Smluvní strany:
[doplnit iniciály mediátora] (dále jen „Mediátor“);
[doplnit iniciály strany 1]
a
[doplnit iniciály strany 2]
(oba posledně jmenovaní společně pak také jako „Strany“ a každý zvlášť jako „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o provedení mediace
Článek 1 - Úvodní ustanovení
1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Pravidla Mezinárodního rozhodčího soudu při
Českomoravské komoditní burze o mimosoudním řešení sporů cestou mediace (dále jen
„Mediační pravidla“).
2. Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (dále jen “Rozhodčí soud”)
není stranou této smlouvy a není z ní nikterak odpovědný.
3. Všechny pojmy a zkratky definované v Mediačních pravidlech mají v rámci této smlouvy stejný
význam, pokud není výslovně řečeno něco jiného.
4. Strany a Mediátor uzavírají tuto smlouvu o provedení mediace v souladu s článkem 7 odst. 1
Mediačních pravidel.

Článek 2 - Mediace
1. Mezi Stranami vznikl spor o [doplnit popis sporu] (dále jen „Spor“).
2. Mediací se rozumí vyjednávání mezi Stranami za asistence nestranného a nezávislého
Mediátora, který Stranám pomáhá s hledáním řešení jejich sporu pomocí technik usnadňujících
komunikaci nebo aktivním hledáním konkrétních možností řešení včetně poskytování návrhů
podoby možného řešení sporu (dále jen „Mediace).
3. Naleznou-li Strany řešení Sporu, které bude vyhovovat všem Stranám, uzavřou o tom mezi
sebou dohodu (dále jen „Mediační dohoda“). Za obsah Mediační dohody jsou odpovědné pouze
Strany, a nikoliv Mediátor nebo Rozhodčí soud.
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4. Mediace je neveřejná a důvěrná, s výjimkou informace, že se koná, konala nebo bude konat.
5. Mediátor se se Stranami může setkávat a jednat odděleně.
6. Jazykem mediace je čeština.**

Článek 3 - Trvání mediace
1. Mediace je zahájena podpisem této Smlouvy na dobu neurčitou/a trvá po dobu jednoho roku
od posledního Mediačního jednání.*
2. Mediace končí v souladu s článkem 12 Mediačních pravidel.
3. Strany mají právo Mediaci kdykoliv ukončit.

Článek 4 - Prohlášení Stran
1. Strany tímto prohlašují, že jsou si vědomy toho, že Mediace je dobrovolné řízení založené na
souhlasu všech zúčastněných Stran. Strany deklarovaly vůli pokusit se vyřešit tento Spor
Mediací a prohlašují, že se v rámci Mediace budou chovat v souladu s dobrými mravy a že do
Mediace vstupují s čistými úmysly.
2. Strany prohlašují, že si uvědomují, že úkolem Mediátora je nestranně usnadňovat komunikaci
mezi Stranami a zůstat neutrální a nezávislý.
3. Zahájením mediace není dotčeno právo Stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných
zájmů soudní cestou nebo cestou rozhodčího řízení.

Článek 5 - Odměna Mediátora a náhrada nákladů Mediace
1. Strany se zavazují zaplatit odměnu Mediátora a náhradu nákladů řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními Mediačních pravidel a Sazebníku, který je přílohou Mediačních pravidel.
2. Mediátor je/není* plátcem DPH.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Tato Smlouva je sepsaná ve třech** stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Mediátor a každá
ze Stran.
3. Strany a Mediátor prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili a že s ní vyjadřují úplný
souhlas, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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4. Strany a Mediátor souhlasí s tím, že se každý spor vzniklý z této smlouvy, nebo s touto smlouvou
související pokusí vyřešit smírně, a to mediací v rozsahu alespoň tří hodin. Pokud se v této
době nebo v jakékoliv době, na které se strany později dohodnou, nepodaří spor vyřešit, nebo
pokud se ve lhůtě dvou měsíců nepodaří dohodnout na osobě mediátora nebo nalézt vhodný
termín jednání, jsou příslušné soudy České republiky.

V [doplnit místo], dne [doplnit den]

……………………………………………….
[doplnit jméno mediátora]
Mediátor

……………………………………………….

……………………………………………….

[doplnit firmu Strany 1 a osoby za ní
podepisující]

[doplnit firmu Strany 2 a osoby za ní
podepisující]

Vysvětlivky:
*

- Nehodící vyškrtnout

**

- Případně změnit
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