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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The European Council has repeatedly stressed the importance of alternative methods of 
resolving disputes. In 2000 the Council approved alternative methods of settling disputes 
under civil and commercial law. Article III-269(2)(g) of the draft Treaty establishing a 
Constitution for Europe explicitly lists alternative methods of dispute settlement among the 
powers of the Community and makes the development of alternative methods of dispute 
settlement an objective.

If developing alternative methods of dispute settlement is an objective, restraint must be 
exercised in adopting legislation on the subject. New legislation will restrict the development 
of an alternative to legal proceedings.

The draftsman's view

The draftsman considers that the Commission's arguments are insufficiently clear to justify a 
directive on mediation. He therefore proposes that the directive should apply only to 
international cases. This will avoid hampering the development of mediation as an alternative 
to legal proceedings in the Member States. Experiments with mediation would then have to 
comply with the requirements of the directive. The development of alternative methods of 
dispute settlement is on the agenda of Ministries of Home Affairs in several Member States, 
and Justice Ministries are also interested in it.

The definitions provided by the Commission in Article 2 are too broad. It is necessary to limit 
them so that mediation cannot be abused. The draftsman therefore opts, in line with the 
guidelines of international mediators' organisations, to require a mediation agreement to be 
concluded in writing and to have mediation conducted by a neutral mediation expert.

In addition to defining the quality of mediation, it is necessary to provide for an independent 
complaints procedure and independent disciplinary rules. If mediation is to become a fully-
fledged alternative to legal proceedings, such instruments are essential.

Confidentiality is a feature of mediation. Article 6 links the requirements of confidentiality of 
the mediation to the possible bringing of a court action. In the draftsman's view, the 
confidentiality of mediation should also be mentioned in the heading. Moreover, not only 
statements and admissions during mediation should be treated as confidential. Behaviour 
displayed during mediation is also seen by experts as constituting evidence for proceedings. It 
is desirable to insert this in the directive.

The development of mediation in the Member States currently would not benefit from 
legislation. In amended form, this directive could help to generate confidence in mediation as 
an alternative to court action in international disputes.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy včlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 10

(10) Zprostředkování by nemělo být 
považováno za slabší alternativu soudního 
řízení ve smyslu, že vynucování dohody o 
vypořádání závisí na dobré vůli strany. Z 
tohoto důvodu je nezbytné zajistit, že 
všechny členské státy poskytnou postup, na 
jehož základě může být dohoda o 
vypořádání potvrzena rozsudkem, 
rozhodnutím nebo autentickým nástrojem 
soudu nebo veřejného orgánu.

(10) Zprostředkování by nemělo být 
považováno za slabší alternativu soudního 
řízení ve smyslu, že vynucování dohody o 
vypořádání závisí na dobré vůli strany. Z 
tohoto důvodu je nezbytné zajistit, že 
všechny členské státy poskytnou postup, na 
jehož základě může být dohoda o 
vypořádání potvrzena rozsudkem, 
rozhodnutím nebo autentickým nástrojem 
soudu nebo veřejného orgánu, není-li toto 
upraveno právními předpisy v oblasti 
občanského nebo obchodního práva.

Odůvodnění

V některých členských státech je dohoda dosažená zprostředkováním právně závazná i bez 
soudního rozhodnutí či jiného nástroje. Proto není žádoucí nutit k přijetí tohoto postupu 
všechny členské státy. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 1

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup k 
řešení sporů podporou využívání 
zprostředkování a zajištěním zdravého 
vztahu mezi zprostředkovacím a soudním 
řízením.

1. Cílem této směrnice je usnadnit přístup k 
řešení sporů podporou dobrovolného 
využívání stran zprostředkování a zajištěním 
zdravého vztahu mezi zprostředkovacím a 
soudním řízením.

Odůvodnění

La spécificité de la médiation tient dans l'accord volontaire entre les deux parties, elle doit 
être précisée.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 písm. a) pododstavec 1

  
1 Dosud neuveřejněné v Úř. věst.
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a) ,,Zprostředkování” znamená jakýkoli
proces, jakkoli nazvaný nebo uváděný, ve 
kterém dvěma nebo více stranám sporu 
pomáhá třetí strana dosáhnout dohody o 
vypořádání sporu, bez ohledu na to, že je 
tento proces zahájen z iniciativy těchto 
stran, navržen nebo nařízen soudem nebo
předepsán národními zákony členského 
státu.

a) ,,Zprostředkování” znamená proces, 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, kdy se dvě 
nebo více stran sporu pokouší dosáhnout 
dohody o vypořádání sporu prostřednictvím 
zprostředkovatele. Tento proces může být 
zahájen z iniciativy těchto stran, navržen 
nebo nařízen soudem se souhlasem stran 
nebo zahájen v souladu s povinností 
uvedenou v národních zákonech členského 
státu.

Odůvodnění

Cette définition précise que le but de la médiation est de tenter de parvenir à un accord par 
l'intermédiaire d'un médiateur qui n'a pas vocation à assister les parties. Elle précise en outre 
que le processus de médiation nécessite toujours l'accord des parties. Il s'agit d'une condition 
tout à fait essentielle de son succès.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 1

1. Soud, kterému je případ předložen může 
ve vhodných případech a s ohledem na 
všechny okolnosti vyzvat strany k využití 
zprostředkování za účelem urovnání sporu. 
Soud může v každém případě požadovat, 
aby se strany zúčastnily informativního 
setkání týkající se využití zprostředkování.

1. Soud, kterému je případ předložen, může 
ve vhodných případech a s ohledem na 
všechny okolnosti vyzvat strany k využití 
zprostředkování za účelem urovnání sporu. 
Soud může vyzvat k tomu, aby se strany 
zúčastnily informativního setkání týkajícího 
se využití zprostředkování.

Odůvodnění

Formulace v původním znění přesahuje povahu návrhu jako návrhu rámcové směrnice a ve 
vztahu k soudům narušuje zásadu subsidiarity. Tento pozměňovací návrh ponechává možnost 
formulování výzvy otevřenou.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy budou podporovat a 
podněcovat odbornou přípravu 
zprostředkovatelů, aby bylo stranám sporu 
umožněno zvolit si zprostředkovatele, který 
bude schopen efektivně vést zprostředkování 
způsobem, který strany očekávají.

2. Členské státy budou podporovat a 
podněcovat odbornou přípravu 
zprostředkovatelů, aby bylo stranám sporu 
umožněno zvolit si zprostředkovatele, který 
bude schopen vést zprostředkování 
efektivně, zodpovědně a v souladu 
s oprávněnými očekáváními stran.
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Odůvodnění

Je možné, že strany sporu vstoupí do zprostředkovatelského řízení se zcela opačnými 
očekáváními. Znění je proto třeba pozměnit tak, aby počítalo s tímto kritériem.

Pozměňovací návrh 6
Článek 6, nadpis

Přípustnost důkazů v občanských soudních 
řízeních

Důvěrnost zprostředkovatelského řízení

Odůvodnění

Tento článek by měl položit důraz na důvěrnost zprostředkovatelského řízení. Následný text 
stanoví, že informace získané ve zprostředkování nemohou být předkládány jako důkazy při 
soudních řízeních. To se vztahuje nejen na občanská řízení, ale i na řízení před správními 
soudy. Změna nadpisu se týká obou typů řízení.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

a) výzva strany zapojit se do 
zprostředkování nebo skutečnost, že strana 
byla ochotna účastnit se zprostředkování;

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení o důvěrnosti zprostředkování by se neměla vztahovat na výzvu či nabídku strany 
ukončit spor zprostředkováním.
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