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Rámcová smlouva o zprostředkování IP mediací 
 
 
Smluvní strany: 
 
Zapsaný ústav  : IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav 

Sídlo : Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8 

IČ : 09894811 

Číslo účtu 

Zastoupený 

e-mail 

: 

: 

: 

440655/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 

JUDr. Davidem Karabcem, ředitelem ústavu 

info@ipmediace.cz  

(dále jen „Centrum”) 

a 

 

Pan/paní :   

Místo podnikání :   

IČ :   

Číslo účtu 

e-mail 

: 

: 

  

(dále jen „IP mediátor“) 

 

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:  

 

r á m c o v o u  s m l o u v u  o  z p r o s t ř e d k o v á n í  I P  m e d i a c í  

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Centra jako zprostředkovatele obstarat IP mediátorovi 

jako zájemci příležitost uzavřít s třetími osobami smlouvy o provedení mediace v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví, a to podle pravidel (ADR) Centra, které jsou přílohou č. 1 této 

smlouvy (dále jen „Pravidla ADR“¨) a závazek IP mediátora zaplatit Centru za to úplatu 

(provizi). 

 

2. Centrum 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, přičemž je provozovatelem webové stránky 

www.ipmediace.cz (dále jen „Portál“). 
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3. IP mediátor je fyzická osoba uvedená na seznamu mediátorů Centra, která je odborně 

kvalifikována vést specializované spory z duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, 

podle Pravidel ADR. 

 

4. Smlouvou o provedení mediace podle odst. 1 se rozumí písemná smlouva uzavřená mezi 

stranami a nejméně jedním IP mediátorem o provedení mediace za účelem vyřešení sporu 

mezi stranami dohodou (dále jen „Smlouva o provedení mediace“). Stranami se rozumí 

fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na sporu. 

 

 

II. 

Zprostředkované smlouvy 

 

1. Závazek Centra obstarat IP mediátorovi podle této smlouvy příležitost uzavřít s třetími 

osobami Smlouvy o provedení mediace, spočívá zejména v provozování a údržbě Portálu, 

který umožňuje stranám sporu činit návrhy na první setkání s mediátorem a uzavřít Smlouvy 

o provedení mediace podle Pravidel ADR, jakož i v další zprostředkovatelské činnosti s tím 

související. 

 

2. Podmínky uzavření Smlouvy o provedení mediace mezi stranami sporu a IP mediátorem 

prostřednictvím Portálu vyplývají z Pravidel ADR, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jako obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

3. V případě, že z povahy této smlouvy vyplyne rozumná potřeba pozdější změny Pravidel ADR, 

může Centrum tato pravidla v přiměřeném rozsahu změnit. Centrum o takové změně 

vyrozumí IP mediátora e-mailem nejméně 15 dnů předem, přičemž IP mediátor má právo tyto 

změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době uvedené v čl. 

V. této smlouvy.  

 

 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Centrum se zavazuje sdělovat IP mediátorovi bez zbytečného odkladu všechny informace 

důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávaných Smluv o provedení IP 

mediace. 

 

2. IP mediátor se zavazuje bez zbytečného odkladu sdělovat Centru všechny skutečnosti, jež pro 

něj mají rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávaných smluv, jakož i anonymizovaná 

data o prvním setkání s IP mediátorem, o provedené mediaci, předmětu sporného práva a 

době, po kterou mediace trvala, a o odměně stanovené v závislosti na výsledku mediace pro 

výpočet provize Centra. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti informací IP 

mediátora. 

 

3. Centrum se zavazuje pro potřebu IP mediátora uschovat doklady, jež nabylo v souvislosti se 

zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po kterou mohou být tyto doklady významné pro 

ochranu zájmů IP mediátora. 

 

4. Centrum neručí za splnění závazků vyplývajících ze zprostředkovávaných Smluv o provedení 

IP mediace ani z uzavřených mediačních dohod mezi stranami sporu.  
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5. IP mediátor je povinen dodržovat Etický kodex IP mediátora, který tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. Zejména je povinen zachovávat vysoký standard poskytovaných služeb a etiky 

mediátora, přičemž je povinen si neustále doplňovat své vzdělání v oblasti duševního 

vlastnictví a procvičovat si dovednosti v oblasti mediace.  

 

6. IP mediátor je povinen hradit Centru provizi způsobem a ve výši uvedené v čl. IV. této 

smlouvy. Náklady spojené se zprostředkováním podle této smlouvy nese Centrum. 

 

7. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

podmínek smlouvy. Podstatným porušením podmínek této smlouvy se rozumí zejména 

porušení Pravidel ADR, Etického kodexu IP mediátora a prodlení s plněním povinností IP 

mediátora podle článku IV. odst. 3 této smlouvy o více než 30 dnů. 

 

 

IV. 

Provize a způsob její úhrady 

 

1. Centru vzniká nárok na provizi již za první setkání s IP mediátorem, a dále z každé hodiny 

provedené mediace a z odměny IP mediátora stanovené v závislosti na výsledku mediace, je-

li uzavřena Smlouva o provedení mediace.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na výši provize stanovené takto. 

a) 500,- Kč za první setkání s IP mediátorem, a 

b) 1.000,- Kč za každou jednu hodinu provedené mediace, a  

c) 10% z odměny IP mediátora stanovené v závislosti na výsledku mediace. 

 

3. Platba provize se bude uskutečňovat vždy bezhotovostně na základě faktury vystavené 

Centrem se lhůtou splatnosti 14 dní od jejího doručení IP mediátorovi. Součástí faktury – 

daňového dokladu bude vždy rozpis poskytnutých mediačních služeb obsahující 

anonymizovaná data o prvním setkání s IP mediátorem, o provedené mediaci, předmětu 

sporného práva a době, po kterou mediace trvala, jakož i o odměně stanovené v závislosti na 

výsledku mediace. Tyto informace je IP mediátor povinen zaslat Centru do 3 dnů od prvního 

setkání s mediátorem nebo do 3 dnů od provedení mediace či vyplacení odměny IP mediátora 

stanovené v závislosti na výsledku mediace. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na elektronickém zasílání podkladů k fakturaci a faktur (daňových 

dokladů) na e-mailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.  

 

5. Vzniku práva Centra na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy o 

zprostředkování je s třetí osobou uzavřena Smlouva o provedení IP mediace, popřípadě 

splněna smlouva (poskytnuto plnění), na kterou se vztahovala zprostředkovatelská činnost 

Centra podle této smlouvy. 

 

 

V. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

2. Smluvní strany mohou písemně odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této 
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smlouvě. Odstoupení je účinné okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně, 

případně okamžikem, kdy se dostala do dispoziční sféry druhé smluvní strany, nedošlo-li 

k jejímu doručení. 

 

3. Obě smluvní strany mohou vypovědět tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání 

důvodu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Smlouva zaniká uplynutím 

výpovědní doby, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně, 

případně okamžikem, kdy se dostala do dispoziční sféry druhé smluvní strany, nedošlo-li 

k jejímu doručení. 

 

 

VI. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními § 2445 a násl. o zprostředkování.  

 

2. Sporné záležitosti vzniklé z této smlouvy budou obě smluvní strany přednostně řešit sami 

vzájemnou dohodou, případně za účasti kvalifikovaného mediátora. Nebude-li dosaženo 

dohody, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u 

Obvodního soudu pro Prahu 8, je-li k jejich řešení příslušný okresní soud, nebo u Městského 

soudu v Praze, je-li k jejich řešení příslušný krajský soud. 

 

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného a číslovaného dodatku 

k této smlouvě. 

 

4. Centrum se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy IP 

mediátorem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními 

předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů. Podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 3 této smlouvy. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

6. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

 

Přílohy: 

1. Pravidla (ADR) IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav 

2. Etický kodex IP mediátora 

3. Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR 

 

 

V Praze dne  ……… 2021 
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Centrum:                                                                                IP mediátor: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….                        ………………………………….. 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav                                     pan/paní 

            JUDr. David Karabec, MPA 

                            ředitel 

 


