
CHCETE SE PODÍLET NA ZMĚNĚ ZÁKONA?
Evropská komise žádá veřejnost o názory  

k reformě kopírovacího monopolu (copyrightu)

Evropská komise vypsala veřejnou konzultaci, ve které můžete  
vyjádřit svůj názor, a Komise je povinna Váš názor vzít v potaz.  
I Vy se můžete podílet na podobě nového kopírovacího zákona.  
Žádáme Vás tedy o vyplnění této konzultace.

Proč je konzultace důležitá?

Celoevropská reforma kopírovacího monopolu (copyrightu)  
může značným způsobem zjednodušit výměnu informací, podpořit 
vzdělanost a rozvoj kultury, nicméně může řadu věcí také zhoršit! 
Lobbisté, kteří podporují zájmy velkých průmyslových společností, budou mít velký zájem na 
účasti v této diskuzi. Je proto nezbytné, aby byl hlas občanů, kteří vytvářejí i užívají díla, v této 
diskuzi také zastoupen.

Vždyť to ale bude spousta práce!

A právě tady bychom rádi pomohli. Konzultace má celkem 80 otázek, nicméně není nezbytné 
odpovídat na všechny otázky! Rádi bychom proto nabídli základní přehled, jaké otázky se 
vztahují k tomu či onomu tématu. Pokud si nejste jisti, jaká by měla být vaše odpověď, nechejte 
políčka prázdná. Evropská komise se bude zabývat především těmi názory, které pocházejí  
z vlastní hlavy a které představují osobní přístup. Odpovídat můžete i v češtině!

Co mám tedy udělat?

Pokud umíte anglicky, můžete odpovědět na otázky následováním instrukcí na webu  
http://copywrongs.eu/cz/ „Help reform copyright!“. 
Pro ostatní jsme na stránkách http://www.pirati.cz/konzultacecopyright  
připravili kompletní informace a průvodce k vyplnění konzultačního formuláře.

Také Vám připadá doba tzv. ochrany autorských děl  

70 let po smrti autora absurdně dlouhá? 

Chtěli byste tzv. autorský zákon změnit? 

Do 5. BŘEZNA 2014 máte možnost! 
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