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Nastavení otevřených CC licencí v OP VVV

Hlavní principy úpravy CC licencí u
výstupů projektů hrazených z OP VVV
• vychází ze Strategie digitálního vzdělávání do
roku 2020
• obecný princip zveřejňovat tyto výstupy pod
otevřenou CC licencí, pouze v odůvodněných a
stanovených případech je možné výstup
nezveřejnit
• nová úprava povinností v aktualizovaných
Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV a
obecném vzoru Rozhodnutí o poskytnutí
dotace OP VVV

Úprava CC licencí v Pravidlech pro
žadatele a příjemce OP VVV – kap. 7.3.3
• Nedílnou součástí právního aktu o
poskytnutí/převodu podpory bude závazek
příjemce k poskytování výstupů projektu pro
využití ŘO a pro informaci veřejnosti.
• Produkty vytvořené v rámci realizace projektu dle
žádosti o podporu předá příjemce v elektronické
podobě a v případě děl a jiných předmětů ochrany
chráněných autorskými právy s nimi souvisejícími
připojí licenci Creative Commons 4.0 ve variantě
BY nebo BY-SA a dá k dispozici takovým
způsobem, aby k němu měl každý neomezený a
bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno
dílo dále sdílet a jinak užívat se zvolenou licencí.

Úprava CC licencí v Pravidlech pro
žadatele a příjemce OP VVV – kap. 7.3.3
Pokud je držitelem autorských práv či práv s
nimi souvisejících k dílu nebo jinému předmětu
ochrany, které vznikly na základě zakázky s
použitím prostředků této dotace, třetí osoba
odlišná od příjemce, je příjemce povinen
smluvně zajistit, aby tato osoba připojila k dílu
nebo jinému předmětu ochrany licenci CC za
stejných podmínek jako příjemce.

Úprava CC licencí v Pravidlech pro
žadatele a příjemce OP VVV – kap. 7.3.3
Výjimky:
Tento závazek se nevztahuje na výstupy
projektů v oblasti výzkumu a vývoje, výstupy
projektů podpořených v režimu slučitelné
veřejné podpory či podpory de minimis a
výstupy, jejichž volné šíření je omezeno
ochranou osobních údajů, bezpečnostními
pravidly, právní ochranou duševního vlastnictví
(např. průmyslová práva) a ochranou osobního
tajemství.

Úprava CC licencí v Pravidlech pro
žadatele a příjemce OP VVV – kap. 7.3.3
Uplatnění výjimek dle PO (zaměření výzev):
• PO1 – obecně není hl. princip uplatňován s
ohledem na zaměření na VaV
• PO2 – hl. princip platí se stanovenými
výjimkami
• PO3 – hl. princip platí

Úprava CC licencí v právním aktu o
poskytnutí/převodu podpory
• Aktualizovaný obecný vzor zveřejněn na webu OP
VVV dne 13. 4. 2017 (RoPD)
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehledvzoru-pravni-akty
• Povinnost příjemce ve vztahu k CC licencím
stanovena v právním aktu – pokud není splněno,
jde porušení podmínek poskytnutí dotace s
negativními následky pro příjemce
• Jde o obecný vzor – povinnost stanovena obecně,
dále je vzor upraven pro projekty konkrétní výzvy
(zejména definování výjimek)

Úprava CC licencí v právním aktu o
poskytnutí/převodu podpory
Bod 18 části II. Práva duševního vlastnictví
Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné
autorskými právy a právy s nimi souvisejícími, v případě, že při jejich
vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace,
licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BYSA. Tuto licenci je Příjemce povinen v souladu se zněním licenční
smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného
odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k
dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý
neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo
dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je
držitelem autorských práv či práv s nimi souvisejících k dílu nebo
jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s
použitím prostředků této dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je
Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato osoba připojila k dílu
nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za
stejných podmínek jako Příjemce.

Úprava CC licencí v právním aktu o
poskytnutí/převodu podpory
Bod 18 části II. Práva duševního vlastnictví – pozn. pod čarou
pro úpravy vzoru pro konkrétní výzvu
V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude možné nebo vhodné dílo
či jiný předmět ochrany licencí Creative Commons za uvedených
podmínek licencovat, bude tento bod upraven ve vzoru pro
konkrétní výzvu tak, aby byly reflektovány výjimky z této povinnosti.
To se bude týkat např. výstupů v oblasti výzkumu a vývoje a
výstupů, u nichž z důvodu nezávislých na Příjemci není možné
převést neomezené licenční právo na Poskytovatele dotace (např.
články ve vědeckých časopisech, kde je nutné uzavřít výhradní
smlouvu s vydavatelem, tj. výstupy podléhající „transfer of copyright
agreement“, produkty vytvořené v režimu slučitelné veřejné podpory
či podpory de minimis a další výstupy, jejichž volné šíření je
omezeno právní ochranou duševního vlastnictví, bezpečnostními
pravidly nebo oprávněnými obchodními zájmy).

Děkuji za pozornost

