VED KS Strnadová Michaela
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

VED KS Strnadová Michaela za uživatele VED KST Strnadová Michaela PaedDr.
15. června 2016 8:43
Odpověď na žádost dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V Praze dne 15.06.2016

Vážený pane,
na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10.06.2016, č.j.: MČ P7
032926/2016 ohledně uveřejněné fotografie z filmu "Sherlock: The Abdominable Bride" z produkce BBC na
Facebooku MČ Praha 7 podávám následující informace.
Předmětná fotografie použitá na facebookovém profilu MČ Praha 7 pocházela z oficiální facebookové stránky
seriálu Sherlock společnosti BBC.
K tomu cituji z oficiálních Zásad používání Facebooku:
Prohlášení o právech a povinnostech
Článek 2:
„Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu
vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí a nastavením
aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na
použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj (Licence k DV).
Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste
tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).“
„Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povolujete všem (včetně
osob mimo službu Facebook) přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a
profilovou fotkou).“
Na tuto situaci pamatuje také náš Občanský zákoník:
Podle ust. § 85 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. „Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z
nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl
vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.“
Svolení k zobrazení své podoby se předpokládá u osob veřejně známých či veřejně činných, mezi kterými jsou
nepochybně i herci, kdy tyto osoby musí počítat s tím, že jejich fotografie, zejména pořízené ve veřejném prostoru a
z veřejného prostoru, budou dále šířeny.
Z tohoto důvodu se domníváme, že použití předmětné fotografie bylo zcela v souladu se zákonem i Zásadami
využívání veřejně sdílených fotografií na sociální síti Facebook. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyla
smlouva ani jiné ujednání se společností BBC uzavřeno.
S pozdravem

PaedDr. Michaela Strnadová
Odbor Kancelář starosty a tajemníka
vedoucí odboru
e-mail: StrnadovaM@praha7.cz
tel. č.: 220 144 233
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mobil: 731 628 904
kancelář č. 218, 2. patro

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7
www.praha7.cz + facebook
Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit zde.
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