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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne
NK-7517/KGŘ/2022 MK 1555/2023 Klusoň/356 9. ledna 2023

Věc: Použití veřejné licence CC0 pro vybrané databáze vytvářené Národní knihovnou České 
republiky

Vážený pane generální řediteli,

v příloze Vám zasíláme prohlášení Národní knihovny České republiky č. j. NK- 
7517/KGŘ/2022 ze dne 5. 12. 2022. Tímto prohlášením Národní knihovna České republiky (dále 
jen „Národní knihovna44) podřizuje čtyři databáze, jichž je pořizovatelem, licenčnímu režimu 
Creative Commons, konkrétně režimu CC0. Jedná se o tyto databáze:
1) Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL),
2) Online katalog Národní knihovny České republiky (NKC),
3) Souborný katalog České republiky -  CASLIN (SKC),
4) Adresář nakladatelů v České republice (NAK).

Ministerstvo kultury jakožto zřizovatel Národní knihovny uvedené prohlášení Národní 
knihovny schvaluje. Zamýšlené zpřístupnění vyjmenovaných databází v režimu CC0 je v souladu 
s autorským zákonem, knihovním zákonem i právními předpisy upravujícími zacházení s majet
kem státu. V podrobnostech odkazujeme na naše sdělení č. j. MK 16744/2022 ze dne 17. 3. 2022.

Zamýšlené zpřístupnění uvedených databází přispěje k naplnění aktuální Koncepce roz
voje knihoven, odpovídá rozhodnutí Evropské komise č. j. C(2013) 1893 finál ze dne 16. 4. 2013 
a celkově umožní efektivní zpřístupnění digitálních knihovních metadat a jejich propojování 
v digitálním prostředí, což je jeden ze strategických cílů Koncepce rozvoje knihoven (cíl č. III/3). 
Na zpřístupnění uvedených databází je tedy veřejný zájem, což pro úplnost uvádíme z hlediska 
zákona č. 219/2000 Sb.

Dnem schválení Ministerstvem kultury nabývá uvedené prohlášení Národní knihovny 
platnosti a počíná působit právní následky.

S pozdravem

MINISTERSTVO KULTURY
Maltézské náměstí 471/1 

11811 Praha 1 -  Malá Strana 
IČ :00023671 0

Mgr. Blanka Skučková 
vedoucí oddělení literatury a knihoven

Příloha:
■ prohlášení Národní knihovny České republiky č. j. NK-7517/KGŘ/2022 ze dne 5. 12. 2022 
schválené Ministerstvem kultury
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Národní knihouna 
České republiky 
National Library 
of the Czech Republic

Č. j.: NK-7517/KGŘ/2022

v
Prohlášení Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky jako ústřední knihovna České republiky a jako centrum 
knihovních služeb v České republice se v souladu se současnými mezinárodními trendy 
rozhodla podřídit databáze Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL), 
Online katalog Národní knihovny ČR (NKC), Souborný katalog České republiky - CASLIN 
(SKC) a Adresář nakladatelů v ČR (NAK) licenčnímu režimu CCO. Zpřístupnění knihovních 
metadat pod veřejnou licencí CCO a jejich propojování v digitálním prostředí je jedním ze 
strategických cílů Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem 
do roku 2030. NK ČR zpřístupněním výše uvedených databází pod licencí CCO, tak přispívá k 
plnění jednoho ze strategických cílů koncepce knihoven.

v

Národní knihovna České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00023221, tímto podřizuje následující databáze

- Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL),
Online katalog Národní knihovny ČR (NKC),
Souborný katalog České republiky - CASLIN (SKC) a

- Adresář nakladatelů v ČR (NAK),

jejichž je pořizovatelem, režimu licenčního ujednání Creative Commons Legal Code -  
CCO 1.0 Universal (rozhodná jazyková verze: anglická), které tvoří nedílnou součást 
tohoto prohlášení.

Toto prohlášení nabývá platnosti dnem schválení Ministerstvem kultury České republiky jako
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Národní knihouna 
České republiky 
National Library 
of the Czech Republic

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Ministerstvo kultury tojo prohlášení Národní knihovny České republiky s c h v a l u j e

Mgr. Blanka Skučková
vedoucí oddělení literatury a knihoven
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Příloha

Creative Commons Legal Code -  CCO 1.0 Universal

Statement ofPurpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and 
Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") 
of an originál work of authorship and/or a database (each, a "Work").

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to 
a commons of Creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and 
without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and 
redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without 
limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideál of 
a free culture and the further production of Creative, cultural and scientific works, or to gain reputation 
or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional 
consideration or compensation, the person associating CCO with a Work (the "Affirmer"), to the extent 
that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CCO 
to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright 
and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CCO on those rights.

1. Copyright and Related Rights. A Work made available under CCO may be protected by copyright 
and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights 
include, but are not limited to, the following:

i. the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;

ii. moral rights retained by the originál author(s) and/or performer(s);

iii. publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;

iv. rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in 
paragraph 4(a), below;

v. rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;

vi. database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament 
and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any 
national implementation thereof, including any amended or successor version of such 
directive); and

vii. other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law 
or treaty, and any national implementations thereof.

2. Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer 
hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders 
all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether 
now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

knihovny České republiky s c h v a l u j  e

Mgr. Blanka Skučková
vedoucí oddělení literatury a knihoven

Ministerstvo kultury toto prohlášení Národní

V Praze dne
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