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Program akce
Hlavní blok
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

9:30 - 9:40

Zahájení konference - úvodní slovo
Petr Koubský - Deník N

9:40 - 10:00

Odpovědnost za obsah internetových stránek?
Andrea Jarolímková - Bird & Bird
Prezentace je zaměřena na problematiku odpovědnosti za obsah internetových stránek a to jak z hlediska "vlastních"
internetových stránek, tak z hlediska poskytovatelů těchto služeb a jejich odpovědnosti za obsah vložený jinými uživateli.
Prezentace by měla nastínit úpravu této problematiky v ČR a nastínit možné problematické body v této oblasti.

10:00 - 10:45

Panelová debata - REALITA, moderuje Petr Koubský
Tomáš Bleša - ANNECA, Přemysl Cenkl - CRIF - Czech Credit Bureau, Michal Feix - Seznam.cz, Andrea Jarolímková - Bird &
Bird, Pavel Krbec - Home Credit International a.s.
Uživatelé digitálních technologií často narážejí na meze autorského práva. Nejde jen o to, co většinu lidí napadne nejdřív,
tedy stahování ﬁlmů a hudby. Na nejisté půdě se pohybují také agregátory zpráv, dokonce i vyhledávače. Majitelé práv se
pochopitelně snaží upevnit své postavení a nepřicházet o výnosy, druhá strana zase argumentuje technickým rozvoje,
změněnou situací a novými obchodními modely. Téma autorských práv se díky pirátským stranám stalo i součástí
politické diskuse. Je otázka, zda je současná situace udržitelná, nebo zda musí dojít ke změnám — a pokud ano, pak k
jakým. O tom budeme hovořit v první části konference, nazvané Realita.

10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

Coﬀee break
Samoregulace v rámci přebírání obsahu na internetu – ﬁkce nebo realita?
Kateřina Hrubešová - Sdružení pro internetový rozvoj v České republice

11:15 - 12:10

Panelová debata - VIZE, moderuje Petr Koubský
Adela Faladova - Ministerstvo kultury ČR, Mikuláš Ferjenčík - Česká pirátská strana, Kateřina Hrubešová - Sdružení pro
internetový rozvoj v České republice, Petr Koubský - Deník N, Aleš Miklík, Patrick Zandl - CZ.NIC
Copyright za deset let nemusí, ale může vypadat úplně jinak než dnes. Je možné, že se zkrátí ochranná lhůta, uvolní se
restrikce nelicencovaných použití a na tomto základě vyrostou nové obchodní modely. Je také možné, že současní držitelé
práv znovu získají kontrolu a prosadí důsledné dodržování zákona, jak ho známe dnes. A konečně je možné, že v oblasti
autorských práv nastane anarchie, kde nikdo neřídí nic. Jsou i další možnosti? Kdo by si co přál, kdo se čeho obává. O tom
budeme hovořit v druhé části konference, nazvané Vize.

12:10 - 12:30

Jak se může autor bránit neoprávněnému užití obsahu
Georg Hodek - shutterstock
Příspěvek prezentuje možnosti, jak mohou fotobanky a autoři kontrolovat neoprávněné užití svých fotograﬁí a bránit mu.
Seznámíme posluchače s technologiemi a procesem vyhledávání a vymáhání neoprávněně užívaného obsahu a
souvisejícími právními aspekty.

12:30 - 13:00

Závěrečný coﬀee break - networking

13:00

Předpokládaný konec konference

