
 

 

                  

KURZ FRANCHISINGU  
PRO IP MEDIÁTORY 
Mediace je rychlé a efektivní řešení sporů také v oblasti 
franchisingového podnikání  

Zveme Vás na dvoudenní kurz franchisingu, který se 
uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze. 
 

 

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. 
Posláním 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 asociací franchisingu, 
ÚPV a dalšími odborníky na mediace 
připravit kvalifikované mediátory také pro 
oblast franchisingového podnikání. 

 
 

  
 
JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. 
Ředitel IP mediačního centra Praha, 
zapsaný ústav 
 
TELEFON: +420 602 331 905 

WEBOVÉ STRÁNKY: www.ipmediace.cz 

E-MAIL: info@ipmediace.cz 

 

PROGRAM  

 

14.9.2021 Ing. Jiří 
Krajča 

Franchising a jeho výhody pro malé a 
střední podniky – úvod do 
problematiky, představení vybraných 
franchisingových systémů 

14.09.2021 
  

RNDr. Jiří 
Lošťák, 
Ph.D. 

Franchising jako úspěšná prodejní a 
distribuční metoda podnikání v České 
republice a zahraničí – podrobný 
výklad, konkrétní příklady z praxe  

15.09.2021 
  

RNDr. Jiří 
Lošťák, 
Ph.D. 

Spory vznikající při franchisingovém 
podnikání – příklady z praxe 
konkrétních franchisingových systémů  
(účast hostů zajištěna)  

15.09.2021 
  

JUDr. David 
Karabec, 
MPA, LL.M. 

Praktické příklady využití mediací v 
oblasti franchisingového podnikání 
podle pravidel ADR IP mediačního 
centra Praha, zapsaný ústav  

 

LEKTORSKÝ TÝM  

Ing. Jiří Krajča, Česká asociace franchisingu, Project Manager  

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D. vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP 
Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 
1989 doktorát (RNDr.). Je absolventem Českého institutu pro marketing 
(CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham 
Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB 
- TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Od 
roku 2020 je na částečný úvazek zaměstnán jako odborný asistent na 
VŠB - TU Ostrava (Ekonomická fakulta). Franchisingu se věnuje od roku 
1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V 
témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je 
dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti 
poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu 
ŠKOLA FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF Cenou za podporu a 
rozvoj franchisingu. Kancelář pracuje na významných franchisingových 
projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů 
do ČR a působí v oblasti prezentací na seminářích, konferencích a 
veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i 
laickou veřejností. 

 

https://www.ipmediace.cz/
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              PARTNEŘI  

IP mediačního centra Praha, 
            zapsaný ústav 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. - Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988, kde také získal v roce 1989 
doktorský titul v oboru právo. Od počátku roku 1990 se podílel na 
poradenství začínajícím podnikatelům a v roce 1993 se stal komerčním 
právníkem. Od roku 1996 působí jako advokát. Ve své odborné 
advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a 
autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, 
nekalé soutěži a franchisingu, jakož i procesnímu zastupování klientů v 
těchto oblastech práva. V roce 1999 absolvoval Institut průmyslově 
právní výchovy ÚPV, v roce 2019 dokončil dvouleté specializační 
studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací (MPA VVI) a v roce 2021 úspěšně ukončil postgraduální studium 
(LL.M.) alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, 
arbitráž) se zaměřením na ochranu duševního vlastnictví. V roce 2017 
založil specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací 
společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na 
prosazování ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, 
obchodního tajemství, licencí a franchisingu. Společnost provozuje 
vlastní Školící a mediační centrum ochrany duševního vlastnictví a je 
zakladatelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. 
 

CENA KURZU A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI: 

Cena kurzu je stanovena na částku 14.900,- Kč + DPH za jednoho 
účastníka. Přihlášky posílejte e-mailem na adresu info@ipmediace.cz, 
kde Vám registraci na kurz obratem potvrdíme. Přihlášky podávejte 
nejpozději do 7. září 2021. Cena kurzu je splatná na základě faktury 
vystavené po podání přihlášky. Školení pro nás zajišťuje Franchise and 
Retail Academy s.r.o., IČ: 46348832, se sídlem Lhotská 2202, Praha 9 
PSČ: 193 00, bankovní spojení: KB, číslo účtu: 297644-201/0100.  
 
Kurz bude v případě příznivé epidemiologické situace probíhat 
prezenčně na adrese Těšnov 1163/5, 110 00 Nové Město, vždy od 
9,00hod do 15,00hod. Účastníci kurzu obdrží certifikát, který bude IP 
mediátory zapsané do seznamu IP mediačního centra Praha, zapsaný 
ústav opravňovat k uvedení jejich specializace jako mediátorů pro 
oblast franchisingového podnikáni.  
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