
Smlouva o provedení  mediace – vzor

dle par. 51 obč. Zákoníku

I. Smluvní strany

Mediátorka

Jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

(dále jen mediátorka)

Strany sporu

Jméno a příjmení:

Bydliště:

RČ:

a

Jméno a příjmení:

Bydliště:

RČ:

(dále jen účastníci)

II. Předmět mediace

Účastníci se dohodli s mediátorkou, že v dobré víře zahájí jednání s úmyslem najít 
dohodu v následujících záležitostech (dále jen předmět sporu) ……………………..

III. Podstata mediace

1. Účastníci jsou si vědomi toho, že mediace je dobrovolným procesem hledání dohody,
která k jejich oboustranné spokojenosti řeší jejich vzájemné spory a obtížné 
záležitosti, zejména pak předmět sporu.

2. Účastníci jsou si vědomi, že mediace nenahrazuje právní poradenství a jakákoliv 
sdělení mediátorky nelze považovat za právní radu. Mediátorka není rozhodcem a 
spor mezi účastníky nerozhoduje. Výsledkem mediace může být pouze dohoda 
účastníků dosažená  s pomocí mediátorky. Za dosažení či nedosažení dohody i za 
obsah uzavřené dohody jsou odpovědní výhradně účastníci.

3. Mediátorka je oprávněna jednat s každým z účastníků zvlášť, pokud to považuje za 
vhodné. 



IV. Dobrovolnost mediace

1. Účastníci v dobré víře prohlašují, že se pokusí hledat a dosáhnout v mediaci dohody.
Kdokoli z účastníků může kdykoliv od mediace odstoupit nebo ji pozastavit. Pokud to 
má v úmyslu, nejprve o tom písemně informuje mediátorku.

2. Mediátorka je oprávněna ukončit mediaci pokud rozhodne o tom, že byla zásadním 
způsobem narušena důvěra mezi ní a některým účastníkem.

3. Mediátorka a účastníci se dohodli, že mediace bude probíhat po dobu neurčitou / 
do..........

V. Mlčenlivost

1. Mediátorka je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděla v souvislosti s přípravou a výkonem mediace. To platí i v případě, že 
nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace.

2. Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátorku zprostit pouze všichni účastníci. Smrtí, 
prohlášením za mrtvého nebo zánikem některého účastníka přechází právo zprostit 
mediátorku mlčenlivosti na jeho právního nástupce.

3. Povinností mlčenlivosti není mediátorka vázána v rozsahu nezbytném pro řízení před
soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z 
výkonu činnosti mediátorky mezi ní a účastníkem nebo jeho právním nástupcem a 
dále v rozsahu nezbytném pro obranu mediátorky v rámci výkonu dohledu nad 
činností mediátora nebo v kárném řízení.

4. Povinnost mlčenlivosti mediátorky se vztahuje obdobně na osoby, které se  s 
mediátorkou podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.

5. Účastníci se zavazují, že nebudou mediátorku navrhovat jako svědka v případném 
rozhodčím nebo soudním řízení v souvislosti s předmětem této smlouvy. Účastníci se
zavazují nenavrhovat jako důkaz v rozhodčím nebo soudním řízení žádné ústní 
prohlášení či písemné podání, jenž kterýkoliv z nich učinil v průběhu mediace.

VI. Nestrannost a nezávislost mediátora

Účastníci jsou si vědomi, že mediátorka musí zůstat při výkonu své funkce nestrannou a 
nezávislou. Nelze proto mediátorku žádat, aby pomáhala prosazovat zájmy některého z 
účastníků během mediace ani v žádném navazujícím řízení.

VII. Úhrada za mediaci

1. Mediátorce náleží za provedenou mediaci odměna ve výši ……….Kč za každou 
započatou hodinu mediačního jednání. Na úhradě odměny a mimořádných nákladů 
se účastníci podílejí společně rovným dílem.

2. Platbu odměny provedou účastníci jednání v hotovosti po ukončení každého 
mediačního jednání.



3. Účastník, který zmaří konání mediace tím, že se nedostaví na mediační jednání a 
svoji absenci neoznámí nejméně tři dny předem ostatním smluvním stranám, uhradí 
mediátorce polovinu celkové odměny za neuskutečněnou mediaci. 

VIII. Ukončení mediace

1. Mediátorka ukončí mediaci zejména v těchto případech:

a/ byla-li uzavřena mediační dohoda

b/ učinila-li kterákoliv ze stran sporu prohlášení, že v mediaci nebude pokračovat

c/ nedospějí-li účastníci k dohodě a dále už nechtějí v mediaci pokračovat

d/ došlo-li k situaci, která brání stranám sporu nebo mediátorce v mediaci dále 
pokračovat.

IX. Ostatní ujednání

1. Strany sporu se zavazují, že nezneužijí a nezveřejní informace získané v průběhu 
mediace, které by mohly poškodit účastníky jednání.

2. Účast třetích osob při mediaci / právní zástupci, tlumočníci, odborní konzultanti/ je 
možná pouze po předchozím oznámení mediátorce a po získání souhlasu ostatních 
účastníků.

3. Smluvní strany se dohodly na místě a čase konání prvního mediačního jednání 
takto………………….. Termín případného dalšího jednání bude dohodnut ústně na 
konci mediačního jednání.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve ... stejnopisech, z nichž náleží po jednom účastníkům
a jeden mediátorce.

5. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jí porozuměly, a že s ní souhlasí.

V ………… dne…………

---------------------------------- -------------------------------------
jméno a příjmení jméno a příjmení

----------------------------------

mediátorka


