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Help Service Remote Sensing

Problémy s 

licencováním 

prostorových dat



Upozornění

 Chtěl bych na úvod této prezentace 

upozornit, že tento referát nepřináší žádný 

řešení, pouze klade dotazy

 Jeho cílem je rozpoutat širší diskuzi vedoucí 

k ujasnění užívání dat a služeb

 Tento referát si neklade za cíl rozebrat 

všechny problémy, pouze upozornit na 

některé, která si ne vždy uvědomujeme

 Tento referát se opírá o praktické zkušenosti 

s „otevřenými daty“



Je licencování prostorových dat 
specifické

 Ano je

Problémy vznikají především tím, že pro 

prostorová data je přirozené jejich 

kombinování a odvozování nových 

datových sad

Problémy nastávají při kombinování nejen 

dat s omezeným přístupem a otevřených 

dat, ale i s kombinací otevřených dat s 

různými licencemi

Otevřené licence často zamezují kombinaci 

s restriktivnějšími licencemi



Je licencování prostorových dat 
specifické

 Ano je

 Jako příklad lze uvést problematikou kombinace 

dat Evropské Environmentální Agentury (EEA – v 

podstatě Public Domain Licence) s daty 

OpenStreetMap  (Open Data Commons Open Database 

License - Smíte kopírovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti a 

upravovat naše data, pokud jako zdroj uvedete 

OpenStreetMap a jeho přispěvatele. Pokud naše data budete 

upravovat nebo je použijete ve svém díle, musíte výsledek 

šířit pod stejnou licencí)

 V tomto případě lze pravděpodobně uplatnit Open 

Data Commons Open Database License jako 

finální



Je licencování prostorových dat 
specifické

 Obdobných problémů se dá najít celá řada

 Tyto problémy narůstají s přesunem více a 

více GIS funkcionality na WEB

 Tyto problémy mohou vést k úplnému 

omezení toho, co je pro GIS

 Současná licenční problematika neumí 

současné licenční úpravy dostatečně řešit 



Problém není nový

 2008 - Karel Charvát, Petr Kubíček Projekt 

Management Geografických Informací –

SprávaDat - Zamyšlení nad obchodními 

modely a licencemi v prostředí Webových 

služeb
 Webové technologie přináší nové problémy ohledně IPR, se 

kterými jsme se nikdy dříve nesetkali

 Data informace znalosti mohou zůstat na svých místech, 

nemusí být žádným způsobem kopírovány nebo zcizeny a 

přesto mohou být užity v aplikacích  dalších osob a využívány 

k tvorbě zisku u těchto osob

 Nemusí přitom jít jenom o notoricky známé případy využívání 

WMS



Kde je problém

 Web umožňuje online kombinovat data do 

různých výstupů

 Web umožňuje online provádět operace – ty 

operace přímo vyvolává uživatel – je toto 

tvorba odvozených dat

 Uživatel dostává výsledky analýzy ve formě 

reportů, které mohou obsahovat výsledky 

analýz (např. je budova v zátopové oblasti 

ano/ne) doplněnou např. situační mapou 

(které může být např. kombinací WMS)



Kde je problém



Kde je problém



Kde je problém

 I pouhé užití WMS může přinést celou řadu 

zajímavých problémů (a nemusí jít jen o 

notoricky známe stahování ortofota, pomocí 

WMS).

 Jak např. lze legislativně upravit užití WMS 

GetFeatureInfo, k pořízení atributů k jiným 

datovým sadám



Co přinese postup technologii

 Jak se projeví licenční problematika při 

používání Linked Open Data

 Co může přinést propojení dat pomocí RDF 

na různých serverech

 Jaké z tohoto budou legislativní důsledky

 Jak bude možno využívat taková to data a 

služby ke komerčním účelům



Co přinese postup technologii



Možná řešení

 Ujednocení licenčních pravidel

 To může paradoxně narazit více u různých 

„voluntary“ iniciativ než u veřejného sektoru

 Open data se tak paradoxně mohou stát tak 

volnými, že budou ve svém principu 

nepoužitelná





Možná řešení

 EU pro veřejný sektor doporučuje „Public 

domain“,, tam kde to není vyloučeno z jiných 

důvodů (např. ochrana soukromých 

informací)

 Teoreticky může ale dojít k problémům s 

autorským právem  (mapy střeních měřítek, 

nebo územní plány jako autorské dílo)  



Možná řešení

 kch@hsrs.cz

 charvat@ccss.cz
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