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Úvodní slovo
„Ústav prosazuje

Posláním našeho ústavu je provozování společensky užitečné činnosti v oblasti

provádění IP
mediací ve
sporech s prvkem
duševního
vlastnictví s cílem,
aby se tento
alternativní způsob
řešení sporů
(ADR) v oblasti
ochrany duševního
vlastnictví stal
běžným a
vyhledávaným
způsobem řešení
konfliktů mezi
stranami.“

ochrany duševního vlastnictví a alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti,
jakož i vzdělávací, publikační a výzkumná činnost s tím související. IP mediační
centrum Praha zajišťuje také vysoce kvalitní proškolení a vede seznam
kvalifikovaných IP mediátorů, připravených vést náročné spory v oblasti duševního
vlastnictví, zejména v oblasti průmyslových práv. Ústav je schopen ve spolupráci s
Českou advokátní komorou, Komorou patentových zástupců, ÚPV, WIPO, EUIPO a
dalšími odborníky na mediace připravit kvalifikované IP mediátory pro tuto oblast.
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav (Ústav) se od svého založení dne 30.
11. 2020 úspěšně etabloval v roce 2021 ve všech oblastech své hlavní činnosti.

A. Poznatky o ochraně IP
Ústav úspěšně zprostředkovával malým a středním podnikům, jakož i vysokým
školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z
řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, knowhow a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního
řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracoval přitom s malými a
středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, které se na činnosti
Ústavu podílejí.

B. Znalostní podpora
Ústav se systematicky zaměřoval na získávání informací a podpory od WIPO,
EUIPO, ÚPV v oblasti ochrany duševního vlastnictví a mediací. Ústav přitom úzce
spolupracoval také s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) při vyhledávání
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možností, jak využívání ADR metod začlenit do procesů týkajících se ochrany
duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v řízeních před ÚPV, tak v
řízeních následných. ÚPV přitom podporoval zřizování externích ADR služeb na
národní úrovni, zvyšování povědomí o službách ADR mezi uživateli systému
ochrany duševního vlastnictví a posiloval aktivní spolupráci s dalšími partnery na
mezinárodní, regionální a národní úrovni.

C. Přednášková a publikační činnost
Ústav zajišťoval a zprostředkovával přednáškovou činnost v oblasti alternativního
řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem
průmyslového vlastnictví, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou
organizací duševního vlastnictví a dalšími organizacemi. Pokud jde o publikační
činnost, Ústav publikoval celou řadu popularizačních článků, zejména na stránkách
Prosperity, jako svého hlavního mediálního partnera a v dalších médiích. Zájemcům
o informace Ústav pravidelně předával informace také ze svých webových stránek a
specializovaných informačních portálů, se kterými spolupracuje, jako jsou
www.vedavyzkum.cz a www.iprosperita.cz a www.iprosperita.cz.

D. Služby mediátorům
Ústav zprostředkovával zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti
ochrany duševního vlastnictví a školil je pro oblast duševního vlastnictví ve
spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV. Ústav začal organizačně a
technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví
prostřednictvím proškolených mediátorů podle pravidel (ADR) IP mediačního centra
Praha, a to vytvořením seznamu IP mediátorů a expertů a zveřejněním tohoto
seznamu na webových stránkách Ústavu.
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Za tímto účelem Ústav ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Komorou
patentových zástupců České republiky proškolil první skupinu čtyřiceti advokátůmediátorů a patentových zástupců.
Ve spolupráci s Českou asociací franchisingu proběhl také úspěšný dvoudenní kurz
franchisingu pro mediátory. Kurzu se účastnili advokáti-mediátoři, patentoví zástupci
a zástupci franchisingových konceptů. Byla navázána úzká spolupráce se správní
radou České asociace franchisingu, která podporuje prosadit mediace do
standardní nabídky pro své členy.
Ústav, prostřednictvím specializovaného 60hodinového Kurzu mediace pro
patentové zástupce, připravil na rok 2022 příležitost pro IP specialisty k zápisu do
seznamu IP mediátorů vedeného Ústavem a ke zkouškám zapsaných mediátorů
podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Plány ústavu na rok 2022
Dlouhodobým cílem Ústavu je podporovat ochranu duševního vlastnictví mezi
malými a středními podniky, na univerzitách, vysokých školách a ve veřejných
výzkumných organizacích, a to ve fázi výzkumu, vývoje a inovací, jakož i při
transferu poznatků a technologií do aplikační sféry, a cíleně podporovat řešení
sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR metod, zejména formou
mediací. Rozhodující úlohu v tomto procesu má spolupráce Ústavu s ÚPV, WIPO,
EUIPO, AMSP ČR a dalšími organizacemi a odborníky v oblasti duševního
vlastnictví a mediací. Ústav chce být lídrem tohoto procesu a udávat mu za podpory
těchto organizací na území ČR tempo. Ústav hodlá soustřeďovat odborníky na
nejvyšší možné úrovni kvalifikace pro oblast ochrany duševního vlastnictví a
mediace v této oblasti.
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Ústav usiluje o to, aby jeho jednání bylo vždy společensky užitečné, odpovědné a
etické. Ústav za tím účelem vytváří skvělý a kompetentní tým spolupracovníků, IP
mediátorů a síť podporovatelů ze strany státních i nestátní institucí, České
advokátní komory, Komory patentových zástupců a dalších organizací. Ústav
aktivně bude i nadále zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o ochraně
duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže,
poznatky o alternativním řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Bude
provádět i výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými
organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního
vlastnictví.
Ústav bude i nadále systematicky 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). Bude také zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti
alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví a
zprostředkovávat mediátorům a dalším zájemcům odborné znalosti a školení v
oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Ústav bude dále rozvíjet na svých webových stránkách www.ipmediace.cz
specializovaný portál, který již nyní umožňuje stranám sporu vyhledat vhodného IP
mediátora uvedeného na seznamu Ústavu a požádat jej o provedení IP mediace.
Ústav organizačně a technicky zabezpečuje provoz tohoto portálu a aktivně
vyhledává příležitosti pro IP mediátory k uzavření smlouvy o provedení mediace.
Ústav se bude v roce 2022 aktivně podílet na akcích pořádaných EUIPO a WIPO k
proškolení IP mediátorů a prosazování mediací v oblasti ochrany duševního
vlastnictví. Ústav se bude ve spolupráci s ÚPV také podílet na legislativním procesu
podporujícím zavedení mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví v rámci
České republiky.
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Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců České republiky, Českou advokátní
komorou a dalšími profesními, zájmovými a neziskovými organizacemi bude Ústav i
nadále prosazovat provádění IP mediací ve sporech s prvkem duševního vlastnictví
tak, aby se tento alternativní způsob řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany
duševního vlastnictví stal běžným a vyhledávaným způsobem řešení konfliktů mezi
stranami.
V Praze dne 10. června 2022

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.
ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav
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Služby mediátorům
Spolupráce s mediátory
Ústav zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti
ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci
zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV a organizačně a technicky podporuje
provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím
proškolených mediátorů.
Za tím účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou
patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Školí zapsané mediátory i
zájemce o tuto činnost. Ústav vede seznam IP mediátorů a připravuje IP specialisty
ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Zápis do seznamu IP mediátorů
Po splnění podmínek uvedených v Pravidel ADR IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav (Pravidlo 12) má každý zájemce možnost být zapsán na seznam IP
mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.
Výhodou zápisu za seznam IP mediátorů je přístup k mediačním kauzám
poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, ke školením v oblasti
průmyslového

vlastnictví

organizovaným

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.
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Základní dokumenty IP mediátora:
Rámcová smlouva o zprostředkování IP mediací
Pravidla ADR IP mediačního centra Praha
Etický kodex IP mediátora
Vzorová smlouva o provedení IP mediace
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Přednášky a publikace
Přednášková činnost
Ústav zajišťuje přednáškovou činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a
ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví,
Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou organizací duševního
vlastnictví a dalšími organizacemi.
• https://upv.gov.cz/vzdelavani/kurzy-a-seminare/nabidka-a-programy
• https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/learning
• https://www.ipmediace.cz/aktuality

Publikační činnost
Ústav rovněž zajišťuje publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR)
a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s předními odborníky z praxe.
• KARABEC David - Průmyslová práva a licence, 2. vydání. Praha: Vysoká škola

finanční a správní, 2019
• VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 2019 -

konferenční sborník, 26. 9. 2019 – Praha
• https://www.iprosperita.cz
• https://vedavyzkum.cz
• https://www.karabec.cz/publikacni-vzdelavaci-cinnost
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Znalostní podpora
Spolupráce s WIPO
WIPO Center je neutrálním mezinárodním a neziskovým poskytovatelem řešení
sporů se specializací na obchodní spory týkající se IP a technologií. Centrum WIPO
aktivně pomáhá stranám předložit spory postupům WIPO ADR; pomáhá při výběru
specializovaného mediátora, rozhodce (arbitrů) nebo odborníka z databáze WIPO
Center či jinak a při stanovení poplatků neutrálního subjektu; spravuje komunikaci a
finance případu.
Aby pomohlo časově a nákladově efektivní správě postupů podle svých pravidel,
centrum WIPO bezplatně poskytuje zúčastněným stranám řadu možností správy
případů online, včetně online dokladu a online nástrojů pro jednání a slyšení.
Centrum WIPO rovněž zpřístupňuje kontrolní seznam WIPO pro online vedení
mediačních a arbitrážních řízení.
• Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR
• About the WIPO Center
• IP ADR Advantages
• WIPO ADR Options
• WIPO Model ADR Clauses
• WIPO Online Case Administration Tools
• WIPO Checklist for the Online Conduct of Mediation and Arbitration Proceedings
V listopadu 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Světovou
organizací duševního vlastnictví a Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti řešení
sporů o duševní vlastnictví alternativními metodami.
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Spolupráce s EUIPO
IP mediační centrum Praha systematicky shromažďuje znalostní podporu nejen od
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), ale i od Evropské patentové
organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu
průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení
sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací. Za tím účelem úzce spolupracuje
se všemi těmito organizacemi a konzultuje s nimi možnosti a způsoby efektivního
využití alternativního řešení sporů v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.
Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) poskytuje IP mediačnímu
centru Praha znalostní podporu zejména v oblasti školení mediátorů a pomoci při
tvorbě pravidel pro činnost ústavu a provádění mediací v oblasti IP v České
republice.
• https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/mediation

Spolupráce s ÚPV
ÚPV aktivně vyhledává možnosti, jak využívání ADR metod začlenit do procesů
týkajících se ochrany duševního (a zejména průmyslového) vlastnictví, a to jak v
řízeních před ÚPV, tak v řízeních následných. Díky spolupráci se Světovou
organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Úřadem Evropské unie pro duševní
vlastnictví (EUIPO) má ÚPV možnost využít jejich znalostní podporu a poskytnout
odbornou platformu pro specializované mediátory v České republice.
ÚPV podporuje zřizování ADR služeb na národní úrovni, zvyšování povědomí o
službách ADR mezi uživateli systému ochrany duševního vlastnictví a posiluje
spolupráci s dalšími partnery na mezinárodní, regionální a národní úrovni.
Cílem je napomoci v oblasti duševního vlastnictví urovnávání vysoce odborných
neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení
předmětů duševního vlastnictví, zejména ve věcech vynálezů, průmyslových vzorů,
užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, výrobních a provozních zkušeností (know-

Str. 11
how), nekalé soutěže, ochranných známek, označení původu zboží, programů pro
počítače a ostatních předmětů autorsko-právní ochrany a práv příbuzných.
• https://upv.gov.cz/
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Poznatky o ochraně IP
Aktivity našeho ústavu
Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám,
univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad
vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how
a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení
sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracuje přitom s malými a středními
podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, kteří se na činnosti ústavu
podílejí, např. formou dne otevřených dveří, účastí na veletrzích či osobními
konzultacemi.

Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce s Asociací malých a středních podniků:
• https://amsp.cz/category/projekty/

Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví:
• https://upv.gov.cz/

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu:
• https://vedavyzkum.cz/

European IPR Helpdesk
Evropský helpdesk pro otázky práv k duševnímu vlastnictví:
• https://iprhelpdesk.eu
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Naši IP mediátoři
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________
„Dovolte mi vyjádřit radost a uspokojení ze založení IP mediačního centra Praha,
zapsaného ústavu, které ve spolupráci s Českou advokátní komorou - sekcí ADR a
Úřadem průmyslového vlastnictví proškolilo první IP mediátory, kteří jsou nyní
odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví,
zejména průmyslových práv.“
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.
Advokát a zapsaný mediátor
Vedoucí sekce ADR České advokátní komory
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Naši experti

Také v oblasti franchisingového podnikání se podílíme na urovnávání vysoce
odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového
konceptu a školíme IP mediátory pro tuto oblast.
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav je řádným členem České asociace
franchisingu.
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Fotodokumentace z našich kurzů
60hodinový kurz mediace pro patentové zástupce

Z výcviku mediace pro patentové zástupce
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Z předávání certifikátů o absolvování kurzu mediace

Naši absolventi kurzu mediace pro patentové zástupce
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Poděkování partnerům
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Ochrana životního prostředí
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav svojí činností aktivně
přispívá k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy.
•

Zbytečně neplýtvá elektrickou energií a v maximální možné míře
spolupracuje s ostatními online.

•

Sdílí dokumenty pomocí cloudového úložiště a účastní se převážně
videokonferencí namísto cestování.

•

Aktivně snižuje množství vytvářeného odpadu a emisí.

•

Upouští aktivně od tištěných dokumentů všude, kde je to možné.

•

Povzbuzuje ostatní, aby pracovali na svých digitálních dovednostech na
pracovišti.

•

Podporuje ve svém každodenním provozu snížení množství odpadu a jeho
recyklaci.

•

Soustřeďuje se při snižování množství odpadu na papír, elektronická
zařízení, obaly a vodu.
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Účetní závěrka za rok 2021
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Příloha k účetní závěrce
I. Popis účetní jednotky
Název: IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Sídlo: Na Stráži 1306/5, PSČ 180 00, Praha
Právní forma: zapsaný ústav
IČ: 09894811
Předmět podnikání: Výroba, obchod a sl. neuvedené v př. č. 1-3 ŽZ
Den vzniku účetní jednotky: 8.2.2021
Zdaňovací období: od 1.1.2021 do 31.12.2021
Rozvahový den: 31.12.2021
Okamžik sestavení účetní závěrky: 16.3.2022
Statutární orgán:
Ředitel: JUDr. David Karabec, MPA, nar. 6.10.1964
Správní rada:
Předsedkyně: Ing. Martina Kotyková, PhD., nar. 18.5.1971
Člen: JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, PhD., nar. 31.8.1979
Člen: Eva Svobodová, MBA, nar. 24.10.1969
Zakladatel: JUDR. David KARABEC, s.r.o., IČO: 060 78 052
Výše vkladu: Kč 1 000,00
Kategorie účetní jednotky: Mikro účetní jednotka
Poslání účetní jednotky
Posláním ústavu je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví. Vykonávat
činnosti podporující alternativní řešení sporů zejména formou mediací, ale také
vzdělávací, publikační a výzkumné činnosti související s touto oblastí.
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Hlavní činnost ústavu:
a) zprostředkovávat poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a
obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže;
b) zprostředkovávat odborné veřejnosti poznatky o alternativním řešení sporů,
zejména formou mediací;
c) zajišťovat přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů
a ochrany duševního vlastnictví;
d) zprostředkovávat mediátorům odborné znalosti v oblasti ochrany duševního
vlastnictví;
e) shromažďovat znalostní podporu zejména od WIPO, EPO EUIPO a ÚPV;
f) školit mediátory pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci s WIPO, EPO,
EUIPO a ÚPV;
g) poskytovat platformu pro výměnu zkušeností při mediátorské činnosti v oblasti
ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Komorou patentových zástupců
ČR, Českou advokátní komorou a dalšími profesními, zájmovými a neziskovými
organizacemi;
h) provádět výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými
organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů a ochrany duševního
vlastnictví;
i) organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany
duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.
Vedlejší činnost ústavu:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1–3 živnostenského zákona.

II. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
Účetní jednotka účtuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění,
dle prováděcí vyhlášky pro NNO č. 504/2002, Sb. a Českých účetních standardů.
1. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje, pokud je pořizovací hodnota
tohoto majetku vyšší jak Kč 80 000,00 a doba použitelnosti delší jak 1 rok. Účtuje o

Str. 24
něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze. Dlouhodobý
nehmotný majetek účetní jednotka eviduje, pokud je jeho hodnota vyšší jak Kč 60
000,00 a doba použitelnosti je delší jak 1 rok.
2. Zásoby
Účetní jednotka o zásobách účtuje způsobem B.
3. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka
netvořila opravné položky.
4. Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu
platném ke dni jejich vzniku dle kurzu vyhlášeného ČNB.
5. Časové rozlišení
Účetní jednotka účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů
příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. ÚJ
nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou
nevýznamné, tj. do výše Kč 5 000,00.
6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu sk. 901 – Vlastní jmění ÚJ účtuje o zdrojích pořízení
bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích
nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet
skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně s účtováním odpisů.
7. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze
zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, apod. O těchto
prostředích ÚJ účtuje ke dni přijetí ve prospěch fondu 911 – Fondy a na vrub
účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději k
rozvahovému dni. ÚJ účtuje o použití dotace z fondu podvojným zápisem na vrub
fondu a ve prospěch účtu 691 – Přijaté dotace. Vykazovaný stav fondu odpovídá
výši doposud neutracených dotací.
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8. Daň z příjmů
Účetní jednotka je veřejně prospěšný poplatník v souladu s §17a zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů.

III. Doplňující údaje k výkazům
a. Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.
b. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Účetní jednotka neeviduje dluhy tohoto charakteru.
c. Dlouhodobé závazky
Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé závazky.
d. Majetek neuvedený v rozvaze
Účetní jednotka neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.
e. Závazky nevykázané v rozvaze
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze.
1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a osobní náklady
V roce 2021 účetní jednotka uzavřela pouze jednu dohodu o provedení práce.
Celkové osobní náklady byly ve výši Kč 24 tis.
2. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Účetní jednotka neuzavřela žádné takové obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy.
3. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných
orgánů
Účetní jednotka neposkytla žádné zálohy, závdavky ani úvěry.
4. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Účetní jednotka neobdržela žádné dary.
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5. Výsledek hospodaření a informace k dani z příjmů
a. Hospodářský výsledek a způsob zjištění základu daně z příjmů
V roce 2021 účetní jednotka vykazuje hospodářský výsledek ve výši Kč
43 973,00. Základ daně z příjmů před snížením základu daně dle §20 odst.7 ZDP
ve výši 56 760,00 Kč byl zjištěn v souladu s §18a odst.5 ZDP. Základ daně byl
zaokrouhlen a snížen na Kč 0,00 uplatněním snížení základu daně v souladu s §20
odst. 7 ZDP ve výši Kč 56 760,00.
b. Použité daňové úlevy
Účetní jednotka nepoužila daňové úlevy.
c. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových
úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích
Účetní jednotka nemá daňové úlevy z předcházejícího období.
6. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty u kterých je uvedení
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace
Účetní jednotka byla založena na počátku roku 2021. Náklady a výnosy spojené
s činností této účetní jednotky se začaly promítat až v druhé polovině účetního
období.

Sestaveno dne: 16.3.2022
Sestavila: J. Vosyková, účetní
Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena správní radou dne 5. dubna 2022
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Správní rada
Správní rada IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav je složená z odborníků,
kteří zejména dbají na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné
hospodaření s jeho majetkem. Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a
mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. Rozhoduje o zahájení provozu
obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího
předmětu. Správní rada má tři členy, přičemž funkční období člena správní rady je
pětileté.
V roce 2021 nedošlo k žádným změnám zakladatelského právního jednání nebo
změnách členství v orgánech ústavu. Ústav nemá žádnou pobočku nebo jinou část
obchodního závodu v zahraničí.

Tato výroční zpráva za rok 2021 byla schválena správní radou dne 22. 06. 2022

Ing. Martina Kotyková,
Ph.D.
Předsedkyně správní rady
+420 721 580 097

JUDr. Jiří Jirsa, MEPP,
Ph.D.
Člen správní rady
+420 605 145 772
jiri@jirsa.net

Eva Svobodová,
MBA
Členka správní rady
+420 733 722 512
svobodova@amsp.cz
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Informace o našem ústavu
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
IČ: 09894811
Na Stráži 1306/5,180 00 Praha 8
Tel.: +420 283 843 130
Mobil: +420 602 331 905
Email: info@ipmediace.cz
ID datové schránky: j5f4m96
Číslo účtu: 440655/5500, Raiffeisenbank, a.s.

Naše logo vyjadřuje spolupráci, tvořivost a sbližování sporných stran (dvou a více) vedoucí ke
společnému cíli, kterým je dohoda. Mezi stranami stojí mediátor (modré pole), který pomáhá
stranám nalézat řešení jejich sporu. Současně naše logo vyzařuje energii a šíření myšlenek
do všech světových stran a otevřenost novým myšlenkám.

