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Licenční smlouva k divadelnímu provozování autorského díla

Smluvní strany:

Níže v odst. 1.1 uvedení nositelé autorských práv
(na jedné straně; dále jen „nositelé práv“)

všichni zastoupeni společností .
Aura - Pont s. r. o.,
IČ: 00174866,
DIČ: CZ00174866,
se sídlem: Radlická 99, 150 00 Praha 5,
korespondenční kontaktní adresou: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135,
zastoupená paní Petrou Markovou na základě plné moci: ,
bankovní spojení: 478432283/0300 (ČSOB),
(dále jen ,,Aura-Ponť‘)

a

Novoměstská kulturní zařízení
Se sídlem: Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00372854 
DIČ: 00372854 
Zastoupená:
(na druhé straně; dále jen „provozovatel”)

I. Základní ustanovení

1.1 Pro účely této smlouvy se specifikují nositelé práv, autorská díla, k nimž nositelům práv náleží autorská práva 
(dále jen „díla“ resp. ,,dílo“), jakož i druh a povaha děl a jejich autoři:

vztah k dílunázev díla druh dílanositel práv
Hudba k písnímTrhákJaroslav Uhlíř autor

Autor, spoluautorTrhák Texty písní, scénářZdeněk Svěrák

spoluautorTrhák ScénářeLadislav Smoljak
Dědic autorských 

práv 25%Trhák ScénářAlžběta Smoljaková

Dědic autorských 
práv 25%Trhák ScénářKateřina Smoljaková

Dědic autorských 
práv 25%Trhák ScénářDavid Smoljak

Hudba a text písněJožin z bažinIvan Mládek autor

1.2 Nositelé práv poskytují provozovateli touto smlouvou právo dílo užít v rozsahu níže uvedeném.

1.3 Provozovatel se zavazuje zaplatit nositelům práv odměnu a užít dílo za podmínek dle této smlouvy.

II. Rozsah licence
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Nositelé práv poskytují provozovateli licenci k užití děl:

v časovém rozsahu od 1.4.2017 do 30.9.2017 jako nevýhradní,
k zařazení dojedná divadelní inscenace s názvem totožným s názvem: Trhák, režiséra:
„inscenace") a k živému provozování děl výlučně v rámci této inscenace, provozovatel není oprávněn 
užít díla jinak nebo samostatně, není-li dále výslovně sjednáno jinak;
k provozování na libovolných scénách na území České republiky vždy však výlučně svým jménem a na 
svůj účet;
k počtu 6 představení

2.1

(dále jen

Nositelé práv si vyhrazují svolení pro jakoukoli úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu; provozovatel 
není oprávněn jakékoli zásahy nebo změny díla provést nebo nechat provést bez předchozího svolení nositelů 
práv.

2.2

Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě, a to pouze osobě uvedené v čl. 
IV. a za podmínky, že provozovatel splní povinnosti uvedené v čl. IV. V jiném případě musí být sjednána 
nová smlouva.

2.3

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce stran.2.4

III. Smluvní odměna a jiná plnění

Provozovatel se zavazuje zaplatit nositelům práv paušální odměnu 500,-Kč +DPH zajedno každé odehrané 
představení splatnou ke dni premiéry hry na základě faktury zaslané Aura-Pont:

3.1

IV. Vedlejší ujednání

Provozovatel bude věnovat provozování inscenace / díla řádnou péči tak, aby nebyly poškozeny oprávněné 
zájmy nositele práv a aby nebyla provozováním díla snížena jeho hodnota. Provozovatel se takto zavazuje 
zejména vytvořit dostatečné materiální a osobní podmínky pro zajištění řádného provozování, jako jsou: 
dostatečný počet zkoušek, odpovídající obsazení atd. Provozovatel se zavazuje zajistit, že při provozování 
inscenace nebudou pořizovány žádné zvukové nebo zvukově obrazové záznamy (s výjimkou těch, jež jsou 
touto smlouvou výslovně dovoleny) bez předchozího písemného souhlasu nositelů práv; při porušení této 
povinnosti je provozovatel povinen zaplatit nositelům práv na jejich výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,-

4.1

Kč.

Provozovatel se zavazuje uvádět autory děl na všech propagačních materiálech, publikacích, internetových 
stránkách, v programu apod., souvisejících s inscenací nebo díly, ledaže je to vzhledem k povaze díla a druhu 
propagačního materiálu zcela neobvyklé. Kopii všech propagačních a obdobných materiálů týkajících se 
inscenace, včetně programu, se provozovatel zavazuje zaslat bezúplatně Aura-Pont po třech výtiscích 
nejpozději do dne premiéry inscenace.

4.2

4.3 Provozovatel se zavazuje uvést v programu inscenace zřetelně tyto informace:
Práva k scénáři, textům písní a hudbě zastupuje Aura - Pont s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.“

Nositelé práv (nebo kterýkoli z nich) jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného 
nebo opakovaného porušení smlouvy provozovatelem nebo při porušení smlouvy, které trvá přes písemnou 
výzvu k nápravě; provozovatel je v těchto případech, (ať již nositelé práv odstoupí od smlouvy či nikoli) vedle 
povinnosti k náhradě škody, povinen na výzvu uhradit nositelům práv bez ohledu na zavinění smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení smlouvy na účet Aura-Pont.

4.4

V. Závěrečná ustanovení
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5.1 Provozovatel bude ve všech věcech nositele práv kontaktovat prostřednictvím Aura-Pont, ledaže mu nositelé 

práv nebo Aura-Pont sdělí, že Aura-Pont již nositele práv nezastupuje.

5.2 Tato smlouva se řídí českým právem a spory z ní rozhodují české soudy.

5.3 Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dva obdrží Aura-Pont a jeden provozovatel.

V Praze dne 18. srpna 2017 V <jne

Milositelé práv (Aura-Pont s.r.o.) provozovatel

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě 

Tyršova 1001 W 
592 31 Nové Město na Moravě 

DIČ: CZ00372854
AU pa - POUT s.r.o.
Radlická 99, 150 00 Praha 5 
|C: 00174866, D\G: CZ00174866 
Kancelář: Veslařský ostrov 62 
147 00 Praha 4 - Podolí 
Tel,; 4*420 251 554 938 
f ax: +420 251 550 207

V fíai
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Vysvětlivky:.

i
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