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Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Výpis
z rejstříku ústavů, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl U, vložka 935
Datum vzniku a zápisu:
8. února 2021
Spisová značka:
U 935 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Sídlo:
Na stráži 1306/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Identifikační číslo:
098 94 811
Právní forma:
Ústav
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:
- zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního
tajemství, jakož i nekalé
soutěže;
- zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o alternativním řešení sporů (ADR), zejména formou
mediací;
- zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany
duševního vlastnictví;
- zprostředkovávat mediátorům odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví;
- shromažďovat znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské
patentové organizace (EPO),
Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV);
- školit mediátory pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV;
- poskytovat platformu pro výměnu zkušeností při mediátorské činnosti v oblasti ochrany duševního
vlastnictví ve spolupráci s Komorou
patentových zástupců České republiky, Českou advokátní komorou a dalšími profesními, zájmovými a
neziskovými organizacemi;
- provádět výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti
alternativního řešení sporů (ADR) a
ochrany duševního vlastnictví;
- organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví
prostřednictvím proškolených mediátorů.
Statutární orgán - ředitel:
ředitel:
JUDr. DAVID KARABEC, MPA, dat. nar. 6. října 1964
Na spojce 610/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 8. února 2021
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Ředitel je statutárním orgánem ústavu, který jedná navenek jménem ústavu ve všech věcech. Ředitel jedná
za ústav samostatně, přičemž podepisování za ústav se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu
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ústavu připojí ředitel svůj podpis.
Správní rada:
Předsedkyně správní rady:
Ing. MARTINA KOTYKOVÁ, Ph.D., dat. nar. 18. května 1971
Zemědělská 1577/12, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 8. února 2021
Den vzniku členství: 8. února 2021
člen správní rady:
JUDr. JIŘÍ JIRSA, MEPP, Ph.D., dat. nar. 31. srpna 1979
Fastrova 2460/7, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku členství: 8. února 2021
člen správní rady:
EVA SVOBODOVÁ, MBA, dat. nar. 24. října 1969
Paculova 1110/2, Černý Most, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 8. února 2021
Počet členů:
3
Zakladatel:
JUDr. David KARABEC, s.r.o., IČ: 060 78 052
Na spojce 610/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Výše vkladu:
1 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 21.2.2021 19:01
Údaje platné ke dni 21.2.2021 03:37
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