Licence Creative Commons
Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC
licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných poskytovaných a
vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od
nejliberálnějších k nejvíce restriktivním:
Nejčastěji používané licence
Označení

Popis

Zkratka

Pouze uvedení autora

BY

Uvedení autora + Žádná odvozená díla

BY-ND

Uvedení autora - týká se původního díla i jeho modifikací

BY-SA

Uvedení autora + Pouze nekomerční užití

BY-NC

Uvedení autora + Pouze nekomerční užití + Žádné modifikace BY-NC-ND
Uvedení autora + Nekomerční užití + Povoleny modifikace díla BY-NC-SA

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:








Licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
Licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny
údaje o díle (autor, název díla, url odkaz na dílo a na podmínky licence,
apod..)
Při šíření díla je nutno připojit URL odkaz na CC licenci
Licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo dílo
pod licencí CC dále nezveřejňovat, nicméně nemůže zamezit uživatelům
nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena dříve)
Licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany
nabyvatele. V případě napravení porušení ve lhůtě 30 dnů se licence
automaticky obnovuje. Případné odpovědnostní nároky za dočasné
porušení ovšem přetrvávají
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Licenční prvky vyjadřují vůli autora, který jejich prostřednictvím uživateli
sděluje, v jakém rozmezí je oprávněn s dílem nakládat.
Právo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí.
Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat
veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho
součást jej v nezměněné podobě šířit dál.
Právo dílo upravovat (z angl. Remix). Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k
pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část
zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava
digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.
Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat:
Uveďte původ (z angl. Attribution). Opět společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv
licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to
způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je
nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a
odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo, je třeba také uvést
způsob, jakým jste dílo upravili.
Zachovejte licenci (z angl. Share Alike). Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte
povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy
například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA (viz typy licencí), je nutno
pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY-SA.
Neužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) Tento prvek umožňuje nakládat s
dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí, že při šírení díla vám nesmí plynout
žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje i výměna díla za jiné (např.
prostřednictvím výměnných sítí).
Nezpracovávejte (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo
upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem
jiným). Jedná se o opak licenčního prvku “právo dílo upravovat”, který naopak úpravy díla
povoluje. Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně.
Podrobnější informace najdete zde:



http://www.creativecommons.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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