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Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

	 Specializační studium Mediace pro patentové zástupce poskytuje patentovým zástupcům znalosti z oblasti mimosoudního řešení sporů. 
Rozsah proškolení si patentoví zástupci mohou variabilně zvolit podle svého dalšího potenciálního využití.

	 Specializační studium se skládá ze 4 samostatných modulů. Studijní program je veden kvalifikovanými mediátory a spolupracujícími odborníky 
v oblasti alternativního řešení sporů.

	 Moduly č. I, II a III specializačního studia jsou pro patentové zástupce zdarma, modul č. IV je hrazený.

	 Po absolutoriu specializačního studia (všech jeho modulů) bude mít patentový zástupce možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený 
IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, 
zapsaný ústav.

	 Výhodou účastníků specializačního studia je přístup k pravidelným informacím v oblasti průmyslového vlastnictví a mediací 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.

	 Registraci účastníků pro vzdělávací moduly č. I, II a III specializačního studia zajišťuje Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Registrujte se, prosím, prostřednictvím systému, který je dostupný v sekci Vzdělávání na stránkách upv.gov.cz, nebo na adrese 
events.upv.cz. Pro více informací kontaktujte paní PhDr. Janu Engelovou Pavkovou, tel.: 220 383 256, e-mail: jpavkova@upv.cz.

	 Registrace účastníků pro vzdělávací modul č. IV specializačního studia zajišťuje IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav. V případě zájmu 
pište na adresu JUDr. David Karabec, MPA, e-mail: info@ipmediace.cz. 

	 Absolventi modulů č. I a II budou včas informováni o termínech a podmínkách vzdělávacích modulů III a IV.

	 Pozn.: Modul vedený Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví bude probíhat online, ostatní části specializačního studia v případě příznivé 
epidemiologické situace budou v prezenční formě, v opačném případě budou převedeny do online prostředí.



PROGRAM

Modul Datum Čas Předmět Přednášející

I. 15. 4. 2021

ZDARMA

9,00–10,30 Úvod do problematiky mimosoudního řešení 
sporů (ADR) formou mediací a jejich využití 
při ochraně duševního vlastnictví

JUDr. David Karabec, MPA
Ředitel IP mediačního centra Praha, 
zapsaný ústav

www.ipmediace.cz

II. 29. 4. 2021

ZDARMA

9,00–13,00 Mediace jako efektivní nástroj mimosoudního řešení 
sporů, praktické ukázky mediace

Mgr. Tereza Hanajová
zapsaná mediátorka

www.hanajova.cz

III. 05–06/2021

ZDARMA

Bude 
upřesněno

Proškolení v mediačních v řízeních vedených 
před Úřadem pro duševní vlastnictví Evropské unie 
(typy alternativních řešení sporů v EUIPO,  
mediační kauzy v EUIPO)

Lektoři EUIPO

https://euipo.europa.eu

IV. 09–11/2021

PLACENÉ

Bude
upřesněno

- Mediace a jednotlivé fáze mediačního procesu, 
mediační školy a styly

- Základy mediačních technik  
a dovednosti mediátora, mlčenlivost

- Zvládání stresu a negativních emocí  
v práci mediátora

- Komunikační dovednosti v procesu  
alternativního řešení sporů

- Specifické situace při mediaci a jejich řešení

- Komplexní praktická cvičení komunikačních  
dovedností mediátora

- Pravidla (ADR) IP mediačního centra Praha  
a práce IP mediátora, Etický kodex

Lektoři IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

www.ipmediace.cz

5 dvoudenních bloků

60 hodin celkem


