
Autorská práva

Je stahování seriálů a fi lmů zločin?

Jakou fotku můžeš použít na blog a kde 

seženeš legální hudbu do svého videa?

  1   Autorem se člověk stává automaticky a svých práv se nemůže vzdát.

  2   Práva na své dílo ale může prodat nebo někomu přenechat.

  3   Autorské právo se dědí, ale platí jen 70 let po smrti autora.

Pak je dílo volně k dispozici všem.

 4    Jen majitel práv ti může dát svolení k použití díla.

Autorské právo

Chrání zájmy každého tvůrce, jako jsou hudebníci, fi lmaři, spisovatelé, blogeři, malíři, ilustrátoři, 

grafi kové, programátoři nebo třeba architekti.

Zločin, nebo ne?
  1   Stahování fi lmů a seriálů

Pokud streamuješ nebo stahuješ fi lmy a seriály jen pro sebe, tak ne. Pokud ale stahuješ přes torrent 

(kde při stahování sdílíš) nebo pak stažená videa dáš dalším lidem, pak porušuješ zákon.

  2   Používání softwaru

Legálně můžeš používat řádně koupené, bezplatné nebo zkušební verze (trialy) programů. 

Pokud si software stáhneš nelegálně a rozchodíš ho přes crack, porušuješ zákon.

  3   Použití cizí fotky na blogu

Pokud ti autor fotky dovolil ji použít, všechno je v pořádku. Jestli ne, porušuješ zákon.

4   Použití cizí hudby ve videu

Jestli ti autor odsouhlasil použití, směle do toho. Pokud ne, můžeš dostat i pokutu 

za porušování jeho práv.



PŘÍKLAD:

Zveřejnit na Instagramu fotku, která není 

tvoje, bez souhlasu autora je porušení pravidel. 

Ale sdílet fotku z kamarádova Instagramu 

PŘÍKLAD:

Nahrát na YouTube video bez souhlasu autora, 

 

uveřejnil někdo jiný, ale ne.

Creative commons

Creative commons označuje všechen obsah, který jeho autoři dali lidem zdarma k užívání. 

Značka CC pak udává, jak přesně můžeš fotku, hudbu nebo video použít. 

Nejčastěji je to k nekomerčním účelům.

Podívej se na www.o2chytraskola.cz a zjisti víc o tom, co a jak můžeš stahovat a sdílet.

Autorská práva a sociální sítě

Na sociálních sítích můžeš zveřejňovat jen svoje věci nebo díla ostatních, když k tomu máš jejich souhlas. 

Jiné je to ovšem se sdílením postů, které už zveřejnil někdo jiný. Ty můžeš v rámci sociální sítě šířit bez obav.

Kde sehnat fotky 
a hudbu zdarma
  1   Od kamarádů hudebníků 

  2   Z bezplatné foto-, video - nebo 

audiobanky na internetu

  3   Na internetu, pokud jde 

PŘÍKLAD:

Potřebuješ do svého videa 

 

Chceš se vyhnout autorským 

právům, a tak použiješ symfonii 

Jenže chyba lávky. Na skladbu 

ale na nahrávku v podání místního 

symfonického sboru ano. 

Musíš tedy požádat o svolení sbor 

nebo si nahrát vlastní verzi skladby.


