
Licenční podmínky 
 
Každým jednotlivým zasláním konkrétního odborného článku či jiného příspěvku (dále jen 
„článek“ nebo v souhrnu „články“) pro posouzení k publikaci v Časopisu ČAP Autor 
poskytuje ČAP licenci k článkům za dále stanovených podmínek. 
 
Prohlášení Autora 
 
1. Autor prohlašuje, že článek je prostý autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebyl 

doposud nikde publikován, ani souběžně jinde k publikaci nabídnut. 
 
2. Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem článku, a jeho volnost 

poskytovat licenci není nikterak omezena nebo vyloučena, tj. Autor je oprávněn 
s článkem nakládat, neboť zejména: 

 
a) článek nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla dle § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský 
zákon“), kdy zaměstnanec není oprávněn tato práva vykonávat, 

 
b) užívání článku v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté 

grantové či jiné finanční podpory, 
 

c) v případě spoluautorství dle § 8 autorského zákona ostatní autoři souhlasí 
s poskytnutím licence a Autor je jejich jménem oprávněn licenci k článku udělit, 

 
d) užívání článku v rozsahu poskytované licence není ani jinak omezeno právy třetích 

osob dle autorského či jiného zákona. 
 

Poskytnutí licence a její rozsah 
 
1. Autor poskytuje ČAP za účelem publikace článků v Časopisech ČAP nevýhradní, 

časově, územně a množstevně neomezenou a dále převoditelnou licenci ke všem 
známým způsobům užití článků (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování 
článků veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jinými články či prvky 
bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy). 

 
2. Autor poskytuje licenci definovanou v předchozím odstavci tohoto článku bezúplatně. 
 
3. ČAP může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, 

a to zcela nebo zčásti, případně úplatně či bezúplatně. 
 
4. Poskytnutím licence Autor rovněž souhlasí a bere na vědomí event. zařazení článku 

do vědeckých, bibliografických či jiných databází, jakož i elektronických informačních 
systémů pro poskytování informačních či jiných služeb (ASPI apod.), v nichž je Časopis 
ČAP veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen. 

 
5. Vzhledem k poskytnutému rozsahu v podobě nevýhradní licence k článku je Autor 

oprávněn článek dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však Autor zavazuje 
uvádět Časopis ČAP jako zdroj publikace článku, kdy dalším užitím článků nesmí být 
negativně dotčeno dobré jméno ČAP. 



Další práva a povinnosti, náhrada škody 
 

1. Při porušení kterékoli výše stanovené povinnosti nebo za situace, kdy se kterékoli 
z prohlášení Autora v oddíle „Prohlášení Autora“ ukáže být nepravdivé, odpovídá Autor 
za vzniklou škodu včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů. 

 
2. V případě odmítnutí článku k publikaci ze strany ČAP bude poskytnutá licence 

okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití článku v rámci 
souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace). 

 


