TISKOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Mezinárodní obchodní komora v ČR společně
vyhlašují soutěž na téma duševní vlastnictví s názvem

Respekt k právům duševního vlastnictví je jedním ze znaků vyspělé společnosti. Výroba,
následná distribuce a prodej padělků a pirátských kopií autorských děl nepůsobí škody jen
majitelům práv duševního vlastnictví, ale ve významném měřítku ohrožuje zdraví,
bezpečnost a majetek obyvatelstva, zaměstnanost, konkurenceschopnost, obchod a
investice do výzkumu, inovace a v neposlední řadě daňové výnosy. Kromě toho přináší i
rizika bezpečnostní – propojení na organizovaný zločin, nezákonnou zaměstnanost a
nezákonné přistěhovalectví.

Cílem soutěže „Respektuji originál“ je zvýšit povědomí žáků (ve věku 11 – 18 let) o
problematice duševního vlastnictví, zábavnou formou vysvětlit, co jsou práva z duševního
vlastnictví, proč je důležité je respektovat a upozorňovat na jejich případné porušování.
Soutěžící tým má za úkol do 30. listopadu 2010 natočit 1 minutové video na téma
Originalita, o vybraných snímcích bude poté ve finále hlasovat veřejnost. Vítězové soutěže
obdrží v lednu 2011 hodnotné věcné ceny, poukaz na pobyt na horách nebo zájezd do
Evropského parlamentu.
Registrace a všechny potřebné informace o soutěži jsou k dispozici na portále
www.respektujioriginal.cz. Průvodcem soutěže je zpěvák a herec Braňo Polák, kampaň a
soutěž podporují další známé osobnosti, jako je například zpěvačka Ewa Farná.

V Praze dne 25. 10. 2010
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Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC) byla založena v roce
1919, sídlí v Paříži. Dnes reprezentuje tisíce společností a asociací z více než 130 zemí.
Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska a názory na
představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, EU, WTO, OECD, u kterých
má ICC poradní status na nejvyšší úrovni.
ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod.
Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu zákonů), jsou používána v každodenním styku
a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu.
ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými hraje důležitou roli provádění rozhodčích
řízení v rámci stálého rozhodčího soudu - Mezinárodní rozhodčí soud ICC. Tento soud je celosvětově
nejvýznamnější rozhodčí institucí.
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