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1.Je dílo, které označujete, originál v tom smyslu,
že jde o autorův vlastní duševní výtvor?

8. Existují další obavy,
které by mohly omezit
možnost publikování
nebo používání obsahu?

Ne 9. Existují další zákonná
omezení pro použití díla,
které chcete označit?

4. Máte oprávnění povolit 
použití díla pro vzdělávací účely?

Ne

5. Můžete identifikovat a
kontaktovat držitele práv a
získat povolení?

15. Chcete dílo zpřístupnit
bez licence Creative Commons?

Ne

3. Vlastníte všechna práva k dílu, které se chystáte označit?

Ano

10. Existuje partnerství veřejného
a soukromého sektoru,
jehož prostřednictvím byla
digitalizace financována,
které omezuje
použití digitalizovaného
díla pouze na nekomerční použití?

11. Chcete uživatelům umožnit
používat dílo, pokud poskytnou
označení zdroje, a případně jej
sdílet v rámci stejné licence?

12. Chcete uživatelům umožnit
používat dílo, pokud poskytnou
označení zdroje, a zabránit jim
ve sdílení díla v upravené podobě?

13. Chcete uživatelům umožnit
používat dílo, pokud poskytnou
označení zdroje, a zabránit jim
v používání díla pro komerční účely?

14. Chcete uživatelům umožnit
používat dílo pouze pro nekomerční
účely s uvedením zdroje a
zabránit jim ve sdílení díla v
upravené podobě?

Ne, chci další podmínky pro
opětovné použití

Ano

Ne

Před zveřejněním
vyhodnoťte rizika

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Vývojový diagram vytvořený komunitou autorských práv Europeana 
Dostupné pod licencí CC0 1.0 Univerzální (CC0 1.0) Potvrzení o statusu 
volného díla
Více informací o diagramu a kontextu otázek a odpovědí je k dispozici na 
https://pro.europeana.eu/project/how-to-guide-for-labelling-cultural-heritage

Ano, za podmínky, že ti, kteří 
remixují, adaptují a dále 
používají dílo, zachovávají 
stejnou licenci

Ano, za podmínky, že ti, 
kteří remixují, 
adaptují a dále používají dílo,
zachovávají stejnou licenci, 
pokud je to pro nekomerční účely

Ne, chci další podmínky pro
opětovné použití

Ne, chci další podmínky pro
opětovné použití

Ne, chci další podmínky pro
opětovné použití

2. Je dílo stále chráněno autorským právem?

6. Chcete se zcela vzdát 
svých autorských práv k dílu?

7. Provedli jste úspěšné 
důsledné vyhledávání v 
souladu se směrnicí o 
osiřelých dílech?


