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Autorské právo v geoinformatice



Sekce GIVS 2013 
Autorské právo v geoinformatice

11.15―11.45   RNDr. Alena Vondráková

Univerzita Palackého v Olomouci

Práce s prostorovými daty a řešení problémů

souvisejících s autorským právem

11.45―12.00   Ing. Milada Svobodová

Kartografie PRAHA, a. s.

Problematika autorského práva v komerční kartografii

12.00―12.15   Mgr. Dagmar Valchařová

Krajský úřad Olomouckého kraje

Autorské právo v praxi územního plánování
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Práce s prostorovými daty a řešení problémů 
souvisejících s autorským právem

RNDr. Alena Vondráková
Univerzita Palackého v Olomouci

alena.vondrakova@upol.cz
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Prostorová data

• Slovník VÚGTK
data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, 
vyjádřená zpravidla ve formě souřadnic a topologie

• jsou data, která se vztahují k určitým místům v prostoru a pro 
něž jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto 
míst                                                                 (Ivan Igor, VŠB)

• představují základní stavební kámen veškerých geoinformační 
technologií (GIT), aplikací a služeb            (Otakar Čerba, ZČU)

• geodata, geo-data, geografická data, (geo)prostorová data
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Problémy s autorským právem

• krádež dat

• zneužití datových vrstev

• zneužití softwaru

• zneužití vizualizací (mapy, náhledy, WMS, apod.)

• zneužití výsledků analýz

ale také…

• neoprávněné užití díla

• nevědomé porušení autorsko-právní ochrany

• ochrana ekonomických investic

• průmyslová práva, užitné vzory a další…
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Legislativní aspekt mapové tvorby

Legislativní aspekt představuje souhrn všech legislativních 

opatření, kterých se dotýkají jednotlivé procesy v rámci 

kartografické tvorby. Jedná se především o ochranu práv 

duševního vlastnictví a o ochranu autorských a majetkových práv 

na kartografická díla a jejich součásti. Aspekt zahrnuje způsob 

pořízení a nakládání s daty, použité programové i hardwarové 

vybavení, způsob prezentace datových výstupů a kartografických 

produktů, jejich šíření a v neposlední řadě jejich ochranu.

Alena Vondráková, 2013
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Význam legislativního aspektu
u tištěných kartografických děl
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Význam legislativního aspektu
u digitálních produktů
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Význam autorského práva

• význam hodnoty autorského práva neustále roste

• v nových ekonomických podmínkách si majitelé těchto práv 
silněji než kdy dříve uvědomují jejich hospodářský význam

• je zapotřebí docílit efektivní ochrany autorských práv

• autorské právo spadá do práv tzv. duševního vlastnictví

• duševní vlastnictví představuje práva vztahující se 
k nehmotným výsledkům tvůrčí činnost lidí, tedy k projevům 
jejich intelektu

• práva duševního vlastnictví mají absolutní povahu, 
tzn. působí vůči všem

• jsou založena na zásadě teritoriality
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Práva autorská, průmyslová, 
majetková, ekonomická…

• Autorská práva 
– práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům
– kartografická díla, produkty GIS, databáze, know-how, goodwill, 

obchodní tajemství, počítačový program, vědecký objev, apod.

• Průmyslová práva 
– práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, 

zlepšovacím návrhům, novým metodám

• Práva na označení 
– práva k ochranným známkám, obchodní firmě, proti nekalé soutěži

• Právo na ochranu ekonomických investic garantované mezinárodním 
ekonomickým právem a mezinárodními dohodami

• absolutní a relativní majetková práva 

• Patentové právo
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Autorská práva v České republice

• ochrana autorských práv v České republice patří mezi nadprůměrné
v rámci celosvětového standardu 

• podoby autorského práva v české legislativě

– práva osobnostní (morální)
právo osobovat si autorství, právo dílo zveřejnit, právo na 
autorský dohled
není možné je převádět ani dědit

– práva majetková 
právo dílo užívat, udělit oprávnění užití díla někomu jinému, 
právo na odměnu, apod. 

• autorské právo definuje v České republice zákon č. 121/2000 Sb. 
o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským, 
v platném znění (významná novelizace v roce 2006)
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Novelizace

• po dlouhých přípravách předala Vláda ČR do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 24. dubna 2013 svůj návrh novely autorského zákona

• kromě ryze technických změn (především přejmenování Evropských 
společenství na Evropskou unii následkem Lisabonské smlouvy) návrh 
obsahuje i významné věcné změny

– prodloužení ochrany práv výkonných umělců z 50 na 70 let od 
vydání zvukového záznamu

– zavedení tzv. spojených děl

– úprava osiřelých děl (taková díla, u kterých se nepodaří dohledat 
autora) – osiřelé dílo lze za zákonem stanovených podmínek 
zpřístupnit veřejnosti (nevýdělečně, s příjmy výlučně na pokrytí 
nákladů), pokud by se ale později přihlásil autor díla, má nárok na 
odměnu
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Novelizace

• novela by měla nabýt účinnosti dnem 1. listopadu 2013, 
což je termín, ve kterém jsou členské státy Evropské unie 
povinny provést směrnici 2011/77/EU (ošetřuje práva 
výkonných umělců)

• přínos pro ochranu dat?

• přínos pro geoinformatiku?

• přínos pro kartografii?
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Různá úroveň autorsko-právní ochrany

• katastrální mapy (nejsou autorským dílem)

• státní mapové dílo

• komerční kartografické a geoinformatické produkty

• archívní produkty starší 70 let od úmrtí autora / vydání

• funkcionalita specializovaného softwaru a programovací jazyky

• kartografické aplikace na internetu

• databáze prostorových dat

• GIS software a programové nadstavby

• prostorové vizualizace

• animace

• náhledy a výsledky analýz

...a další
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Licence k autorským právům

• public domain a GNU General Public License, cardware, freeware, 
shareware, komerční licenční server, OEM, open source...

• copyright – „všechna práva vyhrazena“

• Creative Commons – „některá práva vyhrazena“

• příklad licence Creative Commons – OpenStreetMap
šířena pod licencí CC-BY-SA (Uveďte autora‒Zachovejte licenci 2.0)
© Přispěvatelé OpenStreetMap, CC-BY-SA

• různé licence a stupně ochrany pro 
analogové produkty (mapy, plány, fotografie) 
a pro digitální produkty (data, databáze, aplikace, 
webové služby...)

GIVS 2013 – 28. 5. 2013 Praha                                                                                       alena.vondrakova@upol.cz



Problémy s uplatňováním 
autorsko-právní ochrany

• vymezení pojmů
v zákoně – kartografické dílo, databáze, počítačový program, 
fotografie

• co je a není autorským dílem
státní mapové dílo, letecké snímky, trasy – faktografické údaje...

• důsledné rozlišování majetkových práv autora a vlastnických práv

• nepružná aktualizace legislativních dokumentů
vyhlášek, norem a další
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Chyby a omyly

• co je zdarma je možné užívat bez omezení

bezplatnost poskytování datových vrstev, kartografických produktů, 
apod. nesouvisí s autorským právem ani s právy vlastnickými

• kopírování mapy pro kamarády je osobní potřebou

osobní potřebou je pouze pořízení reprodukce pro vlastní potřebu, 
nikoliv její šíření dalším osobám 

• když nabyvatel vyhotoví mapové dílo s podkladů Zeměměřického 

úřadu, které šíří zdarma, jedná se o nekomerční využití

např. u tisku plánů a map obcí a regionů, nejedná se o nekomerční 
využití, i když jsou produkty šířeny bezplatně, takové konání porušuje 
licenční podmínky ČÚZK
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Problémy s autorským právem
PRÁCE S DATY

• pořízení, správa dat a jejich ochrana

• jsou chráněna fakta?

• proč nejsou chráněny autorským právem 
katastrální mapy?

• co je chráněno na geodatabázích?

• je potřeba vždy uplatňovat jen autorsko-právní ochranu?

• opatření v digitálním prostředí i v oblasti lidských zdrojů
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Problémy s autorským právem
POUŽITÍ SOFTWARU

• použití programových prostředků při mapové tvorbě, 
licenční politika, šíření výstupů

• co je chráněno na programovém vybavení?

• jak je to s toolboxy, algoritmy, apod.?

• jsou autorsky chráněné výsledky automatického 
nebo poloautomatického zpracování dat?
(např. problematika generalizace, technických děl)

• může být chráněn programovací jazyk?

• úzce souvisí etická pravidla
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Problémy s autorským právem
KNOW-HOW

• určitá forma zpracování tematiky, znalost požadavků 
trhu, předchozí zkušenost

• lze chránit patenty, užitnými vzory

• nejvýznamnějším faktorem lidské zdroje
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Problémy s autorským právem
PUBLIKOVÁNÍ A ARCHIVACE

• liší se pro tištěná díla a digitální produkty

• prvky prevence
– záměrné chyby, speciální povrchy, vodoznak, apod.

• prvky restrikce
– omezení dostupnosti dat, dostupnosti kartografického díla, apod.

• sankce
– řešení v případě zneužití díla

– trestněprávní a občanskoprávní rovina

GIVS 2013 – 28. 5. 2013 Praha                                                                                       alena.vondrakova@upol.cz



Kde hledat pomoc?

• Česká asociace pro geoinformace

OS 24 – Autorské právo

• Kartografická společnost České republiky

• Český úřad zeměměřický a katastrální 
(státem poskytovaná data)

• soukromá sféra advokacie
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OS 24 – Autorské právo

• RNDr. Alena Vondráková - vedoucí (Univerzita Palackého v Olomouci)

• členové:

• JUDr. Lenka Kubíčková (Zeměměřický úřad) 

• Ing. Jiří Drozda (VÚGTK) 

• Ing. Milada Svobodová (Kartografie PRAHA, a. s.)

• Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. 
(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Podněty, náměty, připomínky a další je možné zasílat na email            
OS24@seznam.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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