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Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
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čeština

Česká republika
Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Českej republike.
Ako nájsť mediátora v Českej republike
Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších internetových stránkach po zadaní hesla "mediácia". Zoznam mediátorov
združených v rámci Asociácie mediátorov ČR je možné nájsť na internetovej stránke tejto organizácie. Zoznam mediátorov – advokátov je uverejnený na
stránkach Českej advokátskej komory. Kontakty na mediátorov je možné nájsť aj na stránkach Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie v ČR. Kontakty
na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR, ktorá pôsobí v rámci príslušných okresných súdov, je možné nájsť na internetových stránkach tejto služby.
V najbližšom období bude zverejnený zoznam mediátorov zapísaných podľa zákona o mediácii č. 202/2012 Z. z., ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti ČR.
Je prístup do registra mediátorov Českej republiky bezplatný?
Áno, prístup do registra mediátorov je bezplatný.
Ako vyhľadať mediátora v Českej republike?
Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších internetových stránkach po zadaní hesla "mediácia".
Posledná aktualizácia: 02/07/2019
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie
Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde
k náprave.

