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ETICKÝ KODEX  

IP mediátora  

 
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 Pravidel (ADR) IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav 

a při zachování vysokého standardu poskytovaných služeb a etiky mediátorů.  

 

 

1. Způsobilost a jmenování IP mediátorů, odměna a propagace služeb IP mediátora 

 

1.1. Způsobilost 

IP mediátoři musí být způsobilí k řešení sporů se vztahem k předmětům duševního vlastnictví 

a mít znalosti potřebné k vedení procesu mediace. Z toho vyplývá, že IP mediátoři absolvovali 

patřičnou odbornou přípravu a neustále si doplňují své vzdělání v oblasti duševního vlastnictví 

a procvičují si dovedností v oblasti mediace, a to s ohledem na všechny příslušné právní normy. 

 

1.2. Jmenování 

Před souhlasem se svým jmenováním si IP mediátoři musí ověřit, zda mají potřebnou 

kvalifikaci a způsobilost na vedení mediace v daném případě. Na požádání musí stranám 

poskytnout informace o své kvalifikaci a odborné praxi. IP mediátoři mají povinnost se spojit 

se zúčastněnými stranami s cílem nalézt vhodné termíny pro uskutečnění mediace. 

 

1.3. Poplatky 

IP mediátoři musí vždy poskytnout stranám úplné informace o způsobu odměňování, který mají 

v úmyslu uplatnit, pokud tyto informace nebyly již poskytnuty. Nesmí souhlasit se svou účastí 

na mediaci dříve, než všechny zúčastněné strany akceptují zásady jejich odměňování.  
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Odměna IP mediátora je sjednána dohodou stran sporu a IP mediátora. Odměna může být 

stanovena rovněž v závislosti na výsledku mediace, a to za podmínky, že s tím všechny strany 

sporu souhlasí a že výše takto stanovené odměny bude dohodnuta až po uzavření mediační 

dohody v dodatku ke smlouvě o provedení mediace. 

 

1.4. Propagace mediačních služeb 

IP mediátoři mohou svou činnost propagovat za podmínky, že tato propagace probíhá 

profesionálním, pravdivým a čestným způsobem. Srovnávací reklama na mediační služby není 

mezi IP mediátory dovolena. 

 

 

2. Nezávislost a nestrannost 

 

2.1. Nezávislost 

Pokud se vyskytnou okolnosti, které mohou mít vliv na nezávislost IP mediátora nebo zapříčinit 

střet zájmů nebo které mohou být za takové okolnosti považovány, je IP mediátor povinen sdělit 

tyto okolnosti zúčastněným stranám předtím, než bude jednat či v jednání pokračovat. 

K těmto okolnostem mimo jiné patří: 

–  jakékoli osobní nebo obchodní vztahy s jednou ze stran či více stranami, 

–  jakýkoli finanční nebo jiný zájem na výsledku mediace, a to přímý i nepřímý, 

–  skutečnost, že IP mediátor nebo člen jeho obchodní společnosti jednal pro jednu ze stran či  

více stran z jiného titulu než z titulu mediátora. V těchto případech může IP mediátor se svou 

účastí na mediaci souhlasit nebo v mediaci pokračovat pouze tehdy, je-li si jist svou 

schopností ji vést zcela nezávisle a neutrálně tak, aby byla zajištěna úplná nestrannost, 

a strany s tím výslovně souhlasí. 

Povinnost sdělit dotčené okolnosti platí po celou dobu trvání mediačního procesu. 

Výše uvedené povinnosti vztahující se k nezávislosti a zamezení střetu zájmu IP mediátorů se 

týkají stejnou měrou i osob blízkých IP mediátorům podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2. Nestrannost 

IP mediátoři musí ve vztahu ke stranám vždy jednat nestranně a usilovat o to, aby byla jejich 

nestrannost zřejmá, a sloužit v průběhu mediačního procesu všem stranám stejně. 

 

 

3. Dohoda o mediaci, mediační proces a urovnání sporu 

 

3.1. Postup 

IP mediátor se musí ubezpečit, že všechny strany účastnící se mediačního procesu tomuto 

procesu, roli IP mediátora i roli stran rozumí. 

IP mediátor musí především zajistit, aby strany před zahájením mediačního procesu pochopily 

a výslovně odsouhlasily ustanovení a podmínky dohody o mediaci, a to včetně veškerých 

příslušných ustanovení o zachování mlčenlivosti, kterými je vázán IP mediátor a zúčastněné 

strany. 
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Dohodu o mediaci lze vyhotovit písemně, pokud o to strany požádají. IP mediátor je povinen 

vést řízení náležitým způsobem s přihlédnutím k okolnostem případu, včetně možného 

nerovného postavení stran, zásadám právního státu a potřebě urychleného urovnání sporu.  

Strany se mohou dohodnout s IP mediátorem na způsobu, jakým je mediace vedena, a to 

odkazem na soubor pravidel nebo jinak. IP mediátor ctí přání zúčastněných stran, pokud nejsou 

v rozporu s právními normami. 

Pokud to IP mediátor pokládá za užitečné, může jednotlivé strany vyslechnout odděleně. 

Vysloví-li IP mediátor v průběhu mediace svůj právní názor na záležitost či dílčí právní otázku, 

které přímo či nepřímo souvisí s předmětem sporu, je IP mediátor zároveň povinen strany sporu 

poučit o skutečnosti, že jeho právní názor je z hlediska případného budoucího řešení sporu 

soudní cestou, či v rámci rozhodčího řízení, nezávazný. 

 

3.2. Spravedlnost procesu 

IP mediátor musí vytvářet takové podmínky a vést mediaci takovým způsobem, aby každá ze 

stran sporu měla možnost se procesu mediace aktivně účastnit a podílet se na tvorbě dohody, a 

to v přiměřeně srovnatelném rozsahu. Za obsah dohody jsou odpovědny pouze strany sporu. 

IP mediátor však musí informovat strany a může ukončit mediaci, pokud: 

–   dochází  k  takovému  urovnání  sporu,  které  se  IP mediátorovi zdá být z hlediska okolností 

případu a posuzovací pravomoci IP mediátora nevymahatelné nebo nezákonné, 

–   má IP mediátor za to, že  další  pokračování  mediačního  procesu pravděpodobně nepovede        

k urovnání sporu. 

IP mediátor poučí strany sporu o tom, že mohou být při mediačním setkání doprovázeny svým 

právním zástupcem. V případě, že si některá ze stran sporu přeje přítomnost svého právního 

zástupce (advokáta nebo patentového zástupce) při mediačním setkání, je IP mediátor povinen 

toto přání strany sporu respektovat a tomuto právnímu zástupci účast umožnit. 

 

3.3. Ukončení procesu mediace 

IP mediátor musí přijmout všechna potřebná opatření k tomu, aby jakákoli dohoda byla 

dosažena všemi stranami s vědomým a informovaným souhlasem a aby všechny strany 

podmínkám dohody rozuměly. 

Strany mohou od mediace kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění odstoupit. IP mediátor musí na 

žádost stran a v rámci rozsahu své pravomoci strany informovat o tom, jak mohou formalizovat 

svou dohodu a jaké jsou možnosti učinit dohodu vymahatelnou. 

IP mediátor je oprávněn mediaci ukončit pro narušení nezbytné důvěry, a to zejména, trvají-li 

strany sporu i přes poučení IP mediátorem na takovém vyřešení sporu, které je v rozporu se 

zákonem. 

Je-li to s ohledem na okolnosti případu (možnosti stran, přítomnost právních zástupců) vhodné 

a účelné, IP mediátor doporučí stranám, aby si mediační dohodu sepsaly samy či její sepsání 

svěřily právním zástupcům, či jiné vhodné třetí osobě.  

IP mediátor je oprávněn mediační dohodu stran o vyřešení jejich sporu sepsat sám, a to na 

žádost či se souhlasem všech stran sporu. V takovém případě bude IP mediátor povinen 

postupovat tak, aby mediační dohoda odpovídala vůli a dohodě všech stran sporu vyjádřené 

stranami v závěru mediace a byly nadále respektovány veškeré principy mediace. 
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4. Mlčenlivost 

IP mediátor musí zacházet důvěrně se všemi informacemi, které se objevily v rámci mediace 

nebo v souvislosti s ní, a to včetně skutečnosti, že k mediaci dochází nebo k ní došlo, pokud 

zpřístupnění těchto informací nevyžadují právní předpisy nebo důvody veřejného pořádku. 

Žádné informace poskytnuté IP mediátorovi jednou ze stran jako důvěrné nesmí být bez 

souhlasu poskytnuty ostatním stranám, pokud to nevyžadují právní předpisy.  

Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení procesu mediace, jakož i poté, kdy IP mediátor 

přestane vykonávat činnost IP mediátora v rámci IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.  

Není porušením povinnosti mlčenlivosti ani důvěrnosti informací, pokud IP mediátor poskytne 

IP mediačnímu centru Praha, zapsaný ústav, anonymizovaná data o provedené mediaci, 

předmětu sporného práva a době, po kterou mediace trvala. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Tímto Etickým kodexem IP mediátora nejsou nijak dotčena pravidla etiky advokátů a 

patentových zástupců podle zvláštních předpisů, ani Pravidla (ADR) IP mediačního centra 

Praha, zapsaný ústav. 

Etický kodex IP mediátora a jeho změny schvaluje správní rada centra po vyjádření ředitele 

centra.  

Tento Etický kodex IP mediátora byl schválen správní radou IP mediačního centra Praha, 

zapsaný ústav dne 22. 2. 2021. 

Etický kodex IP mediátora nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2021. 

 


