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Hlavní témata

�Masová digitalizace a autorské právo
�Aktivity Google, Europeana

�Služby EDD = elektronické dodávání dokumentů�Služby EDD = elektronické dodávání dokumentů
�Licenční smlouva na EDD

2



Google - books



Partneři Google



Základní údaje o službě Google Books

�Zdigitalizováno cca 7 mil. knih

�Základní služby
�Prohledávání plných textů 7 mil. knih

�Přečíst nebo stáhnout text knihy (volná díla)

�Koupit knihu�Koupit knihu

�Půjčit knihu

�V budoucnu
�Za úplatu číst nebo stáhnout knihy chráněné autorským 

právem

�Uzavřeny dohody s 30 000 vydavateli 

�Partner programme – prohlížení, prodej u vydavatele



Autorská práva - soudní spory

� 2004 – Google uzavírá dohodu o digitalizaci s několika velkými knihovnami –
zahajuje digitalizaci jejich fondů

� Vydavatelé a autoři podávají žalobu na Google
� Neoprávněná digitalizace

� Zveřejňování úryvků z digitalizovaných děl

� 2008 – dohoda o vyrovnání: 
� 125 mil. USD na vyrovnání s autory� 125 mil. USD na vyrovnání s autory

� Držitelé práv získají 63 % příjmů z prodeje digitálního díla

� Vytvoření rejstříku držitelů práv

� Možnost odstoupit od vyrovnání do 5.9.2009

� Dohoda platí pouze pro USA

� Amazon, Microsoft, Yahoo a Internet Archive: koalice proti Google
� Snahy o monopolizace přístupu ke knihám

� Září 2009 – slyšení Google u Evropské komise



Europeana – Evropská digitální knihovna

Více než 4 mil. objekt ů: knihy, 
fotografie, mapy, zvuk. nahrávky, filmy, 
záznamy sbírek knihoven, archiv ů, 
muzeí 



Europeana

�Projekt podporovaný Evropskou komisí

�Podpora národních vlád a ústředních institucí 
(například národních knihovny)
�Projekt NK ČR a MZK na digitalizaci českých knih�Projekt NK ČR a MZK na digitalizaci českých knih

�Snahy o řešení problematiky autorských práv
�Osiřelá díla

�Knihy (díla), která nejsou k dispozici na trhu

�Licencování chráněných děl

�Registry držitelů autorských práv



Vyhlídky do budoucnosti

� Masová digitalizace tištěné produkce bude pokračovat – cca do 10 – 20 let

� Aktivity Google? – světový monopol?

� Evropa – novely autorských zákonů, licencování
� Osiřelých děl

� Děl nedostupných na trhu

� Rejstřík držitelů majetkových práv� Rejstřík držitelů majetkových práv

� Placení za užití autorsky chráněných děl
� Konec volného přístupu k informacím?

� Licencování, využití a vyplacení odměny vyžaduje podrobné údaje o držitelích práv

� Podrobnější bibliografický popis – systém DRM

� Úloha knihoven???
� Rejstřík držitelů práv - spolupráce

� Agregace poptávky

� Licencování – zajištění volného přístupu k informacím

� Vypořádání majetkových práv – platba odměn 9



Licenční smlouva na poskytování 
služby EDD

• Služby EDD v ČR
• Licenční smlouva na EDD



Služby EDD v ČR

� Virtuální polytechnická knihovna

e-PK - Elektronická pedagogická knihovna
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� e-PK - Elektronická pedagogická knihovna

� eDDO – Národní knihovna ČR

�Studijní a vědecká knihovny v Hradci Králové



Virtuální polytechnická knihovna
http://www.vpk.cz
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e-PK - Elektronická pedagogická knihovna
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https://www.epk.cz



eDDO – Národní knihovna ČR
doc.nkp.cz
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Licenční smlouva na poskytování 
služby EDD

Uzavřena: leden 2009

Národní knihovna ČR - Dilia



www.dilia.cz
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www.dilia.cz



Co je elektronické dodávání dokumentů?

Přenos digitální kopie

Definice elektronické dodávání dokument ů (TDKIV)
(electronic document delivery)

„Služba doru čení plného textu dokumentu v elektronické podob ě“ 
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Přenos digitální kopie
pomocí internetu



Proč byla smlouva uzavřena

�Dosavadní režim služby EDD byl v rozporu s AZ

�Knihovny ani jiné instituce nemají zákonnou licenci na 
zhotovování digitálních kopií autorsky chráněných děl a 
jejich šíření po internetu
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jejich šíření po internetu

�Pokud trvají majetková práva, lze digitální kopii díla 
zhotovit pouze se souhlasem držitelé práv (autora, 
vydavatele…) nebo podmínek definovaných v §37, odst. 1

�Novela AZ z roku 2006 - možnost uzavření kolektivní 
licenční smlouvy na službu EDD - §101, odst.9f



Shrnutí - jaké licence mají knihovny

§ 30a - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad

§ 37 Knihovní licence, odst. 1
a) zhotovit rozmnoženinu díla pro své archivní a konzervační potřeby,  
b) zhotovit rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina byla poškozena nebo 

ztracena, 
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ztracena, 
c) Zhotovit rozmnoženinu díla, které je součástí sbírek knihovny
� Nelze zpřístupnit formou sdělování veřejnosti (internet)
� Pouze prostřednictvím k tomu určených technických zařízení 
� Umístěných v objektech knihovny
� Zamezit uživatelům zhotovení digitální rozmnoženiny díla
� Je možno zhotovit tištěnou rozmnoženinu
� Užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek
� Pouze jednotlivcům ze strany veřejnosti 
� Výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob



Alternativy pro dodávání kopií

�Běžné nebo expresní dodání tištěné kopie -
poplatek 0,20 Kč za kopii + poštovné
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�Dodání prostřednictvím faxu – poplatek 0,20 Kč 
za kopii + poplatek za telefon

�Elektronické dodávání dokumentů – smlouva s 
Dilia



Na co se licence EDD nevztahuje

�Na zhotovování papírových rozmnoženin
�Na meziknihovní výpůjční služby (vnitrostátní, 
mezinárodní)

�Na meziknihovní reprografické služby 
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�Na meziknihovní reprografické služby 
(vnitrostátní, mezinárodní)

�Na využívání licencovaných el. informačních 
zdrojů. Zde se knihovny řídí podmínkami licence

�Na šíření volných děl a dokumentů, které nejsou 
autorskými díly



Na co se licence EDD nevztahuje

�Na elektronické sdělování 
�počítačových programů, 

�zvukových a zvukově obrazových záznamů děl,

�vydaných notových záznamů díla hudebního či 
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�vydaných notových záznamů díla hudebního či 
hudebně dramatického

� Na autorská díla, u kterých si nositel práva 
elektronické sdělování zakázal
�Tzv. vyloučení



Knihovny a jejich role v EDD

�Zastupovaná knihovna = všechny knihovny – smlouva 
platí pro všechny knihovny

�Servisní středisko, např. VPK = STK, NK ČR, NPK
�Zhotovitel kopie
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�Zhotovitel kopie

�Provozovatel uživatelských kont

�Subjekt hlášení o službě EDD + placení odměny Dilia

�Knihovna – člen společenství knihoven, zhotovitel 
kopie, zprostředkovatel kopie + placení odměny Dilia

�Knihovna - člen společenství knihoven, 
zprostředkovatel kopie



STK = VPK = Servisní středisko

Uživatelské konto

Zprostředkující úloha knihoven
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zprost ředkující knihovna zprost ředkující knihovna

Koncový uživatel

Fyzická osoba

Papírová

kopie

Papírová

kopie



Hlavní principy smlouvy

� Licence se vztahuje na zhotovení elektronické 
rozmnoženiny a na elektronické sdělování děl, 
která již byla se souhlasem nositele práv 
zveřejněna (vydána) a jsou chráněna
autorským právem. 
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autorským právem. 

� Hranice pro volná díla = 100 let
� Dokládá uživatel, důvěryhodný zdroj



Hlavní principy smlouvy

�Licence se vztahuje na autory (držitelé práv) 
zastupované Dilia a dále na další nezastupované 
autory, pokud službu EDD nezakáží.
�Domácí a zahraniční
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�Licence je omezena na území ČR
�Rozhodující je, že uživatel je registrovaným uživatelem 

knihovny a má pracovní či studijní vazbu na instituci v ČR

�Nerozhoduje národnost či státní příslušnost uživatele

�Nerozhoduje místo, ze kterého se služba EDD objednává



Hlavní zásady

� Dodržovat „Pravidla pro poskytování EDD“

� EDD poskytovat na základě písemné „Smlouvy o 
užívání služby EDD“ mezi knihovnou a koncovým 
uživatelem.
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uživatelem.
� Vzorová smlouva

� Délka platnosti smlouvy

� EDD poskytovat prostřednictvím uživatelského 
konta, tj. chráněný prostor na zabezpečeném 
serveru.

� Uživatelem EDD je pouze fyzická osoba starší 18 let



Nakládání s rozmnoženinou

�Uživatel nesmí rozmnoženinu dále rozmnožovat 
a šířit třetím osobám. Odpovídá za její zneužití

�Licence umožňuje zpřístupnění elektronické 
rozmnoženiny díla, a to výhradně za účelem 
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rozmnoženiny díla, a to výhradně za účelem 
pořízení jedné elektronické rozmnoženiny ve 
formátu netextového souboru (např. pdf, jpg) 
nebo jedné papírové rozmnoženiny koncovým 
uživatelem pro účely jeho výzkumu a 
soukromého studia.



STK = VPK = Servisní středisko

Uživatelské konto

Zprostředkující úloha knihoven
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zprost ředkující knihovna zprost ředkující knihovna

Koncový uživatel

Fyzická osoba

Papírová

kopie

Papírová

kopie



Podmínky licence
�El. rozmnoženina bude viditelně a neodstranitelně 

označena.
�Jedna nebo všechny strany?

�V případě porušení závazku poskytne knihovna Dilia 
součinnost a osobní údaje o uživateli, zastaví 
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součinnost a osobní údaje o uživateli, zastaví 
poskytování služeb.

�Knihovna odpovídá za škody, které vznikly porušením 
smlouvy ze strany knihovny.

�Knihovna je povinna NK informovat o autorech, kteří 
vyloučili účinky smlouvy. Údaje o vyloučení předá NK 
Dilia



Sazebník odměn

Články, výňatky z knih, učebnic apod. 15,- Kč/stránka+DPH 

Max. za 1 objednávku 100,- Kč+DPH
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� Odměna je stanovena za jednu stránku předlohy.
� Jednou objednávkou se rozumí jedna el. nebo tisková 

rozmnoženina jednoho díla nebo jeho části. U knižních vydání 
literárních děl ve formě románu, novely, souboru povídek, 
básnické sbírka apod. a u vědeckých děl v knižní podobě, zejm. 
učebnic  je prostřednictvím služby EDD umožněno poskytnutí 
pouze neúplného díla (výňatku), a to v maximálním rozsahu 25ti 
stran předlohy.



Ceny EDD v zahraničí

Počet stran 
Autorský 
poplatek Kopie Celkem  Kč Poznámka 

TU DELFT 10 6 EUR 168 Kč

BLDS článek 9,5 GBP 316 Kč
Ind. dohoda až 22 
GBP
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BLDS článek 9,5 GBP 316 Kč GBP

CISTI článek 12,5 USD 291 Kč

SUBITO článek 4 6 10 EUR 280 Kč

TIB Hannover článek 7,5 EUR 210 Kč

NTIS-Ariel článek 9 USD 210 Kč

NTIS článek 11 USD 256 Kč

Švýcarsko článek 6 EUR 168 Kč

Francie článek
4 - 50 
EUR 112-1400 Ind. dohoda 



Příležitosti a problémy služby EDD

�Poskytování služby EDD je v současné době legální a v 
souladu s autorským zákonem

�Služby EDD jsou velmi drahé 
� je možno je dotovat?
� používat fax?
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� používat fax?

�Zvýšení administrativní náročnosti – vykazování 
bibliografických údajů

�Knihovní systémy neumí pracovat s uživatelskými 
konty pro EDD



Děkuji za pozornost!

vit.richter@nkp.cz


