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DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. 

se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9 

spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7695 

IČO: 65401875, DIČ: CZ65401875 

bankovní spojení: XXX 

XXX 

zastoupený prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem 

 

/dále jen „DILIA“/ 

 

a 

 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR 

se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha 1 

jednající PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem 

IČO: 00023221   

DIČ: CZ 00023221 

 

/dále jen „NK“/ 

 

 

uzavírají podle § 98a odst. 3zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“ 

nebo „AZ“) 

tuto 

 

 

kolektivní smlouvu 

o užití autorských děl živým nedivadelním provozováním (dále jen „smlouva“) 

 

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1. DILIA je oprávněna k výkonu kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících 

s právy autorskými na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky č.j. 

380/1/2001 ze dne 5. 11. 2001 a č.j. 6860/2003 ze dne 6. května 2003, č. j. 7641/2005 ze dne 

26.5. 2005, č.j. 380/2001 ze dne 3. června 2005 a č.j. 5361/1/2005 ze dne 30.12.2005.  

  

Na základě výše uvedených oprávnění je DILIA oprávněna k výkonu kolektivní správy 

majetkových práv autorů a jiných nositelů práv podle § 95, § 95a autorského zákona k dílům 

literárním pro jejich užití živým nedivadelním provozováním 

 

2. NK je podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a 

§ 98 odst. 1 písm. a) AZ oprávněna zastupovat knihovny systému knihoven při uzavření této 

smlouvy a ve věci úhrady odměn za užití autorských děl podle této smlouvy. 
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Čl. II 

Vymezení základních pojmů pro účely této smlouvy  

 

1. Veřejným čtením se pro účely této smlouvy rozumí zpřístupňování autorských děl 

veřejnosti živou četbou literárního díla, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. 

 

2. Zastupovanými nositeli práv se pro účely této smlouvy rozumí autoři a jiní nositelé práv 

k dílům literárním, kteří se v souladu s ustanovením § 97e odst. 1 a odst. 4 písm. g) 

autorského zákona pro výkon práva Veřejným čtením považují za zastupované DILIA ze 

zákona.  

 

3. Zastupovanou knihovnou se rozumí knihovna ve smyslu § 2 písm. a) knihovního 

zákona, která je v souladu s § 9 odst. 2 písm. f) knihovního zákona a § 98 AZ a v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou zastoupena vůči DILIA Národní knihovnou.  

 

4.  Sazebníkem odměn se rozumí sazebník odměn za užití děl Veřejným čtením, který 

DILIA stanoví v souladu s § 98e a v souladu s § 99f odst. 1 písm. d) zveřejní na svých 

stránkách a projedná s NK postupem podle § 98f autorského zákona.  

 

 

 

Čl. III 

Předmět a rozsah smlouvy 

 

1. DILIA uděluje oprávnění  k užití autorských děl zastupovaných nositelů práv uvedených 

v čl. II. odst. 1 této smlouvy Veřejným čtením v následujícím rozsahu: 

a) místní rozsah: Česká republika 

b) časový rozsah: doba trvání (účinnosti) smlouvy 

 

2. NK je povinna odvést DILIA autorskou odměnu za udělení oprávnění k užití autorských 

děl řádně a včas v souladu s touto smlouvou. 

 

3. DILIA je povinna autorskou odměnu řádně a včas přijmout a rozúčtovat ji zastupovaným 

nositelům práv v souladu s autorským zákonem a rozúčtovacím řádem DILIA. 

 

 

 

Čl. IV 

Autorská odměna a platební podmínky 

 

1. NK se zavazuje za udělení oprávnění k užití autorských děl zastupovaných nositelů práv 

uvedených v čl. I odst. 1. této smlouvy uhradit autorskou odměnu ve výši podle Sazebníku 

odměn. Platný a účinný Sazebník odměn je vždy přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 

 

2. Autorská odměna podle odst. 1 tohoto článku se stanoví souhrnně, na základě Hlášení dle 

čl. V odst. 2 zaslaných ze strany NK do DILIA za období od začátku listopadu roku 

předcházejícího fakturaci do konce října příslušného roku, a to s ohledem na převažující 
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způsob užití děl knihovnami za příslušné období (dále jen „Souhrnná odměna“). Souhrnná 

odměna bude navýšena o DPH v procentní výši dle příslušného právního předpisu. Souhrnná 

odměna je splatná jednou ročně na základě daňového dokladu vystaveného DILIA. Daňový 

doklad zašle DILIA nejpozději do 30. 11. příslušného roku.  

 

3. Daňový doklad bude zaslán na adresu NK uvedenou v záhlaví a bude mít splatnost 14 dnů 

ode dne jeho doručení. 

 

 

Čl. V 

Způsob hlášení 

 

1. Zastupovaná knihovna, ve které dojde k užití děl Veřejným čtením, provede hlášení 

autorských děl, která byla takto užita, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění Veřejného 

čtení. Hlášení se provede způsobem podle čl. VI této smlouvy. 

 

2. NK se zavazuje jedenkrát měsíčně předat DILIA hlášení obsahující údaje o užití 

autorských děl Veřejným čtením shromážděné od jednotlivých knihoven a to nejpozději do 

15. dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulý měsíc (ve smlouvě jako „Hlášení“).  

 

3. Hlášení bude zasíláno na FTP server DILIA v dohodnuté struktuře a formátu dat. 

 

 

 

Čl. VI 

Obsah a forma hlášení 

 

1. Zatupovaná knihovna může hlášení provést ve formě:  

a) vyplnění a odeslání webového formuláře, který provozuje NK na svých internetových 

stránkách nebo 

b) vyplnění a odeslání tištěného formuláře. 

 

2. Tištěný formulář se odesílá na adresu:  

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. 

“veřejná čtení“ 

Krátkého 1, 190 03 Praha 9 

 

3. Hlášení podle odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahuje následující údaje o všech 

autorských dílech užitých Veřejným čtením jednotlivými knihovnami: 

a) Název díla 

b) Jména a příjmení autorů díla  a autorů úpravy, dramatizace a/nebo překladu díla 

c) Nakladatel díla  

d) Rok vydání díla 

e) Datum a místo užití díla 

 

4. Vzor tištěné verze formuláře hlášení podle čl. V tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
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Čl. VII 

Informace o vyloučení účinků hromadné smlouvy 

 

1. Pokud se knihovna systému knihoven dohodne na podmínkách Veřejného čtení přímo se 

zastupovaným nositelem práv k užitému dílu, který bude Veřejnému čtení osobně přítomen 

a  autor v důsledku toho vyloučí účinky této hromadné smlouvy, zavazuje se knihovna 

nejpozději do10ti dnů ode dne, kdy autor knihovně vyloučení oznámil, informovat DILIA o 

této skutečnosti prostřednictvím tiskového formuláře, který je přílohou č.3 této smlouvy nebo 

jinou formou dle dohody smluvních stran. 

 

2. V případě, že zastupovaný nositel práv oznámí DILIA, že vůči DILIA vylučuje účinky 

této hromadné smlouvy ve smyslu ustanovení § 97e odst. 3 AZ, zavazuje se DILIA nejpozději 

do 10ti dnů po doručení tohoto oznámení informovat o rozsahu tohoto vyloučení knihovny 

prostřednictvím NK. 

 

3. Strany se pro účely výměny informací podle odst. 1. a 2. tohoto článku dohodly na 

vytvoření formuláře přístupného prostřednictvím internetu. Tento formulář vytvoří a bude 

provozovat NK. Formulář bude přístupný na jejích internetových stránkách nejpozději do data 

podpisu této smlouvy.  

 

4. NK se zavazuje od data nabytí účinnosti této smlouvy zveřejňovat na svých webových 

stránkách seznam autorů a jiných nositelů práv, kteří vyloučili účinky této smlouvy způsobem 

podle odst. 1 a 2 tohoto článku. 

 

5. Na autorská díla, u nichž došlo k vyloučení účinků smlouvy podle odstavce 1 a 2 tohoto 

článku, se nevztahují ustanovení této smlouvy. Taková díla nemohou být knihovnami užita 

Veřejným čtením podle této smlouvy.     

 

 

 

Čl. VIII 

Přechodná a závěrečná ustanovení, výpověď, prolongace 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv bude 

provedeno ze strany NK, nejpozději do 14ti dnů od jejího podpisu. Smluvní strany se za tímto 

účelem zavazují navzájem se bezodkladně informovat o datu podpisu smlouvy ze strany 

každé z nich a bezodkladně si potřebný počet originálních vyhotovení smlouvy předat tak, 

aby k uveřejnění smlouvy mohlo dojít včas a bez závad. 

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. Pokud kterékoli ze smluvních stran 

smlouvu nevypoví dle odst. 3 tohoto článku, platí, že se její trvání (účinnost) automaticky 

prodlužuje o období jednoho roku, a to i opakovaně.  

 

3.  Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s účinností k 

31. 12. kalendářního roku, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně 

nejpozději do 31. 10. téhož kalendářního roku. Výpověď nemusí být odůvodněna. 
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4. Pro účel výpočtu Souhrnné odměny za rok 2019 se použijí Hlášení za období ledna až 

října 2019. 

 

5. Ustanovení této smlouvy se nevztahují na případy užití autorských děl pro zdravotně 

postižené podle ustanovení § 38 odst. 1 a 2 AZ.  

 

6. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

autorským zákonem a občanským zákoníkem. 

 

7. Změny a dodatky k této smlouvě musí být uzavírány v písemné formě a posloupně 

(vzestupně) číslovány.  

 

8. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

9. Smluvní strany si výslovně sjednávají zákaz postupování pohledávek z této smlouvy 

(§1881 občanského zákoníku) na třetí osoby a dále zákaz postupování práv a povinností ze 

smlouvy nebo její části (§1895 občanského zákoníku) na třetí osoby. 

 

10. Smluvní strany si vzájemně bez zbytečného odkladu oznámí veškeré podstatné změny 

dotýkající se této smlouvy (např. změnu statutárního orgánu, právní formy, sídla, změny 

registrace apod.). 

 

11. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré své případné spory vzešlé nebo související s touto 

smlouvou přednostně mimosoudní cestou, přičemž se za tímto účelem zavazují poskytnout si 

navzájem potřebnou součinnost.  

 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 

takového ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – sazebník odměn 

- příloha č. 2 - vzor tištěné verze formuláře hlášení, 

- příloha č. 3 – formulář vyloučení účinků smlouvy 

 

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž DILIA obdrží jeden exemplář a 

NK tři exempláře. 

 

  

V Praze dne 20.12.2018 V Praze  dne19.12.2018 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

za DILIA 

prof. JUDr. Jiří Srstka 

ředitel 

za NK 

PhDr. Martin Kocanda 

generální ředitel 

 


