
VZNIK ORGANIZACE 

 
 

AMČR byla založena koncem roku 
2000 jako nezisková organizace skupinou 
mediátorů, facilitátorů a trenérů, kteří podporují 
myšlenku mimosoudního způsobu řešení 
konfliktu a rozvoje mediačních služeb. Dnes je 
profesní organizací. 

 
AMČR je držitelem akreditace 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, vytvořila etický kodex 
mediátora, formulovala vzdělávací a profesní  
standardy mediace, má vlastní akreditační 
systém,  od května 2003 je členem Světového 
fóra mediátor ů (WFM) a od prosince 2007 je 
členem Iniciativy  Evropské sít ě mediátor ů 
(EMNI). 

 
V  r. 2008  měla 35 členů, 

akreditovaných mediátorů, z nichž většina jsou 
zkušení odborníci v mediaci a facilitaci  a patří 
mezi  držitele řady mezinárodních certifikátů v 
 oblasti komunikace, řešení konfliktů, mediace  a 
vyjednávání.  

Mezi členy AMČR jsou mediátoři, kteří 
nabízejí mediační službu ve všech sférách života, 
zejména  v rodinné, v podnikové a obchodní 
sféře. 

 Několik trenérů a konzultantů má 
také zkušenosti se  značným počtem projektů 
týkajících se národnostních menšin,  zejména 
Romů, Vietnamců, Ukrajinců, azylantů  a 
uprchlíků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSLÁNÍ A CÍLE 

 
 
AMČR se zaměřuje především na: 
 
• Poskytování mediačních a facilitačních  služeb 

a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně 
interetnických sporů  a přípravy na vyjednávání 
ve složitých situacích. 

 
• Garanci vzdělávacích standardů, lektorů 

mediace a dalších postupů řešení konfliktů a 
školení certifikovaných mediátorů. Zároveň 
garantuje  postupy svých mediátorů podle 
etického kodexu mediátorů. 

 
• Školení institucí a jednotlivců v technikách 

efektivní komunikace, mimosoudního 
vyjednávání, prevence a řešení konfliktů, 
facilitace, mediace, dále poskytování supervize 
a konzultační činnost. 

 
•  Spolupráci s dalšími organizacemi a 

institucemi v oblasti propagace a šíření   metod 
řešení a prevence konfliktů na profesionální 
úrovni, včetně státních institucí, které chtějí 
zakotvit mediaci v legislativním rámci. 

 
• Spolupráci s dalšími mezinárodními  

organizacemi, které mediátory sdružují. 
 
• Informování laické i odborné veřejnosti o 

technikách mimosoudního vyjednávání a 
spolupráci se sdělovacími prostředky. 

 
 

HLAVNÍ AKTIVITY AM ČR V ROCE 2009 

 
 
• Členové se sešli 2x na sněmech Asociace . Na  jaře 

na mimo řádném sn ěmu  odsouhlasili změnu stanov 
asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v 
oblasti vzdělávání. Na podzim pak  na řádném 
sněmu  přijali další členy, dokončili tvorbu 
základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a 
naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. 

 
• V rámci komplexních výcviků  mediace bylo 

vyškoleno   dalších 50 mediátor ů, dále probíhaly 
semináře neziskového, státního  i soukromého 
sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti 
spotřebitelských sporů. 

 
• Mediátoři realizovali 44 mediací, přičemž polovina 

z nich vyžadovala 2-3 jednání, a to zejména 
v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, 
dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a 
občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické 
spory, převážně rozvádějící se dvojice z různých 
států. 

 
• .Facilitátoři facilitovali  12 skupinových setkání: 

jednalo se o schůzky týmů státní správy,  
neziskového sektoru a privátního sektoru. 

 
• Tým lektorů a členů asociace pokračoval ve   

spolupráci s Ministerstvem  průmyslu a obchodu ČR, 
se spotřebitelskými svazy, hospodářskou komorou a 
rozhodčím soudem a pomohl realizovat  projekt 
„Alternativní řešení  spot řebitelských spor ů-
ADR“ . Při této příležitosti bylo vyškoleno dalších   30 
mediátorů spotřebitelských sporů a člen AMČR 
pokračoval v práci v Platformě MPO, která řídí pilotní 
projekt  ADR. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
          HLAVNÍ AKTIVITY AM ČR V ROCE 2009 

 
 
• Asociace dále spolupracovala s institucemi: 

1) Ministerstvem práce a sociálních v ěcí: s 
panelerm odborníků   pro mezinárodní únosy 
dětí v případě rozvodů smíšených manželství. A 
poskytla  kontakty na vyškolené mediátory, kteří 
mohou mediovat i v dalších jazycích než jen 
v češtině. 

 
2) Ministerstvem  spravedlnosti: členové 

pracovali v rámci  pracovní skupiny odborníků, 
která byla ustanovena za účelem přípravy 
návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech.   
Asociace   se podílela na vypracování 
vzdělávacích a akreditačních standardů 
mediátora-profesionála a poskytla řadu svých 
materiálů. 

 
3) Výborem pro slaďování rodinného a pracovního  

               života při Úřadu vlády ČR, kde má stálého  
               zástupce. 
 
• AMČR,o.s. je také externím partnerem pro 

vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace 
projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s 
názvem Integra ční vzd ěěěělávání vietnamských 
migrant ů. Tento projekt byl zahájen v lednu 2009 a 
bude trvat do roku 2012. Byla realizována školení 
pro vietnamsko-české lektory a 2 interkulturní kauzy. 

 
• Členové AMČR,o.s. se také zúčastnili řady 

konferencí, seminářů a pracovních jednání : 
1) Konference o mediaci a rozhodcích 

v Brně, 
2) Konference o mladých maminkách při 

Motolské nemocnici v Praze, 
3) Semináři v Hradci Králové k tématu 

citové vazby dítěte a rodiče, 
4) Jednání  u ombudsmana v Brně ohledně 

možné spolupráce při mediaci 
diskriminačních sporů. 

 

 

PŘEHLED  NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 

 
 
Výnosy:   členské příspěvky        92 000 Kč   
               úroky                              2 000 Kč 
               kurzy,služby            2 277 000 Kč 
               celkem                    2 371 000 K č 
 
Náklady:  spotřeba materiálu      44 000 Kč 
                spotřeba energie         35 000 Kč 
    mzdové náklady        353 000 Kč 
                ostatní služby         2 055 000 Kč  
    ostatní náklady              3 000 Kč             
               celkem                     2 490 000 Kč 
 
Pozn: zaokr. na tis. Kč 
hospodářský výsledek za rok 2009 -  ztráta 119 tis. Kč 
  
 
 
 
 
 

NAŠI SPONZOŘI 

 
AMČR děkuje za finan ční pomoc, podporu a 
spolupráci : všem dobrovolníkům, včetně rady 
AMČR,o.s.  která vede Asociaci ve svém volném 
čase. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2009 
 
 

 
Název organizace: Asociace mediátor ů ČR, o.s. 

Právní forma: Občanské sdružení 

Registrace: Ministerstvo vnitra ČR 

Sídlo organizace: K Vodojemu 4/2382 

150 00  Praha 5 - Radlice 

IČO: 70908044 

Bankovní spojení: Česká Spo řitelna a.s. 

Číslo účtu: 151 896 369/0800 

Telefon: +420 251 553 461 

              + 420 251 552 317 

               + 420 739 490 394 

Mail: amcr@amcr.cz 

Http: www.amcr.cz  

 


