PRAVIDLA ADR
IP mediačního centra Praha
Preambule
S ohledem na skutečnost, že v oblasti duševního vlastnictví mohou vzniknout vysoce
odborné spory vztahující se k vytváření a ohodnocení předmětů duševního vlastnictví a
uplatňování práv k těmto předmětům, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů,
užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-how), nekalé
soutěže, ochranných známek, označení původu, autorských děl a ostatních předmětů
autorskoprávní ochrany a práv souvisejících s právem autorským, je vhodné, 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 sporu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich sporu uzavřením
mediační dohody, a to na základě těchto Pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný
ústav.

Pravidlo 1 Vymezení pojmů
Pro účely těchto pravidel (dále jen „pravidla“):
a) „Mediace“ znamená mimosoudní způsob řešení sporu, ve kterém jeho strany dobrovolně
usilují o dosažení dohody o smírném řešení sporu za pomoci jednoho nebo dvou mediátorů.
b) „Alternativní řešení sporu (ADR)“ je alternativou k řešení sporu mezi stranami
prostřednictvím nezávislého rozhodnutí soudu či orgánu státní správy podílejícího se na
ochraně práv duševního vlastnictví, jako je Úřad průmyslového vlastnictví, Celní správa,
Česká obchodní inspekce apod.
c) „Duševním vlastnictvím“ se rozumí výsledky tvůrčí duševní činnosti, které jsou chráněny
v rámci práva průmyslového vlastnictví, autorského práva a práv s ním souvisejících i všech
ostatních práv vztahujících se k výsledkům duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké,
literární a umělecké. V oblasti průmyslového vlastnictví se jedná zejména o ochranné
známky, průmyslové vzory (designy), patenty na vynálezy, užitné vzory, zeměpisná
označení a označení původu, obchodní firmu a právo proti nekalé soutěži. V oblasti
autorského práva jde zejména o práva autora, výkonného umělce, výrobce zvukově
obrazového či zvukového záznamu, televizního či rozhlasového vysílatele, nakladatele nebo
pořizovatele databáze. Dále se jedná o oblast dalších nehmotných statků, jako je obchodní
tajemství a know-how.

d) „IP mediátor“ je fyzická osoba uvedená na seznamu mediátorů IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav, která je odborně kvalifikována vést specializované spory z duševního
vlastnictví, zejména průmyslových práv, podle těchto pravidel.
e) „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, která organizačně
a technicky podporuje provádění mediací v oblasti duševního vlastnictví, zejména
průmyslového vlastnictví, prostřednictvím specializovaných IP mediátorů (dále jen
„centrum“).
f) „Strany“ jsou fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na sporu.
g) „Smlouva o provedení mediace“ je písemnou smlouvou mezi stranami a nejméně jedním IP
mediátorem o provedení mediace za účelem vyřešení sporu mezi stranami dohodou (nebo
také jen „smlouva“).
h) „Mediační dohoda“ je písemnou smlouvou uzavřenou v rámci mediace mezi stranami sporu,
jejímž obsahem jsou závazně dohodnuté podmínky vyřešení sporu (nebo také jen „dohoda“).
i) „Expert“ je odborník na oblast duševního vlastnictví, která je předmětem sporu, jejíž účast
může IP mediátor stranám sporu navrhnout za účelem rychlého a efektivního vyřešení sporu.

Pravidlo 2 Rozsah působnosti
1. Tato pravidla stanovují postup, zásady a způsoby mediace vedené IP mediátory za účelem
smírného mimosoudního řešení sporů ve věcech duševního vlastnictví včetně sporů
z licenčních a jiných smluv k předmětům duševního vlastnictví. Pravidla se netýkají sporů
vzniklých při výkonu kolektivní správy práv autorských a práv s ním souvisejících a
spotřebitelských sporů.
2. Tato pravidla jsou v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých
zákonů (zákon o mediaci) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21.
května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Pravidla
vycházejí z Evropského kodexu chování pro mediátory, Pravidel mediace Světové
organizace duševního vlastnictví, Pravidel o mediaci Úřadu Evropské unie pro duševní
vlastnictví a Pravidel mediace Patentového mediačního a rozhodčího střediska podle
Dohody o Jednotném patentovém soudu.
3. Pravidla jsou pro IP mediátory závazná. Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o
provedení mediace a od jejího uzavření jsou závazná pro strany sporu a IP mediátora či IP
mediátory, kteří přijali mediaci sporu, v rozsahu výslovně dohodnutém ve smlouvě.

Pravidlo 3

Iniciativa mediace

O mediaci může strana požádat na základě:
a) vlastního návrhu či společného návrhu stran,
b) mediační doložky, tj. dřívějšího smluvního ujednání mezi stranami o řešení vzájemných
sporů mediací,
c) doporučení soudu či orgánu státní správy.
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Pravidlo 4

Vliv na běh lhůt

1. Promlčecí a prekluzivní lhůta u orgánu veřejné moci po dobu mediace mezi stranami sporu
neběží v případě, že lze smlouvu považovat za dohodu o mimosoudním jednání ve smyslu
§ 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. V případě, že si strany přejí využít minimálně dvouměsíční lhůty ke smírnému urovnání
prostřednictvím mediace vedené v průběhu řízení o námitkách proti zápisu ochranné
známky, požádají společně o poskytnutí přiměřené lhůty Úřad průmyslového vlastnictví
podle § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.

Pravidlo 5

Žádost o provedení mediace

1. Pokud strana žádá o mediaci nebo o ni žádají strany společně, zašle jedna ze stran návrh na
provedení mediace IP mediátorovi, který je zvolen stranou či stranami společně z IP
mediátorů uvedených na seznamu centra podle specializace IP mediátora. Žádost o
provedení mediace zašle strana nebo strany společně na e-mailovou adresu IP mediátora
uvedenou na seznamu, pokud možno s využitím formuláře na internetových stránkách
centra, a uhradí na účet IP mediátora administrativní poplatek, jehož zaplacením se pokládá
žádost o první setkání s IP mediátorem za podanou.
2. Žádost o provedení mediace obsahuje označení stran, jejich adresu, telefon, e-mailovou
adresu, popis povahy sporu, pokud možno odhad jeho hodnoty, jméno zvoleného IP
mediátora, popřípadě dobu, po kterou má mediace probíhat, a jazyk, ve kterém se má vést.
3. Pokud strana žádá o mediaci podle pravidla 3 písm. b) nebo c), zašle druhé straně a IP
mediátorovi spolu s žádostí o provedení mediace kopii mediační doložky či výroku soudu
případně orgánu státní správy.
4. Pokud jedna ze stran nesouhlasí se zvoleným IP mediátorem a strany se nedohodnou na
jiném IP mediátorovi uvedeném na seznamu, mohou požádat ředitele centra písemně na
adresu centra nebo na jeho e-mailovou adresu, aby jim byl IP mediátor přidělen a byla mu
předána žádost o provedení mediace. Centrum vyrozumí bez zbytečného odkladu strany o
přiděleném IP mediátorovi.
5. Pokud IP mediátor mediaci sporu přijme, odešle stranám bezodkladně návrh prvního setkání
s IP mediátorem, ve kterém uvede svoji adresu, telefon, e-mailovou adresu, formu
doručování písemností, termín prvního společného setkání, místo mediace nebo
komunikační prostředek, kterým se mediace povede, výši odměny IP mediátora za
provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze, a ustanovení o
mlčenlivosti. Pokud to povaha sporu vyžaduje, může IP mediátor navrhnout účast dalšího IP
mediátora či experta.
6. IP mediátor mediaci sporu odmítne, jestliže:
a) se zřetelem na jeho poměr k věci či stranám je tu důvod pochybovat o jeho nezávislosti
nebo nestrannosti,
b) povaha sporu neodpovídá jeho specializaci,
c) nemůže věnovat čas potřebný k náležitému provedení mediace.
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IP mediátor může odmítnout mediaci sporu také tehdy, jestliže je narušena nezbytná důvěra
mezi ním a některou ze stran. V případě, že IP mediátor mediaci sporu odmítne, vyrozumí o
tom strany bez zbytečného odkladu, nejdéle do tří dnů od doručení návrhu smlouvy.

Pravidlo 6

Příprava a zahájení mediace

1. IP mediátor zajistí, aby před zahájením mediace s ním strany uzavřely písemnou smlouvu o
provedení mediace. Před jejím uzavřením je IP mediátor povinen poučit strany o svém
postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace
a mediační dohody, o právu stran mediaci kdykoliv ukončit, o odměně IP mediátora a o
nákladech mediace. Uzavřením smlouvy je mediace zahájena.
2. Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň
a) označení stran sporu,
b) jméno, příjmení a adresu místa podnikání IP mediátora,
c) vymezení sporu, který je předmětem mediace,
d) výši odměny IP mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě
ujednání o záloze,
e) dobu, po kterou má mediace probíhat.
3. IP mediátor je povinen strany výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno
právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní či správní cestou a
že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany.
4. IP mediátor může po poradě se stranami ihned po podpisu smlouvy zahájit provádění
mediace podle těchto pravidel, nebo stanoví další termín setkání s IP mediátorem tak, aby
mediace mohla proběhnout bez zbytečného odkladu rychle a efektivně.
5. Vyžádá-li si to IP mediátor, mohou mu strany před uzavření smlouvy o provedení mediace
poskytnout dokumenty obsahující jejich vyjádření shrnující kontext sporu, popis předmětu
sporu a zájmů strany v daném sporu, aktuální stav sporu a dále informace a dokumenty,
nezbytné pro účely mediace, zejména pro objasnění sporných otázek, dále jména a adresy
osob oprávněných zastupovat stranu včetně jmen a pozic osob, které se mediace zúčastní. IP
mediátor může během mediace požádat stranu o poskytnutí dalších informací a dokumentů,
které pokládá za užitečné. IP mediátor přijetí každého dokumentu straně potvrdí.

Pravidlo 7

Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací

1. IP mediátoři, strany a jejich zástupci či poradci, experti, včetně všech dalších osob, které se
účastní mediace, jakož i ředitel centra, zachovávají mlčenlivost o mediaci a nesmějí použít
či zpřístupnit jiné osobě jakékoli informace či dokumenty získané během mediace, pokud se
na tom strany a IP mediátor nedohodnou jinak. Tato povinnost platí i po ukončení mediace.
2. IP mediátor zajistí, aby každá osoba, která se mediace účastní, podepsala předem dohodu o
mlčenlivosti.
3. IP mediátor smí jednat a komunikovat se stranami odděleně. Žádné informace či dokumenty
poskytnuté IP mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné nesmějí být bez jejího souhlasu
poskytnuty ostatním stranám sporu.
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4. Není povoleno pořizovat zvukový, zvukově obrazový, stenografický či jiný záznam
mediačního jednání.
5. Pokud se strany nedohodnou jinak, každá osoba účastnící se mediace má při jejím ukončení
za povinnost vrátit příslušné straně veškeré dokumenty, které předložila, včetně jejich kopií,
a zničit všechny své poznámky z mediačních jednání.
6. Pokud se strany nedohodnou jinak, strany a IP mediátor nepoužijí jako důkaz ani jiným
způsobem před soudem, orgánem státní správy či v arbitrážním řízení názor či návrh strany
na řešení sporu, přiznání učiněné stranou během mediace, návrh či názor IP mediátora, ani
skutečnost, že strana projevila či neprojevila ochotu přijmout návrh druhé strany či IP
mediátora na řešení sporu.
7. Není porušením povinnosti mlčenlivosti ani důvěrnosti informací IP mediátora, pokud
poskytne centru anonymizovaná data o provedené mediaci, předmětu sporného práva a době,
po kterou mediace trvala.

Pravidlo 8

Průběh mediace

1. Mediace probíhá způsobem dohodnutým stranami, jinak ho určí IP mediátor v souladu
s těmito pravidly a Etickým kodexem IP mediátora.
2. Každá strana spolupracuje s IP mediátorem v dobré víře tak, aby mediace probíhala co
nejefektivněji.
3. Strany mohou mediaci kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění ukončit.
4. IP mediátor provází strany během celé mediace, po jejíž každé fázi může podávat stranám
písemné zprávy o jejím průběhu, aby usnadnil komunikaci mezi stranami a pomohl jim tak
získat celkový přehled o stavu mediačního jednání.
5. Jednotlivé fáze mediace jsou:
a) úvodní vyjádření;
b) shromáždění faktů a výměna názorů;
c) prozkoumání zájmů stran;
d) výběr možných řešení a jejich hodnocení;
e) ukončení mediace.
6. Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace, účinky zahájení
mediace trvají. Strana sporu, která svoje práva převedla, je povinna tuto skutečnost druhé
straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit.
7. Dojde-li v průběhu mediace k vyškrtnutí IP mediátora ze seznamu centra, účinky zahájení
mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví, nejdéle však po dobu 3 měsíců.
Ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu IP mediátorů, je povinen o tom strany sporu neprodleně
informovat.
Pravidlo 9

Ukončení mediace

1. Mediace končí:
a) uzavřením mediační dohody,
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b) doručením písemného prohlášení IP mediátora stranám, že mediace je ukončena z
některého důvodu uvedeného v odstavci 2 nebo 3,
c) okamžikem, kdy je IP mediátorem doručeno ostatním stranám písemné prohlášení jedné
ze stran, že v mediaci nebude nadále pokračovat,
d) souhlasným písemným prohlášením všech stran o ukončení mediace podepsaným
IP mediátorem,
e) uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace.
2. IP Mediátor mediaci ukončí, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci či stranám vznikne
důvod pochybovat o jeho nezávislosti nebo nestrannosti.
3. IP mediátor může ukončit mediaci, pokud:
a) je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran,
b) dochází k takovému urovnání sporu, které pokládá za nevymahatelné nebo nezákonné, o
čemž je povinen strany včas informovat,
c) má za to, že další pokračování mediace pravděpodobně nepovede k urovnání sporu,
d) některá ze stran nesložila sjednanou zálohu.

Pravidlo 10 Mediační dohoda
1. IP mediátor na žádost stran a v rámci rozsahu své pravomoci strany informuje o tom, jaké
jsou formální náležitosti mediační dohody a jaké jsou možnosti ji učinit vymahatelnou.
2. Mediační dohodu uzavírají všechny strany sporu. Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů
stran také datum jejího uzavření, doplněné IP mediátorem, a jeho podpis, kterým se stvrzuje,
že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace.
3. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany sporu. Pokud IP mediátor usoudí,
že dochází k takovému řešení sporu, které je v rozporu se zákonem, je oprávněn o tom strany
sporu poučit.
Pravidlo 11 Postavení IP mediátora a zásady jeho chování
1. IP Mediátor je povinen provádět mediaci s náležitou péčí, podle zásad právního státu a
s ohledem na potřebu včasného vyřešení sporu. Na požádání stranám poskytne informace o
své kvalifikaci a odborné praxi. Jakmile IP mediátor mediaci sporu přijme, věnuje patřičný
čas k jejímu efektivnímu provedení.
2. IP mediátor je povinen provádět mediaci nezávisle a nestranně. IP mediátor je povinen bez
zbytečného odkladu informovat strany o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na
jeho poměr k věci či stranám mohl být důvod pochybovat o jeho nezávislosti nebo
nestrannosti. V takovém případě smí pokračovat v mediaci pouze s písemným souhlasem
stran.
3. IP mediátor pomáhá stranám při vytváření dohody o smírném řešení sporu, nemá však právo
na strany vyvíjet nátlak, aby spor vyřešily.
4. IP mediátor má zakázáno ve věci sporu zastupovat jednu ze stran nebo ji konzultovat mimo
rámec mediace.
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5. Vyjma úmyslného porušení těchto pravidel, IP mediátor a centrum nenesou odpovědnost
vůči žádné ze stran za jakýkoli čin nebo opomenutí vztahující se k mediaci provedené podle
těchto pravidel.
6. IP mediátor je povinen dodržovat Etický kodex IP mediátora schválený správní radou centra.

Pravidlo 12 Kvalifikace IP mediátora a zápis do seznamu IP mediátorů centra
1. Na seznamu centra jsou vedeni IP mediátoři specializovaní na spory z duševního vlastnictví,
zejména průmyslových práv, s kvalifikací ve způsobech alternativního řešení sporů a
mediačních technikách. Seznam IP mediátorů rozlišuje zapsané mediátory podle zákona č.
202/2012 Sb., o mediaci a mediátory, kteří nejsou zapsanými mediátory podle tohoto
zákona. Na zápis do seznamu IP mediátorů centra není právní nárok. Každý mediátor se
může rozhodnout, zda mediace ve sporech vztahujícím se k duševnímu vlastnictví bude
nabízet samostatně, nebo zda se nechá zapsat na seznam IP mediátorů centra. Za zápis do
seznamu IP mediátorů se hradí administrativní poplatek na účet centra ve výši 1.000,- Kč.
Seznam IP mediátorů vede centrum.
2. Podmínkou uvedení IP mediátora na seznam jsou kvalifikační předpoklady v oblasti
duševního vlastnictví a níže uvedené ostatní předpoklady.
Kvalifikační předpoklady v oblasti duševního vlastnictví:
a) certifikované vzdělání v oblasti mimosoudního řešení sporů získané u Světové organizace
duševního vlastnictví (WIPO) nebo u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví
(EUIPO) či jiné obdobné vzdělání, nebo
b) akreditované či certifikované vzdělání v oboru práv duševního vlastnictví, nebo
c) proškolení ve specializačním kurzu Úřadu průmyslového vlastnictvím (ÚPV) zaměřeném
na ochranu duševního vlastnictví pro mediátory, nebo
d) absolvování Institutu průmyslově právní výchovy ÚPV, nebo
e) složení certifikované zkoušky v Národní soustavě kvalifikací Specialista průmyslového
vlastnictví, nebo
f) minimálně pětiletá praxe v oboru průmyslového vlastnictví, nebo
g) přezkoušení ze strany ředitele centra s předchozím souhlasem správní rady
v mimořádných případech dosažené kvalifikace a praxe v jiném obdobném oboru.
Ostatní předpoklady:
a) proškolení ve specializovaných mediačních kurzech, nejde-li o zapsaného mediátora
podle zákona č. 202/2012 Sb. o mediacích, a
b) bezúhonnost a způsobilost žadatele k právním úkonům, a
c) jmenování správní radou centra na doporučení ředitele centra po prokázání uvedených
podmínek v pravidlu 12 odst. 2 či ad hoc schválení doložení kvalifikačních i ostatních
předpokladů jiným způsobem, který správní rada centra shledá za odpovídající.
3. Podmínkou pro vedení IP mediátora na seznamu je dodržování těchto pravidel a Etického
kodexu IP mediátora, jejichž hrubé porušení je důvodem pro vyškrtnutí IP mediátora ze
seznamu rozhodnutím správní rady centra. V případě hrubého porušení pravidel nebo
Etického kodexu IP mediátorem může na něj strana podat stížnost k řediteli centra, který ji
předloží se svým vyjádřením správní radě k projednání. Pokud se stížnost týká ředitele
centra, může ji strana podat přímo předsedovi správní rady centra.
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Pravidlo 13 Náklady mediace
1. Pokud se strany nedohodnou jinak, nese si každá strana své vlastní náklady mediace.
2. IP mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci bez ohledu na to, zda
byla ukončena uzavřením mediační dohody, a na náhradu sjednaných hotových výdajů.
3. Náklady mediace sestávají z odměny IP mediátora, nákladů na odměnu experta, cestovné IP
mediátora, pronájem jednací místnosti a další náklady (zejm. znalecké posudky a odborná
vyjádření, překlady, ověřování podpisů, výpisy z databází, poštovné, kopie listin,
telekomunikační poplatky, rešerše, správní poplatky apod.). Tyto náklady spojené s mediací
nesou strany rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.
4. Administrativní poplatek za první setkání s IP mediátorem činí 1.000,- Kč a hradí se na účet
IP mediátora. Poplatek mediátor straně vrátí v případě, že mediaci sporu odmítne. Tento
administrativní poplatek za první setkání s mediátorem nesou strany rovným dílem, pokud
se nedohodnou jinak.
5. Výše odměny IP mediátora se odvíjí od jeho kvalifikace, povahy sporu, tj. složitosti a
rozsahu předmětu sporu, a jeho hodnoty a hradí se na účet IP mediátora.
6. Odměna IP mediátora a vynaložené náklady se hradí vždy po skončení každého setkání s IP
mediátorem převodem na jeho účet, a to na základě písemného vyúčtování doručeného
stranám sporu.
7. Centrum zveřejňuje na svých webových stránkách www.ipmediace.cz aktuální seznam IP
mediátorů uvedených na seznamu centra, včetně jejich specializace, jazykových znalostí a
výše odměny.

Pravidlo 14 Změny pravidel a nabytí jejich účinnosti
Pravidla a jejich změny schvaluje správní rada centra po vyjádření ředitele centra.
Tato pravidla byla schválena správní radou IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav
dne 22. 2. 2021.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2021.
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