Tisková zpráva
SEBRE investuje do ochrany autorských práv v podobě nové technologie MYTITLE
Praha, říjen 2018: Společnost SEBRE investuje do nové technologie, která má za cíl
ochránit autorství díla proti jeho zneužití. Na základě nové technologie MYTITLE
mohou být soubory uložené v digitální podobě na soukromém úložišti, kde je MYTITLE
zašifruje a tuto informaci uloží jako digitální záznam ve formě hash kódu na
blockchain, přičemž poskytne uživateli certifikát se všemi klíčovými údaji.

Služba MYTITLE slouží jako jakýsi trezor určený všem kreativcům, kteří chtějí mít
d o h l e d a t e l n ý d ů k a z o v l a s t n i c t v í s v é h o d í l a . T e n t o t r e z o r je možné využít pro samotné
uložení dat jako prevenci proti jakkoliv způsobené ztrátě. Uložením datového souboru v MYTITLE,
získá uživatel certifikát o vlastnictví dokumentu, který obsahuje jméno, informace o uložení
souboru a blockchainový kód. Tento certifikát pak představuje plnohodnotný důkaz pro případ
soudního řízení. MYTITLE má tedy funkci digitálního notáře, kde si každý může před sdílením své
práce či nápadů, vytvořit pevný důkaz chránící jeho práva.
Jan Kubíček výkonný ředitel SEBRE, vidí v projektu velký potenciál.: „MYTITLE svými nástroji pomůže
v každodenním životě, a to jak v soukromém, tak i businessu a v neposlední řadě i ve veřejném sektoru,
zejména s ohledem na sílící trend všeobecné digitalizace. Z vlastní zkušenosti vnímáme, že tento nástroj
by nám byl schopen ušetřit spoustu času a prostředků spojených s neustálým podepisováním
dokumentů souvisejících s chodem našich společností při komunikaci s našimi obchodními partnery i
státní správou. Dalším obrovským potenciálem je například výzkum v průmyslu.“
MYTITLE je určen primárně kreativcům (fotografům, kameramanům, spisovatelům, scénáristům,
designérům, atd.), kteří si ještě před sdílením svých nápadů s druhou stranou mohou své nápady
uložit. MYTITLE je však také vhodným řešením pro výrobní firmy, inovace, nápady, či právníky, kteří
chtějí využít uložení svých smluv.
S projektem přišel Vít Krajíček z ARTINII v době, kdy jednou ze součástí projektu ARTINII byla práce
s mladými scénáristy. „Přemýšleli jsme nad tím, jak vlastně autorská díla chránit a napadla nás
možnost uložit scénář tak, že ho laicky „zapečeme” a uděláme z něho tzv. „hash”, ten pak uložíme do
blockchainu. Tím pádem má autor vždy jistotu, že je zde důkaz o jeho autorství. A pak nám došlo, že by
se tato technologie dala použít na mnoha dalších místech, vlastně všude tam, kde je potřeba ochránit
autorství.” vysvětluje Vít Krajíček.

TECHNOLOGIE
Při nahrávání datového souboru vytvoří MYTITLE jedinečný zápis do technologie zvané blockchain,
ve kterém jsou veškeré uložené informace chráněné proti neoprávněnému zásahu z vnější strany.
Chrání je tzv. hash (digitální otisk), který je jedinečným identifikátorem. Soubor je uložen v
zašifrované podobě a je neměnný s jasnou doložitelností data a místa zápisu. Také veškeré osobní
údaje klienta jsou chráněny hashem.

Presskitt: https://www.sebre.cz/tiskove-zpravy/presskit/181001_mytitle_vstup.zip
Bližší informace naleznete zde: https://www.sebre.cz/cs/sebre-inkubator/mytitle
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SEBRE
Investiční skupina SEBRE byla založena v roce 2013. Jejím vedením byl pověřen výkonný ředitel Jan
Kubíček.
SEBRE je aktivní v oblastech Developmentu, Gastronomie, Technologických
startupech, Stavebnictví, Kinematografie, Kvalitního nábytku či v Golfovém klubu. Převážně působí
v České republice a v zemích bývalé Jugoslávie. Mezi její nejvýraznější projekty v České republice
patří development polyfunkčních budov DRN a Paláce Špork. V oblasti gastronomie se jedná o
hospodu Červený Jelen. SEBRE je také jedním z investorů skupiny Premium Design Group, či
investorem technologických startupů ARTINII, MYTITLE, či Sousedé.cz. V oblasti stavitelství působí
ve společnosti HINTON. V hlavním městě Srbské republiky je SEBRE aktivní jak na poli
developmentu, tak v oblasti kinematografie, kde působí ve filmových ateliérech AVALA.x<<

Press release
SEBRE invests into copyright protection using the new MYTITLE technology
Prague, October 2018: SEBRE invests into new technology whose aim is to protect
copyrighted works against misuse. With the help of the new MYTITLE technology, files
can be stored in digital form in a private storage repository, where they are encrypted
by MYTITLE and this information is then saved as a digital record in the blockchain in
the form of a hash code, whereas the user is given a certificate with all the required
information.

The MYTITLE service works as a sort of a safe for all creative people who want a
traceable proof of ownership of their work. This safe can be used to store data as a way
of preventing its future loss. After storing a data file in MYTITLE, the user will obtain
an ownership certificate demonstrating that they own the given document; this
certificate includes the name, information on file storage, and blockchain code. The
certificate represents a complete proof in case of any court disputes. MYTITLE
therefore works as a digital notary that creates hard proof protecting your rights before
sharing your work or ideas.
Jan Kubíček, the CEO of SEBRE, sees great potential in the project: “MYTITLE with its tools will help
in everyday life, both in the private and business spheres, and last but not least in the public sector,
namely with regards to the rising trend of general digitalization. From our own experience we see that
this tool could save us a lot of time and resources associated with the never-ending signing of
documents related to the operation of our companies during the communication with our business
partners and the state administration. But it also has great potential, for instance, in industrial
research:
MYTITLE is intended namely for creative people (photographers, camera operators, writers, screen
writers, designers, etc.), who can use it to store their ideas before sharing them with another
party. However, MYTITLE also represents a suitable solution for companies dealing with
production, innovation, sensitive ideas, and for lawyers who want to store and protect their
contracts.
The project was first introduced by Vít Krajíček from ARTINII during the cooperation of ARTNII with
screen writers. “We were thinking about how to protect original works and came up with the idea
of storing the screenplay by turning it into a so-called “hash” and then saving it in a blockchain. In
this way, the author obtains proof that they are indeed the authors of the work. But then we
realized that this technology could be used much more widely, wherever one’s authorship needs to
be protected,” explains Vít Krajíček.

TECHNOLOGY
When a data file is uploaded, MYTITLE creates a unique record into a blockchain which contains all
stored information that is protected against unauthorized modification from the outside. It is
protected via a so-called hash (digital fingerprint), which serves as a unique identifier. The file is
encrypted and unaltered, and includes information about the date and place of entry. All of the
client’s personal data are also protected by hashing.

Presskitt: https://www.sebre.cz/tiskove-zpravy/presskit/181001_mytitle_vstup.zip
Bližší informace naleznete zde: https://www.sebre.cz/en/sebre-incubator/mytitle

Press release
Contact for media:
Jan Kubíček, chief executive officer of SEBRE
info@sebre.cz

SEBRE
The SEBRE investment group was founded in 2013. It is managed by its chief executive officer Jan
Kubíček.
SEBRE is active in several areas, including Development, Gastronomy, Technological
startups, Construction, Cinematography, High-quality furniture and Golf club. It mostly operates in
the Czech Republic and in the countries of the former Yugoslavia. Its most prominent projects in
the Czech Republic include the development of polyfunctional buildings DRN and Palác Špork. In
gastronomy, it is best known for the Červený Jelen restaurant. SEBRE is also one of the main
investors in the Premium Design Group, as well as an investor into technological
startups ARTINII, MYTITLE, and Sousedé.cz. In the area of construction, the company is part of the
HINTON enterprise. In the capital of Serbia, SEBRE is active also in development as well as
cinematography, specifically within the AVALA movie studios.

