
Smlouva o pov ení k výkonu kolektivní správy autorských práv
170726 SPV

mezi 

Ochrannou organizací autorskou - Sdružením autor  d l výtvarného um ní, architektury a obrazové
složky audiovizuálních d l, z.s.
Národní 973/41, Staré M sto, 110 00 Praha 1, I : 60166916, 
jednající editelkou OOA-S Evou Št pánkovou
(dále jen „OOA-S“ i „kolektivní správce“)
emailová adresa: ooas@ooas.cz 

a

oprávn ným autorem:  jméno: ……………………………..........
(pop .jiným nositelem aut. práv, nap . íjmení: …………………………….........
zam stnavatelem) titul: ……………………………..........

pseudonym: ……………………………………………............
datum narození: ……………………………………………............
rodné íslo: ……………………………………………............
státní p íslušnost: ……………………………………………............
adresa trvalého pobytu: ……………………………………………............
koresponden ní adresa: ……………………………………………............
emailová adresa: ……………………………………………............
telefon: ……………………………………………...........
profesní skupina: ……………………………………………............
. bankovního ú tu, sm rovací kód banky: ……………………………………………............

nebo oprávn ným d dicem: jméno: ……………………………..........
íjmení: ……………………………..........

titul: ……………………………..........

pseudonym: ……………………………………………...........
datum narození: ……………………………………………...........
rodné íslo: ……………………………………………...........
státní p íslušnost: ……………………………………………...........
adresa trvalého pobytu: ……………………………………………...........
koresponden ní adresa: ……………………………………………...........
emailová adresa: ……………………………………………...........
telefon: ……………………………………………
. bankovního ú tu, sm rovací kód banky: ……………………………………………...........

údaje o p vodním nositeli autorských práv (tj.osob , po které došlo k d dictví) v p ípad  d dice:
jméno: …………………………………………………………………………......

íjmení: …………………………………………………………………………..................
titul: …………………………………………………………………………..................
pseudonym: …………………………………………………………………………..................
profesní skupina: …………………………………………………………………………..................
datum narození: .........................................................................................................................
datum úmrtí: .........................................................................................................................
právní titul zakládající autorská práva, nap .j. notá ského rozhodnutí apod.: 

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

(dále jen „nositel práv“ i „autor“ anebo „oprávn ný“)



lánek I.      Pov ení

1. OOA-S vykonává správu práv povinn  kolektivn  spravovaných dle  ust.  §  97d odst.  1  (zák.  .
121/2000, autorského zákona, dále jen „AutZ“), jejichž výkon autor nem že uskute ovat
samostatn , k díl m z oboru výtvarného v etn  obrazové složky audiovizuálních d l a k díl m
z oboru architektonického, tj. k díl m výtvarným v etn  výtvarných d l audiovizuáln  užitých a
k díl m architektonickým (dále jen „díla“). Ze zákona (§ 97d odst. 2 AutZ) je autor p i výkonu t chto
práv zastoupen kolektivním správcem. Podle rozhodnutí Ministerstva kultury R1 jde o následující
práva:

- právo na odm nu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní pot ebu na podklad  zvukov
obrazového záznamu nebo jiného záznamu p enesením jeho obsahu pomocí p ístroje na
nenahraný nosi  takového záznamu (dovoz p ístroj  a nenahraných nosi  záznam ) dle §
97d odst. 1 písm. a) bod 3.,

- právo na odm nu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní pot ebu fyzické osoby nebo pro
vlastní vnit ní pot ebu právnické osoby i podnikající fyzické osoby pomocí p ístroje k
zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, a to i prost ednictvím

etí osoby (dovoz p ístroj  a poskytování služeb v oblasti tiskové reprografie) dle § 97d odst.
1 písm. a) bod 4.,

- právo na odm nu za p ování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla podle § 37 odst. 2
[dle § 97d odst. 1 písm. a bod 6.],

- právo na p im enou odm nu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného
na zvukov  obrazový záznam dle § 97d odst. 1 písm. b),

- právo na užití p enosem rozhlasového nebo televizního vysílání d l dle § 97d odst. 1 písm. c

2. Oprávn ný pov uje OOA-S bez územního omezení výhradním výkonem autorských práv, která mu
íslušejí v dob  uzav ení této smlouvy nebo mu v budoucnu vzniknou v i všem t etím osobám ke

zve ejn ným i ke zve ejn ní nabídnutým díl m, a to pro následující užití autorských d l v tuzemsku
i zahrani í:

výhradní pov ení k     výkonu   dobrovoln  kolektivn  spravovaných práv, k jejichž kolektivní správ
získala OOA-S oprávn ní1 (zejm.  dle  ust.  §  97e  odst.  4  AutZ)  (autor je zastoupen kolektivním
správcem na základ  smluvního pov ení)

- práva k televiznímu vysílání d l ANO     NE

- práva k provozování televizního vysílání d l ANO     NE

- práva na p ování d l ANO     NE
(nehodící se škrtn te)

b) pov ení k výkonu individuáln  spravovaných práv (autor je zastoupen kolektivním správcem na
základ  zvláštního smluvního pov ení nad rámec výkonu kolektivní správy v rámci agenturní
innosti OOA-S)

Oprávn ný tímto ud luje OOA-S pov ení nevýhradní. 

1 rozhodnutí MK 4365/2009 OAP, Sp.zn. MK-S 2797/2009 OAP z 5.8.2009



pro území R    ANO NE ;    pro území stát , v nichž je OOA-S zastoupena
prost ednictvím smluvního partnera ANO NE ; celý sv t ANO NE

k práv m: 1. rozmnožování ANO     NE

2. rozši ování ANO     NE

3. ování ANO     NE

4. pronájem ANO     NE

5. vystavování ANO     NE

6. sd lování d l ve ejnosti ANO     NE
(nehodící se škrtn te)

3.   Sou ástí pov ení podle l. I odst. 2. písm. b) je zejména: oprávn ní a povinnost kolektivního
správce jednat s uživateli d l, ud lovat nevýhradní oprávn ní k užití d l, sjednávat podmínky užití

l, v od vodn ných p ípadech zakázat užití díla, požadovat, vybírat, event. vymáhat autorské
odm ny za svolení k užití d l, vybírat odm ny v p ípadech, kdy užití d l je dovoleno p ímo zákonem,
provád ní nutných a vhodných úkon , spo ívajících v soudní a jiné obdobné ochran  sv ených
práv s výjimkou spor  o práva osobnostní. 

4.  Auto i kolektivních d l (spoluautorských a spojených) mohou uplat ovat svá autorská práva
pouze prost ednictvím jednoho spole ného zástupce, který jako jejich zmocn nec je
oprávn n uzav ít smlouvu o pov ení k výkonu autorských práv. Toto své oprávn ní doloží
písemnou plnou mocí, kterou p iloží ke smlouv .

lánek II.      Prohlášení oprávn ného

1. Oprávn ný se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy neuzav e s t etí osobou smlouvu, která by
svým obsahem odporovala této smlouv , nebo jejímu ú elu, zejména neuzav e žádnou smlouvu,
kterou by pov il t etí osobu výkonem autorských práv uvedených v l. I Pov ení dle této smlouvy.

2. Oprávn ný prohlašuje, že je nositelem autorských práv, jejichž výkonem pov uje OOA-S, že mu
pat í bez jakéhokoliv omezení a uzav ením této smlouvy neporušuje práva t etích osob, ledaže by na
existenci takových práv p i podpisu smlouvy výslovn  poukázal (spoluautorství apod.). Oprávn ný
odpovídá za škodu, která by OOA-S p ípadn  vznikla v d sledku nepravdivosti nebo nesprávnosti
tohoto prohlášení.

3. Oprávn ný se zavazuje poskytnout OOA-S veškeré údaje a jinou pot ebnou sou innost ke zjišt ní a
zajišt ní jeho práv, zejména tím, že jí na typizovaných formulá ích poskytne seznam uve ejn ných

l, který bude pr žn  dopl ovat, dále tím, že je povinen prokázat v p ípad  pot eby, že je
nositelem práv k dílu. Seznam d l je p ílohou a nedílnou sou ástí této smlouvy. Každý rok je autor
povinen dopl ovat seznam o nov  vytvo ená díla bez zbyte ného odkladu po jejich zve ejn ní i
nabídnutí ke zve ejn ní. Formulá e pro nahlášení d l kolektivnímu správci uve ejní OOA-S na svých
webových stránkách www.ooas.cz. Nositel práv bere na v domí, že neohlášená díla nemohou být

edm tem výkonu kolektivní správy a zdrojem odm ny podle této smlouvy.



4. Pokud oprávn ný nesd lí OOA-S p íslušné údaje dle tohoto lánku pravdiv  a v as, event.
neoznámí bez prodlení jakékoliv zm ny v t chto údajích, p ebírá odpov dnost za p ípadnou škodu,
která by mohla porušením této povinnosti vzniknout.

lánek III.      Práva a povinnosti kolektivního správce

1.  Kolektivní správce prohlašuje, že je nositelem p íslušných oprávn ní k výkonu kolektivní
správy majetkových práv autorských k díl m oboru výtvarného (v etn  obrazové složky
audiovizuálních  d l) a oboru architektonického.

2.  Kolektivní správce se zavazuje vykonávat práva, jejichž výkonem byl pov en, v zájmu a ve prosp ch
oprávn ného a s p ihlédnutím k zájm m všech zastoupených nositel  autorských práv za rovných
podmínek. P i tom je povinen postupovat s pé í ádného hospodá e.

3.  Kolektivní správce je oprávn n nevybírat odm ny za užití díla k humanitárním i charitativním ú el m
nebo tehdy, je-li to nehospodárné.

4.  Kolektivní správce je oprávn n uplatnit v i oprávn nému smluvní pokutu ve výši 20% jeho ro ního
podílu, pokud ohlásí dílo, které nevytvo il nebo pro n jž není nositelem práv. Tuto pokutu lze ukládat
v každém p ípad  prokázaného porušení povinnosti autora uvád t pravdivé údaje. Pokutu lze
zapo íst proti ro nímu podílu autora.

lánek IV     Odm ny a provize

1. Vyplácení autorských odm n p i výkonu kolektivní správy a jejich vyú tování se ídí ustanoveními
stanov a rozú tovacího ádu v etn  jejich p ípadných zm n a dodatk  p ijatých valným
shromážd ním len  OOA-S (zpravidla jednou ro ).

2. Odm ny za individuální správu d l dle l. I odst. 2 písm. b) této smlouvy je kolektivní správce
povinen autorovi odvést nejpozd ji do 1 m síce od okamžiku, kdy je obdrží.

3. Kolektivnímu správci náleží za zastoupení p i výkonu práv autora provize:

a) z odm n vybraných p i výkonu kolektivní správy dle l. I odst. 1 a odst. 2 písm. a) ve výši
eln  vynaložených náklad  na innost kolektivního správce, podle ú etní záv rky, jak ji

ov í a schválí valné shromážd ní kolektivního správce,

b) z odm n vybraných p i výkonu individuální správy dle l. I odst. 2 písm. b) této smlouvy v
obvyklé výši 10% z inkasované odm ny; OOA-S je však vždy oprávn na požadovat náhradu

eln  vynaložených náklad .

lánek V     Komunikace a doru ování

1.  Ob  smluvní strany jsou povinny vést komunikaci p ednostn  v elektronické  podob  s použitím
prost edk  umož ujících komunikaci na dálku (zejména na výše uvedené e-mailové adresy); není-li
možno, tak doru ením poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2.   Jakékoliv zm ny v údajích, jež smluvní strany uvedly v hlavi ce smlouvy, jsou povinny bez prodlení
oznámit druhé smluvní stran .



3.  Zpráva zaslaná / sd lená prost ednictvím elektronických prost edk  umož ujících komunikaci na
dálku (zejm. e-mail) se pokládá za doru enou, potvrdí-li druhá strana obdobnými prost edky její

ijetí, p emž druhá strana se tímto zavazuje takové potvrzení provést.

4.  Zpráva zaslaná prost ednictvím držitele poštovní licence se pokládá za doru enou i tehdy, byla-li
prokazateln  odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a nepoda í-li se ji doru it

íjemci, a to po uplynutí 10 dn  od uložení zásilky držitelem poštovní licence.

lánek VI     Souhlas se zpracováním osobních údaj

1. Autor ud luje kolektivnímu správci souhlas se zpracováním svých osobních údaj  v rozsahu
nezbytném pro výkon innosti kolektivního správce. Sou asn  ud luje souhlas k tomu, aby kolektivní
správce v nezbytném rozsahu poskytl osobní údaje autora osobám pov eným k zastoupení
kolektivního správce dle § 97g autorského zákona.

2.  Autor ud luje kolektivnímu správci nad rámec nezbytného rozsahu (dle p edchozího odstavce)
souhlas k poskytování svých osobních údaj  t etím osobám za ú elem obchodního využití d l autora
(zejména v rámci aktivního výkonu agenturní innosti), a to v rozsahu:

jméno – p íjmení – kontaktní adresa – telefonické spojení – emailová adresa 
– jiné kontaktní údaje ……………….)

- ve vyhledávacích službách kolektivního správce,
- ve výro ních zprávách kolektivního správce,
- v reklamních a prezenta ních materiálech kolektivního správce,
- zp ístupn ním na internetu,
- adresným sd lením konkrétn  identifikovanému zájemci,
- aktivní nabídkou v rámci agenturní innosti.

lánek VII     Další ujednání

1. Práva a povinnosti z této smlouvy p echázejí na právní nástupce smluvních stran.

2. V p ípad  úmrtí oprávn ného pokra ují ve smluvním vztahu jeho d dicové. Je-li d dic  více,
vystupuje ve vztahu k OOA-S pouze jeden z nich, který se jako zmocn nec m že stát zastupovaným
lenem OOA-S.

3. Až do prokázání d dických nárok  a ustanovení zmocn nce není OOA-S povinna provád t platby.
Inkasované platby z stávají do této doby uloženy ve prosp ch oprávn ného na ú tu OOA-S.
Oprávn ný je povinen prokázat p echod práv rozhodnutím o d dictví nebo jinou ú edn  ov enou
listinou zakládající oprávn ní k zastupování.



lánek VIII     Záv r

1. Tato smlouva se uzavírá na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany. Nositel práv ji m že
vypov t k 31.12. kalendá ního roku doru ením výpov di OOA-S nejpozd ji do 30.9. p íslušného
kalendá ního roku. 

2. OOA-S m že od smlouvy odstoupit okamžit , jestliže nositel práv poruší l. II odst. 2, odst. 3 této
smlouvy, a to s ú inky ode dne následujícího po dni doru ení odstoupení nositeli práv. 

3. Smlouva zaniká v p ípad , že dojde ke zrušení OOA-S nebo úmrtí autora i zániku nositele práv bez
právního nástupce.

4. V p ípad  ukon ení smluvního vztahu založeného touto smlouvou je OOA-S povinna vypo ádat
veškeré nároky oprávn ného p íslušející mu podle rozú tovacího ádu.

5. Veškeré zm ny a dodatky této smlouvy musí být u in ny písemnou formou a jsou nedílnou sou ástí
této smlouvy.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží oprávn ný a
druhý bude založen k eviden ním ú el m v OOA-S.

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

..................................................
OOA-S

Eva Št pánková

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

                                

  


