
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

Mediační centrum Mediace & Dialog 
Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany 
Obecně prospěšná společnost 

 

tel.: 728 677 285, 312 315 287 
email: mediace@cestaintegrace.cz 
web: www.cestaintegrace.cz 

 

ETICKÝ KODEX 

 
MEDIÁTORŮ Mediačního centra Mediace & Dialog 

CESTY INTEGRACE, o.p.s. 

  

Osobní působnost 

§ 1 

Etickým kodexem, který byl přijat Mediačním centrem Mediace & Dialog Cesty integrace, o.p.s. 
(dále „Organizace), jsou vázáni všichni mediátoři působící v rámci mediací zajišťovaných Mediačním 
centrem. 

  

Základní pravidla 

§ 2 

1. Mediátor je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a 
vážnosti mediačního řízení, jakož i pečovat o dobré jméno Organizace. 

2. Projevy Mediátora v souvislosti s výkonem jeho činnosti jsou věcné, střízlivé a nikoliv vědomě 
nepravdivé. 

3. Mediátor si je vědom toho, že veškeré informace, které získal jako Mediátor, jsou důvěrné 
a nejsou-li tyto informace veřejně publikovány a prezentovány Organizací, je povinen o nich 
zachovávat mlčenlivost. 

4. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících, předmětu i obsahu sporu, který 
projednával, nebo o kterém získal jinak informaci. 

  

Vztah ke stranám sporu a jeho předmětu 

§ 3 

1. Mediátor nesmí použít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, 
které získal v souvislosti s projednáním sporu v mediačním řízení. 

2. Mediátor je neúplatný. 
3. Mediátor je povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost vůči všem osobám zúčastněným 

na mediačním řízení. 
4. Mediátor je povinen v mediačním řízení jednat poctivě, respektovat práva účastníků řízení a 

chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich 
důstojnost. 

http://www.cestaintegrace.cz/
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5. Mediátor je povinen vést mediaci účelně a s maximální snahou nezatěžovat nadbytečně 
strany sporu. 

6. Mediátor je povinen volit podle svého uvážení nejlepší postupy vedoucí k dosažení konsensu 
stran sporu, které se účastní mediace. 

7. O průběhu mediace je mediátor povinen vést přiměřenou dokumentaci a o uskutečněných 
jednáních pořídit shrnující zápis. V tomto zápise musí být uveden zejména závěr mediace, tj. 
konečná dohoda stran nebo záznam o neúspěšné mediaci a důvodech neúspěchu. 

  

Ustanovení společná a závěrečná 

§ 4 

1. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1. října 2015. 
2. Platné znění tohoto Etického kodexu je zveřejněno na internetové stránce 

www.cestaintegrace.cz. 
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