
Nositelé majetkový ch autorský ch práv
v následujících oborech autorskétvorby:
jméno autora — obor autorskétvorby:
I.T. Havlů: překlad díla (6%)
(na jednéstraně ; dále jen „ Nositelépráv “ )

zastoupeni na základě smlouvy o zastupování! plnémoci
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9
spolek zapsaný u Mě stského soudu v Praze, oddíl L, vlož ka 7695
iČ : 65401875, DIČ : CZ65401875
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
se sídlem Praha 4 - Michle, Zeletavská1525/1, PSC 140 92, č.ú.: 1120113004/2700
zastoupený prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem
(dále jen „ DILIA “ )

a

obchodní firma I obchodní jméno: SLOVÁ CKÉ DIVADLO URERSKÉ HRADIŠ TĚ ,
příspě vkováorganizace
sídlo / místo podnikání: Tyrš ovo nám. 480, 686 01 UherskéHradiš tě
IC: 00094846
jejímž jménemjedná: ředitel doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.
(na druhéstraně ; dále jen „ Provozovatel“ )

uzavřeli tuto smlouvu podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a
účinném zně ní, a dále podle zákona č. 12 1/2000 Sb., autorského zákona, v platném a účinném zně ní:

I. Předmě t smlouvy

1.1. Nositelé práv zastoupeni DILIA udě lují touto smlouvou provozovateli nevý hradní licenci
k ž ivému divadelnímu provozování překladu díla:

Fred Ebb — Bob Fosse — John Kander: CHICAGO
(dále jen „ dílo“ )

1.2. Provozovatel uspořádáprvní představení díla (premiéru) : 22.6.2019
Případnou změ nu data premiéry je provozovatel povinen neprodleně písemně oznámit DILIA.

1.3. Provozovatel je povinen uhradit na účet DILIA odmě nu za poskytnutí licence ve vý š i
6% z celkový ch hrubý ch trž eb včetně předplatného za kaž déjednotlivépředstavení díla, jehož
bude sám pořadatelem nebo kterébude pořádat třetí osoba dle smlouvy s provozovatelem (viz
či. IV. této smlouvy).

H. Licence

2.1. Nositelé práv zastoupeni DILIA udě lují touto smlouvou provozovateli nevý hradní licenci
k už ití díla jeho nastudováním a ž ivý m divadelním provozováním ( 19 autorského zákona)
v tomto rozsahu:
a) územní rozsah licence: Ceskárepublika
b) časový rozsah licence: od: 22.6.20 19 do: 30.6.2022
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2.2. Provozovatel můž e oprávě nh tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence), a to

pouze osobě uvedenév či. W. a za podmínky, ž e provozovatel splní povinnosti uvedenév Č l.

1V. V opačném případě je poskytnutí podlicence neúčinné.

2.3. Provozovatel není oprávně n do díla zasahovat ajakkoli je upravovat.

2.4. K jakémukoli jinému už ití díla, než je ž ivé divadetní provozování (např. záznam ž ivého

provozování, rozhlasovénebo televizní vysílání apod.) je třeba uzavřít s nositeli práv zvláš tní

smlouvu.
Hl. Odmě na

3.1. Provozovatel je povinen uhradit na účet DILIA odmě nu za poskytnutí licence ve vý š i uvedené

v či. 1.3. Je-li nositel práv plátcem DPH v tuzemsku nebo v zemích EU nebo stane-Ii se jím,

budou vš echny odmě ny dle této smlouvy navý š eny o DPH v přísluš né zákonné sazbě .

Odmě ny budou navý š eny o DPH v zákonnésazbě i u nositelů práv z třetích zemí (mimo EU).

3.2. Provozovatel je povinen písemně ohlásit DILIA celkový počet představení díla včetně jejich

data a celkový ch hrubý ch trž eb za kaž dé představení jednou za kalendářní mě síc, a to vž dy

nejpozdě ji do 10. dne následujícího kalendářního mě síce. Tato povinnost se vztahuje na

kaž dé jednotlivé představení díla, které bude provozovatel pořádat sám nebo které bude

pořádat třetí osoba dle smlouvy s provozovatelem (viz čl. IV. této smlouvy).

3.3. Hrubý mi trž bami se rozumí úhrn trž eb za prodané vstupenky před odečtením jaký chkoli

polož ek, včetně daň ový ch, případně část ceny kaž déprodanéabonentní vstupenky určený jako

podíl ceny abonentní vstupenky a počtu představení, kjejichž návš tě vě opravň uje.

3.4.. Provozovatel není oprávně n uspořádat představení díla, kterénení přístupnépro

veřejnost alnebo na ně m není vybíráno vstupné; pro uspořádání takového představení

je třeba uzavřít zvláš tní dohodu..

3.5. Na základě hláš ení podle odst. 3.2. vystaví DILIA fakturu, kterou je provozovatel povinen

uhradit ve lhůtě splatnosti na bankovní účet DILIA uvedený na faktuře.

3.6. Pro případ prodlení s platbou odmě ny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve vý š i 0,1%

z dluž néčástky za kaž dý den prodlení. Pro případ poruš ení povinnosti podle čl. III. odst. 3.2.

(prodlení s dodáním hláš ení) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve vý š i 50,-Kč za

kaž dý den prodlení. Tyto smluvní pokuty se vztahují i na případnéjinépořadatele divadelního

představení díla dle čl. 1V odst. 4.l.B.

3.7. Provozovatel je povinen umož nit DILIA kontrolu účetních dokladů za účelem ově ření

správnosti hláš ení podle odst. 3.2. DILIA je oprávně na k takovékontrole zmocnit třetí osobu.

Zjistí-li DILIA při provádě ní kontroly nesrovnalosti v hláš ení, je provozovatel povinen uhradit

DILIA též účelně vynalož enénáklady na provedení takovékontroly.

IV. Provozování jiný m pořadatelem

4.1. Vstoupí-li provozovatel do smluvního vztahu s třetí osobou, která se tak stane

pořadatelem divadelního představení díla v podobě dodané a nastudované

provozovatelem (dále jen ‚jiný pořadatel“ ), nositelé práv touto smlouvou dávají

provozovateli souhlas, aby dle l888 odst. 1 občanského zákoníku uzavřel s jiný m

pořadatelem smlouvu o převzetí povinností uvedený ch v Č l. 1.3. a v Č l. 111. této smlouvy

ve vztahu ke konkrétním divadelním představením díla pořádaný mjiný m pořadatelem, a to za

podmínky, ž e provozovatel splní následující povinnosti:

A. písemně ohlásit DILIA kaž dé představení, které uskuteční jiný pořadatel na základě

smlouvy s provozovatelem; nejpozdě ji do 10. dne následujícího mě síce je provozovatel

povinen předlož it DILIA ohláš ku, kterábude obsahovat následující údaje o divadelních

představeních díla uskutečně ný ch jiný mi pořadateli za předchozí kalendářní mě síc:

a) datum a místo konáni kaž dého představení;

b) údaje identifikující jinépořadatele, předevš ím obchodní jméno/firmu, sídlo a ICO,

kontakt na odpově dnou osobu (email či telefon), popř. kontaktní adresu;

B. zajistit, aby smlouva s jiný m pořadatelem mě la tyto nálež itosti:
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a) ustanovení o převzetí povinností dle 1888 odst. 1 občanského zákoníku, jímž se
jiný pořadatel zaváž e, ž e přejímápovinnosti provozovatele vůči nositelům
práv uvedenév Č l. 1.3. a 3.2. této smlouvy ve vztahu ke konkrétním divadelním
představením díla pořádaný m jiný m pořadatelem, a to za podmínek dále
uvedený ch v či. III;

J b) ustanovení o poskytnutí podlicence jinému pořadateli v souladu s Č l. II. této
j smlouvy;

c) závazek jiného pořadatele umož nit DILIA kontrolu účetních dokladů za účelem
ově ření správnosti hláš ení podle odst. 3.2., resp. dle písm. a).

Vzor ohláš ky dle bodu A. a vzor ujednání dle bodu B. DILIA poskytuje na internetový ch
stránkách www.dilia.cz.

4.2. Uzavře-li provozovatel ve vztahu ke konkrétnímu představení díla smlouvu o převzetí
povinností uvedenou v odst. 4.1. tohoto článku a splní-li vš echny podmínky v ustanovení odst.
4.1. tohoto článku uvedené, jiný pořadatel v souladu s ust. 1888 odst. 1 občanského
zákoníku nastoupí na místo provozovatele jako dluž ník ve vztahu k povinnostem, které byly
takovou smlouvou převzaty, tj. zejména bude na místo provozovatele povinen platit autorskou
odmě nu dle ustanovení odst. 3.1. této smlouvy a poskytnout hláš ení dle ustanovení odst. 3.2.
této smlouvy.

4.3. Provozovatel je oprávně n uzavírat smlouvy s jiný mi pořadateli, kteří se tak stanou pořadateli
divadelního představení díla v podobě dodané a nastudované provozovatelem, pouze v době
trvání licence podle či. II. a v rámci územního omezení licence podle či. II. Ž ádnépředstavení
díla nesmí probě hnout v době po skončení licence podle čl. II. nebo mimo licenční území
podle či. II., ledaž e by byla dodatkem k této smlouvě doba licence prodlouž ena.

4.4. Provozovatel je povinen zdrž et se uzavírání smluv s jiný m pořadatelem, pokud byl ze strany
DILIA písemně informován o tom, ž e přísluš ný jiný pořadatel i přes vý zvu neplní svoje
povinnosti vůči nositelům práv.

V. Dalš í povinnosti provozovatele

5.1. Provozovatel je povinen při kaž dém divadelním představení díla uvádě t obvyklý m způsobem
jména jeho autorů a to na plakátech, v divadelních programech apod. Provozovatel je povinen
poskytnout DILIA za účelem archivace 2 divadelní programy vydané k inscenaci díla a od 2
ks kaž dého propagačního materiálu (plakáty apod.) k uvádě ní díla.

5.2. Provozovatel se zavazuje poskytnout DILIA a nositelům práv pozvánky na premiéru
divadelního představení díla s mož ností zajiš tě ní vstupenek zdarma či za rež ijní cenu, a to
v počtu rovnajícím se dvojnásobku počtu nositelů práv uvedený ch v záhlaví této smlouvy.
V případě nevyuž ití této pozvánky provozovatel zajistí DILIA a nositelům práv na pož ádání
vstupenky zdarma či za rež ijní cenu na ně kterou z repríz.

5.3. Provozovatel je povinen uvést v kaž dém divadelním programu vydaném k dílu tuto informaci:
„ Nositele autorský ch práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární ‚ audiovizuální
agentura,z.s., Krátkého 1, Praha “ .

5.4. Případnéuž ití hudebních materiálů vydaný ch DILIA se řídí zvláš tní smlouvou.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1. Provozovatel je oprávně n od této smlouvy odstoupit, pokud se rozhodne od nastudování díla a
jeho divadelního provozování upustit. Provozovatel je povinen o odstoupení od smlouvy
neprodleně informovat DILIA.

6.2. Nositelépráv zastoupení DILIA jsou oprávně ni od této smlouvy odstoupit v tě chto případech:
a) provozovatel poruš uje rozsah licence podle této smlouvy;
b) provozovatel neplní ně kterou z povinností podle Č l. III. (odstavce 3.2.,3.4.,3.5.,3.7.), Č l.

IV. (odstavce 4.l.,4.3.,4.4.,) nebo či. V. (odst. 5.1.,5.3.) způsobem stanovený m V této
smlouvě ;

c) provozovatel už ívádílo způsobem sniž ujícím jeho hodnotu.
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6.3. Odstoupením se tato smlouva ruš í s účinností ode dne doručení písemného projevu vůli

odstoupení druhé smluvní straně (na adresu DILIA resp. provozovatele uvedenou v záhy( :
této smlouvy).

. Ě
6.4. Odstoupením od smlouvy podle odst. 6.2. není dotčeno právo nositelů práv zastoupei4c

DILIA na smluvní pokutu podle či. VIJ. 2

VII. Sankce

Poruš í-li provozovatel svoje povinnosti podle této smlouvy, je povinen zaplatit nositelům pr

zastoupený m DILIA smluvní pokutu za kaž dý jednotlivý případ poruš ení smlouvy, a to v následující

vý š i odpovídající jednotlivý m druhům poruš ení povinnosti:

smluvní pokuta poruš ení povinnosti ze strany provozovatele

25.000,- Kč už ití díla v rozporu s rozsahem licence podle či. II. této smlouvy, poruš ení

povinnosti podle či. II. odst. 2.2., odst. 2.3. a odst. 2.4. této smlouvy,

poruš ení povinnosti dle či. III. odst. 3.4. této smlouvy

25.000,- Kč za kaž dé poruš ení povinnosti podle Č l. IV. odst. 4.1., 4.3., 4.4.

představení

VHI. Závě rečnáustanovení

8.1. DILIA prohlaš uje, ž e je na základě smluv o zastupování zmocně ncem nositelů práv k dílům

autorů uvedený ch v záhlaví této smlouvy a ž e je oprávně na uzavřít tuto licenční smlouvu a

dojednat veš keréjejí podmínky a přijmout plně ní z této smlouvy

8.2. Tato smlouva se řídí právním řádem Ceské republiky a nabý vá účinnosti dnem premiéry

divadelního představení díla.

8.3. Tato smlouva můž e bý t mě ně na nebo doplň ována pouze písemný mi dodatky podepsaný mi

obě ma smluvními stranami.

8.4. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrž í kaž dásmluvní

strana.
IX. Zvláš tní ustanovení
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VPrazedne 21.06.2019

Divadelní, literární,
ucovizuáiní agentura, Z. S.

Krtkň no 1,190 03 Praha 9

!Č 05401875, Dič CZ65401875

S
iováckédivadlo
UherskéHradiš tě

• přispě vkov organizace

Tyrš ovo nám. 480, 6B6 01 Uh. Hradit

tel.: 572 551 346, ič: 00094846

prof. JUDr. Jiří Srstka

ředitel DILIA

‘/,/ Provozovatel
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