
 

 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a 

obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.  

se sídlem Národní třída 973/41, 110 00 Praha 1  

zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5386  

IČO: 60166916, DIČ: CZ 60166916  

č. reg. MV ČR: VS/1-21014/93-R  

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: XXXXXXXXXX  

zastoupená Evou Štěpánkovou, ředitelkou  

(dále jen ,,OOA-S“) 

a 

 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury 

IČO: 00023221, DIČ: CZ 00023221 

se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha 1 

zastoupená PhDr. Vítem Richterem, generálním ředitelem 

(dále jen ,,NK“ nebo „Národní knihovna“) 

 

 

uzavírají tento 

 

DODATEK číslo 2 

 

 

ke kolektivní smlouvě 

o užití autorských děl zhotovením jejich rozmnoženin do databáze Národní digitální 

knihovny, jejich užitím zobrazením na terminálu knihoven a zobrazením na dálku 

uzavřené dne 16. prosince 2019, zveřejněné v registru smluv dne 17. prosince 2019, ID 

smlouvy 10353820, ID verze 11134788 (dále jen "smlouva") 

 

(dále také jen „dodatek č.2“) 

 

1. Smluvní strany se v souladu s Čl. IX, odstavcem 6 smlouvy dohodly na následujících dílčích 

změnách ve smlouvě.  

2. Vymezení rozsahu licence provedené v Čl. IV, odstavci 5, větě druhé smlouvy se dílčím 

způsobem mění a doplňuje tak, že nabytím účinnosti tohoto dodatku č.2 bude celý Čl. IV, 

odstavec 5 znít následovně: 
 

„Pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je licence omezena na Díla nedostupná na trhu 

vydaná do 31. 12. 1989. Pro období od 1.1.2020 do 31.12.2023 je licence omezena na 

Díla nedostupná na trhu (Čl. II odst. 6 smlouvy), která nejsou součástí periodika, 

vydaná do 31.12.2007. 

Pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 je licence na Díla nedostupná na trhu (Čl. II 

odst. 6 smlouvy), která jsou součástí periodika (ve smyslu ustanovení § 97f odst. 4 AZ), 

omezena na ta, která byla vydaná před 10 a více lety před zařazením do Seznamu. Pro 

vyloučení případných pochybností to tedy znamená, že podle tohoto dodatku č.2 lze: 

- v roce 2021 užít Díla nedostupná na trhu, jež jsou součástí vydání periodika 

vydaného v roce 2010 a dříve, 



- v roce 2022 Díla nedostupná na trhu, jež jsou součástí vydání periodika vydaného 

v roce 2011 a dříve a 

- v roce 2023 Díla nedostupná na trhu, jež jsou součástí vydání periodika vydaného 

v roce 2012 a dříve.“ 

 

3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž OOA-S obdrží jeden 

exemplář a Národní knihovna tři exempláře. 

 

4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti (za 

předpokladu řádného uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru 

smluv) dne 1.1.2021. 

 

 

 

V Praze dne 18.12.2020 V Praze dne 18.12.2020 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

za OOA-S 

Eva Štěpánková 

ředitelka 

za Národní knihovnu 

PhDr. Vít Richter 

generální ředitel 

 

 

 

 


