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Dovolte mi vyjádřit radost a uspokojení ze založení IP mediačního centra Praha, zapsaného 

ústavu, které ve spolupráci s Českou advokátní komorou - sekcí ADR a Úřadem 

průmyslového vlastnictví proškolilo první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést 

náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. 

Cílem tohoto kurzu bylo připravit vysoce kvalifikované mediátory z řad advokátů, kteří 

budou schopni vést tyto spory za využití pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný 

ústav. Jednalo se o velmi intenzivní výcvik advokátů – zapsaných mediátorů, kteří byli 

proškoleni kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími 

odborníky z oboru ochrany průmyslových práv. Toto specializační studium probíhalo v období 

od 8. dubna 2021 do 18. června online v celkovém rozsahu 28 hodin a zúčastnilo se ho celkem 

30 advokátů a advokátek.  

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 

(ÚPV), Českou advokátní komorou - sekcí ADR a Světovou organizací duševního vlastnictví 

(WIPO) uspořádaly v návaznosti na úvodní specializační kurz pro advokáty – mediátory dne 

21.6.2021 mezinárodní webinář věnovaný využití mediací ve sporech k duševnímu 

vlastnictví, kde byla zkušenými českými mediátory z řad advokátů prezentována mj. 

evaluativní mediace a její využití v tomto typu sporů. 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, dále aktuálně připravuje pro účastníky úvodního 

kurzu pro advokáty - mediátory a další zájemce z řad advokátů nadstavbové specializační 

školení v oblasti franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Tento 

dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze. 

Je mi velkou ctí, že ředitelem tohoto Mediačního centra je JUDr. David Karabec, nedávný 

student LLM programu Alternativní řešení sporů na CEVRO Institutu v Praze a můj dnes již 

bývalý „žák“. Je jedním z těch nemála studentů advokátů, který pochopil smysl a význam 

mimosoudního řešení sporu v oboru sobě blízkém, tedy v oboru ochrany průmyslových práv a 

posunul jej na vyšší úroveň. Přínos založení tohoto Mediačního centra je nesporný a věřím, že 

svým úspěchem přesvědčí zúčastněné o smysluplnosti alternativních typů řízení, zejména 

mediace. Gratuluji Davide k jeho založení, vysokou úrovní všech citovaných školení a 

úspěchem u advokátů mediátorů jste prokázal vysoké ambice tohoto Centra. Jeho založením i 

spoluprací s EUIPO a WIPO se mediace a její poslání v Česku opět srovnává se světem. 
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