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Otev°ený dopis nakladatel·m

Váºení nakladatelé,

dvacátého £tvrtého b°ezna jsme nav²tívili vámi po°ádaný seminá° o postupu proti �pirátství�
a ze v²eho nejd°íve bychom vám rádi pod¥kovali za otev°ený p°ístup a umoºn¥ní nep°edpojaté
a konstruktivní debaty, která hledala smysluplné východisko a byla prosta ve²kerých myln¥
informovaných £i p°ímo manipulujících tezí.

Pro �PS je podstatné hájit svobodu Internetu a upozor¬ovat na to, ºe nelze vym¥nit základní
lidská práva a výhody technologického pokroku za prosp¥ch zájmových skupin a ochranu
zastaralých obchodních model·. Jakkoliv chápeme Va²e pot°eby, pak v¥zte, ºe není moºné
je °e²it únikem pod ochranná k°ídla státu, cenzury a v²ezahrnujícího dohledu, ale jen a jen
re�exí sou£asného stavu.

Jak uº na seminá°i °ekl Marek Lutonský: �Pirátství nelze zastavit.� Je v²ak pot°eba bojo-
vat proti t¥m nejzkaºen¥j²ím �pirát·m�, kte°í se úmysln¥ snaºí obohatit na úkor autora (a
tím obvykle po²kozují i nakladatele). V internetovém v¥ku je jediný zp·sob, jak se takovým
lidem postavit � umoºnit koupi knihy p°ímo na internetu a nabídnout zákazník·m tentýº
komfort sluºby, který momentáln¥ nacházejí v ilegální online distribuci. Coº je zp·sob ele-
gantní, instantní a nakladatele v ºádném p°ípad¥ nenutí k ústupk·m, naopak mu roz²i°uje
pole p·sobnosti a otevírá mu dal²í moºnosti na novém trhu. Je jasné, ºe se tak nezabrání
ve²kerému zneuºívání, ale �podnikavým duch·m� to rozhodn¥ znesnadní jejich po£ínání a
naru²í jejich sou£asný internetový monopol.

Sledujte pe£liv¥, které postupy ve sv¥t¥ slaví úsp¥ch. Zda metody dinosaur· z minulého
století reprezentované �PU, zaloºené na v²eobecném strachu a exemplárních p°íkladech nebo
metody zaloºené na d·v¥°e, p°izp·sobení se realit¥ a kontinuálním vylep²ování sluºeb pro
zákazníka. Pro inspiraci máte zdroj· dost ze zahrani£í (nap°. Google Library, Amazon Kindle,
Apple iPad a obecn¥ e-Knihy a elektronické £te£ky). Ze zámo°í k nám práv¥ doráºí vlna, která
hrozí smést i Vás, nebudete-li ochotni akceptovat elektronickou realitu dne²ka. Sdílení nelze
zastavit, lze jej jen vyuºít. Tlumo£íme Vám postoj ²iroké ve°ejnosti, Va²ich potenciálních
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klient·, které nazýváte stahova£i, sdíle£i, zlo£inci a zlod¥ji namísto, abyste v nich vid¥li
podnikatelskou p°íleºitost. Set°este ze sebe minulé návyky a p°izp·sobte se informa£nímu
v¥ku, jinak se stanete minulostí, tak jako odborné veletrhy, mnoºství odborných £asopis·,
tak jako mnoho jiných p°ed Vámi. Va²e místo nahradí jiní dodavatelé, dodavatelé se zna£kou
online ready. P°íklad za v²echny, £eským katalogem jiº dávno nejsou Zlaté stránky, ale http:
//www.seznam.cz. P°ejeme Vám, abyste se stali Seznamem a nikoliv Zlatými stránkami.

V¥°íme, ºe na²i výzvu vezmete seriózn¥ a pochopíte naléhavý tón, který jsme s ohledem na
ná² zájem zachovat kniºní trh alespo¬ z £ásti v £eských rukách zvolili.

T¥²íme se na na²e budoucí setkání
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