VÝROČNÍ ZPRÁVA DILIA ZA ROK 2017
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DILIA
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. (dále jen „DILIA“) je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv.
13. 9. 1996 byla DILIA registrována coby občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR v registru občanských sdružení dne pod čj. II/sOS/1–30 655/96-R. V následujících letech vzalo Ministerstvo vnitra ČR ještě na vědomí změny stanov DILIA a v roce 2006 doplnění
názvu DILIA. Od 1. 1. 2014 je DILIA registrována ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 7695.
DILIA je na základě svých stanov, na základě rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy Ministerstvem kultury ČR
(dále jen „MK ČR“) a na základě vydaných živnostenských listů k provozování podnikatelské činnosti jednak kolektivním správcem
majetkových práv autorských a práv nakladatele v hlavní činnosti a ve vedlejších činnostech agenturou a nakladatelem notových
materiálů hudebně dramatických děl.
Sídlem DILIA je Krátkého 1, 190 03 Praha 9. DILIA má přidělené IČ: 65401875.
DILIA nemá majetkovou účast ať přímo nebo nepřímo v jiné právnické osobě, stejně tak v celém rozsahu nebo zčásti neovládá žádnou
právnickou osobu. Jako dlouhodobý finanční majetek eviduje základní členský vklad ve výši 10% v SAA – Society of Audivisul Authors
Brusel. Celková cena pořízení je ve výši 4.957,87 EUR, přičemž splaceno je 25% této částky, tj. 1239,47 EUR.
DILIA ke dni 31. 12. 2017 evidovala 350 členů spolku.

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI DILIA
Předmětem hlavní činnosti DILIA je kolektivní správa autorských práv a práv nakladatele (dále jen „kolektivní správa“). DILIA vykonává
kolektivní správu na základě níže uvedených oprávnění udělených Ministerstvem kultury ČR. Tuto činnost vykonává v oblastech
vymezených oprávněními MK ČR, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. Hlavní činnost DILIA není podnikáním.
V praxi činnost kolektivní správy DILIA představuje zejména:


uzavírání smluv o pověření výkonem kolektivní správy s autory a registrace děl autorů a jiných nositelů práv do evidence
kolektivní správy;



uzavírání tzv. hromadných/kolektivních smluv s uživateli;



uzavírání recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci a obdobnými organizacemi;



rozúčtování a výplatu licenčních a tzv. náhradních autorských odměn nositelům autorských práv.

DILIA v rámci své hlavní činnosti neposkytuje ani nepodporuje sociální, kulturní ani vzdělávací služby a nevytváří za tímto účelem
žádné fondy.

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI DILIA
DILIA dále vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost jako činnost výdělečnou sloužící k podpoře hlavní činnosti a k hospodárnému využití
majetku DILIA, a to v tomto rozsahu:


zprostředkování obchodu a služeb, zejména pak činnost umělecké agentury spočívající v zastupování nositelů práv jejich
jménem;



vydavatelská činnost;



pronájem a půjčování věcí movitých, zejména orchestrálních materiálů hudebně dramatických děl;



maloobchod a velkoobchod;



pronájem nemovitých věcí.

DILIA vykonává vedlejší hospodářské činnosti na základě příslušných živnostenských oprávnění. Všechny tyto činnosti vykonává ve
vztahu k tuzemským i k zahraničním subjektům. DILIA se zaměřuje především na agenturní činnost v oblasti divadla, literatury, médií
(tj. rozhlasu, televize, internetu apod.), vydávání, půjčování a pronájem notových materiálů, ale i na jiné oblasti užití autorských děl.

AUTOŘI A JINÍ NOSITELÉ PRÁV ZASTUPOVANÍ V KOLEKTIVNÍ
SPRÁVĚ DILIA
V současné době DILIA sdružuje a zastupuje autory děl:









literárních, vědeckých a kartografických,
dramatických,
hudebně – dramatických,
choreografických,
pantomimických,
audiovizuálních,
scénické hudby,
autory českého znění zahraničních audiovizuálních děl.
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Jinými nositeli práv, které DILIA zastupuje, jsou míněni zejména dědicové autorů a nakladatelé (dále bez dalšího „autoři“ nebo „nositelé
práv“).

7 651
Počet autorů/dědiců zastupovaných, resp. registrovaných v DILIA ke kolektivní správě jejich práv k 31. 12. 2017.

364
Počet nakladatelů registrovaných v DILIA ke kolektivní správě jejich práv k 31. 12. 2017.

4 324
Počet autorů/dědiců zastupovaných DILIA v rámci agenturní činnosti k 31. 12. 2017.
Výše uvedené počty nezahrnují zahraniční autory/nositele práv zastupované na základě recipročních smluv či jiných dohod.

OPRÁVNĚNÍ MK ČR K VÝKONU KOLEKTIVNÍ SPRÁVY A INTERNÍ PŘEDPISY
DILIA
DILIA vykonává činnost kolektivního správce v souladu s § 95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském v současném znění
(dále jen „autorský zákon“) a rozhodnutími Ministerstva kultury ČR o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy.
DILIA v roce 2015 vykonávala kolektivní správu na základě následujících rozhodnutí Ministerstva kultury ČR:















č.j. 10690/97 ze dne 1. 10. 1997,
č.j. 380/1/2001 ze dne 5. 11. 2001,
č.j. 6860/2003 ze dne 6. 5. 2003,
č.j. 7641/2005 ze dne 27. 5. 2005,
č.j. 380/2001 ze dne 3. 6. 2005,
č.j. 5361/1/2005 ze dne 30. 12. 2005,
č.j. 10334/2006 ze dne 27. 10. 2006,
č.j. 8881/2006 ze dne 31. 10. 2006,
č.j. 4542/2007 ze dne 27. 3. 2007,
č.j. 12228/2008 ze dne 18. 12. 2008,
č.j. 18975/2008 ze dne 18. 12. 2008,
č.j. MK 40252/2011 OAP ze dne 5. 8. 2011,
č.j. MK 40255/2011 OAP ze dne 5. 8. 2011,
č.j. MK 40254/2011 OAP ze dne 11. 8. 2011.

Závaznými interními normami pro činnost DILIA jsou:


Stanovy DILIA, které jsou základním vnitřním předpisem DILIA a jejichž poslední platné znění bylo schváleno Valnou hromadou
DILIA dne 25. 4. 2017. Změnou stanov rozhodnutím Valné hromady DILIA ze dne 16. 4. 2014. o změně právní formy DILIA
z občanského sdružení na zapsaný spolek byla provedena změna názvu DILIA na „DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura,
z. s. Nový název byl v souladu s požadavkem NOZ usnesením ze dne 26. 11. 2014 zapsán do registru spolků u Městského soudu
v Praze, oddíl L, vložka 7695. Usnesením Valné hromady DILIA dne 4. 5. 2016 byla přijata rozsáhlá novela Stanov DILIA, která
uvedla Stanovy DILIA plně do souladu s úpravou dle zákona č, 89/2000 Sb., nového Občanského zákoníku. Usnesením Valné
hromady DILIA dne 25. 4. 2017 byla přijata novela Stanov DILIA, která uvedla Stanovy DILIA plně do souladu s novelou zák. č.
121/2000 Sb., autorského zákona.



Organizační řád, který stanoví podrobnosti organizace a činnosti DILIA v návaznosti na § 5 Stanov a vydává jej ředitel DILIA po
jeho schválení Dozorčí radou.



Rozúčtovací řád DILIA, který je souhrnem základních pravidel pro rozdělování a výplatu odměn inkasovaných DILIA při výkonu
kolektivní správy. Rozúčtovací řád DILIA byl schválen Valnou hromadou DILIA dne 9. 4. 2003 a novelizován Valnými
hromadami DILIA dne 6. 4. 2004, 27. 4. 2005, 26. 4. 2006, 25. 4. 2007, 16. 4. 2008, 15. 4. 2009, 21. 4. 2010, 13. 4. 2011
a 17. 4. 2013.

DILIA je dále zaregistrována jako zpracovatel osobních údajů pod číslem registrace: 00015991 na Úřadu pro ochranu osobních údajů
v Praze.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DILIA
Organizační struktura DILIA byla výrazně změněna novými Stanovami DILIA přijatými 4. 5. 2016 Valnou hromadou DILIA. Původní
sedmičlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu nahradil orgán jediný – desetičlenná dozorčí rada. Funkční období dozorčí rady
je pětileté.

VALNÁ HROMADA DILIA
Valná hromada DILIA je nejvyšším orgánem DILIA, tvoří ji členové DILIA a schází se minimálně jedenkrát ročně. Pravomoci valné
hromady jsou určeny Stanovami DILIA a jsou jimi zejména: volba Dozorčí rady DILIA, schvalování stanov a jejich změn, rozúčtovacího
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řádu DILIA, ročního rozúčtování autorských odměn plynoucích z výkonu kolektivní správy, roční účetní závěrky včetně čerpání fondů,
rozdělení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti a rozpočtu DILIA.

DOZORČÍ RADA DILIA
Dozorčí rada DILIA je především kontrolním orgánem DILIA. Je volena Valnou hromadou DILIA, její funkční období je pětileté, má
deset členů a čtyři náhradníky. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Dozorčí rada DILIA provádí pravidelnou kontrolu
činnosti a hospodaření DILIA na všech úsecích její činnosti, zejména jmenuje a odvolává ředitele DILIA, určuje mu mzdu, odměny, jiné
peněžité i nepeněžité výhody či dávky, sleduje činnost a plnění povinností ředitele i dalších vedoucích zaměstnanců DILIA včetně
kontroly provádění rozhodnutí přijatých valnou hromadou, schvaluje nabytí, prodej nebo zastavení nemovitého majetku DILIA, jakož i
jiné stanovami určené dispozice s majetkem DILIA apod.
Valná hromada DILIA na své schůzi dne 4. 5. 2016 zvolila v souladu se stanovami následující složení dozorčí rady:
ČLENOVÉ:
prof. Vadim Petrov – předseda

Šimon Pellar, B.A – místopředseda

Mgr. Zdeněk Zelenka – místopředseda

MgA. Jiří Blažek

Mgr. Marek Epstein

PhDr. Hana Linhartová

Mgr. Petr Markov

Vladimír Michálek

PhDr. Roman Ráž

doc. MgA. Karel Smyczek

NÁHRADNÍCI:
Libor Dvořák

Josef Hanuš

Prof. Jan Vedral

Edgar Dutka


ŘEDITEL DILIA
Ředitel DILIA je statutárním orgánem DILIA a zastupuje ji ve všech záležitostech. Ředitel DILIA vykonává všechny pravomoci, které
nejsou dle Stanov DILIA svěřeny Valné hromadě DILIA či Dozorčí radě DILIA. Ředitel je jmenován a odvoláván dozorčí radou a ze své
činnosti je odpovědný dozorčí radě a valné hromadě.
Ředitel DILIA: prof. JUDr. Jiří Srstka

APARÁT DILIA
Aparát DILIA je rozdělen na oddělení kolektivní správy, smluvní oddělení agentury, ekonomické oddělení, právní oddělení a provozní
oddělení. Schéma organizační struktury je přílohou č. 1 výroční zprávy.

ZAMĚSTNANCI DILIA
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017: 49 osob
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2017: 54 osob.
V roce 2017 byl dodržován systém odměňování zaměstnanců stanovený vnitřním předpisem. V rámci pohyblivé složky mzdy jsou
zaměstnanci zainteresováni na výši inkasa dosaženého DILIA. Personální obsazení pracovních pozic vykazuje minimální fluktuaci.

ODBORNÉ KOMISE DILIA
V souladu s § 18 Stanov (resp. § 14 Stanov po novele) působí aktuálně v DILIA dvě odborné komise:



Komise pro rozúčtování
Tvůrčí komise
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KOMISE PRO ROZÚČTOVÁNÍ
Dozorčí rada jmenuje členy komise pro rozúčtování vždy ze svého středu ad hoc, jednání komise se zúčastní ředitel DILIA a ředitel
kolektivní správy a projednává jednotlivé sporné případy týkající se zařazení děl do evidence kolektivní správy.
V roce 2017 se Komise pro rozúčtování sešla jednou, k rozhodnutí sporných případů ohledně zařazení ohlášek děl do evidence
kolektivní správy DILIA.

TVŮRČÍ KOMISE
Tvůrčí komise je tvořena členy jmenovanými Dozorčí radou DILIA z řad autorů činných v příslušných oborech tvorby a podílí se na
přípravě návrhu Rozúčtovacího řádu a jeho změn pro valnou hromadu.
V roce 2017 byla svolána Tvůrčí komise k projednání novely Rozúčtovacího řádu DILIA, která bude projednávána a schvalována
Valnou hromadou DILIA v roce 2018.
Složení Tvůrčí komise bylo následující:
ČLENOVÉ:
Petr Markov – předseda, zástupce DR DILIA
Alena Lhotová
Irena Pavlásková
Michal Skřejpek
Miroslav Sovják
Jan Vedral

Za aparát DILIA se jednání komise účastní:
Jiří Srstka, ředitel
Jan Barták, ředitel kolektivní správy
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II. ZPRÁVA O ČINNOSTI DILIA
A HOSPODAŘENÍ DILIA V ROCE
2017
Činnost DILIA a také celý její účetní i daňový systém je rozdělen na dvě samostatné části, které jsou v rámci ekonomické činnosti
DILIA transparentně rozlišovány:


hlavní činnost – tj. činnost kolektivní správy vykonávaná na základě oprávnění MK ČR jako činnost nezisková;



vedlejší činnost – tj. činnost hospodářská. Do této ziskové činnosti patří především veškerá činnost agentury včetně činnosti
nakladatelské a pronájem nebytových prostor.

Roční účetní závěrka za rok 2017 byla sestavena podle platných pravidel a v souladu s účetními zásadami stanovenými v § 18 zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a také v souladu s ČÚS pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

KOLEKTIVNÍ SPRÁVA
Výběr odměn se v roce 2017 prováděl v oblastech a v rozsahu podle právní úpravy a výše uvedených oprávnění MK ČR odděleně
v několika skupinách, a to podle toho, zda se jedná o odměny z výkonu práv povinně či dobrovolně kolektivně spravovaných, dále
podle způsobu užití díla a také podle přesnosti identifikace nositele práv při užití díla.
Toto dělení je důležité vzhledem k inkasu i způsobu vyúčtování odměn autorům a nositelům práv v souladu s Rozúčtovacím řádem
DILIA.
Vzhledem k vyúčtování odměn je nejdůležitější dělení podle přesnosti identifikace nositele práv při užití díla. Odměny se podle
přesnosti identifikace dělí na:

odměny identifikovatelné (adresné)
Jedná se o odměny, při jejichž výběru je na základě podkladů od uživatelů zřejmé, za užití jakých konkrétních děl byly odměny vybrány
a jejich autoři jsou tedy přesně identifikováni. Odměna náleží konkrétním nositelům práv ke konkrétním dílům. Takovými odměnami
jsou např. odměny za užití děl rozhlasovým vysíláním a identifikovatelné odměny od zahraničních kolektivních správců.

odměny neidentifikovatelné (neadresné)
Jedná se o odměny, které nelze přiřadit k užití konkrétních děl. Jde např. o odměny za užití děl při kabelovém přenosu v České
republice, o odměny od dovozců přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin apod. Pro jejich rozúčtování se použijí pravidla
uvedená v Rozúčtovacím řádu DILIA.
Obecně platí, že neidentifikovatelné odměny se mezi nositele práv rozúčtují odděleně ve skupinách příjmů podle zdroje odměn,
tj. podle druhu kolektivně spravovaného práva a eventuálně podle druhu autorských děl, na základě následujících pravidel:



podle bodového ohodnocení užití děl, které je přílohou č. 2 platného a účinného Rozúčtovacího řádu DILIA, se vypočte
bodová hodnota každého ohlášeného a užitého díla v jednotlivé příjmové skupině a všechny body se sečtou;



celková částka určená k rozdělení v jednotlivé příjmové skupině se vydělí součtem bodů a zjistí se finanční hodnota jednoho
bodu;



ke každému ohlášenému a užitému dílu se podle jeho bodového ohodnocení a finanční hodnoty jednoho bodu vypočítá
odpovídající výše odměny;



součet odměn za díla užitá v jednotlivých příjmových skupinách téhož nositele práv tvoří odměnu nositele práv za
rozúčtovací období.

DILIA rozúčtovává odměny v souladu se svým rozúčtovacím řádem a to, odměny neidentifikovatelné ve skupinách dle zdrojů odměn, dle
pravidel stanovených rozúčtovacím řádem a po schválení rozdělení příjmů valnou hromadou DILIA jedenkrát ročně, nejpozději do 30. 6.
roku následujícího po jejich výběru. Odměny identifikované pak vyplácí adresně, příslušným nositelům práv, nejpozději do 2 měsíců po
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skončení kalendářního měsíce, ve kterém DILIA příslušnou odměnu obdržela.
DILIA uzavírá s uživateli (resp. s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich sdružených uživatelů nebo s Národní knihovnou ČR zastupující
uživatele podle knihovního zákona), kteří užívají předměty ochrany týmž nebo podobným způsobem, za rovných podmínek a na základě
objektivních skutečností, smlouvy, kterými se pro uživatele“
a) poskytuje oprávnění k výkonu práva užít díla, k nimž DILIA takové právo kolektivně spravuje,
b) sjednává výše a způsob placení odměn podle § 97d odst. 1 písm. b) autorského zákona a sleduje jejich plnění, nebo
c) sjednává způsob placení odměn stanovených tímto zákonem,
a to způsobem podle § 98 a násl. autorského zákona.
DILIA v roce 2017 neodmítla žádnému uživateli udělit licenci.
DILIA neposkytuje sociální, kulturní a vzdělávací služby, ani nezřizuje žádné fondy spojené s těmito službami.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY KOLEKTIVNÍ SPRÁVY DILIA
ODMĚNY VYBRANÉ PŘI VÝKONU PRÁV POVINNĚ KOLEKTIVNĚ
SPRAVOVANÝCH V ROCE 2017
Odměny za užití děl při kabelovém přenosu v České republice
Jedná se o odměny vybrané od provozovatelů kabelových televizí.
Inkaso za rok 2017 bylo 30 757 349,- Kč.

Odměny od výrobců a dovozců přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin
Jedná se o náhradní odměny vybrané od výše uvedených subjektů na základě práva nositelů práv na odměnu v souvislosti
s rozmnožováním tištěných děl pro osobní potřebu. Vybrané odměny jsou rozděleny v souladu s § 104 odst. 2 autorského zákona
následujícím způsobem:
45% autorům vydaných děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických
15% autorům děl výtvarných umění
40% nakladatelům vydaných děl
Inkaso bylo 23 245 890,-Kč. V souladu s citovanou právní úpravou je 15 % vybraných odměn zasíláno pro nositele práv k výtvarným
dílům kolektivnímu správci OOA-S na základě pololetních vyúčtování a v souladu s uzavřenou smlouvou mezi DILIA a OOA-S. V roce
2017 bylo v souladu s autorským zákonem a smlouvou vyplaceno 3 486 883,50 Kč. Náklady na výběr spojené s výběrem těchto
odměn jsou smluvně stanoveny ve výši 25% z příslušné částky, tj. 871 721 Kč.

Odměny od poskytovatelů rozmnožovacích služeb za úplatu v České republice
Jedná se o náhradní odměny vybrané od výše uvedených subjektů na základě práva nositelů práv na odměnu v souvislosti
s rozmnožováním tištěných děl pro osobní potřebu. Tyto odměny jsou rozděleny v souladu s § 104 odst. 2 autorského zákona
následujícím způsobem:
45% autorům vydaných děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických
15% autorům děl výtvarných umění
40% nakladatelům vydaných děl
Inkaso bylo 2 947 107,05 Kč.
V souladu s u předchozího bodu citovanou právní úpravou a smlouvou je 15 % zasíláno pro nositele práv k výtvarným dílům
kolektivnímu správci OOA-S na základě pololetních vyúčtování a v souladu s uzavřenou smlouvou mezi DILIA a OOA-S. V roce
2017 bylo v souladu s autorským zákonem a smlouvou vyplaceno 442 066,06 Kč a náklady na výběr činily 110 516 Kč.

Odměny vybrané od výrobců a dovozců přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a od
výrobců a dovozců nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů
Jedná se o náhradní odměny vybrané od výše uvedených subjektů na základě práva nositelů práv na odměnu v souvislosti
s rozmnožováním děl zaznamenaných na zvukový, resp. zvukově obrazový záznam pro osobní potřebu. Výběrem těchto odměn pro
nositele práv zastupované, resp. registrované DILIA je podle svého oprávnění od MK ČR oprávněn kolektivní správce OSA. Inkaso
poukázané v souladu s autorským zákonem a smlouvou kolektivním správcem OSA činilo v roce 2017 celkem 21 921 677,65 Kč.
Z toho vybrané odměny byly vykázány ve výši:
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přístroje a nosiče zvukových záznamů Kč 3 348 285,25
přístroje a nosiče zvukově obrazových záznamů Kč 14 863 895,16
přístroje a nosiče jiných záznamů Kč 6 135 031,38
a započtené náklady na výběr OSA:
přístroje a nosiče zvukových záznamů Kč 330 235,01
přístroje a nosiče zvukově obrazových záznamů Kč 1 481 796,-přístroje a nosiče jiných záznamů Kč 613 503,14

Odměny vybrané od osob povinných platit přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na
zvukově obrazový záznam
Jedná se o přiměřené odměny vybrané od video/DVD půjčoven. Výběr těchto odměn vykonává pro nositele práv zastupované, resp.
registrované v DILIA kolektivní správce OSA, a to na základě smlouvy ze dne 11. 12. 2008 ve znění jejích dodatků.
Inkaso bylo 7 064,72 Kč, z toho odměna 8 830,90 Kč a náklady OSA na výběr 1 766,18 Kč.

Odměny vybrané za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaných děl
Tyto odměny hradí za povinné osoby vyjmenované v § 37 odst. 1 autorského zákona (knihovny, archivy, muzea, galerie, školy,
vysoké školy a jiná nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení) jednou ročně český stát prostřednictvím Národní knihovny ČR.
Inkaso za rok 2017 vykázáno ve výši 13 972 647,38 Kč.

Odměny z povinné kolektivní správy od zahraničních partnerských organizací
Jedná se o odměny za užití děl českých autorů v zahraničí zaslaných DILIA zahraničními partnerskými organizacemi na základě
recipročních smluv.
V roce 2017 bylo poukázáno ze zahraničí 5 452 676,32,- Kč.

ODMĚNY VYBRANÉ PŘI VÝKONU PRÁV VYKONÁVANÝCH V REŽIMU
ROZŠÍŘENÉ NEBO DOBROVOLNÉ KOLEKTIVNÍ SPRÁVY V ROCE 2017
Odměny za užití děl při rozhlasovém vysílání a odměny za elektronické rozmnožování a sdělování děl veřejnosti po internetu
Jedná se o adresné odměny za užití již zveřejněných děl vysíláním na rozhlasových stanicích vysílajících mluvené slovo, se kterými
má DILIA hromadné smlouvy a za užití již zveřejněných děl na webových stránkách rozhlasových stanic, tzv. streaming.
Mezi DILIA a Českým rozhlasem je uzavřena hromadná smlouva na vysílání i streaming.slovesných děl.
Inkaso za rok 2017 činí Kč 9 502 081,86

Odměny za užití děl při provozování televizního vysílání
Jedná se o odměny od subjektů, které ve svých prostorách užívají díla provozováním televizního vysílání (restaurace, veřejné
prostory, hotelové pokoje, nádraží apod.). Výběr těchto odměn pro nositele práv zastupované, resp. registrované v DILIA vykonává
kolektivní správce OSA.
Inkaso za rok 2017 z provozování televizního vysílání činilo celkem 31 806 997,60 Kč, přičemž vybrané odměny pro DILIA byly
vykázány ve výši 37 884 219,20 a náklady na výběr ze strany OSA účtovány ve výši 17,43%, konkrétně 6 077 221,60 Kč.

Odměny za půjčování děl na nosiči zvukového záznamu
Jedná se o neadresné odměny, které za kolektivní správce OSA, DILIA, INTERGRAM na základě smlouvy mezi těmito kolektivními
správci a Národní knihovnou vybírá kolektivní správce INTERGRAM.
Inkaso poukázané kolektivním správcem INTERGRAM činilo v roce 2017 celkem 503 371,84 Kč. Celková výše vybraných odměn
pro DILIA činila 503 875,68 Kč a režijní srážka kolektivního správce INTERGRAM vyčíslena ve výši 503,84 Kč.
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Odměny za živé nedivadelní provozování literárního díla
Jedná se o odměny za užití děl živým nedivadelním provozováním literárního díla, které nesměřuje k dosažení přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, inkasované od Národní knihovny a Českých center za jimi pořádaná
veřejná čtení děl.
Inkaso bylo 79 950 ,- Kč.

Odměny za elektronické rozmnožování a sdělování děl veřejnosti po internetu a/nebo elektronickou poštou
Jedná se o odměny za užití děl prostřednictví služby tzv. elektronického dodávání dokumentů knihovnami, inkasované na základě
kolektivní smlouvy mezi DILIA a Národní knihovnou od jednotlivých knihoven, které dané služby v roce 2017 poskytovaly.
Inkaso bylo 21 701 ,- Kč.

Adresné odměny za rozhlasové vysílání a odměny ze zahraničí jsou vypláceny průběžně a náklady na výkon z těchto zdrojů jsou ve
výnosech kolektivní správy zahrnuty ve formě režijní srážky ve výši 10%.
Valná hromada schválila převod nelikvidních zůstatků odměn za rozhlasové vysílání děl, jež nemohly být autorům vyplaceny za období
2005 až 2009, v celkové výši 1 635.537 Kč, do výnosů agentury.
Při vyúčtování neadresných odměn DILIA v souladu s čl. 8 rozúčtovacího řádu DILIA vytváří rezervní fond, který slouží jako zdroj pro
úhradu nároků těch autorů, kteří dodatečně prokáží užití svého díla ve lhůtě předchozích tří let.
Do rezervního fondu Kolektivní správy bylo v roce 2017 převedeno 8 279 134,57 Kč, v souladu se schváleným řádným rozúčtováním
za rok 2016, které se uskutečnilo v květnu 2017, a to v členění dle zdrojů příjmů takto:

KTV, provoz. TV vysílání, 85% přístroje + nosiče video

3 193 549,31

reprografie/autoři

2 578 302,49

reprografie/nakladatelé

572 956,12

nosiče + přístroje audio

519 614,53

půjčování NK ČR

1 279 358,96

15% přístroje + nosiče video

90 531,25

veřejná čtení, EDD

44 821,91

CELKEM

8 279 134,57

TENTO FOND JE TVOŘEN VÝHRADĚ PRO UPLATŇOVÁNÍ DODATEČNÝCH NÁROKŮ A REKLAMACÍ V RÁMCI
ROZÚČTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ SPRÁVY.
STAV TĚCHTO REZERV K 31. 12. 2017 ČINÍ 33 654 627,03 KČ.
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EKONOMICKÉ UKAZATELE KOLEKTIVNÍ SPRÁVY V TABULKÁCH
NÁKLADY A VÝNOSY KOLEKTIVNÍ SPRÁVY - PŘEHLED ZA ROK 2016 A 2017 (V TIS. KČ)
Položka nákladů

rok
2016

rok
2017

Spotřeba materiálu

207

180

Spotřeba energie,nesklad.dodávek

161

153

Opravy a udržování majetku

19

11

Cestovné

61

41

Reprezentace

11

7

Služby

1 322

1 401

Osobní náklady

12 874

13 109

Sociální náklady

228

228

Daně a poplatky

-38

344

Ostatní provozní náklady

228

63

Odpisy

231

187

Ostatní fin. náklady

106

117

Příspěvky mezinárodním organizacím

230

239

NÁKLADY

15 640

16 080

VÝNOSY

2 573

2 778

NÁKLADY NA VÝKON KS
(neadres.zdroje)

13 062

13 302

Všechny vykázané náklady v kolektivní správě se týkají pouze výkonu kolektivní správy ze všech zdrojů a jsou částečně poníženy o
dosažené výnosy. Rozdíl mezi náklady a výnosy je hrazen zápočtem s vyplacenými odměnami autorů v ročním rozúčtování.
Investice do informačního systému DILIA je zahrnuta do nákladů na výkon kolektivní správy formou odpisů. Rovněž tak pořízení
dlouhodobého i krátkodobého majetku, především technické vybavení (počítače, tiskárny, kopírky a software).
V roce 2017 celkové vynaložené náklady na výkon kolektivní správy činily 11,47%. V ročním rozúčtování neadresných odměn jsou
vyčíslené náklady na výkon této činnosti ve výši 13 302 243,86 Kč rovnoměrně hrazeny ze všech zdrojů, v roce 2017 v procentní výši
10,9459% z inkasa určeného do tohoto rozúčtování.

ROZÚČTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ SPRÁVY ZA ROK 2017
Brutto inkaso k rozúčtování

11 526 806,68

Náklady na výkon KS

-13 302 243,86

DPH z nákladů na výkon KS

-2 793 471,21

Inkaso za rok 2017 - netto k rozúčtování

105 431 091,61

Tvorba rezerv

-7 187 637,33

Inkaso za r.2017 určené k výplatě

98 243454,28

Rozpuštění nevyčerp. rezerv

-4 480 165,09

Odměny netto k výplatě za rok 2017

102 723 619,37
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PŘEHLED INKASA ZA KS V ROCE 2017 (V KČ)
Příjmy – kabelové televize

30 757 349,00

Příjmy – reprografie

23 245 890‚00

Příjmy – kopírování za úplatu

2 947 107,05

Příjmy – nosiče‚přístroje audio

3 018 050,24

Příjmy – nosiče‚přístroje video

13 382 099,16

Příjmy – nosiče‚přístroje jiné záznamy

5 521 528,24

Příjmy – půjčování nosičů audio

503 371,84

Příjmy – videopůjčovny

7 064,72

Příjmy – půjčování v knihovnách (NK ČR)

13 972 647,38

Příjmy – veřejná čtení (NK ČR, Česká centra)

79 950,00

Příjmy ze zahraničí

5 452 676,32

Příjmy – provozování tv vysílání

31 806 997,60

Příjmy – EDD

21 701,00

Příjmy – internetová rádia

192 000

Příjmy – adresné zdroje-rozhlas

9 310 081,86

Inkaso DILIA z KS za rok 2017

140 218 514,42

AGENTURA
Rozsáhlou a důležitou vedlejší činností spolku DILIA je agenturní činnost, která doplňuje systém kolektivní správy DILIA licencováním
autorských děl v oblasti tzv. “velkých práv“ ve vztahu k druhům děl, jejichž nositele práv DILIA tradičně zastupuje na základě
příkazních smluv, tedy smluv o zastupování, kdy jedná jejich jménem.
DILIA jako agentura především:


zastupuje nositele práv na základě uzavřených smluv o zastupování, kdy DILIA jedná jménem nositelů práv a na jejich účet
především ohledně poskytování oprávnění k výkonu práva užít dílo (licencí) nabyvatelům



zastupuje především nositele práv k dílům dramatickým, literárním, hudebně dramatickým, audiovizuálním a dílům
audiovizuálně užitým, není však ohledně agenturní činnosti jakkoli omezena druhy děl



zastupuje výkonné umělce na základě uzavřených smluv o zastupování především v oblasti živého divadelního provozování
a v audiovizi



je nakladatelem orchestrálních materiálů hudebně dramatických děl, které pronajímá za účelem jejich živého provozování či
dalších užití nebo zprostředkovává pronájem hudebních materiálů jiných nakladatelů z tuzemska i ze zahraničí

Z organizační struktury DILIA vyplývá dělba činností v rámci agentury. DILIA vykonává agenturní činnost strukturovaně, pomocí
specializovaných oddělení. Jedná se o oddělení:





literární
mediální
divadelní
hudební

V průběhu roku 2017 byla činnost agentury zaměřena na rozšíření počtu agenturně zastupovaných autorů, počtu uzavřených
licenčních smluv a s tím související navýšení vybraných odměn.
V neposlední řadě k úspěšné agenturní činnosti DILIA přispívá i agentážní činnost zaměřená především na mladé autory dramatických
děl z tuzemska i ze zahraničí. Na projekty agentáže využívá DILIA finanční prostředky z účelového fondu DILIA tvořeného
z hospodářského výsledku agentury po zdanění.
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EKONOMICKÉ UKAZATELE AGENTURY A OSTATNÍCH VEDLEJŠÍCH
ČINNOSTÍ DILIA
Veškeré náklady a výnosy jsou sledovány dle organizační struktury agentury:






Literatura
Média
Divadlo
Hudební oddělení
Ostatní režie, vedení DILIA

Celkový objem vybraných odměn z tuzemska i ze zahraničí za rok 2017 byl vykázán ve výši 181 517 493,50 Kč. Největší podíl na
dosažených výsledcích se týká zastupování autorů nebo nositelů práv z tuzemska i ze zahraničí při divadelním provozovávání děl
a zastupování autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých při jejich výrobě, vysílání nebo z jiného užití.
Celkový plán inkasa v Agentuře, schválený Valnou hromadou DILIA 25. 4. 2017 ve výši 173 000 tis. Kč byl splněn na 104,92 %.

INKASO AGENTURA – dle jednotlivých oddělení za rok 2017:

Literatura

5 448 277,96 Kč

Divadlo

87 785 275,14 Kč

Média

58 036 619,47 Kč

Hudební

8 530 503,22 Kč

Výkonní umělci

8 585 682,80 Kč

Filmy SFK

13 131 134,91 Kč

CELKEM

181 517 493,50 Kč

Odměny, vybrané pro zastupované nositele autorských práv jsou příjemcům průběžně vypláceny. DILIA si účtuje za poskytnutí služby
provizi ve výši 5–15% na základě uzavřených agenturních smluv o zastupování. Součástí inkasa jsou i příjmy za pronájem notových
materiálů hudebně dramatických děl.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DILIA – AGENTURA A OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
POROVNÁNÍ ZA ROK 2016 A 2017 (V TIS. KČ)

Položka

Skutečnost rok 2016

Skutečnost rok 2017

Spotřeba materiálu

367

266

Spotřeba energie

260

238

Opravy a udržování

343

61

Cestovné

27

22

Reprezentace

74

67

Služby

1 632

1 888

Osobní náklady

17 612

17 796

Sociální náklady

382

375

Daně a poplatky

85

64

Kurzové ztráty

117

453

Ostatní náklady

709

636

Změna stavu zásob

1

Zůst. cena prod. maj.
Odpisy

1 084

1 118

Daň z příjmů PO

68

112

NÁKLADY CELKEM

22 760

23 097

Tržby za služby

19 689

20 651

Divadelní texty

1

2

Nájemné

380

366

Úroky z běž. a spoř. účtů

349

112

Výnosy z term. vkladů

183

114

Kurzové zisky

925

947

Ostatní výnosy

2 260

1 879

Tržby z prod.mat. a majetku

2

46

VÝNOSY CELKEM

23 789

24 117

HOSP. VÝSLEDEK

1 029

1 020

Zúčt. rezerv a fondů
Přijaté přísp. a dotace
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DILIA ZA ROK 2017 (V KČ) A JEHO ROZDĚLENÍ
Hospodářský výsledek za rok 2017
před zdaněním:

1 132 048,29

Daň z příjmů

112 100

Hospodářský výsledek za rok 2017
po zdanění

1 019 948,29

ROZDĚLENÍ DO FONDŮ DILIA
Rezervní fond DILIA

100 000

Účelový fond DILIA

862 948,29

Fond kolektivní správy

57 000

STAV FONDŮ DILIA PO ROZDĚLENÍ HV ZA ROK 2017 (V KČ)
Stav fondu
k 31. 12. 2017

Stav fondu
po rozdělení HV
za rok 2017

Rezervní fond DILIA

9 500 000,00

9 600 000,00

Účelový fond

2 278 460,37

3 141 408,66

Fond kolektivní správy

94 612,85

151 612,85

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY DILIA
DILIA je členem následujících nevládních mezinárodních organizací, sdružujících ochranné autorské organizace na mezinárodní
úrovni:




CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d`Auteurs
et Compositeurs),
IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organization),
SAA (Société des Auteurs Audiovisuels).

DILIA spolupracuje při výkonu kolektivní správy i při agenturní činnosti se zahraničními partnerskými organizacemi. Základem spolupráce jsou
smlouvy o vzájemném zastupování práv autorských nebo práv s autorským právem souvisejících, které DILIA se svými zahraničními partnery
uzavírá.
Na základě těchto smluv je DILIA oprávněna vybírat odměny a poskytovat oprávnění k užití děl zahraničních autorů/nositelů práv
zastupovaných partnerskými organizacemi. Prakticky se tak zvyšuje repertoár děl, který je DILIA na území ČR oprávněna
spravovat, a tedy i počet autorů, které zde zastupuje. Dalším kladem je, že domácí nositelé práv zastupovaní DILIA získávají
jistotu, že práva k jejich dílům budou ošetřována, chráněna a vymáhána na území státu druhé smluvní strany.
Počet uzavřených recipročních smluv k 31. 12. 2017: 30 zemí (44 organizací)
Seznam zahraničních partnerských organizací lze nalézt na www.dilia.cz

NOVINKY A AKTIVITY DILIA V ROCE 2017
V návaznosti na „Zásady novely Stanov DILIA“ schválené Valnou hromadou konanou dne 22. 4. 2015, schválila Valná hromada DILIA
4. 5. 2016 první část novely svých stanov. Jednalo se o novelizaci stanov v souladu se změnou právní formy z občanského sdružení
na spolek dle požadavků nového občanského zákoníku. V roce 2017 byla provedena další novelizace stanov dle požadavků Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro
více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o kolektivní správě“) byla schválena v návaznosti
na účinnost novely autorského zákona implementující tuto směrnici pro valnou hromadu DILIA, konanou dne 25. 4. 2017.

DEN D
10. května dozorčí rada ocenila Plaketami DILIA i významné osobnosti mimo členskou základnu DILIA. V divadle Reduta toto ocenění
přijali překladatelka Sylvie Rychterová, kameraman Stanislav Milota, choreograf Igor Vejsada, divadelní režisér Miloslav Čížek, novinář
Jan Petránek a výtvarník Vladimír Suchánek.
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Součástí večera bylo také vyhlášení Cen Evalda Schorma. Tato cena je určena studentům divadelních škol za původní divadelní či
rozhlasovou hru, dramatizaci nebo překlad a agentura DILIA ji uděluje již od roku 2005. První cenu spojenou s finanční odměnou ve
výši 10.000,- Kč získala autorka hry Ve dne v noci, studentka pražské DAMU Kateřina (Kasha) Jandáčková,
Dozorčí rada na této slavnostní akci také vyhlásila Literární grant DILIA. V roce 2017 finančně podpořila vydání tří knih. Knihu 1) Petra
Tučka: Vlasy se vrací částkou 40.000,- Kč (20.000,- pro autora a 20.000,- pro nakladatele) 2) Jany Vrzalové: Zasnoubená se smrtí
částkou 20.000,- Kč (10.000,- pro autora a 10.000,- pro nakladatele) a 3) Ludmily Engelové: Sto růží v bidetu částkou 20.000,- Kč
(10.000,- pro autora a 10.000,- pro nakladatele).

DALŠÍ AKTIVITY DILIA NA POLI OCENĚNÍ A PODPORY V OBLASTI KULTURY
Dozorčí rada DILIA dále přispěla na tyto projekty:


Cena Josefa Jungmanna, která je udělována společně s Obcí překladatelů. Obdržel ji hispanista doc. PhDr. Josef
Forbelský, za překlad románu Miguela de Cervantese y Saavedry: Persiles a Sigismunda.



Cena DILIA a AČK za celoživotní dílo, kterou na slavnostním večeru, který se konal 23. 3. 2017 v kině Lucerna, obdržel
z rukou předsedy dozorčí rady Vadima Petrova a čestného prezidenta AČK pana Josefa Hanuše kameraman František
Němec.



DR rovněž finančně podpořila Cenu ARAS.



Stala se jedním ze sponzorů cen Magnesia Litera, a to ceny „DILIA – Litera objev roku“.



Na předvánoční setkání členů DILIA v prosinci 2017 udělila Uznání DILIA určené členům DILIA. Uznání převzali pánové
Karel Urbánek, Ondřej Neff a arch. Jiří Hlupý.



Přispěla na projekty pořádané agentážním oddělením DILIA, jako jsou Překladatelská dílna, projekt 8@8 nebo 3D, tedy na
akce podporující především mladé začínající autory.



Náklady spojené s výše uvedenými akcemi jsou hrazeny z Účelového fondu Správní rady DILIA, tedy z finančních
prostředků získaných z rozdělení hospodářského výsledku ve vedlejší hospodářské činnosti po zdanění.

WEB DILIA
Na www.dilia.cz lze nalézt aktuální a podrobné informace o činnosti DILIA, ke stažení jsou k dispozici dokumenty z oblasti kolektivní
správy i agentury, a to odděleně pro autory a pro uživatele. Stránky obsahují též samostatnou sekci pro členy DILIA a anglickou verzi
webových stránek DILIA.
Autoři a nositelé práv mají k dispozici tzv. Portál pro autory a nositele práv, který zastupovaným autorům a nositelům práv umožňuje
elektronicky aktualizovat své základní údaje a podávat ohlášky děl k jejich zaevidování v kolektivní správě.

TISKOVINY DILIA
DILIA vydává čtvrtletně bulletin ZPRÁVY, určený uživatelům autorských děl v oblasti agenturního zastupování s nabídkou především
dramatických, hudebně-dramatických a literárních děl včetně překladů děl zahraničních ve formě synopsí, informací o činnosti
jednotlivých agenturních oddělení DILIA a kontakty na příslušné zaměstnance DILIA.
Pro členy spolku DILIA a zastupované autory vychází dvakrát ročně VĚSTNÍK DILIA s nejrůznějšími informacemi z oblasti autorského
práva, kolektivní správy, medailonky známých osobností a příspěvky týkající se činnosti DILIA a všech jejích orgánů.
Hospodaření agentury, čerpání účelových fondů DILIA a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 je rovněž součástí Zprávy
ředitele DILIA a tato zpráva je taktéž předložena valné hromadě k odsouhlasení. Veškeré schválené materiály jsou součástí
notářského zápisu.
Ověření účetní závěrky provedla auditorka Ing. Radmila Špíšková se sídlem podnikání Jabloňová 35, 106 00 Praha 10, osvědčení KA
č. 1326.
Účetní závěrka za rok 2017 schválená auditorkou a výrok auditorky jsou přílohami 2 a 3 této výroční zprávy.
V Praze dne 20. 4. 2018
Výroční zprávu předkládá:

prof. JUDr. Jiří Srstka
ředitel DILIA
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