Všeobecné podmínky pro přebírání obsahu
z internetových stránek Ekolist.cz
platné k 1. 4. 2011
(dále jen VPPO)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto VPPO upravují přebírání obsahu z internetových stránek Ekolist.cz, a to jak pro internetová, tak
tištěná média.
2. Copyright
2.1. Při přípravě obsahu serveru Ekolist.cz je využíváno agenturní zpravodajství ČTK, která si
vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez
předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
2.2. Dále Ekolist.cz přináší zprávy slovenské tiskové agentury TASR. Publikování nebo další šíření
obsahu zpráv a fotografií ze zdrojů TASR je bez předcházejícího písemného souhlasu TASR výslovně
zakázáno.
2.3.

Některé zprávy na Ekolist.cz jsou zpracovány s využitím zpravodajství ČIA.
3. Formy přebírání obsahu

3.1.

Zobrazování exportních kanálů.

3.2.

Přebírání plných textů.

3.3.

Přebírání obrázků, které jsou součástí přebíraných textů.

3.4.

Přebírání obrázků z Ekolist.cz

3.5.

Citace částí textů.
4. Zobrazování exportních kanálů

4.1. Provozovatel serveru Ekolist.cz umožnuje zájemcům z řad provozovatelů internetových stránek
přebírání a následné zobrazování exportních kanálů.
4.2.

Exportní kanály jsou tvořeny exportními soubory, které obsahují vždy:

a) Charakteristiku Ekolistu
b) Datum zveřejnění článků
c) Nadpis článků
d) Perex (první odstavec článků)
4.3. K účelu zobrazování exportních kanálů je na stránce www.ekolist.cz/cz/prebirani-obsahu
zveřejněn seznam všech exportních souborů, které jsou k dispozici k odběru a následnému
zobrazení.
4.4.

Odběratel může tyto exportní soubory zobrazovat (zveřejňovat) na svém serveru

4.5. Odběratel nesmí před zobrazením (zveřejněním) exportních souborů tyto nijak upravovat, vyjma
omezení počtu zobrazených zpráv.
4.6. Odběratel exportních kanálu, který zobrazuje jejich obsah na svém serveru, o této své činnosti
informuje provozovatele serveru Ekolist.cz, a to elektronicky na e-mail reklama@ekolist.cz
5. Přebírání plných textů
5.1.
Vydavatel internetového deníků Ekolist.cz umožňuje zájemcům z řad vydavatelů a provozovatelů
elektronických a tištěných médií přebírat celé texty původních zpráv a článků.

5.2. Pro účely VPPO jsou za původní považovány pouze zprávy a texty, jejichž autory jsou stálí a externí
redaktoři Ekolistu.
5.3. Vydavatel zveřejňuje Přehled článků k převzetí. Tento přehled je umístěn na serveru Ekolist.cz
v sekci PŘEBÍRÁNÍ OBSAHU.
5.4. Zájemce o přebírání plných textů je povinen PŘEDEM kontaktovat vydavatele nebo redakci
Ekolistu, oznámit účel přebírání a dohodnout se na jeho rozsahu.
5.5. Základní četnost přebírání textu je stanovena na maximálně dva plné texty týdně pro jedno médium.
Po dohodě s vydavatelem je možné četnost změnit.
5.6.

Vydavatel nebo provozovatel, který přebírá plné texty, je povinen:

a) vždy u převzatého článku uvádět celé jméno autora + zdroj (na webu musí být zdroj uveden formou
aktivního odkazu),
b) zachovat text v plném znění, text nijak nekrátit a neupravovat, to platí i pro nadpis článku,
c) dodržovat domluvenou četnost přebíraných textů za dané období,
d) respektovat a dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
e) přebírat a zveřejňovat pouze články, které jsou uvedeny v Přehledu článků k převzetí, pokud se s
provozovatelem serveru Ekolist.cz nedohodne jinak.
6. Přebírání obrázků, které jsou součástí přebíraných plných textů
6.1. Převzít obrázek jako součást přebíraného textu je možné pouze v případě, že to dovoluje licence
uvedená u obrázku
6.2.

Vydavatel nebo provozovatel, který přebírá obrázky jako součást textu, je povinen:

a) vždy u převzatého obrázku uvádět celé jméno autora + zdroj (na webu musí být zdroj uveden formou
aktivního odkazu),
b) zachovat licenci a u obrázku ji uvést,
c) zacházet s obrázkem způsobem, který odpovídá licenci
d) respektovat a dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
7. Přebírání obrázků z Ekolist.cz
7.1. Vydavatel umožňuje přebírání obrázků, u kterých to uvedená licence povoluje, a to při dodržení
všech licenčních pravidel.
7.2. Vydavatel a provozovatel, který obrázky přebírá, je povinen dodržovat ustanovení zákona
č.121/2000 Sb., autorský zákon.
8. Citace částí textů
8.1. V souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon vydavatel souhlasí s citací části
textů, zveřejněných na serveru Ekolist.cz
8.2.

Citující je povinen u citace uvést zdroj, z něhož je citováno.
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Provozovatel je oprávněn VPPO kdykoliv změnit. Úplné a aktuální znění VPPO je zveřejněno na
internetových stránkách www.ekolist.cz. O změně VPPO bude vydavatel informovat na výše uvedených
stránkách a současně bude informovat všechny přebírající se kterými je učiněna dohoda o přebírání obsahu.

