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ÚMPS se udržuje od roku 2000 a je primární referenční datovou sadou pro GIS statutárního města Brna. Jejím základem
jsou geodeticky měřená data uličních prostor. Je tvořena vrstvou polohopisu, výškopisu a popisu.

Jak to bylo dříve…
Historie budování digitální mapy na území města Brna
1974 - 1992
postupná tvorba Technické mapy v centru Brna souběžně se ZMVM, na
ploše10 katastrálních území v centru města
1993
rozhodnutí o vytvoření jednotného mapového podkladu pro celé území Brna
doplněním měřených dat o vektorovou kresbu map KN – vznik Hybridní
mapy
1994
územní plán v digitální podobě v měřítku 1 : 5000 nad jednotným mapovým
dílem
1994 – 2000
zpřesnění a doplnění Hybridní mapy, zaměření 400 km uličních prostor pro
potřeby JMP a BKOM, transformace vektoru map na měřený stav
2000
v návaznosti na tvorbu DKM oddělení stavu de facto a stavu de jure – vznik
samostatné části polohopisu s technickým obsahem - Účelové mapy
polohopisné situace (ÚMPS)
2002 – 2014
zpřesnění ÚMPS z různých měření, od roku 2007 pravidelná průběžná
aktualizace z DSPS plošně pro celé území města

V pravidelných intervalech probíhá vzájemná výměna dat mezi správci inženýrských sítí a MMB. V pracovní vrstvě sítí jsou v
GISMB vedena data z nejaktuálnějších DSPS, která dosud nejsou obsažena v pasportech jednotlivých správců.

Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)

Jak na to?
Současně s probíhajícími datovými pracemi bylo vytvořeno
jádro systémové části DMB, tedy software, který obsahuje
nástroje pro řízení a sledování průběhu aktualizace
geodatabáze, nástroje pro vlastní zapracování a editaci změn a
modul pro provádění topologických, atributových a logických
kontrol po každém uložení zapracovaných změn.

MTVÚ - odvozená datová vrstva systému DMB. Mapa technického využití území je vytvořena, verifikována a průběžně
udržována v produkční lince DMB na celém území statutárního města Brna jako souvislá polygonová vrstva s překryvy
v místech výskytu mimoúrovňových jevů.

Inženýrské sítě
aktualizace

ISUI
DTMM
Katastr
nemovitostí

ortofotomapa

Výměnný formát KN
Výměnný formát ZR
DSPS
Geometrické plány
Autorizovaná data
správců

stavební
objekty

plochy PZ

Doměření

plochy PK
generalizované
mapy, …

K&K

….

Sada nástrojů zajišťující soulad
mezi jednotlivými prvky
začleněných vrstev

pomocné
soubory
odvozených
vrstev

Vrstvu budov v systému DMB doplňují vrstvy správně lokalizovaných definičních bodů stavebních
objektů (číslo popisné)a adresních míst (číslo orientační), které mají přímou vazbu na Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí.

Mapa technického využití území (MTVÚ)

Systém DMB je v současné době v testovacím provozu, ostrý provoz bude zahájen na
počátku roku 2016.
Následně se rozběhne další etapa projektu DMB, a to zapojení pasportu zeleně do
systému DMB. Organizačně to bude znamenat zapojení všech městských částí,
Veřejné zeleně p.o. a těch pracovníků BKOM, kteří mají na starosti pasport
komunikační zeleně.
Princip bude obdobný jako u pasportu komunikací, v systému bude zajištěna současná
a vzájemná aktualizace dat referenčního podkladu ÚMPS a dat pasportů zeleně.
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Pasport zeleně je zdrojem informací potřebných pro správu a údržbu městské zeleně. Data pasportu jsou
zpracovávána jednotlivými městskými částmi.

Budovy

Pasport zeleně

Co dál?

V dalších etapách projektu budou do systému DMB postupně zapojováni správci
dalších tematických datových sad. Postupně se bude naplňovat základní cíl projektu –
vytvoření celoměstského systému, v němž budou integrovány informační systémy,
datové a odborné zdroje MMB se zdroji dalších organizací.

Digitální mapa Brna
cesta k jednotnému systému

Pasport komunikací

Drobná dopravní
zaměření

Data ÚMPS sloužila a dále slouží jako referenční podklad pro
tvorbu Pasportu komunikací, vedení a správu komunikační
zeleně, případně jako podkladová vrstva při zajišťování dalších
odborných dat. Do těchto datových sad byla zapracovávána i
další dostupná zaměření, např. z běžné údržby komunikací.

BKOM
(PK)

Společnost Brněnské komunikace (BKOM) využívá pro svoji
práci vlastní informační systém, např. aplikace SITINFO a
TEPAOS.

DSP dopravní
stavby

ÚMPS

PK

DSP ostatní

Tvorba ÚMPS
ÚMPS byla od svého vzniku tvořena čistě v prostředí
CAD.
Dokumentace skutečných provedení staveb (DSPS)
byla shromažďována na Magistrátu města Brna (MMB)
a v dávkách předávána externímu zpracovateli mapy,
firmě GB-geodezie, spol. s r.o.
ÚMPS byla aktualizována plošně pro celé území města
z DSPS a dalších dostupných měření a zpracovaná
mapa byla předávána na MMB v pravidelných
čtvrtletních aktualizacích. Od roku 2007 byl interval
aktualizace změněn na měsíční.

GB-geodezie
(ÚMPS)

MMB

Další dostupná
zaměření
V uplynulých letech bylo základním cílem zajistit, aby se
ÚMPS stala jednotným podkladem pro tvorbu
tematických a odborných dat na území města Brna.
Přestože tohoto cíle bylo u většiny dat dosaženo,
některá tematická data byla i nadále tvořena a
aktualizována odděleně od dat referenčních, a to v
různých technologiích a systémech.
Mezi MMB a správci tematických dat sice probíhala
vzájemná výměna datových sad, při jejich postupné
tvorbě však stále docházelo ke vzniku topologických
nesouladů a odchylek, objevily se i rozdíly v úplnosti a
aktuálnosti dat.

A dnes…
V roce 2014 byl v rámci statutárního města
Brna a GISMB zahájen integrační projekt,
jehož cílem je vytvořit funkční systém, v němž
budou integrovány informační systémy,
datové a odborné zdroje MMB se zdroji
dalších organizací, zejména BKOM, ÚMČ,
DPmB, atd. Nezbytnou podmínkou pro
fungování tohoto systému je jednotný, přesný
a bezešvý mapový podklad, který bude
centrálně
udržován,
zpřesňován
a
aktualizován.
Pro tvorbu tohoto podkladu byl zahájen
projekt Digitální mapa Brna (DMB). Jeho
účelem je moderní správa a údržba vybraných
geodat na území města Brna. Základním cílem
je vybudování systému pro tvorbu, správu,
údržbu
a
publikování
základní
sady
prostorových dat. S využitím tohoto systému
bude zvýšena úroveň a efektivita správy
geodat a významně vzroste i kvalita
samotných geodat na území města Brna.
Na počátku projektu DMB byla provedena
analýza nejdůležitějších datových zdrojů
nezbytných
pro
tvorbu
polohopisného
podkladu. Jednalo se o data ÚMPS, stavební
objekty a data pasportu komunikací.

Byly zjištěny hlavní typy topologických
nesouladů a odchylek. Stavební objekty byly
zpřesněny a uvedeny do souladu s ÚMPS.
Nad územím celého města Brna byla
provedena
geometrická
homogenizace
plošných
vrstev
pasportu
komunikací
vedených v systému TEPAOS s polohopisem
ÚMPS. Vzniklé třídy prvků, tedy polygonové
třídy dat pasportu komunikací topologicky
provázané s ÚMPS, u nichž zůstaly zachovány
atributové složky vstupních vrstev, byly
naimportovány zpět do systému TEPAOS.
Naopak v oblastech, kde hranice ploch
pasportu
komunikací
měly
doložen
aktuálnější průběh, byly zpřesněny vrstvy
polohopisu ÚMPS.
Byla vytvořena Geodatabáze DMB, jejíž
datový model je založen ve 3D. Do ní byla
vložena nejaktuálnější data polohopisu a
výškopisu ÚMPS.
Po provedení rozsáhlých datových prací,
kterými byla uvedena do souladu referenční
data polohopisného základu ÚMPS a data
pasportu komunikací, byly zahájeny práce na
tvorbě Mapy technického využití území
(MTVÚ).

Mapa technického využití území (MTVÚ) je odvozená datová
vrstva systému Digitální mapa Brna (DMB). MTVÚ je vytvořena,
verifikována a průběžně udržována v produkční lince DMB na
celém území statutárního města Brna jako souvislá polygonová
vrstva s překryvy v místech výskytu mimoúrovňových jevů. Její
geometrická složka je odvozena z primárních datových vrstev
DMB, hranice ploch MTVÚ jsou vymezeny liniemi měřeného
nebo doplňkového polohopisu ÚMPS, případně prvky
pomocných tříd. Elementární plochy mohou být podle potřeby
sdružovány do ploch, které mají shodné technické využití.
Bylo zahájeno prvotní naplňování atributů základních kategorií
MTVÚ podle informací obsažených v ÚMPS. V dalších etapách
projektu bude probíhat verifikace kategorií z dostupných,
kvalitně zpracovaných podkladů z GISMB. Základní klasifikace
bude obsahovat 12 skupin kategorií, z nichž některé budou dále
podrobněji členěny.
MTVÚ bude nejpodrobnější plošnou vrstvou zachycující
skutečný stav území, je koncipována jako základní plošná
polohopisná vrstva budoucí kartografické multiměřítkové báze
dat. Bude využívána jako referenční kartografický podklad
(skutečný stav) pro podkreslení a pořizování tematických vrstev
velkého měřítka a dále bude sloužit jako zdroj geometricky
správně vymezených ploch pro sestavování a plnění
tematických a účelových vrstev. Tento postup zajistí zachování
jednotné geometrické reprezentace stejného prvku v různých
datových sadách pro různé účely (budovy, plochy zeleně,
obrusné vrstvy vozovky,…).

V první etapě byli do projektu tvorby MTVÚ organizačně
zapojeni kromě MMB i pracovníci GB-geodezie, spol. s r.o. a
BKOM. Bylo dohodnuto workflow pro zapracování změn.
Veškerá dostupná DSPS jsou evidována v aplikaci GISMB a
ukládána do centrálního úložiště v rámci Geodatabáze DMB.
Řízení a kontroly procesu zapracování změn jsou na straně
MMB. Jednotlivá DSPS a další měření jsou rozdělována mezi
operátory - pracovníky GB-geodezie a BKOM a zapracovávána
do pracovní databáze. Pokud po ukončení editace proběhnou
všechny kontroly úspěšně, aktualizovaný polohopis je uložen do
ostré databáze. Po ukončení editací je provedena polygonizace.
Aktualizované polygony (tzv. díly MTVÚ) jsou naimportovány do
databází systému TEPAOS, tyto díly MTVÚ se tak stávají
přímou součástí dat pasportu komunikací. A naopak, pokud
dojde ke změně v pasportu komunikací, která ovlivní i
polohopis, je automaticky vyznačena změnová oblast. V ní
nejprve dojde k aktualizaci polohopisu ÚMPS a dále už se
obdobným způsobem změna projeví v pasportu. Tím je
zajištěna současná a vzájemná aktualizace referenčních dat
(polohopisu) a tematických dat pasportu komunikací, což
zamezí vzniku topologických nesouladů a odchylek mezi těmito
dvěma datovými sadami.
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Kolektiv autorů Magistrát města Brna, T-MAPY
Kontakt:
Dana Glosová (glosova.dana@brno.cz, 721 834 094)
Kateřina Ptáčková (katerina.ptackova@tmapy.cz, 725 485 495)

Kateřina Ptáčková (katerina.ptackova@tmapy.cz, 725 485 495)

Použitý software: ArcGIS for Desktop 10.2, MS PowerPoint 2010

Dana Glosová (glosova.dana@brno.cz, 721 834 094)

Kontakt:

Kolektiv autorů Magistrát města Brna, T-MAPY

Pasport zeleně je v Brně tvořen na jednotlivých úřadech
městských částí (ÚMČ). Stav zpracování je různý, cca před 10
lety měla plnohodnotný pasport pouze jedna městská část. V
současnosti existují aktuální a kompletní data zhruba na třetině
městských částí, ostatní ÚMČ mají pasport zeleně
rozpracovaný, případně jsou vytvořeny alespoň základní plochy
zeleně. Tato data jsou součástí GISMB a jsou vedena v
jednotné webové aplikaci. Městské části jsou magistrátem
města metodicky řízeny, data pasportu zeleně tvoří v jednotném
datovém modelu. K dispozici mají veškeré potřebné mapové
podklady.
Správa městských parků a uličních stromořadí je svěřena
příspěvkové organizaci Veřejná zeleň p.o. Tato společnost má
rovněž k dispozici aplikaci Pasport zeleně v rámci GISMB.
Pasport komunikační zeleně je veden a udržován ve
společnosti BKOM, v aplikaci ZELEN, která je součástí jejich
informačního systému.

© Statutární město Brno, Brněnské komunikace a.s., Veřejná zeleň p.o., T-MAPY spol. s r.o.

Pasport zeleně (PZ)
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Alena VONDRÁKOVÁ, Jan BRUS, Bohumil PTÁČEK

METODIKA AUTORSKO-PRÁVNÍ OCHRANY GIS PRODUKTŮ
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

AUTORSKÉ PRÁVO

AUTORSKÉ DÍLO

OSOBNOSTNÍ A MAJETKOVÁ PRÁVA

Autorské právo je založeno na soukromoprávních principech. Základní oporu přitom má v ústavním pořádku
České republiky. Právo autorské tvoří, společně s některými zvláštními právy majetkovými, podsystém soukromého práva, v jehož rámci má zvláštní postavení. Autorské právo je řešeno v především v tzv. autorském
zákoně (Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů). Pokud autorský zákon neobsahuje potřebnou úpravu, použije se podpůrně Občanský
zákoník.

Autorské dílo je vymezeno pozitivní deﬁnicí (§2 odst. 1–5 AZ), negativní deﬁnicí (§2 odst. 6) a jsou stanoveny
výjimky z ochrany (§3).

Mezi osobnostní práva patří právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, právo osobovat si autorství, včetně
práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho
díla, právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu
do svého díla, právo na autorský dohled a další. Patří sem pojmy jako explicitní autorství, technická integrita,
morální integrita apod.

Autorským dílem je:
- dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké
- jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora (fyzické osoby) vyjádřený v jakékoli objektivně vnímatelné
podobě (trvale nebo dočasně) bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, např. dílo slovesné, audiovizuální,
výtvarné, kartograﬁcké, ...
- za autorské dílo se považuje i software, databáze a fotograﬁe
- jako autorské dílo je chráněna jakákoliv vývojová fáze (tedy i dílo nedokončené)

Význam hodnoty autorského práva neustále roste. V nových ekonomických podmínkách si majitelé práv silněji
než kdy dříve uvědomují jejich hospodářský význam a chtějí docílit efektivní ochrany autorských práv.
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. Autorská práva
jsou celosvětově založena na zásadě teritoriality, což znamená, že se řídí národním právním řádem toho státu,
na jehož území vznikla.

PATENTY

PRŮMYSLOVÁ

ETICKÉ

PRÁVA

ZÁSADY

AUTORSKÁ
A

Důležitými pojmy je užití v hmotné podobě, což je například rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování,
vystavování apod., a užití v nehmotné podobě, což je sdělování veřejnosti, živé provozování, provozování ze
záznamu, vysílání, přenos vysílání, provozování vysílání (veřejná produkce) a další.
Zvláštní majetková autorská práva se vztahují na zaměstnanecké dílo (autorská díla vytvořená autory v rámci
pracovního poměru, ze zákona vykonává k těmto dílům majetková práva autorská exkluzivně zaměstnavatel,
zaměstnavatel se také uvádí jako autor díla a rozhoduje o zveřejnění či změnách díla, přičemž existuje právní
domněnka autorova souhlasu se strpěním zásahu do osobnostních práv) a na školní dílo (dílo žáka nebo studenta v rámci výuky – majetková práva vykonává autor, lektor nebo učitel se za něj nepovažuje, autor však
nesmí výkonem práv omezit zájmy vzdělávacího zařízení a musí strpět využití díla školou pro vnitřní potřebu,
škola má navíc nárok na podíl na zisku z díla až do výše investovaných prostředků).

Dále jsou stanoveny výjimky z autorského práva ve veřejném zájmu: úřední dílo – právní předpis, rozhodnutí,
veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík, návrh úředního díla, úřední překlady úředních děl, sněmovní publikace, senátní publikace, obecní kroniky, státní symboly aj.

PRÁVA
DALŠÍ
PRÁVNÍ
ÚPRAVY

Mezi majetková práva patří právo dílo užít v původní nebo jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě nebo společnosti smlouvou
oprávnění k výkonu tohoto práva, přičemř užitím díla je prakticky cokoliv – rozmnožování, distribuce, zpřístupnění veřejnosti, vysílání ve sdělovacím prostředku atd. Dále k majetkovým právům náleží právo udělit svolení
k užití jinému subjektu. Majetkových práv se autor nemůže vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je
postihnout výkonem rozhodnutí, post-mortální ochrana trvá 70 let po smrti autora a majetková práva jsou
předmětem dědictví.

Autorským dílem není:
- nápad, myšlenka
- metoda, princip, postup
- námět (tzv. holý námět)
- denní zpráva, jiný údaj sám o sobě
- objev, vědecká teorie (ale pozor na akademickou etiku)
- matematický a obdobný vzorec,
- statistický graf a podobný předmět sám o sobě

Autorská práva jsou součástí komplexu, ke kterému patří průmyslová práva (práva k vynálezům, užitným
vzorům, zlepšovacím návrhům a novým metodám), práva na označení (práva k ochranným známkám,
obchodní ﬁrmě, proti nekalé soutěži), patentové právo a také etické zásady - oborové, akademické i celospolečenské.
Tradičním soukromoprávním termínem je pojem nehmotné statky.
Ty mohou být ryze osobní (nemajetkové) povahy, jedná se o hodnoty
jako např. život, zdraví, soukromí či čest fyzické osoby nebo ekvivalent jméno a dobrá pověst právnické osoby, nebo ryze majetkové
povahy, což jsou hodnoty jako např. obchodní tajemství, know-how,
obchodní jméno, ochranná známka, apod. Výsledek tvůrčí činnosti
autora je osobnostní povahy, ale současně je hospodářsky využitelný
(majetková povaha).

Paradox autorského práva je, že osobnostních práv se autor nemůže vzdát, tato práva jsou tudíž nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Anglo-americký systém osobnostní práva nezavádí.

PRÁVO
NA
OZNAČENÍ

CO TEDY JE AUTORSKÝM DÍLEM? A JAK MOHU DÍLO POUŽÍT?

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

DATA A DATABÁZE

C

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

LAYOUT - DESIGN MAP
KOMPATIBILITA
LICENCÍ

Zdroj: Creative Commons Corporation. [online]. 2015. [cit. 2015-09-30].
Dostupné z: https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/5/5b/

DIGITÁLNÍ MODELY RELIÉFU

Integer r
ullamcorp
ultricies
sit amet
A
Aliquam
eleifend s
justo non
A
Aliquam
eleifend s
justo non

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Phasellus
faucibus molestie nisl.
Suspendisse sagittis ultrices augue.
Integer rutrum, orci vestibulum
ullamcorper ultricies, lacus quam
ultricies odio, vitae placerat pede sem
sit amet enim. Aliquam ornare wisi eu
metus.
Aliquam erat volut. Nulla
pulvinar eleifend sem. Curabitur
bibendum justo non orci. Nunc auctor.
Ut tempus purus at lorem.

Základem je datová sada, která sama
o sobě v principu není autorským
dílem. Může však být za účelem zpřehlednění či odlišení nebo zvýraznění
některých prvků specificky upraven,
čímž pádem by bylo užito tvůrčí činnosti
a výsledek by byl autorským právem
chráněn.
Na celý model lze pohlížet jako na
databázi a tudíž ho lze chránit zvláštním právem pořizovatele databáze.

Zdroje: Data - ArcCR500, ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ. Autor: Bohumil Ptáček, 2007.

Digitální model reliéfu představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitální podobě, například ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, Z. Podle Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí VÚGTK se jedná
buď o digitální reprezentaci zemského povrchu v paměti počítače, složené z dat a interpolačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky mezilehlých bodů,
případně o formu nepravidelně rozmístěných výškových bodů, které optimálně vystihují terénní tvary včetně hran a výškových extrémů.
Digitální modely povrchu mohou být získané také autokorelací leteckých snímků, pomocí laserového skenování, snímáním z dronů apod. Základem je datová sada,
která sama o sobě v principu není autorským dílem (ale může být databází). Může však být za účelem zpřehlednění či odlišení nebo zvýraznění některých prvků
specificky upraven, čímž pádem by bylo užito tvůrčí činnosti a výsledek by byl autorským právem chráněn.
Podobný princip platí i pro výškový model nebo digitální reprezentace reálných nebo uměle vytvořených objektů. Může se jednat o 3D modely měst, budov, památek
atd. Pokud se jedná o případ tvorby modelu činností vyžadující tvůrčí činnost, jedná se o autorské dílo. Pokud se jedná o výsledek automatických operací vznikajících
na základě automaticky sesbíraných snímků, není zde obsažena tvůrčí činnost a na 3D model lze pohlížet jako na databázi. Pokud je výsledný model jakýmkoli způsobem dotvářen do originální podoby jedná se o autorské dílo.

Příklady demonstrují:
a) původní surová data
(není autorské dílo, je databází)
b) základní vizualizace v ArcMap
(není autorské dílo, jedná se o náhled)
c) pokročilá vizualizace v ArcMap
(je autorské dílo s tvůrčím vnosem)
d) pokročilá vizualizace v ArcMap
(je autorské dílo s tvůrčím vnosem)

?

V ČEM JE ROZDÍL?
Autorské dílo musí být jedinečné. Autorský zákon říká, že: „za autorské dílo se považuje jakékoliv dílo, které je
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora“
SITUACE 1
uživatel si zobrazil surová gridová data, aby měl základní přehled, nastavil barevnou stupnici a výsledkem
je náhled (vizualizace) databáze
uživatel do díla nedal žádný tvůrčí vnos a dílo není unikátní => nejedná se o autorské dílo
SITUACE 2
uživatel si zobrazil surová gridová data, aby měl základní přehled, nastavil barevnou stupnici a výsledkem
je náhled (vizualizace) databáze => poté uživatel nastavil unikátní hodnoty pro zobrazení dat, a to podle
návodu (například učitele)
uživatel do díla nedal žádný tvůrčí vnos a dílo není unikátní => nejedná se o autorské dílo
SITUACE 3
uživatel si zobrazil surová gridová data, aby měl základní přehled, nastavil barevnou stupnici a výsledkem
je náhled (vizualizace) databáze => poté uživatel nastavil unikátní hodnoty pro zobrazení dat, a to podle
svých znalostí, podle citu k barvám, podle toho, jak se mu zdá výsledek kontrastní apod.
uživatel do díla dal tvůrčí vnos a dílo je unikátní => jedná se o autorské dílo
VÝŠE UVEDENÝ POPIS SE VZTAHUJE NA HODNOCENÍ, ZDA SE JEDNÁ NEBO NEJEDNÁ O AUTORSKÉ DÍLO
V PŘÍPADĚ VÝSLEDNÉ VIZULAIZACE. NIJAK TÍM NENÍ ALE ŘEŠENA OCHRANA PŮVODNÍCH DAT.
DATA MOHOU BÝT CHRÁNĚNA ZVLÁŠTNÍM PRÁVĚM POŘIZOVATELE DATABÁZE

VIZUALIZACE DATABÁZE

=> JE VELMI DŮLEŽITÉ, POD JAKOU LICENCÍ JSOU DATA K DISPOZICI

METODIKA AUTORSKO-PRÁVNÍ OCHRANY GIS PRODUKTŮ
Metodika autorsko-právní ochrany produktů v kartograﬁi a geoinformatice je současně zpracovávána do své ﬁnální podoby. Metodiky budou výstupem projektu
Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartograﬁi a geoinformatice, který byl realizován za ﬁnanční podpory Technologické agentury ČR jako projekt TD020320.
Metodika bude dostupná na webových stránkách projektu www.apkg.upol.cz nejpozději v lednu 2016.
kontaktní email: alena.vondrakova@upol.cz
Poster byl zpracován s použitím software ArcMap 10.3.1, Adobe Illustrator CS6 a Adobe InDesign CS6.

CREATIVE COMMONS
Creative Commons lze přeložit jako „některá práva
vyhrazena“ – jedná se speciální předdeﬁnované licence, kdy autor prostřednictvím konkrétní vybrané licence (označení) plošně uzavírá se všemi potencionálními
uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje
některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje, autor tak při
určitém nakládání s produktem nemusí kontaktovat
autora, protože některá práva jsou uvolněna už samotnou licencí.
Podrobné vymezení licencí je k dispozici na webových
stránkách Creative Commons Česká republika.

OPEN DATA COMMONS
OPEN DATABASE LICENSE

AUTORSKÉ DÍLO

SYMBOLOGIE

Copyright lze přeložit jako „všechna práva vyhrazena“,
pokud s produktem pod tímto označením chce kdokoliv jakkoliv manipulovat ve smyslu užití díla podle
autorského zákona, musí kontaktovat autora (příp. majitele autorských práv) a získat od něj souhlas. Každé
autorské dílo je však chráněno automaticky, aniž by na
něm muselo být vysloveně uvedeno jakékoliv licenční
ujednání nebo odkaz na legislativní ochranu. Symbol
copyrightu proto v podstatě ztratil na významu, ale je
uváděn jako určité upozornění uživateli, že dílo podléhá autorsko-právní ochraně a odkazuje na vykonavatele práv.

Jedná se o produkt získaný za pomocí
automatického skenování, snímkování
nebo podobných technik. Surová data
nejsou výstupem tvůrčí činnosti.
Proces tvorby modelu může obsahovat
prvky tvůrčí činnosti ve smyslu úprav
kvality a přesnosti výsledného model,
pak by byla splněna podmínka tvůrčího
vnosu a jednalo by se o autorské dílo.

DATA

©

COPYRIGHT
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VÝSLEDNÁ LICENCE PRO DÍLO
Výsledná licence musí splňovat předchozí podmínky
„share-alike“ u použitých produktů a měla by odrážet
způsob využití, které chce autor umožnit.
V případě označení licence Creative Commons na dílo
je tato licence neměnná, proto není možné ji zpětně
odvolat nebo zpřísnit.
Licence může být i vlastní - výhradní nebo nevýhradní,
na základě požadavků autora ke konkrétnímu dílu,
konkrétnímu užití a výkonu dalších práv.

