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WORKSHOP

Workshop se zaměří na problematiku uplatňování autorských 
práv spojených se zveřejňováním fotografií uměleckých děl, 
objasní práva a povinnosti sbírkových institucí a nabídne řešení 
konkrétních situací. Závěr workshopu bude věnován i vybraným 
aktuálním problémům fotografie a práva, s nimiž se dnes 
potýkají tvůrci i uživatelé fotografických děl, například otázce 
užití cizího díla v rámci vlastní tvorby.

Workshop pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. v rámci projektu „Josef Sudek 
a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci 
kulturního dědictví (2016 – 2020)“, podpořeného Ministerstvem kultury České Republiky  
v rámci programu NAKI II (č. projektu DG16P02M002).

PROGRAM WORKSHOPU

9:00 – 9:20 
Registrace účastníků

9:20 – 9:30 
Úvodní slovo ředitele ÚDU 
doc. PhDr. Tomášte Wintera, Ph.D.

9:30 – 10:30 
Přednáška JUDr. Františka Vyskočila, Ph.D.,  
specialisty na autorské právo 

10:30 – 11:30
Přednáška MgA. Mgr. Michala Adamovského,  
ředitele neziskové organizace Fair Art

11:30 – 12:00
Pauza s občerstvením

12:00 – 13:00 
Moderovaná diskuse

Vstup na workshop je volný. 
Registrace: sudekproject@udu.cas.cz
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