
Informace pro úèastníky konference 

Termín: ètvrtek, 3. listopadu 2016 od 10:00 hodin
Místo: Mìstský dùm kultury v Litomìøicích, Na Valech 2028, Litomìøice
Registrace úèastníkù: 9.00–10.00

Program konference

Dopolední blok

10.00–10.05  (Ing. Milan Kostelník, SUAP)
10.05–10.55 Pøednáška è. 1 

 (JUDr. Adéla Faladová, MK ÈR)
11.00–11.50 Pøednáška è. 2 

 (JUDr. Ivan David, advokát specializovaný na oblast autorského práva)
11.50–12.30 Pøestávka na obèerstvení

Odpolední blok

12.30–13.15 Pøednáška è. 3 
(Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., UJEP, MU)

13.15–13.45 Pøednáška è. 4 
(Ing. Milan Kostelník, SUAP)

13.45–15.15 Panelová diskuze uživatelù, kolektivních správcù a odborníkù na 
téma 

Úèastníci diskuse: zástupci SUAP, APK, odborníci na autorská práva 
15.15–15.45 Závìreèné shrnutí konferenèních výstupù a ukonèení konference

Pøihlásit se lze prostøednictvím elektronického formuláøe na webu Sdružení uživatelù autorských práv 
(www.suap.cz) nebo zasláním pøihlášky, kterou lze na tomto webu stáhnout a po vyplnìní elektronicky 
zaslat na info@suap.cz èi poštou na adresu: Sdružení uživatelù autorských práv, z. s., Palackého 138,   
755 01 Vsetín.

Zadané údaje nebudou poskytnuty tøetím stranám a budou výhradnì použity pro úèely pøihlášení se na 
konferenci.

Poèet úèastníkù z jedné spoleènosti není omezen. Je však potøeba pro každou osobu zvláš� vyplnit 
pøihlášku. V pøípadì naplnìní konferenèní kapacity si poøadatel vyhrazuje právo pøihlášku úplnì nebo 
èásteènì zrušit.

Konferenèní poplatky je možno uhradit pøímo na místì nebo pøedem fakturou. Nejsme plátci DPH.

Èlen SUAP 200 Kè na osobu
Ostatní 500 Kè na osobu

V rámci konferenèního poplatku je zahrnuto obèerstvení pro úèastníky konference.
Èlenùm APK bude poskytnuta jednotná sleva na konferenèním poplatku, kterou stanoví pøedstavenstvo 
APK.

Je možno navštívit také jednotlivé pøednášky 1, 2, a 3 se vstupným 200 Kè na osobu a jednu pøednášku. 

Užití autorských práv 
pøi filmových projekcích 
a živém provozování v praxi

Zahájení konference
Novelizace Autorského zákona vroce 2016 

– aktuality a zmìny
Autorské právo pro provozovatele kin

Kolektivní správa autorských práv – mýty a 
realita 

Pøedstavení software SUAP IS a jeho praktické 
použití 

Jak spravovat a nakupovat autorská práva pro kina a pro 
kulturní akce – perspektivy a pøání



Pøihláška na konferenci

Termín ètvrtek, 3. listopadu 2016 od 10.00 hodin
Místo Mìstský dùm kultury v Litomìøicích, Na Valech 2028, Litomìøice
Organizátor Sdružení uživatelù autorských práv, z. s. ve spolupráci s Asociací 

provozovatelù kin, z. s. a za podpory Ministerstva kultury ÈR

Jméno 
Pøíjmení 
Titul 
E-mail 
Název spoleènosti 
Sídlo spoleènosti a adresa 

IÈO (nutné pøi platbì fakturou pøedem): 

Èlen SUAP nebo APK: ANO / NE

Zadané údaje nebudou poskytnuty tøetím stranám a budou výhradnì použity pro úèely pøihlášení se na konferenci.

Poèet úèastníkù z jedné spoleènosti není omezen. Je však potøeba pro každou osobu zvláš� vyplnit pøihlášku.          
V pøípadì naplnìní konferenèní kapacity si poøadatel vyhrazuje právo pøihlášku úplnì nebo èásteènì zrušit.

Konferenèní poplatky je možno uhradit pøímo na místì nebo pøedem fakturou. 
Nejsme plátci DPH.

Èlen SUAP 200 Kè na osobu
Ostatní 500 Kè na osobu

Èlenùm APK bude poskytnuta jednotná sleva na konferenèním poplatku, kterou stanoví pøedstavenstvo APK. 

V rámci konferenèního poplatku je zahrnuto obèerstvení pro úèastníky konference.
Tato pøihláška slouží k pøihlášení se na celou konferenci, na jednotlivé pøednášky není nutno se pøihlašovat.

Pøihlášení prosím proveïte nejpozdìji do 28. 10. 2016.

Pøihlášku zasílejte písemnì elektronickou poštou na adresu info@suap.cz nebo písemnì na adresu: 
Sdružení uživatelù autorských práv, z. s., Palackého 138, 755 01 Vsetín. 

Užití autorských práv pøi filmových projekcích        
a živém provozování v praxi
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