bonus za vedení mediace je 

smluvní, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, činí výše bonusu 1,75 % z hodnoty sporu 

počítané obdobně jako u rozhodčího řízení. Na poplatek za mediaci nelze stejně jako u 

rozhodčího řízení uplatnit automaticky klientskou slevu. 

  

Mediace občanská: 

Pokud jsou všechny strany mediace identifikovány jako fyzická osoba – občan 

nepodnikatel a nejedná se i skrytě o spor s obchodním charakterem, je mediace považována za 

občanskou. Za občanskou je považovaná i mediace, kdy jednou stranou sporu je občan a 

druhou stranou sporu je stát nebo jeho organizační složka, obec, kraj nebo jejich orgány. 

Poplatek za provedení mediace je stanovován dohodou za stejných pravidel jako u mediace 

obchodní. Mediace občanská je zvýhodněna jako služba občanům slevou 25 % z ceny 

mediace obchodní (zvýhodnění se nevztahuje na přípravu mediace). 

  

III. CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB 

Konzultační a poradenské služby: 

Konzultace (účtováno po 15 minutách)  2400Kč/ 1 hodina 

Administrativní služby: 

Zaslání dokumentů – obyčejně   50 Kč/ zásilka 

Zaslání dokumentů – doporučeně  80 Kč/ zásilka 

Kopírování dokumentů    5 Kč/ A4 

Vyhledávání v archivu    50 Kč/ 5 minut 

Cestovní náhrady     8 Kč/ km 
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IV. OSTATNÍ 

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií v návaznosti na vývoj právního 

prostředí a s ohledem na obchodní politiku Unie je Unie oprávněna provést změny nebo 

úpravy tohoto CENÍKU. V případě služeb, jejichž cena není uvedena v tomto CENÍKU, platí 

cena dohodnutá při uzavření smlouvy, tímto není dotčeno ust. čl. II. CENÍKU. 

CENÍK je platný a účinný dnem 8. 8. 2011. 

 

Zdroj: Unie pro rozhodčí a mediační řízení, dostupné z: http://www.urmr.cz/o-nas/cenik-

poskytovanych-sluzeb 
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Příloha č. 2 Vzor mediační smlouvy 

Pan/Paní: 

Adresa: 

Kontakt: 

 

Pan/Paní: 

Adresa: 

Kontakt: 

 

Souhlasíme s účastí na mediačním jednání, které poskytuje mediátor (jméno, příjmení).  

Souhlasíme s tím, že veškeré údaje a informace poskytnuté v rámci mediace jsou 

považovány za důvěrné. Všechny záznamy budou po ukončení mediace společně zničeny, 

uchována bude pouze výsledná mediační dohoda.  

Jsme srozuměni, že mediace je proces, pomocí kterého budeme hledat řešení svého 

problému a výsledkem bude dobrovolně uzavřená dohoda.  

 Svým podpisem stvrzujeme, že mediátor nemůže být součástí možného budoucího 

soudního procesu. 

 

Za mediaci je mediátorovi zaplacena částka …… Kč, která je rozdělena mezi účastníky 

sporu na polovinu. 

 

 

V …………………………, dne ……………………………. 

 

Podpisy zúčastněných osob: 

 

Podpis mediátora: 

 

Zdroj: Šišková, 2012, str. 168 
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Příloha č. 3 Vzor mediační doložky 

Mediační doložku můžeme využít v případě, že chceme potenciální problém mezi námi a 

druhou stranou vyřešit v rámci mediace a nikoliv soudním řízením. Mediační doložka je 

součástí smlouvy mezi klientem a obchodním partnerem, popř. mezi podnikateli navzájem. 

Mediační doložka, i přestože je sjednaná, nemůže zabránit, aby strany využili soudní nebo 

rozhodčí řízení. Proto se k mediační doložce může připojit ještě ujednání o smluvní sankci. 

 

Vzor mediační doložky 

Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v 

případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním (rozhodčím) řízení.  

 

Pokud kterákoliv ze stran nesplní povinnost podrobit se mediaci a uplatní své právo přímo 

u soudu nebo v rozhodčím řízení, je povinna nahradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve 

výši ……. Kč. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo dotčené strany na náhradu veškeré 

škody, která jí porušením povinností využít mediaci vznikla. 
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Příloha č. 4 Etický kodex mediátora  

Etický kodex Asociace mediátorů ČR 

l. Povinnosti mediátora ke stranám 

• Mediátor smí vyslovit souhlas s mediací, pouze pokud je připraven věnovat patřičnou 

pozornost efektivitě mediace 

• Mediátor si je vědom toho, že: 

o účast na mediaci je pro strany dobrovolná 

o za řešení nesou odpovědnost strany 

o dohoda je činěna dobrovolně oběma stranami 

• Mediátor informuje pravdivě o podmínkách, za jakých je služba poskytována. 

• Mediátor dává účastníkům plně na vědomí, na jakém základě se realizuje kompenzace, 

jaké poplatky či sazbu si účtuje, a tuto skutečnost osvětlí. 

II. Povinnosti mediátora k procesu mediace 

• Mediátor prostřednictvím mediačního procesu vede strany ke zvýšení jejich 

schopnosti řešit samostatně další problémy 

• Mediátor posuzuje spolu se stranami vhodnost mediace pro konkrétní případ 

• Mediátor zvažuje případné dopady své intervence do procesu 

• Mediátor vede mediaci nestranným způsobem 

• Mediátor zajišťuje stejné procesní podmínky pro obě strany 

• Mediaci je možní provádět jen tehdy, když obě strany souhlasí s osobou mediátora 

(neutralita) 

• Informace získané během mediace jsou diskrétní. Informace, které se mediátor dozví 

na separátních jednáních s jednou stranou, může druhé straně sdělit jen se souhlasem 

strany, o jejíž informace jde 

• Mediaci nelze provádět se stranami intoxikovanými nebo těmi, které mají vážné 

psychické problémy, které omezují jejich schopnost úsudku 

• Cílem mediace je dosažení dohody, která je oběma stranami vnímána jako přijatelná 

• Strany mohou odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu, aniž by bylo nutné 

sdělit důvod 

• Mediátor může od mediace odstoupit z vážných důvodů 
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III. Povinnosti mediátora ke kolegům 

• Mediátor by neměl vědomě vstupovat do žádného sporu mediovaného jiným 

mediátorem bez předchozího souhlasu všech zúčastněných 

• Během procesu mediace se mediátor vyvaruje projevů kritiky kolegů. Kritické 

připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem 

IV. Povinnosti mediátora k profesi 

• Mediátor si je vědom toho, že nebude posuzován pouze jako individuální osoba, ale 

také jako reprezentant profesní organizace 

• Mediátor se průběžně vzdělává a zvyšuje svoje praktické i teoretické dovednosti v 

mediaci 

• Mediátor by měl mediovat jen v té oblasti, pro kterou je kvalifikovaný zkušeností nebo 

výcvikem 

V. Povinnosti mediátora ke společnosti 

• Mediátor v procesu mediace dbá na to, aby byly brány v úvahu nejen zájmy stran, ale i 

zájmy společnosti 

VI. Řešení stížnosti 

• Stížnosti na porušení Etického kodexu mediátorů ČR řeší Etická komise AMČR. 

Etickou komisi AMČR jmenuje Rada AMČR. 

 

Zdroj: Asociace mediátorů České republiky, dostupné z: 

http://www.amcr.cz/dokumenty/kodex.pdf 


