Smlouva o pověření k výkonu kolektivní správy autorských práv
mezi
Ochrannou organizací autorskou - Sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky
audiovizuálních děl, z.s.
Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60166916,
jednající ředitelkou OOA-S Evou Štěpánkovou
(dále jen „OOA-S“ či „kolektivní správce“)
emailová adresa: stepankova@ooas.cz
a

oprávněným autorem:
(popř. jiným nositelem aut. práv, např.
zaměstnavatelem)

jméno:
příjmení:
titul:

……………………………..........
…………………………….........
……………………………..........

pseudonym:
datum narození:
státní příslušnost:
adresa trvalého pobytu:
korespondenční adresa:
emailová adresa:
telefon:
profesní skupina:
č. bankovního účtu, směrovací kód banky:

……………………………………………............
……………………………………………............
……………………………………………............
……………………………………………............
……………………………………………............
……………………………………………............
……………………………………………...........
……………………………………………............
……………………………………………............

nebo oprávněným dědicem:

jméno:
příjmení:
titul:

pseudonym:
datum narození:
státní příslušnost:
adresa trvalého pobytu:
korespondenční adresa:
emailová adresa:
telefon:
č. bankovního účtu, směrovací kód banky:

……………………………………………...........
……………………………………………...........
……………………………………………...........
……………………………………………...........
……………………………………………...........
……………………………………………...........
……………………………………………
……………………………………………...........

……………………………..........
……………………………..........
……………………………..........

údaje o původním nositeli autorských práv (tj.osobě, po které došlo k dědictví) v případě dědice:
jméno:
…………………………………………………………………………......
příjmení:
…………………………………………………………………………..................
titul:
…………………………………………………………………………..................
pseudonym:
…………………………………………………………………………..................
profesní skupina: …………………………………………………………………………..................
datum narození:
.........................................................................................................................
datum úmrtí:
.........................................................................................................................
právní titul zakládající autorská práva, např. č.j. notářského rozhodnutí apod.:
………………………………………………………………………………………………..............
(dále jen „nositel práv“ či „autor“ anebo „oprávněný“)
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Článek I.
1.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pověření

OOA-S vykonává správu práv kolektivně spravovaných dle ust. §§ 97d odst. 1 a 97e (zák. č. 121/2000 Sb.,
autorského zákona, dále jen „AutZ“), jejichž výkon autor nemůže uskutečňovat samostatně, k dílům z oboru
výtvarného včetně obrazové složky audiovizuálních děl a k dílům z oboru architektonického, tj. k dílům
výtvarným včetně výtvarných děl audiovizuálně užitých a k dílům architektonickým (dále jen „díla“). Podle
rozhodnutí Ministerstva kultury ČR1 jde o následující práva:
právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukově obrazového záznamu nebo
jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu (dovoz přístrojů
a nenahraných nosičů záznamů),
právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní
potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na
papír nebo podobný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby (dovoz přístrojů a poskytování služeb v oblasti
tiskové reprografie),
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 zvukově obrazový
záznam,
právo na užití přenosem televizního vysílání děl
právo na vysílání díla televizí
právo na provozování televizního vysílání a provozování díla ze záznamu a jeho přenos
právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla
právo na rozmnožování díla
právo na sdělování díla veřejnosti jeho zpřístupňováním v nehmotné podobě
právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla
právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla

2. Součástí pověření podle čl. I odst. 1 je zejména: oprávnění a povinnost kolektivního správce jednat s uživateli děl,
udělovat nevýhradní oprávnění k užití děl, sjednávat podmínky užití děl, v odůvodněných případech zakázat užití
díla, požadovat, vybírat, event. vymáhat autorské odměny za svolení k užití děl, vybírat odměny v případech, kdy
užití děl je dovoleno přímo zákonem, rozúčtování odměn a jejich výplata nositeli práv.
3.
Autoři kolektivních děl (spoluautorských a spojených) mohou uplatňovat svá autorská práva pouze
prostřednictvím jednoho společného zástupce, který jako jejich zmocněnec je oprávněn uzavřít smlouvu o
pověření k výkonu autorských práv. Toto své oprávnění doloží písemnou plnou mocí, kterou přiloží ke smlouvě.

Článek II.

Prohlášení oprávněného

1. Oprávněný se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy neuzavře s třetí osobou smlouvu, která by svým
obsahem odporovala této smlouvě, nebo jejímu účelu, zejména neuzavře žádnou smlouvu, kterou by pověřil třetí
osobu výkonem autorských práv uvedených v čl. I Pověření dle této smlouvy. Oprávněný může v souladu s ust. §
97a, odst. 5 AutZák poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů
ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. O
poskytnutí takového oprávnění je oprávněný povinen OOA-S předem informovat.
2. Oprávněný prohlašuje, že je nositelem autorských práv, jejichž výkonem pověřuje OOA-S, že mu patří bez
jakéhokoliv omezení a uzavřením této smlouvy neporušuje práva třetích osob, ledaže by na existenci takových
práv při podpisu smlouvy výslovně poukázal (spoluautorství apod.). Oprávněný odpovídá za škodu, která by
OOA-S případně vznikla v důsledku nepravdivosti nebo nesprávnosti tohoto prohlášení.
3. Oprávněný se zavazuje poskytnout OOA-S veškeré údaje a jinou potřebnou součinnost ke zjištění a zajištění jeho
práv, zejména tím, že jí na typizovaných formulářích poskytne seznam uveřejněných děl, který bude průběžně
doplňovat, dále tím, že je povinen prokázat v případě potřeby, že je nositelem práv k dílu. Každý rok je autor
povinen doplňovat seznam o nově vytvořená díla bez zbytečného odkladu po jejich zveřejnění či nabídnutí ke
zveřejnění. Formuláře pro nahlášení děl kolektivnímu správci uveřejní OOA-S na svých webových stránkách
www.ooas.cz. Nositel práv bere na vědomí, že neohlášená díla nemohou být předmětem výkonu kolektivní
správy a zdrojem odměny podle této smlouvy.
4. Pokud oprávněný nesdělí OOA-S příslušné údaje dle tohoto článku pravdivě a včas, event. neoznámí bez prodlení
jakékoliv změny v těchto údajích, přebírá odpovědnost za případnou škodu, která by mohla porušením této
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povinnosti vzniknout. Oprávněný podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Stanovami, Rozúčtovacím
řádem a dalšími interními předpisy zveřejněnými na www.ooas.cz, které je možno aplikovat na právní vztah
založený toto smlouvou, a zavazuje se jednat v souladu s nimi.

Článek III.

Práva a povinnosti kolektivního správce

1. Kolektivní správce prohlašuje, že je nositelem příslušných oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových
práv autorských k dílům oboru výtvarného (včetně obrazové složky audiovizuálních děl) a oboru
architektonického.
2. Kolektivní správce se zavazuje vykonávat práva, jejichž výkonem byl pověřen, v zájmu a ve prospěch
oprávněného a s přihlédnutím k zájmům všech zastoupených nositelů autorských práv za rovných podmínek. Při
tom je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře.
3. Kolektivní správce je oprávněn uplatnit vůči oprávněnému smluvní pokutu ve výši 20% jeho ročního podílu,
pokud ohlásí dílo, které nevytvořil nebo pro nějž není nositelem práv. Tuto pokutu lze ukládat v každém případě
prokázaného porušení povinnosti autora uvádět pravdivé údaje. Pokutu lze započíst proti ročnímu podílu autora.

Článek IV

Odměny a provize

1. Vyplácení autorských odměn při výkonu kolektivní správy a jejich vyúčtování se řídí ustanoveními Stanov a
Rozúčtovacího řádu včetně jejich případných změn a dodatků přijatých valným shromážděním členů OOA-S.
2. Kolektivnímu správci náleží za zastoupení při výkonu práv autora provize z odměn vybraných při výkonu
kolektivní správy dle čl. I ve výši účelně vynaložených nákladů na činnost kolektivního správce, podle účetní
závěrky, jak ji ověří a schválí valné shromáždění kolektivního správce.

Článek V

Komunikace a doručování

1. Obě smluvní strany jsou povinny vést komunikaci přednostně v elektronické podobě s použitím prostředků
umožňujících komunikaci na dálku (zejména na výše uvedené e-mailové adresy); není-li možno, tak doručením
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Jakékoliv změny v údajích, jež smluvní strany uvedly v hlavičce smlouvy, jsou povinny bez prodlení oznámit
druhé smluvní straně.
3. Zpráva zaslaná prostřednictvím držitele poštovní licence se pokládá za doručenou i tehdy, byla-li prokazatelně
odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a nepodaří-li se ji doručit příjemci, a to po uplynutí 10 dnů
od uložení zásilky držitelem poštovní licence.

Článek VI

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Autor uděluje kolektivnímu správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
výkon činnosti kolektivního správce. Současně uděluje souhlas k tomu, aby kolektivní správce v nezbytném
rozsahu poskytl osobní údaje autora osobám pověřeným k zastoupení kolektivního správce dle § 97g autorského
zákona.

Článek VII

Další ujednání

1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. V případě úmrtí oprávněného pokračují ve smluvním vztahu jeho dědicové. Je-li dědiců více, vystupuje ve vztahu
k OOA-S pouze jeden z nich, který se jako zmocněnec může stát zastupovaným členem OOA-S.
3. Až do prokázání dědických nároků a ustanovení zmocněnce není OOA-S povinna provádět platby. Inkasované
platby zůstávají do této doby uloženy ve prospěch oprávněného na účtu OOA-S. Oprávněný je povinen prokázat
přechod práv rozhodnutím o dědictví nebo jinou úředně ověřenou listinou zakládající oprávnění k zastupování.
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Článek VIII

Závěr

1. Tato smlouva se uzavírá na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany. Nositel práv ji může vypovědět k 31.12.
kalendářního roku doručením výpovědi OOA-S nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku. Tímto
ustanovením není dotčeno ust. § 97a, odst. 6 AutZák.
2. OOA-S může od smlouvy odstoupit okamžitě, jestliže nositel práv poruší čl. II odst. 2, 3 této smlouvy, a to
s účinky ode dne následujícího po dni doručení odstoupení nositeli práv.
3. Smlouva zaniká v případě, že dojde ke zrušení OOA-S nebo úmrtí autora či zániku nositele práv bez právního
nástupce.
4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží oprávněný a druhý bude
založen k evidenčním účelům v OOA-S.

V ......................................dne..........................

.................................................
OOA-S
Eva Štěpánková

V ......................................... dne.................................

...................................................
nositel práv
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