DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
spolek zapsaný u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 7695.
se sídlem 190 00 Praha 9, Krátkého 1
IČO: 65401875, DIČ: CZ65401875
zastoupen: prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú: 1120113004/2700, IBAN:
CZ8727000000001120113004
(dále jen ,,DILIA“)
a
Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená MK ČR
se sídlem 110 01 Praha 1, Klementinum 190
IČO: 00023221, DIČ: CZ 00023221
zastoupená PhDr. Vítem Richterem, generálním ředitelem
(dále jen ,,NK“ nebo „Národní knihovna“)
uzavírají tento
DODATEK č. 1
kterým se mění a doplňuje kolektivní smlouva
o užití autorských děl zhotovením jejich rozmnoženin do databáze Národní digitální
knihovny, jejich užitím zobrazením na terminálu knihoven a zobrazením na dálku (dále jen
„dodatek č. 1“)

I.
Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2019 kolektivní smlouvu o užití autorských děl zhotovením
jejich rozmnoženin do databáze Národní digitální knihovny, jejich užitím zobrazením na
terminálu knihoven a zobrazením na dálku (dále jen „Smlouva“).
II.
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za užití v roce 2020, tedy 17 503 330,50 Kč bez
DPH, bude splatná do 31. 12. 2020, přičemž do tohoto data se DILIA zavazuje odměnu
s navýšením o DPH 21 % vyúčtovat na základě daňového dokladu se splatností 15 dní, který
DILIA vystaví a prokazatelně doručí Národní knihovně (přinejmenším elektronicky na adresu
fakturace@nkp.cz), a to nejpozději do 15. 12. 2020. Odměna bude ze strany NK uhrazena
nejpozději dne 31. 12. 2020 připsáním na účet DILIA uvedený ve Smlouvě.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany svorně prohlašují, že uplatnění čl. VI odst. 3
Smlouvy se pro odměnu za užití v roce 2020 výslovně vylučuje a nahrazuje dohodou v odst. 1
tohoto článku.
III.
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany v této souvislosti výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ani Smlouva ve
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znění dodatku č.1 neobsahují žádné informace nebo skutečnosti, které by smluvní strany, nebo
i jen jedna z nich, považovaly za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž DILIA obdrží jeden exemplář
a NK tři exempláře.

V Praze dne

V Praze dne
Digitálně podepsal Vít
Richter
Datum: 2020.11.02
09:52:35 +01'00'
____________________________

Vít Richter

____________________________
za DILIA
prof. JUDr. Jiří Srstka
ředitel

za NK
PhDr. Vít Richter
generální ředitel
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