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NABÍDKA PRO ADVOKÁTY 

Mediace je rychlé a efektivní řešení sporů také 

v oblasti ochrany duševního vlastnictví 
 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, 
je právnická osoba ustavená podle § 402 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vizí 
ústavu je provozování společensky 
užitečné činnosti v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví a alternativního 
řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména 
formou mediací, jakož i vzdělávací, 
publikační a výzkumné činnosti s tím 
související. Mezi hlavní činnosti ústavu 
patří zprostředkování poznatků o ochraně 
duševního vlastnictví, know-how a 
obchodního tajemství, jakož i nekalé 
soutěže, a způsobech alternativního řešení 
sporů (ADR) formou mediací malým a 
středním podnikům a další odborné 
veřejnosti. IP mediační centrum Praha 
zajišťuje vysoce kvalitní proškolení a vede 
seznam kvalifikovaných IP mediátorů, 
schopných vést náročné spory v oblasti 
duševního vlastnictví, zejména 
průmyslových práv. Ústav je schopen ve 
spolupráci s Českou advokátní komorou, 
ÚPV, WIPO, EUIPO a dalšími odborníky na 
mediace připravit kvalifikované 
mediátory pro oblast duševního vlastnictví. 

 
JUDr. David Karabec, MPA, advokát 
Ředitel IP mediačního centra Praha 
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WEBOVÉ STRÁNKY: www.ipmediace.cz 
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MEDIACE V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: 

V oblasti duševního vlastnictví se jedná urovnávání vysoce odborných 

neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a 

hodnocení předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, 

průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a 

provozních zkušeností (know-how), nekalé soutěže, ochranných známek, 

označení původu zboží, programů pro počítače a ostatních předmětů 

autorsko-právní ochrany a práv příbuzných. Je žádoucí, aby řešení 

takových sporů probíhalo za účasti mediátorů, kteří jsou specializováni 

na oblast duševního vlastnictví (IP), a kteří budou schopni kvalifikovaně 

podporovat komunikaci mezi osobami zúčastněnými na konfliktu tak, 

aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením 

mediační dohody, a to na základě Pravidel ADR IP mediačního centra 

Praha, zapsaný ústav a při zachování vysokého standardu poskytovaných 

služeb a etiky mediátorů. Za tím účelem správní rada schválila s odkazem 

na Evropský etický kodex mediátorů Etický kodex IP mediátora IP 

mediačního centra Praha, zapsaný ústav. 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ADVOKÁTY: 

Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy a IP 
mediační centrum Praha, zapsaný ústav, pořádají pro advokáty 
specializační studium v oblasti duševního vlastnictví. Kurz je veden 
kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a 
spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv. Kurz je 
poskytován mediátorům z řad advokátů zdarma. Advokát uplatní nabyté 
vědomosti ve své mediační praxi. Po absolutoriu bude mít zapsaný 
mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán také na 
seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný 
ústav. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám 
poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, ke školením v 
oblasti průmyslového vlastnictví organizovaných Úřadem průmyslového 
vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské 
unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný 
ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených 
subjektů. IP mediátor uvedený na seznamu IP mediačního centra Praha 
bude mít také možnost využívat výhod portálu www.ipmediace.cz, na 
kterém bude zveřejněn seznam proškolených IP mediátorů připravených 
kvalifikovaně řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 
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