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SMLOUVA O POVĚŘENÍ VÝKONEM KOLEKTIVNÍ SPRÁVY 

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 

zastoupený prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem 

(na straně jedné; dále jen ,,DILIA“) 

a 

 

Plátce DPH: 

□ ANO DIČ: 

□ NE 

 

 

Platební styk: 

□ výplata v hotovosti 

□ poštovní poukázka na adresu: 

□ na účet: 

Pan/Paní  

Předchozí jméno(a)  

Pseudonym(y)  

Datum narození Rodné číslo 

Trvalé bydliště  

Adresa doručování  

Stát daň. domicilu (Vyplňte jen pokud mimo ČR) 

Telefonní kontakty Mobil: Pevná: Fax: 

Emaily: 

Všechna agenda  

Vyúčtování  

Běžná korespond.  

Číslo účtu  Název účtu  

Název banky  

Specifický symbol  Měna účtu  

Adresa banky  

IBAN  SWIFT/BIC  

 
(na straně druhé; dále jen „nositel práv“) 
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uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu, kterou nositel práv pověřuje DILIA výkonem kolektivní správy 

svých majetkových autorských práv v rozsahu vymezeném dále v této smlouvě (dále jen „smlouva“). 

Nositel práv je k autorským dílům, na která se tato smlouva vztahuje, v následujícím vztahu: 

□ autor, spoluautor 

□ dědic majetkových autorských práv 

 

□ vykonavatel majetkových autorských práv ze zákona (podle § 58 či § 59 autorského zákona)  

□ osoba, které přísluší výhradní oprávnění k výkonu práv kolektivně spravovaných po celou dobu trvání majetkových 

práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 DILIA je spolkem autorů a dalších nositelů autorských práv a ve smyslu § 95a autorského zákona č. 121/2000 Sb. 

(ve smlouvě jen „autorský zákon“ nebo „AZ“) a kolektivním správcem majetkových autorských práv na základě 

oprávnění udělených rozhodnutími Ministerstva kultury ČR (dále jen „oprávnění“). V rozsahu vyplývajícím z 

oprávnění účinných ke dni podpisu této smlouvy, vykonává DILIA kolektivní správu majetkových autorských práv, 

a to povinnou kolektivní správu (§ 97d autorského zákona), rozšířenou kolektivní správu (§ 97e) a dobrovolnou 

kolektivní správu v rozsahu sjednaném s nositelem práv touto smlouvou.  

1.2 Nositel práv pověřuje DILIA výkonem kolektivní správy svých majetkových autorských práv  

□ ke všem svým dílům, jejichž druhy DILIA kolektivně spravuje dle výčtu níže nebo 

□ k níže označeným druhům děl  

□ literárním,  

□ dramatickým,  

□ hudebně dramatickým,  

□ choreografickým,  

□ pantomimickým,  

□ audiovizuálním (režie),  

□ audiovizuálně užitým,  

□ dílům dabingových režisérů, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních děl v jiném jazyce a 

□ dílům vědeckým včetně děl kartografických. 

1.3 Nositeli práv přísluší autorské právo k dílům, která vytvořil sám jako autor nebo jako spoluautor, nebo je 

odvozeným nositelem majetkových autorských práv podle právního důvodu shora uvedeného, tj. dědic majetkových 

autorských práv, vykonavatel majetkových autorských práv ze zákona nebo osoba, které přísluší výhradní 

oprávnění k výkonu práv kolektivně spravovaných po celou dobu trvání majetkových práv a alespoň pro území 

České republiky s právem poskytnout podlicenci. 

II. Předmět smlouvy a rozsah zastoupení 

2.1 Nositel práv touto smlouvou pověřuje DILIA výkonem kolektivní správy svých majetkových autorských 

práv/kategorií práv v níže uvedeném rozsahu ke všem svým zveřejněným nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům 

v rozsahu dle čl. I odst. 1.2, a to v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v 

souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. 

□ Kategorie A: práva povinně kolektivně spravovaná 

 právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič 

takového záznamu, 

jméno autora  

velikost dědického podílu na majetkových 
autorských právech autora 
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 právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby, pro vlastní vnitřní 

potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování tiskových 

rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby, 

 právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla podle § 37 odst. 2, 

 právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový 

nebo zvukově obrazový záznam, 

 právo na užití díla přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání. 

□ Kategorie B: práva k užití děl ve zvukové nebo zvukově obrazové podobě spravovaná v režimu rozšířené, resp. 

dobrovolné kolektivní správy 

 užití díla vysíláním rozhlasem či televizí podle § 21 autorského zákona,  

 užití díla provozováním rozhlasového či televizního vysílání podle § 23 autorského zákona,  

 užití díla provozováním ze zvukového či zvukově obrazového záznamu a přenosem takového provozování 

podle § 20 autorského zákona,  

 užití díla pronájmem jeho originálu nebo rozmnoženiny podle § 15 autorského zákona,  

 užití díla zhotovením jeho rozmnoženiny v nehmotné podobě podle § 13 autorského zákona a jeho 

sdělováním veřejnosti živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově podle § 18 odst. 1 a 2 autorského 

zákona.  

□ Kategorie C: práva k užití děl knihovnami, resp. osobami uvedenými v § 37 odst. 1 autorského zákona 

spravovaná v režimu rozšířené, resp. dobrovolné kolektivní správy 

 užití díla půjčováním jeho originálu nebo rozmnoženiny podle § 16 autorského zákona, 

 zpřístupňování díla v nehmotné podobě, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové 

zpřístupnění, knihovnou podle knihovního zákona jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu 

určených technických zařízení umístěných v jejím objektu podle § 37 odst. 1 písm. c), jde-li o dílo, které 

není součástí jejích sbírek,  

 zpřístupňování zveřejněného díla na vyžádání podle § 18 odst. 2, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny 

nezbytné pro takové zpřístupnění, knihovnou podle knihovního zákona jednotlivcům ze strany veřejnosti, a 

to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, 

 zhotovení rozmnoženiny díla zařazeného v seznamu děl na trhu nedostupných a zpřístupňování takové 

rozmnoženiny díla podle § 18 odst. 2 knihovnou podle knihovního zákona jednotlivcům ze strany veřejnosti,  

 zhotovení tiskové rozmnoženiny vydaného notového záznamu díla hudebně dramatického osobou uvedenou 

v § 37 odst. 1 pro její vlastní vnitřní potřebu nebo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby anebo 

pro užití při vyučování nebo vědeckém výzkumu, pokud zhotovení takové rozmnoženiny nesměřuje k 

dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. 

□ Kategorie D: ostatní práva spravovaná v režimu rozšířené, resp. dobrovolné kolektivní správy 

□ užití díla živým nedivadelním provozováním a přenosem takového provozování podle § 19 autorského 

zákona,  

□ užití díla pronájmem jeho originálu nebo rozmnoženiny podle § 15 autorského zákona,  

□ užití díla zhotovením jeho rozmnoženiny v nehmotné podobě podle § 13 autorského zákona a jeho 

sdělováním veřejnosti živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově podle § 18 odst. 1 a 2 autorského zákona,  

□ zařazení slovesného díla nebo jeho části do díla souborného a rozmnožování a rozšiřování tohoto díla v 

souborném díle podle § 12 odst. 5, § 13 a § 14 autorského zákona,  

□ užití díla živým divadelním provozováním pokud toto užití nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu a je prováděno výlučně amatérskými výkonnými umělci bez nároku 

na odměnu podle § 19 autorského zákona,  

□ zhotovení tiskové rozmnoženiny díla nad rámec § 29 a 30a odst. 1 a rozšiřování takové rozmnoženiny 

školou, školským zařízením nebo vysokou školou, a to výhradně pro účely vzdělávání a nikoli k dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. 



4 

 

2.2  Nositel práv pověřuje DILIA výkonem kolektivní správy svých autorských majetkových práv podle odst. 2.1  

□ bez územního omezení,  

□ v následujícím územním rozsahu: ………………………………………………. 

2.3 Pověření od nositele práv podle odst. 2.1 a 2.2 zahrnuje právo udělovat nevýhradní souhlas k užití všech jeho 

autorských děl v oborech autorské tvorby uvedených v čl. I. odst. 1.1, právo určovat, požadovat, inkasovat a 

vymáhat odměnu za udělení svolení ke shora uvedeným užitím jeho děl. Právo DILIA udělovat souhlas k užití děl 

zahrnuje též právo v odůvodněných případech užití díla zakázat a v případech neoprávněného užití díla se domáhat 

zjednání nápravy, zejména uplatnit právo na vydání bezdůvodného obohacení na neoprávněném uživateli. DILIA je 

oprávněna zmocnit k výkonu práv, k jejichž správě byla nositelem práv pověřena, pouze jiné kolektivní správce za 

podmínek daných autorským zákonem. 

2.4 Nositel práv zmocňuje DILIA, aby v souladu s právními předpisy hájila jeho práva specifikovaná v odst. 2.1 včetně 

vedení soudních sporů a zastupování jeho zájmů před státními a jinými orgány a činila veškeré nutné a vhodné 

úkony nezbytné pro ochranu svěřených práv, s výjimkou sporů o práva osobnostní podle § 11 autorského zákona 

(nejde-li o posmrtnou ochranu podle § 11 odst. 5 in fine autorského zákona). 

2.5 Nositel práv si jako výjimku k ustanovení odst. 2.1 vyhrazuje osobní výkon majetkových autorských práv k 

autorským dílům užitým v dílech majících charakter reklamy: 
□ ano 

□ ne 

2.6 Nositel práv může osobně poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl, jde-li o nekomerční 

užití, tedy užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu i v rozsahu 

pověření DILIA dle předchozích ustanovení. O každém poskytnutí takového oprávnění i o jeho rozsahu je povinen 

DILIA předem informovat.  

2.7 Tato smlouva se vztahuje i na dosud nezveřejněná autorská díla, pokud nositel práv písemně oznámí DILIA, aby je 

zařadila do seznamu děl; v takovém případě uděluje nositel práv DILIA právo takové nezveřejněné autorské dílo 

zveřejnit nebo udělit jinému právo ke zveřejnění díla.  

III. Povinnosti DILIA 

3.1 DILIA se zavazuje pro nositele práv vykonávat kolektivní správu práv uvedených v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy 

(dále jen „Práva“), s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu udělených oprávnění. DILIA se zavazuje nositele 

práv vždy na jeho žádost informovat o aktuálním rozsahu výkonu Práv podle čl. 2.1. Pokud zahájí výkon některého 

z Práv po podpisu této smlouvy, zavazuje se nositele práv předem písemně informovat o skutečnosti, že přistoupila 

k jejich výkonu a ochraně. DILIA není zavázána pověření k výkonu kolektivní správy práv využít. 

3.2 Další povinnosti DILIA k nositelům práv vyplývají z § 97a, 97b a dalších ustanovení autorského zákona. DILIA tak 

zejména:  

a. vykonává pro nositele práv kolektivní správu práv v rozsahu sjednaném touto smlouvou za rovných podmínek 

pro všechny zastupované nositele autorských práv; 

b. vede seznam děl, které nositel práv k výkonu kolektivní správy řádně ohlásil; 

c. vykonává kolektivní správu soustavně, na vlastní odpovědnost, nevýdělečně, vlastním jménem a na účet nositele 

práv; 

d. stanoví na základě Rozúčtovacího řádu DILIA způsob rozdělování příjmů z výkonu práv a vyplácí z nich 

nositeli práv jemu příslušející odměnu; 

e. umožní nositeli práv komunikovat s ním o veškerých skutečnostech souvisejících s pověřením výkonem 

kolektivní správy jeho práv podle této smlouvy elektronickými prostředky; 

f. poskytne nositeli práv na jeho žádost informace o veškerých skutečnostech souvisejících s pověřením výkonem 

kolektivní správy jeho práv podle této smlouvy, zejména informace o veškerých jeho dílech, která má ve své 

evidenci a o právech, která ve vztahu k nim spravuje;  

g. poskytne nositeli práv alespoň jedenkrát ročně za předchozí kalendářní rok informace o veškerých kontaktních 

údajích, které má ve své databázi; 



5 

 

h. poskytne nositeli práv alespoň jedenkrát ročně za předchozí kalendářní rok informace o celkové výši příjmů, 

které mu přísluší z výkonu jeho práv v rámci pověření podle této smlouvy včetně srážek na úhradu nákladů na 

správu těchto práv, resp. případných jiných srážek s rozdělením na: 

i. příjmy z výkonu práv, které mu DILIA již vyplatila, v rozlišení podle kategorie spravovaných práv a podle 

způsobu užití, období, během něhož došlo k užití, za které mu uvedené příjmy byly vyúčtovány a 

vyplaceny, ledaže DILIA brání v poskytnutí těchto informací objektivní důvody související s podáváním 

hlášení uživatelem, a  

ii. příjmy z výkonu práv příslušejících nositeli práv, které mu dosud vyplaceny nebyly.  

IV. Povinnosti nositele práv 

4.1 Nositel práv je povinen: 

a) ohlásit způsobem určeným DILIA všechna svá již zveřejněná díla do evidence pro výkon kolektivní správy, na 

žádost DILIA prokázat, že je nositelem práv k těmto dílům, a informace o dílech průběžně doplňovat za účelem 

zařazení díla do seznamu děl, vždy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Nositel práv bere 

zároveň na vědomí, že neohlášená díla nemohou být při výkonu kolektivní správy a výplatě příjmů z výkonu 

práv zohledněna, pokud DILIA nedá na vědomí opak; 

b) předkládat DILIA na vyžádání všechny smlouvy a ujednání, které se svým obsahem mohou dotýkat výkonu 

kolektivní správy podle této smlouvy; 

c) po dobu platnosti této smlouvy neuzavřít smlouvu s jiným kolektivním správcem, v rozsahu pověření výkonem 

kolektivní správy shodným s rozsahem pověření podle této smlouvy. V případě uzavření smlouvy s jiným 

kolektivním správcem se nositel práv zavazuje DILIA o této skutečnosti a rozsahu pověření jiného kolektivního 

správce neprodleně informovat za účelem zamezení případného duplicitního výkonu kolektivní správy práv; 

d) písemně sdělit neprodleně DILIA veškeré změny a skutečnosti, které se týkají osobních údajů uvedených ve 

smlouvě, a to zejména kontaktních údajů, čísla účtu, státu daňového domicilu a registrace plátce DPH. Na 

výzvu DILIA je povinen doložit takovou změnu i pomocí příslušných dokladů; 

e) zdržet se udílení svolení k užití děl, na která se vztahuje tato smlouva, v případě, že DILIA kolektivní správu 

práva na příslušný způsob užití ve smyslu čl. III odst. 3.1 této smlouvy vykonává a neuzavřít žádnou smlouvu, 

která by byla s výkonem kolektivní správy Práv DILIA v rozporu. V této souvislosti je nositel práv povinen, 

bude-li požádán některým potenciálním uživatelem o svolení k užití jeho děl způsoby uvedenými v čl. II. odst. 

2.1, kde DILIA v okamžiku žádosti o svolení doručené nositeli práv kolektivní správu vykonává, odkázat 

takovou osobu přímo na DILIA a neprodleně o tom DILIA informovat; 

f) spolupracovat s DILIA při výkonu kolektivní správy zejména poskytnutím potřebných informací, údajů a 

jiných potřebných forem součinnosti, vždy na vyžádání DILIA. 

4.2 Ve smyslu § 562 občanského zákoníku se doručení elektronické podoby právního jednání dle této smlouvy pokládá 

za řádné doručení. A tedy, mimo jiné, doručení elektronické podoby ohlášek děl způsobem stanoveným DILIA se 

pokládá za řádné doručení, které má účinky podepsaných ohlášek. V případě, že nositel práv v této smlouvě uvedl 

e-maily s typem „všechna agenda“ nebo „vyúčtování“, považuje se doručení veškerých dokumentů včetně 

vyúčtování a daňových dokladů na uvedené e-mailové adresy, resp. na e-mailové adresy sdělené DILIA způsobem 

podle odst. 4.1 písm. d) tohoto článku, za řádné doručení. Ustanovení čl. VII. odst. 7.2 tím není dotčeno. 
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V. Způsob rozúčtování a výplata autorských odměn 

5.1 Rozúčtování a výplatu odměn a příjmů plynoucích z výkonu kolektivní správy provede DILIA v souladu s 

Rozúčtovacím řádem DILIA. 

5.2 Nositel práv má právo na obdržení vyúčtování své odměny dle této smlouvy v řádných termínech stanovených 

Rozúčtovacím řádem DILIA. 

VI. Náhrada účelně vynaložených nákladů 

6.1 DILIA vykonává kolektivní správu nevýdělečně. Ve smyslu § 99b odst. 1 autorského zákona je oprávněna 

požadovat z odměny náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů na výkon kolektivní správy, která se určuje vždy 

z odměn vybraných DILIA v souladu s Rozúčtovacím řádem DILIA. 

6.2 Výši účelně vynaložených nákladů u kolektivně spravovaných práv schvaluje jedenkrát ročně Valná hromada 

DILIA na základě roční závěrky dle pravidel stanovených v Rozúčtovacím řádu DILIA. 

VII. Ustanovení všeobecná a závěrečná 

7.1 Nositel práv podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s platným a účinným Rozúčtovacím řádem DILIA a 

respektuje závazky z něj plynoucí pro nositele práv. V případě, že po dobu platnosti této smlouvy dojde ke změně 

Rozúčtovacího řádu DILIA, má nositel práv ve lhůtě 30 dní od zveřejnění změněného Rozúčtovacího řádu na 

webových stránkách DILIA možnost oznámit DILIA písemnou formou svůj nesouhlas s touto změnou a tím 

odstoupit od této smlouvy. Rozúčtování a výplata odměn a příjmů náležící nositeli práv na základě této smlouvy 

bude v takovém případě provedena v souladu se zněním Rozúčtovací řádu DILIA platného před touto změnou. 

V případě, že nositel práv nevyjádří svůj nesouhlas se změnou Rozúčtovacího řádu ve lhůtě 30 dní od jejího 

zveřejnění, má se za to, že s touto změnou souhlasí.  DILIA se zavazuje platný a účinný řád zveřejňovat na svých 

webových stránkách, jakož i touto formou informovat o jeho změnách.  

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena po vzájemné dohodě obou stran nebo na základě 

písemné výpovědi. Smlouvu je možno vypovědět doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně na adresu 

uvedenou v záhlaví smlouvy poštou, s účinností ke konci účetního období, v němž je výpověď podána (31. 12. 

příslušného kalendářního roku). 

7.3 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jejichž předmětem bylo 

zastupování nositele práv při výkonu kolektivní, resp. hromadné správy. Pro vyloučení pochybností se výslovně 

uvádí, že tato smlouva a tedy ani toto ustanovení se nevztahuje na smluvní vztahy mezi nositelem práv a DILIA při 

výkonu její agenturní činnosti. 

7.4 V případě, že nositel práv poruší ustanovení článku IV. této smlouvy, může DILIA od smlouvy odstoupit okamžitě, 

a to doporučeným písemným oznámením s účinností ode dne doručení tohoto oznámení nositeli práv. 

7.5 Finanční vyrovnání vzájemných závazků v případech ukončení smlouvy bude provedeno v termínech stanovených 

Rozúčtovacím řádem DILIA. 

7.6 Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, ať již v důsledku změny obecné právní úpravy nebo z jiných 

důvodů, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení 

smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s 

veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato 

neplatná ustanovení neobsahovala. 

7.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku a nabývá platnosti a 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

7.8 Pro případ právního nástupnictví kolektivního správce přejdou na tento subjekt i práva a povinnosti DILIA z této 

smlouvy. 
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7.9 Podpisem této smlouvy nositel práv stvrzuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro účely evidence 

autorů a nositelů autorských práv, se zařazením veškerých údajů dle této smlouvy do počítačové databáze DILIA a 

jejich využívání při veškeré činnosti DILIA, a to do doby vyjádření jeho nesouhlasu s tímto zpracováním, 

doručeného písemně do DILIA. DILIA se zavazuje takové údaje poskytnout bez souhlasu nositele práv pouze v 

případech, kdy tak stanoví právní předpis. Nositel práv souhlasí s uvedením svého jména a příjmení, případně 

pseudonymu, pokud uvedl pseudonym v záhlaví této smlouvy, a děl, k nimž DILIA pověřil výkonem kolektivní 

správy podle této smlouvy, na webu DILIA a s poskytováním informací o svém pověření DILIA a jeho rozsahu 

povinným osobám (ve smyslu § 25 autorského zákona), jiným kolektivnímu správcům, uživatelům a žadatelům o 

svolení s užitím děl. 

Informace o nositelích autorských práv jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se 

zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Nositel práv má podle zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu 

osobních údajů. Pokud zjistí nebo se domnívá, že DILIA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu 

s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požadovat vysvětlení, nebo 

požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. 

 

Nositel práv souhlasí se zasíláním sdělení DILIA a poskytnutím údajů jiné osobě v rámci činnosti DILIA. 

7.10Tato smlouva může být měněna a doplňována jen formou číslovaných písemných dodatků.  

 

 

 

V Praze dne ________________________________ 

__________________________________________ 

prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA 

V ___________________ dne ____________________ 

_____________________________________________ 

Nositel práv 

 


