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ILUSTRACE LOGOŠÍK NESMÍ být zveřejněny na internetu v žádném 
formátu. Ilustrace Logošík NEJSOU webová grafika. Nesmí se dále 
sdílet s dalšími uživateli. 

Standardní licenční smlouva zahrnuje použití pro osobní, vzdělávací a 
komerční použití. Práva, ve kterých mohou být ilustrace použity pro 
každé použití podle Standardní licenční smlouvy, jsou uvedena níže. 

Licenční smlouva je uzavřena mezi poskytovatelem licence a 
nabyvatelem licence a je nevýhradní, nepřevoditelná a nepřevoditelná. 
Licence se nevztahuje na vydavatele nebo výrobce. 

OBSAH: 

První část: Důležité právní poznámky (informace týkající se použití 
ilustrací) 

Část 2: Atribuce (uvedení zásluh a jak) 

Část třetí: Osobní použití (položky pro osobní použití, které nepřinášejí 
zisk) 

Část čtvrtá: Komerční využití (pro podnikatele a malé podniky, kteří 
vytvářejí produkty za účelem dosažení zisku – s výjimkou vydavatelů a 
výrobců) 

Oddíl pátá: Nepovolená použití (neúplný seznam práv, která nejsou 
zahrnuta v této licenční smlouvě) 

Část 1: Důležité právní poznámky 

Klipart nesmíte dále prodávat, sdílet ani distribuovat. Klipart nesmíte 
prodávat jako samostatný produkt. Klipart musí být použit jako 
designový prvek (součást celkového návrhu projektu) vašich osobních a 
komerčních projektů. Prvek návrhu je integrován s textem a dalšími 
prvky návrhu na stránce nebo projektu a doplňuje je a vytváří nový 
design/materiál a nemůže být hlavní a/nebo jedinou součástí. Kromě 



toho prvek návrhu sestává z více než jen umístění okraje kolem 
obrázku nebo umístění více obrázků na stránku. 

Umělecké dílo nesmíte používat na platformě nebo programu, kde není 
zabezpečeno nebo nebrání ostatním v pořizování, zvedání, stahování, 
kopírování, ukládání nebo odstraňování obrázků. Kromě toho, bez ohledu 
na formát, obrázky nesmí být volné v žádném souboru ani na žádné 
platformě nebo programu, který nebyl schválen společností Logošík a 
zahrnut pod povolená použití uvedená ve standardní licenci Logošík. 
Obrázky dále nelze zveřejňovat, používat nebo zobrazovat takovým 
způsobem, aby mohly být katalogizovány nebo indexovány 
vyhledávačem. 

Ilustrace Logošík nesmí být zveřejňovány na internetu v žádném 
formátu. Přečtěte si o tom více v části „Nepovolená použití“. 

Logošík si ponechává veškerá autorská práva na obrázky klipartů. 
Klipart nesmíte prohlásit za svůj vlastní. Návrhy klipartů nesmíte 
kopírovat za účelem vytvoření vlastního klipartu. Klipart nesmíte 
používat k vytváření grafických návrhů nebo k vytváření grafických 
produktů. 

Povolená použití uvedená ve standardní licenční smlouvě Logošík je 
vyčerpávajícím seznamem povolených použití. 

 

Při každém nákupu licence se doporučuje zkontrolovat licenci, abyste 
se ujistili, že požadované použití je v souladu s právy a povolenými 
způsoby použití uvedenými v této smlouvě. 

Pokud Standardní licenční smlouva nezahrnuje požadované povolené 
použití, kontaktujte společnost Logošík a prodiskutujte možnost 
rozšířené licence pro požadované použití. 

Smlouvu můžete ukončit ukončením minulého a současného používání 
ilustrací Logošík. Nedodržení podmínek standardní licenční smlouvy může 
mít za následek ukončení licence na základě výhradního uvážení Logošík. 

 



Část 2: Atribuce (uvedení zásluh a jak) 

Komerční kredit je vyžadován u VŠECH digitálních produktů 
(bezplatných nebo placených) ve formě odkazu zpět do obchodu 
Logošík, na který lze kliknout. To lze provést vytvořením textového 
odkazu nebo odkazem na jedno z log v souboru zip. 

Komerční kredit je vyžadován na VŠECHNY hmotné produkty tam, kde 
je to vhodné. Poděkování Logošík ve formě upozornění na autorská 
práva je dostatečné. 

Část 3: Osobní povolená použití (položky pro osobní použití, které 
nepřinášejí zisk) 

• Osobní scrapbooking, blahopřání, pozvánky, kalendáře, záložky, 
tisknutelné projekty, osobní řemesla, letáky, brožury, oznámení, 
oznámení, trička 

• Předměty pro svatby, narozeniny a večírky, jako jsou potřeby a 
dekorace na večírky, jako jsou dorty, obaly atd. 

• Neziskové předměty pro neziskové organizace 
• Videa jako na YouTube nebo Vimeo 
• Osobní aktivity ve třídě, tisknutelné projekty, pracovní listy a hry. 

Všechny obrázky musí být zabezpečeny v souboru PDF heslem, 
které zabrání, ukládání, kopírování nebo zvedání obrázků.  

• Lekce Smart Board v osobní učebně, PowerPoint , SeeSaw - 
obrázky je nutné narovnat jako součást pevného pozadí snímku. 

• Používání osobní třídy v Prezentacích Google, Učebně Google. 
Obrázky se musí srovnat jako součást pevného pozadí snímku a 
nesmí se v souboru uvolnit.  

• Aktivity Boom Card. 
• Výzdoba osobních tříd, dekorace na zeď, štítky, obaly na 

pořadače, nástěnné plakáty 
• Zprávy o pokroku a vysvědčení 
• Komunikace ve třídě nebo ve škole, jako jsou dopisy, informační 

bulletiny, hlavičkové papíry, plakáty, nápisy, programy, letáky 
• Školní ročenky (včetně ročenek, které se prodávají 

studentům/rodinám za účelem pokrytí nákladů na tisk) 

http://www.logosik.cz/


Část 4: Komerční povolená použití (nebo podnikatelé a malé podniky, 
které vytvářejí produkty za účelem dosažení zisku – s výjimkou 
vydavatelů a výrobců) 

Vzdělávací lekce, třídní centra a aktivity prodávané se ziskem za 
peníze v eshopech se vzdělávacími materiály, webové stránky a blogy. 
Je vyžadován komerční kredit(viz výše). Všechny obrázky musí být 
zabezpečeny v souboru PDF heslem, které zabrání ukládání, kopírování 
nebo zvedání obrázků.  

Color-by-code – Všechny barvy podle kódu musí být neupravitelné a 
musí obsahovat vzdělávací obsah v horní části obrázku, jako jsou čísla a 
písmena pro vyražení obrázku a sloučení do obrázku. 

 

STRUČNÉ SHRNUTÍ: 

1) Nesdílet samostatné obrázky 
2) Ve využití ke komerčním projektům – pracovní listy a výukové 

materiály atd – pouze zabezpečené materiály s nutností do 
materiálu implementovat logo clipart Logošík s odkazem na 
www.logosik.cz, na který se dá kliknout. 

3) Pokud nevíte, jestli je užití správné, kontaktujte nás 

 

 

 

http://www.logosik.cz/
http://www.logosik.cz

