Věcný záměr civilního řádu soudního

Ztráta možnosti nařízení prvního
setkání s mediátorem

Současný stav
• Česká republika přijala zákon o mediaci na základě povinnosti uložené
členským státům EU Směrnicí č. 2008/52/ES, o mediaci, a to povinnosti
efektivně zakotvit principy mediace do právního řádu
• zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci s účinností od 1.9.2012
• nařízení prvního setkání je upraveno v § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963
Sb., o.s.ř.

První setkání s mediátorem NENÍ mediace
Smyslem prvního setkání je
• aby mediátor vysvětlil účastníkům řízení principy, účel, výhody a
nevýhody mediace
• poskytl jim veškeré údaje potřebné pro rozhodnutí, zda je pro ně
mediace vhodná a účelná
• pomohl zvážit, zda by jim mediace nepřinesla uspokojivější řešení, než
soudní rozhodnutí

První setkání s mediátorem
• Není mediace samotná, není však vyloučeno, že bude zároveň zahájena
• O vhodnosti rozhoduje soud - nástroj, který má soud k dispozici pro vedení
řízení, a proto na něj nelze aplikovat zásadu dobrovolnosti, která je jedním
z principů mediace
• Není v rozporu s dispozitivní zásadou a principem dobrovolnosti mediace

• Není v rozporu se zásadou efektivity soudního řízení a nelze jej ani hodnotit jako
postup, který má negativní dopad na průběh soudního řízení
• Má informativní a motivační charakter
• Sleduje velmi silný celoevropský trend
• Odměna za první setkání za první 3 hodiny je určena vyhláškou a činí 400,-- Kč za
každou započatou hodinu, tuto cenu hradí strany stejným dílem.

Mediace
• dobrovolná - zahájena nikoli rozhodnutím soudu o nařízení prvního setkání
s mediátorem, ale teprve uzavřením smlouvy o provedení mediace

• strany za pomoci v ideálním případě zapsaného mediátora vyjednávají možnou
podobu dohody a její konkrétní podmínky

Výhody mediace
•

možnost vyhnout se soudním sporům - odbřemenění (i do budoucna)

•

nástroj jak dosáhnout smíru, soud je povinen vést ke smíru

•

úspora peněz a času

•

méně formální , pružnější a komplexnější
- lze dohodnout i sporné otázky mimo rámec původního sporu

•

obvykle spokojenost obou stran

•

důvěrnost, ochrana soukromí – neveřejnost x veřejné soudní spory

Statistika
Statistické údaje
(pouze pravomocně skončené věci za uvedené období)

2015

2016

2017

Počet nařízených prvních setkání se zapsaným
mediátorem

315

658

894

Počet věcí, v nichž nařízeno první setkání se zapsaným
mediátorem a uzavřen smír

87

254

334

74

107

157

Civilní agenda

Opatrovnická agenda
Počet nařízených prvních setkání se zapsaným
mediátorem
Počet věcí, v nichž nařízeno první setkání se zapsaným
mediátorem a uzavřen smír

nemáme dat nemáme
a
data

74

Závěr
•
•
•
•

Metodika vypracovaná skupinou vedenou pod min. spravedlnosti
Školení soudců i mediátorů
Řeší se problematika dostatku kvalifikovaných zapsaných mediátorů, systémové
problémy s tím spojené
Způsob jak se domoci spravedlnosti (viz směrnice EU č. 2008/52/ES) – alternativa
k soudnímu řízení

Významné odbřemenění soudů

Ušetří problémy, čas i peníze
řadě účastníků…

