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Nabízíte v knihovně kopírování? Nezapomeňte na autorské 
odměny

Eva Semrádová

Reprografické služby čili zhotovování tiskových kopií dokumentů zvyšují komfort knihovnických služeb; na 

vesnicích je knihovna často jediným veřejným místem, kde lze papírové kopie zhotovit.

V knihovním zákoně jsou reprografické služby uvedeny jen jako jedna z možností rozšíření základních služeb. Je 

na rozhodnutí knihovny (nebo jejího zřizovatele), zda se budou reprografické služby v knihovně poskytovat. Pokud 

se knihovna rozhodne reprografické služby zavést, měla by mít rozsah a podmínky poskytování těchto služeb 

popsané v knihovním řádu. Důležité bude, zda se budou nabízet běžné placené reprografické služby pro 

veřejnost, nebo se bude kopírování striktně omezovat jen na případy, kdy je možné pořizovat kopie zdarma.

Poskytování reprografických služeb za úplatu s sebou nese povinnosti vyplývající z autorského zákona:[1]

„Úplatné zhotovování tiskových rozmnoženin děl je v souladu s autorským zákonem pouze za podmínky, že 

poskytovatel řádně a včas platí odměnu dle § 25 autorského zákona. Výše uvedené platí i pro případ, že 

poskytovatel umístí ve svých prostorách přístroj, který zhotovení tiskové rozmnoženiny za úplatu umožňuje.“[2]

U vesnických knihoven dochází často ke spojení reprografických služeb obecního úřadu a knihovny a bude 

potřeba ujasnit, kdo je poskytovatelem služby (a kdo bude hradit poplatky ˗ zda obecní úřad, nebo knihovna).

V Královéhradeckém kraji inzeruje kopírování čtvrtina knihoven; pokud ta vaše patří mezi ně nebo uvažujete 

kopírování v budoucnu zavést, může vás zajímat: 

• Kolektivním správcem oprávněným k výběru autorských odměn je Dilia[3] (Divadelní, literární a audiovizuální 

agentura, Praha).

• Odvody poplatků za pořizování kopií se netýkají: 

• kopírování volných děl;

• kopírování pro interní potřebu knihovny (archivní a konzervační účely, náhrada ztraceného nebo 

poškozeného dokumentu), ale dokument musí být součástí fondu dané knihovny;

• kopírování dokumentů získaných na základě licence;

• kopírování pro osoby se zdravotním postižením v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení.

• Vzhledem k tomu, že v praxi není reálné kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná tisková rozmnoženina 

rozmnoženinou autorského díla, nebo ne, obsahuje autorský zákon mechanismus pro paušální určení počtu 

rozmnoženin autorských děl, a to v závislosti na typu provozovatele.

• Knihovny jsou zařazeny mezi provozovny, kterým se poplatky vypočítávají ze 70 % rozmnoženin (stejné je to 

u muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení). U ostatních provozoven (například obecní úřady, archivy) 

se za pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl počítá 20 % všech úplatně zhotovených kopií.

• Toto paušální určení poplatků vyžaduje vést evidenci tiskových rozmnoženin a povinnost hlásit jedenkrát 

ročně (do 31. 1. následujícího roku) počet všech černobílých a barevných tiskových rozmnoženin zhotovených 

za úplatu správci autorských práv (Dilia).

• Výpočet poplatku vychází ze sazby 0,20 Kč za stránku černobílé kopie a 0,40 Kč za stránku barevné kopie 

bez ohledu na formát. Fakturovaná částka je navýšena o DPH.



• Poskytovatel reprografických služeb má povinnost registrace u Dilia. K tomu slouží portál pro e-komunikaci 

s Dilia: https://portal.dilia.cz/DiliaPortal/Register.aspx. Prostřednictvím webového formuláře je možné uzavřít 

smlouvu i podávat každoroční hlášení o počtu zhotovených rozmnoženin.

• Kontaktní pracoviště Dilia:

• Lenka Kubšová, tel. 266 199 864, e-mail: kubsova@dilia.cz

• Na kontaktní pracoviště se můžete obracet s dotazy ke smlouvám i v případě, když např. zhotovujete tiskové 

rozmnoženiny licencovaných děl nebo pronajímáte přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin.

• Knihovny, které poplatky za kopírování tiskovin neodvádějí nebo odvádějí poplatky ve stále stejné výši 

(neodpovídající počtu zhotovených kopií), porušují autorský zákon a vztahují se na ně finanční sankce 

uvedené v zákoně.

• Jedním z podkladů pro kontrolní mechanismus je statistický výkaz o knihovně Kult (MK), v kterém knihovny 

v ř. 0430 uvádějí, zda uživatelům kopírovací služby poskytují. Správce autorských odměn (Dilia) má právo 

ověřovat, zda tyto knihovny mají vyřešeno odvádění poplatků a zda mají doklady, kterými mohou doložit počet 

zhotovených kopií.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz 

[1] Na webu Knihovnického institutu NK ČR v sekci Legislativa, standardy naleznete záložku věnovanou 

autorskému právu. Na adrese: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/autorske-pravo je ke stažení nejen úplné 

znění autorského zákona, ale podívat se můžete i na veškerou související legislativu a směrnice 

v oblasti duševního vlastnictví.

[2] Rozmnožovací služby. Dilia [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.dilia.cz/28-rozmnozovaci-sluzby

[3] Více o agentuře Dilia je k dispozici na jejím webu: http://www.dilia.cz/. (Mimo jiné zahrnuje také informace 

o hlášení veřejných čtení v knihovnách, elektronickém dodávání dokumentů a půjčování vydaných děl 

v knihovnách.)
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