
Čí je to obrázek?
Licence Creative Commons



Otázky



Aktivita

• Našel jsem na internetu tyto obrázky. Mohu je použít do své 
prezentace? Pokud mohu, tak za kterých okolností?

https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/national-parks/yosemite-el-capitan-national-parks-centennial


Na úvod

• Neplatí, že vše, co je na internetu, je zdarma.

• Každé dílo má svého autora.

• Na všechna díla (fotografie, kresby) se vztahuje autorské právo.

• Je rozdíl mezi autorský právem osobnostním a majetkovým. 

• Uvedení autora a zdroje v žádném případě nestačí.



Takže autorské právo se 
vztahuje jenom na 

fotografie a kresby?

Ne! Autorská práva se 
vztahují na všechna 

autorská díla.

A která další autorská díla 
máš na mysli?

Hudební nahrávky, knihy, 
obrazy, stavby, programy, 

filmy, …



Fotografie jako autorské dílo

• Fotografie je výsledkem tvůrčí činnosti autora.

• Při každém stisknutí spouště vzniká jedinečné dílo.

• Fotografie je dílem i v elektronické podobě.

• Fotografie se stává autorským dílem ihned po 
stisknutí spouště.



Autorské právo (copyright)

• Je součástí duševního vlastnictví.

• Zabývá se právními vztahy mezi uživateli a tvůrci autorských děl.

• Autorské právo chrání autorská díla.

• Zahrnuje:
• výlučná osobnostní práva

• autor rozhoduje o zveřejnění
• autor se jich nemůže vzdát
• zanikají se smrtí autora

• majetková práva
• právo dílo rozmnožovat, půjčovat, vystavovat
• trvají po dobu autorova života a dalších 70 let po jeho smrti[1]



Volné dílo

• Anglický termín public domain

• Může každý volně šířit.

• Majetková autorská práva nejsou chráněna (uplynutí 70 let po smrti 
autora nebo vzdání se práv).

• Volné dílo je dílo, u kterého se autor vzdal autorských práv a nabídl 
je k volnému použití.



Autorský zákon

• Autorské právo je v ČR upraveno autorským zákonem.

• Pokud je autorské dílo chráněno, často se značí symbolem ©

• Symbol má pouze informativní význam.

• Dílo je chráněno i tehdy, není-li znak copyright u něj uveden.

• Neznalost zákona neomlouvá.

Plné znění zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském zde

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121


Počkej, počkej! Začínám se v tom 
trochu ztrácet. Když dá přece někdo 
obrázek na internet, tak si ho můžu 

dát na svoje stránky.

To teda nemůžeš! Pokud si chceš 
dát obrázek třeba na svůj blog, 
musíš si zjistit, zda ti to licence 

obrázku dovolí.

A co když to u obrázku 
nenajdu? Co když obrázek 

nemá licenci?

On ji má, ale nemusí ji mít 
uvedenou. V tom případě 
se řídíme tím, že si autor 
ponechává veškerá práva.



Creative Commons

• Od roku 2001

• Licence jsou oblíbené, protože jsou srozumitelné i díky piktogramům.

• Licence CC jsou nadstavbou klasického autorského práva.

• Držitel autorských práv nabízí jejich prostřednictvím některá práva 
na užívání jeho díla.

• Licence CC vznikají kombinací několika základních vlastností 
popisujících, která práva si chce držitel autorských práv uchovat a 
kterých si přeje vzdát.[2]



Licenční prvky CC

• Jsou vyjádřeny pomocí grafických symbolů.

Rozsah pravomocí

Právo dílo šířit
(Share)

Je společný pro všechny typy licencí. Licencované dílo je 
možné šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti).

Právo dílo upravovat
(Remix)

Uživatel může pozměnit či doplňovat dílo nebo ho 
zpracovat s jiným dílem (úprava digitálních fotografií).

Podmínky nutné 
respektovat

Uveďte původ
(Attribution)

Společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv dílo šíříte, je 
nutné uvést údaje o autorovi a dílu stanoveným způsobem.

Zachovejte licenci
(Share Alike)

Pokud dílo upravíte, máte povinnost výsledek své práce 
vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci.

Neužívejte dílo komerčně
(Noncommercial)

S dílem můžete nakládat pouze pro nekomerční účely. Při 
jeho šíření vám nesmí plynout žádný finanční zisk.

Nezpracovávejte
(No Derivatives)

Tento prvek zakazuje jakkoliv dílo upravovat. Je to opak 
k licenčnímu prvku právo dílo upravovat.



Varianty licencí CC

Označení 
licence

Práva Povinnosti Název licence

BY
Uveďte původ

BY-SA
Uveďte původ – zachovejte licenci

BY-ND
Uveďte původ – nezpracovávejte

BY-NC
Uveďte původ – neužívejte 
komerčně

BY-NC-SA
Uveďte původ – neužívejte 
komerčně – zachovejte licenci

BY-NC-ND
Uveďte původ – neužívejte 
komerčně – nezpracovávejte



CC0

• Speciální typ licence Creative Commons.

• Autor se dobrovolně a celosvětově vzdal svých autorských práv.

• Takové dílo je možné kopírovat, upravovat, zpracovávat i pro komerční 
účely bez získání dalšího souhlasu.

• Fotografie s licencí CC0 jsou ve velkém množství uveřejněny 
v databázích volně dostupných obrázků.



Databáze volně dostupných obrázků

Odkaz Popis Aplikace

www.pixabay.com Skoro 2 miliony obrázků zdarma i pro komerční použití na 
jednom místě. Stránky jsou přeloženy do českého jazyka. 
Obrázky je možné filtrovat podle fotografů, fotoaparátů, 
kterými byly vyfoceny apod.

iOS, Android

www.pexels.com Další obrovská databanka obrázků. Obrázky mají stejné 
licence jako na Pixabay. Není tedy nutné uvádět autora, 
můžete je používat pro komerční i nekomerční účely ve 
změněné i nezměněné podobě. Stránky nejsou v českém 
jazyce.

iOS, Android

www.gratisography.com Databáze zaměřená na fotografie lidí. Na všechny fotografie 
se vztahují stejná práva jako v předchozím případě.

-

www.unsplash.com Alternativa k databázím Pixabay a Pexels. iOS

www.flickr.com Web pro sdílení obrázků s komunitou nejen pod licencí CC0. iOS, Adroid

http://www.pixabay.com/
http://www.pexels.com/
http://www.gratisography.com/
http://www.unsplash.com/
http://www.flickr.com/


Google

Google umožňuje filtrovat výsledky přímo podle licence.



Zajímavost

• Většina všech fotografií s osvětlenou Eiffelovou věží není 
pořízena legálně. 

• Záběry z věže ve dne nebo v noci nejsou chráněny žádným 
autorským právem.

• Eiffelova věž sama o sobě je veřejným majetkem, takže je 
možné pořizovat její fotografie. Ale jen během dne.

• Večerní a noční osvětlení je umělecké dílo chráněné 
autorským právem umělců.

• Pro zveřejňování nočních fotografií Eiffelovy věže je 
potřeba povolení.[3]



Tip

• Na stránce https://creativecommons.org/choose/?lang=cs si můžeš 
vytvořit variantu licence CC k vlastním obrázkům.

https://creativecommons.org/choose/?lang=cs


Aktivita

• Podívej se na následující fotografie a podle variant licencí zjisti 
povinnosti, které bys měl dodržovat.



Úkol

• Vyhledej projekty (webové stránky), jejichž obsah je licencován pod 
jednou z licencí Creative Commons.



Zdroje

• [1] http://autorske-pravo.info/vznik-a-obsah-autorskeho-prava/

• [2] http://www.creativecommons.cz/licence-cc/

• [3] https://czechstreet.cz/2017/11/13/proc-neni-legalni-v-noci-
fotografovat-eiffelovu-vez/

http://autorske-pravo.info/vznik-a-obsah-autorskeho-prava/
http://www.creativecommons.cz/licence-cc/
https://czechstreet.cz/2017/11/13/proc-neni-legalni-v-noci-fotografovat-eiffelovu-vez/

