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 Soubor licenčních ujednání
 Koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, 

vizuální, audiovizuální…) - § 2, odst 1. AutZ
 Využívány především (nikoliv výlučně) v prostředí internetu
 Patří do rodiny tzv. veřejných licencí:

 Poskytovány neurčitému okruhu osob
 Poskytovány po celou dobu ochrany díla
 Získá je automaticky každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá
 Nabyvatelé licence jsou oprávněny dílo šířit
 Licence je nabízena bezúplatně



  

 Převod části majetkových práv poskytovatele licence na nabyvatele licence

Autorská práva

Majetková (ekonomická) práva

Rozmnožování

Rozšiřování

Pronájem

Půjčování

Vystavování

Sdělování veřejnosti

Právo rozhodnout o 
zveřejnění díla

Právo osobovat si 
autorství

Právo na 
nedotknutelnost díla

Osobnostní (morální) práva

Licence Creative 
Commons



  

 Kombinace licenčních prvků

Symbol licenční
 prvku

Název licenčního prvku Obsah prvku

Právo dílo šířit Dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat
a sdělovat veřejnosti

Právo dílo upravovat Dílo je možné samostatně pozměňovat či upravovat nebo
 jej jako celé či jako část zpracovat s jiným dílem

Uveďte autora Kdykoliv je dílo šířeno ve své změněné či nezměněné
 podobě, je nutno uvést údaje o původním autorovi a dílu

Zachovejte licenci Pokud uživatel dílo upraví, má povinnost výsledek své
 práce šířit pod stejnou licencí, jaká se vztahuje k

 podkladovému dílu
Nezasahujte do díla Uživatel nesmí dílo upravovat

Nevyužívejte komerčně Uživatelovi nesmí z užívání díla plynout zisk



  

 Typy CC licencí

Označení licence
    

Licenční prvky Název licence
Práva Povinnosti

BY Uveďte autora

BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci

BY-NC Uveďte autora – Nevyužívejte
 komerčně

BY-ND Uveďte autora– Nezasahujte do díla

BY-NC-SA Uveďte autora – Nevyužívejte
 komerčně – Zachovejte licenci

BY-NC-ND Uveďte autora – Nevyužívejte 
komerčně – Nezasahujte do díla



  

 Vrstvy CC licencí:
 Zkrácené znění (Commons Deed)
 Plné znění (Legal Code)
 Metadata (Digital Code)



  

 Aplikace CC licencí
 Pro právoplatné vystavení díla pod CC licenci je nutné uvést URL odkaz 

na vybraný typ licence
 Označení díla

 Symboly licenčních prvků
 Grafickým symbolem CC licence

 Ke stažení na: http://creativecommons.org/about/downloads/
 Výrok, že dané dílo podléhá CC licenci

 Manuální aplikace
 Automatizovaná aplikace 

 Generátor CC licencí pro webové stránky
 K využití na: http://creativecommons.org/license/ 
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 Vyhledávání licencovaných děl
 Okolo 130 mil. licencovaných děl (k polovině roku 2008)
 Vybrané nástroje, které podporují vyhledávání dle CC licencí

 Google (www.google.cz)
 Yahoo (www.yahoo.com)
 Flickr (www.flickr.com)
 Internet Archive (www.archive.org)
 Jamendo (http://www.jamendo.com)

 Seznam databází CC licencovaného materiálu (http://wiki.creativecommons.
org/Content_Curators)

 Integrovaný metavyhledávač (http://search.creativecommons.org/)
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 Česká verze CC licencí

 Česká republika jako v pořadí 
52. stát, který lokalizoval CC 
licence

 Spuštěny 16. 4. 2009
 V národním jazyce, 

přizpůsobeny právnímu řádu 
České republiky

 Spolupráce: Iuridicum 
Remedium, Národní knihovna 
ČR a Ústavu práva 
autorského, práv 
průmyslových a práva 
soutěžního při Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze 



  

Česká verze CC licencí:
Projekty:



  

 CC z pohledu Autorského zákona
 Autorský zákon uznává uzavírání licenčních smluv dle modelu veřejných 

licencí (novela č. 216/2006 Sb.)
 Na základě úpravy § 46 
 (5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev 

vůle vůči neurčitému okruhu osob
 (6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi 

sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, 
vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením 
určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní 
zachová, zejména že poskytne nebo příjme plnění. V tomto případě je 
přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn

 Novelou č. 216/2006 Sb. byl vytvořen právní základ pro využívání CC 
licencí v České republice



  

 CC licence a open access
 „The author(s) and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, 

irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to 
copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to 
make and distribute derivative works, in any digital medium for any 
responsible purpose, subject to proper attribution of authorship, as 
well as the right to make small numbers of printed copies for their 
personal use“ 

 právo dokument kopírovat, využívat, distribuovat, přenášet 
a veřejně zobrazovat a vytvářet a distribuovat dokumenty 
od něho odvozené, a to na jakémkoliv digitálním médiu pro 
kterýkoliv rozumný účel za předpokladu uvedení údajů o 
autorství

          = 



  

Děkuji za pozornost….
www.creativecommons.cz

Kontakt: info@creativecommons.org

http://www.creativecommons.cz/
http://www.creativecommons.cz/
http://www.creativecommons.cz/
http://www.creativecommons.cz/
mailto:info@creativecommons.org
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