
 
 

 

 

POZVÁNKA 

 

na 

 

Kulatý stůl o mediaci 
 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Kulatý stůl o mediaci, který se bude konat dne 12. ledna 2017 

od 14:00 do 16:30 v místnosti NB 244 (Nová budova, 2. patro) na Vysoké škole ekonomické.  

 

Toto setkání je součástí projektu „Online Study Platform on Mediation“ (2016-1-LV-01-

KA203-022660), který je financován Evropskou unií v rámci strategického partnerství. 

 

Cílem kulatého stolu je analyzovat současnou právní úpravu a praxi mediace a identifikovat 

problémy, které se v těchto oblastech vyskytují. Účastníci semináře mohou předkládat své 

návrhy a doporučení, které by bylo možné zahrnout do projektu Erasmus+, zejména s ohledem 

na otázku potřeby metodických pokynů při provádění mediace. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

We would like to invite you to the National Project Meeting on Mediation which will take place 

on 12th January 2017 from 14:00 to 16:30 in room NB 244 (New Building, 2nd floor) at the 

University of Economics, Prague. 

 

This meeting is a part of the Erasmus+ Strategic Partnership project ”Online Study Platform 

on Mediation“ (2016-1-LV-01-KA203-022660). 

 

The aim of the national project meeting is to analyse the current legal regulation and practice 

of mediation and to identify problems in this field. Participants are welcome to make proposals 

and recommendations which can be discussed in the framework of the Erasmus+ project, in 

particular in view of the need for a methodological guidance for mediators. 

 

We are looking forward to your participation. 

 

 

 

 



 
 

Seznam potvrzených účastníků v abecedním pořadí 

List of confirmed participants in alphabetical order 
 

JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D., VŠE v Praze/University of Economics, Prague 

 

doc. JUDr. Jiřina Hásová, Ph.D., VŠE v Praze/University of Economics, Prague 

 

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci/Palacký University, Olomouc 

 

JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR/Ministry of Industry 

and Trade of the Czech Republic 

 

PhDr. Andrea Matoušková, Probační a mediační služba ČR/Probation and Mediation Service 

of the Czech Republic 

 

Mgr. Petr Navrátil, Ministerstvo spravedlnosti ČR, legislativní odbor/Ministry of Justice of the 

Czech Republic, Legislative Departement 

 

Mgr. Veronika Navrátilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor organizace justice/Ministry 

of Justice of the Czech Republic, Department of justice organization  

 

Bc. Jitka Řezaninová, mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR/mediator and member of 

the Association of Mediators of the Czech Republic 

 

Mgr. Jan Štandera, advokát a mediátor/solicitor and registered mediator 

 

Mgr. Libor Ulovec, LL.M., advokát a mediátor/solicitor and registered mediator 

 

Viktor Vodička, Sdružení českých spotřebitelů/Czech Consumer Association 

 

Mgr. Dana Vrabcová, mediátorka a členka Asociace mediátorů ČR/mediator and member of the 

Association of Mediators of the Czech Republic 

 

JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M., soudkyně, Okresní soud pro Prahu-západ a 

ZČU v Plzni/judge, District Court for Prague-West and West-Bohemian University, Pilsen 

 

Diskuse bude vedena v českém jazyce. 

The discussion will be held in Czech. 

 

Účastníci obdrží potvrzení osvědčující aktivní účast na semináři. 

Participants will receive a certificate confirming their active participation in the national 

project meeting. 

 

Další informace poskytne Ing. Klára Vítková (email: xvitk10@vse.cz) 

For more information please contact Ing. Klára Vítková (email: xvitk10@vse.cz) 

mailto:xvitk10@vse.cz

