SMLOUVA O ZPŮSOBU PLACENÍ AUTORSKÝCH ODMĚN
v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní potřebu podle ustanovení
§ 100 odst. 1 autorského zákona

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
IČ: 65401875, DIČ: CZ65401875
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, č.ú.: 1120113004/2700
zastoupený prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem
(dále jen "DILIA")
a
poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu podle ust. § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona
(dále jen „Poskytovatel“)
coby smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.
I. Úvodní ustanovení
1. DILIA je kolektivním správcem autorských práv ve smyslu ustanovení § 95 a násl. autorského
zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (dále jen "autorský zákon"). DILIA je oprávněna k výkonu kolektivní správy
práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle ust. § 25 odst. 1
písm. a), § 87 a § 96 odst. 1 a) bod 4. autorského zákona na základě rozhodnutí Ministerstva kultury
ČR č.j. 7641/2005 ze dne 26. 5. 2005 a č.j. 380/2001 ze dne 3. 6. 2005. Dle těchto rozhodnutí
Ministerstva kultury ČR je DILIA příslušným kolektivním správcem oprávněným k výběru odměn
pro všechny nositele práv, jimž předmětné právo na odměnu ze zákona náleží. Předmětné právo na
odměnu je právem povinně kolektivně spravovaným podle ust. § 96 autorského zákona, nositelé
práv tedy nemohou toto právo vykonávat individuálně, nýbrž pouze prostřednictvím kolektivního
správce.
2. Poskytovatel je dle ust. § 25 odst. 2 písm. e) autorského zákona poskytovatelem rozmnožovacích
služeb za úplatu, tj. osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti
s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle ust. § 25 odst. 1 písm. a), § 87 a § 96 odst. 1 a) bod
4. autorského zákona.
3. Poskytovatel je povinen dle ust. § 30a ve spojení s § 25 autorského zákona platit odměnu, zhotoví-li
tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným
postupem s podobnými účinky
a) na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby
b) na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
4. Ustanovení předchozího odstavce se použije i na případ, zpřístupní-li Poskytovatel za úplatu přístroj
k zhotovování tiskových rozmnoženin pro osobní potřebu fyzických osob nebo pro vlastní vnitřní
potřebu právnických osob.
5. Poskytovatel není podle této smlouvy oprávněn zhotovit tiskovou rozmnoženinu díla v případě, že
se jedná o vydaný notový záznam díla hudebního nebo hudebně dramatického.
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6. Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat zda je zhotovovaná
tisková rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv, zakotvuje § 25 odst. 5 autorského
zákona v souvislosti s bodem 7 jeho přílohy paušálně pravděpodobný počet takových rozmnoženin
autorských děl a to v závislosti na typu prostor poskytovatele.
7. V závislosti na typu prostor, ve kterých poskytovatel svoji činnost provozuje, se výše odměny
vypočítá ze 70 % (typ A), resp. 20 % (typ B) všech úplatně zhotovených rozmnoženin za rozhodné
období. Typy prostor, ve kterých poskytovatel provozuje rozmnožovací služby se rozlišují na:
A prostory knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení
B prostory archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a prostory jiných
poskytovatelů rozmnožovacích služeb (tj. všechny ostatní prostory)
8. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci je nutné, aby poskytovatel podával informace o
skutečnostech rozhodných pro výši odměn za každou provozovnu zvlášť. Seznam provozoven
poskytovatele s označením jejich typu podle předchozího odstavce je přílohou č. 1 této smlouvy a je
její nedílnou součástí.
II. Předmět smlouvy
1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají způsob placení odměny podle ust. § 25 odst. 1 písm. a), §
87 a § 96 odst. 1 a) bod 4. a 100 odst. 1 písm. h) bodu 4 autorského zákona (dále jen „Odměna“).
2. Poskytovatel se zavazuje řádně a včas předkládat DILIA informace o skutečnostech rozhodných pro
výši Odměny a platit Odměnu za podmínek dále stanovených touto smlouvou. DILIA se zavazuje
Odměnu rozúčtovat mezi oprávněné nositele autorských práv, jimž Odměna ze zákona náleží.
III. Výše Odměny
1. Odměna dle ust. § 25 odst. 5 autorského zákona přísluší v závislosti na pravděpodobném počtu
zhotovených tiskových rozmnoženin děl podle ust. § 30a autorského zákona, tj. tiskových
rozmnoženin děl na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem
s podobnými účinky (s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního nebo
hudebně dramatického), zhotovených na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby nebo na
objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby.
2. Výše odměny je stanovena Přílohou k autorskému zákonu – Sazebníkem odměn následujícím
způsobem:
a) dle čl. 6. Sazebníku odměn činí Odměna za černobílou tiskovou rozmnoženinu díla 0,20 Kč za
stránku a za barevnou tiskovou rozmnoženinu díla 0,40 Kč za stránku;
b) dle čl. 7 Sazebníku odměn je stanoven pravděpodobný počet tiskových rozmnoženin děl takto:
i. 70% z celkového počtu zhotovených tiskových rozmnoženin v případě poskytování
rozmnožovacích služeb v prostorách uvedených shora pod písm. A. (v prostorách knihoven,
muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení);
ii. 20% z celkového počtu zhotovených tiskových rozmnoženin v případě poskytování
rozmnožovacích služeb v prostorách uvedených shora pod písm. B. (tj. v prostorách
archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a v prostorách jiných
poskytovatelů rozmnožovacích služeb).
3. Celková výše Odměny za provozovnu je tedy stanovena takto: celkový počet zhotovených
černobílých rozmnoženin x 0,20 x % pravděpodobného počtu rozmnoženin děl podle typu
provozovny + celkový počet zhotovených barevných rozmnoženin x 0,40 x % pravděpodobného
počtu rozmnoženin děl podle typu provozovny.
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IV. Poskytování informací o skutečnostech rozhodných pro výši odměn a odvádění odměn
1. Poskytovatel je povinen předkládat DILIA vždy jednou ročně do 31.1. následujícího kalendářního
roku informace o skutečnostech rozhodných pro výši Odměny za období uplynulého kalendářního
roku, a to na příslušném formuláři zpřístupněném na webových stránkách DILIA www.dilia.cz nebo
tiskového formuláře, který DILIA zašle poskytovateli na jeho žádost poštou.
2. Poskytovatel je povinen předkládat DILIA informace dle odst. 1 za každou provozovnu zvlášť.
Informace dle odst. 1 musí obsahovat údaj o celkovém počtu černobílých tiskových rozmnoženin a
o celkovém počtu barevných tiskových rozmnoženin zhotovených poskytovatelem rozmnožovacích
služeb v jednotlivých provozovnách za období uplynulého kalendářního roku a další údaje
požadované ve formuláři hlášení.
3. Na základě informací dle odst. 1 a 2 vystaví DILIA daňový doklad obsahující vyúčtování Odměny.
Daňový doklad bude mít splatnost 14 dní ode dne jeho vystavení Poskytovateli a k celkové částce
Odměny bude připočteno DPH v zákonné výši.
4. Poskytovatel je povinen odvést DILIA Odměnu jednou ročně na základě daňového dokladu
vystavené ze strany DILIA dle odst. 3.
5. V případě prodlení Poskytovatele s platbou Odměny smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím
informací dle odst. 1 smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den
prodlení. Tato smluvní pokuta se uplatní, pokud Poskytovatel nesplní svou povinnost dle odst. 1 a 2
ani v dodatečné lhůtě 14ti dnů od doručení výzvy k plnění ze strany DILIA.
V. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen umožnit DILIA řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů
DILIA neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací. DILIA je v souladu s § 100 odst. 3
autorského zákona oprávněna kontrolovat řádné a včasné plnění této smlouvy, zejména je
oprávněna provést kontrolu účetní a jiné dokumentace Poskytovatele za účelem ověření správnosti
poskytnutých informací o skutečnostech rozhodných pro výši Odměny nebo za účelem zjištění
těchto informací, je-li Poskytovatel v prodlení s jejich poskytnutím. Poskytovatel je povinen DILIA
takovou kontrolní činnost umožnit. Poskytovatel je povinen uhradit DILIA náklady na provedení
takové kontroly, bude-li při kontrole zjištěna nesprávnost informací poskytnutých Poskytovatelem
nebo bude-li DILIA nucena tyto informace zjistit při takové kontrole z důvodu prodlení
Poskytovatele. DILIA nesmí informace zjištěné při kontrolní činnosti využít k jinému účelu než
k výkonu kolektivní správy.
2. DILIA se zavazuje rozúčtovat Odměnu mezi oprávněné nositele práv, jimž nárok na Odměnu
vzniká, a to v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s platným Rozúčtovacím
řádem DILIA.
VI. Přechodná ustanovení
1. Ustanovení tohoto článku se použijí, pokud Poskytovatel byl osobou povinnou platit příslušnému
kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle ust. §
25 odst. 1 písm. a), § 87 a § 96 odst. 1 a) bod 4. autorského zákona již před 1. 1. tohoto
kalendářního roku, a odměny DILIA dosud neuhradil.
2. Informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny za období před 1. 1. tohoto kalendářního
roku se poskytovatel zavazuje poskytnout nejpozději do 30ti dnů od uzavření této smlouvy.
3. Informace o skutečnostech rozhodných pro výši náhradní odměny za příslušná období lze vyplnit
prostřednictvím formulářů na www.dilia.cz nebo pomocí tiskových formulářů, které DILIA zašle
Poskytovateli na jeho žádost poštou.
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4. Na podkladě informací poskytnutých poskytovatelem podle odst. 2 a 3 tohoto článku vystaví DILIA
jeden daňový doklad souhrnně za všechna období. Ustanovení článku IV. této smlouvy se použije
obdobně.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž
Poskytovatel bude podle této smlouvy postupovat při hrazení odměn již za celý kalendářní rok.
2. Tato smlouva nahrazuje všechny případné předchozí smlouvy a dohody uzavřené mezi smluvními
stranami, jejichž předmětem bylo sjednání způsobu placení Odměny, a to s účinností k datu podpisu
smlouvy oběma stranami. Veškeré závazky z těchto smluv musí být řádně vyrovnány nejpozději do
30ti dnů od uzavření této smlouvy.
3. Tato smlouva zaniká v následujících případech:
a) v případě, že DILIA ztratí oprávnění k výkonu kolektivní správy práva na Odměnu;
b) v případě, že Poskytovatel přestane být osobou povinnou platit Odměny dle podmínek
stanovených příslušnými ustanoveními autorského zákona;
Poskytovatel je však v těchto případech povinen poskytnout DILIA informace o skutečnostech
rozhodných pro výši Odměny za období do dne, kdy nastala událost rozhodná pro zánik smlouvy
dle písm. a) a b), a to do 30ti dnů ode dne, kdy tato událost nastala. DILIA je oprávněna vystavit na
tuto částku Poskytovateli daňový doklad obdobně dle čl. IV této smlouvy. Smlouva zaniká dnem
zaplacení této Odměny na účet DILIA.
4. Změny a doplňky k této smlouvě musí být uzavírány písemnou formou číslovaných dodatků.
5. Podpisem této smlouvy Poskytovatel stvrzuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro
účely výkonu kolektivní správy.
6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
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