
Licenční smlouva k divadelnímu provozování autorského díla

Smluvní strany:

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

všichni zastoupeni společností
Aura - Pont s. r. o..
IČ: 00174866.
DIČ: CZ00174866.
se sídlem: Radlická 99. 150 00 Praha 5.
korešpondenční kontaktní adresou: Veslaŕský ostrov 62, 147 00 Praha 4,
zapsanou v obchodním rejstfíku vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135, 
zastoupená Petrou Markovou na základe zvláštni plné moci,
bankovní spojení: 478432283/0300 (ČSOB),
(dále jen „Aura-Pont“)

a

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre,
se sídlem Ulice 7. pčšího pluku, Nitra, 949 01 Slovenská republika
jednající ŕeditelem panem Mgr.art. Martinem Kusendou,
IČO: 36103004
DIČ: SK202146797
číslo účtu SK7381800000007000311505
(na druhé stranč; dále jen „provozovatel“)

I. Základní ustanovení

1.1 Pro účely této smlouvy se špecifikuj í nositelé práv, autorská díla, k nimž nositelum práv náleží autorská práva 
(dále jen „díla“ resp. „dílo“), jakož i druh a povaha dél a jejich autori:

nositel práv název díla druh díla1 vztah k dílu2

Kai Hensel Klams Krieg Dramatický text autor

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

1.3 Provozovatel se zaväzuje zaplatit nositelum práv odménu a užít dílo za podmínek die této smlouvy.

II. Rozsah licence

2.1 Nositelé práv poskytují provozovateli licenci k užití dél:
nevýhradní
v časovém rozsahu od 1.1.2020 do 31.12.2022,
k zarazení do jedné divadelní inscenace s názvem totožným s názvem: Klamova váika režiséra: 
Petera Chmely(dále jen „inscenace“) a k živému provozování dél výlučné v rámci této inscenace, 
provozovatel není oprávnén užít díla jinak nebo samostatné, není-li dále výslovné sjednáno jinak;
k provozování na libovolných scénách na území Slovenské republiky v prostorách do 40 míst k sezení 
vždy však výlučné svým jménem a na svúj účet;
k neomezenému počtu predstavení,
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2.2 Nositelé práv si vyhrazují svolení pro jakoukoli úpravu či jinou zmenu díla nebo jeho názvu; provozovatel 

není oprávnen jakékoli zásahy nebo zmčny díla provést nebo nechat provést bez pŕedchozího svolení nositelu 
práv.

2.3 Provozovatel se zaväzuje informovat Aura-Pont o premiére a derniéŕe alespoň 2 mčsíce predem. Provozovatel 
se zaväzuje informovat Aura-Pont o jakýchkoli pfestávkách v provozování inscenace delších než jeden mésíc, 
z duvodu napŕ. rekonstrukce scény.

2.4 Provozovatel muže oprávnéní tvoŕící součást licence poskytnout tretí osobe, a to pouze osobe uvedené v čl. 
IV. a za podmínky, že provozovatel splní povinnosti uvedené v čl. IV. V jiném pŕípadé musí být sjednána 
nová smlouva.

2.5 Práva a povinnosti z této smlouvy pŕecházejí na právni nástupce straň.

III. Smluvní odmena a jiná plnení

3.1 Provozovatel pri podpisu smlouvy uhradí agentúrni honorár 50,-EUR za prodloužení smlouvy

3.2 Provozovatel se zaväzuje zaplatit nositelum práv tuto smluvní odmenu určenou jako podílovou odménu 
určenou ze základu hrubé tržby (jak je níže definován) splatnou podie odst. 3.3 níže:

nositel práv Paušálni odmena za jedno každé odehrané 
predstavení

Kai Hensel 12,1-EUR+DPH

Hrubou tržbou se rozumí souhrn cen za prodané vstupenky na všechna provozovatelem uskutečnéná 
prevedení inscenace, pŕedjakýmikoli odpočty; je-li predstavení inscenace součástí abonentní rady, jako hrubá 
tržba se započítá pomerná část ceny všech predaných abonentních vstupenek určená podie počtu predstavení 
zahrnutých v abonmá. Smluvní odmena bude vyplácena v EUR.

Odmena již v sobé zahrnuje provizi Aura-Pont, avšak bude kní dále nadpočítána DPH z této provize 
v zákonem stanovené sazbé. Veškeré bankovní výlohy spojené s platbou do zahraničí hradí provozovatel. 
Vyúčtování bude provádéno čtvrtletné.

3.3 Provozovatel není oprávnen provozovat dílo neverejne (nejde-li o zkoušky) nebo aniž by vybíral primeŕené 
vstupné. Bude-li mít provozovatel v úmyslu uspoŕádat predstavení inscenace bez vstupného nebo s jinou 
formou úplaty než vstupným, zaväzuje se kontaktovat predem Aura-Pont a vyžádat si jej í svolení pri sjednání 
nové primeŕené odmeny pro nositele práv. Pro prípad každého jednotlivého porušení povinností die tohoto 
bodu je provozovatel povinen zaplatit každému nositeli práv bez ohledu na zavinení smluvní pokutu ve výši 
400,- EUR, splatnou na výzvu na účet Aura-Pont. Právo na náhradu škody není dotčeno.

3.4 Odmena nositelu práv je splatná na účet Aura-Pont. Provozovatel bere na včdomí, že je-li nékterý nositel práv 
plátcem DPH, bude DPH pŕipočtena ke smluvní odmene, jež takovému nositeli práv náleží. Provozovatel 
predloží Aura-Pont vyúčtování s uvedením veškerého užití díla (zejména všech predstavení inscenace, včetnč 
tech bez vstupného, a s uvedením sálu, ve kterém byla inscenace prevedená, buď presnou adresou nebo 
odkážem na scénu v záhlaví smlouvy), vždy do 10. dne mčsíce následujícího po kalendáŕním čtvrtletí, za 
které je vyúčtování pfedkládáno. Pro prípad prodlení s doručením tohoto vyúčtování, sjednává se bez ohledu 
na zavinení smluvní pokuta ve výši 2,- EUR za každý den prodlení, bez ohledu na povinnost k náhrade škody. 
Odmena je splatná se 14 denní splatností; v prípade prodlení jsou nositelé práv oprávnení požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05% dlužné částky denné.

3.5 Provozovatel je povinen podrobit kdykoli své účetnictví na žádost Aura-Pont odborné kontrole poverenou 
osobou a poskytnout jí součinnost, zejména predložit všechny relevantní účetní ajiné dokumenty, z nichž ize 
ovéŕit správnost výpočtu smluvní odmeny ajiné dodržování podmínek této smlouvy. Budou-li pri kontrole 
zj istený nedostatky, nese provozovatel náklad této kontroly.
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3.6 Provozovatel poskytne Aura-Pont a každému z nositelu práv po dvou režijních vstupenkách nejlepší cenové 

kategórie na premiéru inscenace. Provozovatel nabídne Aura-Pont účast na generálni zkoušce inscenace a 
zajistí pro ten účel 4 místa nejlepší cenové kategorie.Na každé další predstavení inscenace poskytne 
provozovatel každému z nositelu práv po dvou vstupenkách na jej ich žádost. Na žádost Aura-Pont poskytne 
provozovatel Aura-Pont na každé další predstavení po dvou vstupenkách, celkem však ne víc než 10 
vstupenek; pokud bude vyprodáno, zajistí provozovatel za účelem kontroly plnení povinností z této smlouvy 
Aura-Pont alespoň jedno místo na predstavení (pŕístavek apod.), a to i tehdy, bude-li celkový limit die této 
vety vyčerpám

IV. Provozování jiným poŕadatelem

4.1 Vstoupí-li poŕadatel do smluvního vztahu stretí osobou, která se tak stane poŕadatelem divadelního 
predstavení díla v podobe dodané a naštudované provozovatelem, nositelé práv touto smlouvou dávají 
provozovateli souhlas, aby uzavrel s jiným poŕadatelem smlouvu o pŕevzetí povinností uvedených v čl.III. 
této smlouvy ve vztahu ke konkrétním divadelním predstavením díla pofádaným jiným poŕadatelem, a to za 
podmínky, že provozovatel splní následující povinnosti:

A. písemne ohlásit Aura-Pont každé predstavení, které uskuteční jiný poŕadatel na základe smlouvy 
s provozovatelem, nejpozdeji do 10. dne následujícího mesíce je provozovatel povinen pŕedložit Aura- 
Pont ohlášku. která bude obsahovat následující údaje o divadelních pŕedstaveních díla uskutečnéných 
j inými poŕadateli za pŕedchozí kalendárni mesíc:

a) datum a místo konání každého predstavení
b) údaje identifikující jiné poŕadatele, pŕedevším obchodní jméno a IČO, sídlo, kontakt na 

odpovednou osobu, popŕ.kontaktní adresu
B. zajistit, aby smlouva s jiným poŕadatelem méla tyto náležitosti:

a) ustanovení o pŕevzetí povinností, jímž se jiný poŕadatel zaváže, že pŕejímá povinnosti 
provozovatele vuči nositelum práv

b) ustanovení o poskytnutí podlicence v souladu s čl. 2.4
c) závazek jiného poŕadatele umožnit Aura-Pont kontrolu účetních dokladu za účelem overení 

správnosti hlášení

4.2 Uzavŕe-li provozovatel ve vztahu ke konkrétnímu predstavení díla smlouvu o pŕevzetí povinností uvedenou 
v odst. 4.1 tohoto článku a splní-li všechny podmínky v ném uvedené, jiný poŕadatel nastoupí na jeho místo 
jako dlužník ve vztahu k povinnostem, které byly takovou smlouvou prevzatý, tj. zejména bude povinen 
platit smluvní odmenu die odst.3.1 a poskytnout hlášení die odst. 3.3.

4.3 Provozovatel je povinen zdržet se uzavírání smluv s jiným poŕadatelem, pokud by byl ze strany Aura-Pont 
informován, že príslušný jiný poŕadatel i pŕes výzvu neplní svoje povinnosti vuči nositelum práv.

V. Vedlejší ujednání

4.1 Provozovatel bude venovat provozování inscenace / díla ŕádnou péči tak, aby nebyly poškozeny oprávnené 
zájmy nositele práv a aby nebyla provozováním díla snížena jeho hodnota. Provozovatel se takto zaväzuje 
zejména vytvoŕit dostatečné materiálni a osobní podmínky pro zajišténí ŕádného provozování, jako jsou: 
dostatečný počet zkoušek, odpovídající obsazení atd. Provozovatel se zaväzuje zajistit, že pri provozování 
inscenace nebudou poŕizovány žádné zvukové nebo zvukove obrazové záznamy (s výjimkou tech, jež jsou 
touto smlouvou výslovne dovolený) bez pŕedchozího písemného souhlasu nositelu práv; pri porušení této 
povinnosti je provozovatel povinen zaplatit nositelum práv na jejich výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
EUR.

4.2 Provozovatel se zaväzuje uvádet autory dél 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. Kópii všech propagačních a obdobných materiálu týkajících se 
inscenace, včetne programu, se provozovatel zaväzuje zaslat bezúplatné Aura-Pont po dvou výtiscích 
nejpozdeji do dne premiéry inscenace.

4.3 Provozovatel se zaväzuje uvést v programu inscenace zŕetelné vetu tohoto znení:
„. Autorská práva k dramatickému textu zastupuje Aura - Pont s. r. o., Veslaŕský ostrov 62, 147 00 Praha 4.“
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4.4 Nositelé práv (nebo kterýkoli z nich) jsou oprávnéni od této smlouvy odstoupit pouze v prípade podstatného 
nebo opakovaného porušení smlouvy provozovatelem nebo pri porušení smlouvy, které trvá pfes písemnou 
výzvu k náprave; provozovatel je v techto pfípadech, (ať již nositelé práv odstoupí od smlouvy či nikoli) vedie 
povinnosti k náhrade škody, povinen na výzvu uhradit nositelum práv bez ohledu na zavinéní smluvní pokutu 
ve výši 400,- EUR za každé porušení smlouvy na účet Aura-Pont.

VI. Záverečná ustanovení

5.1 Provozovatel bude ve všech vecech nositele práv kontaktovat prostŕednictvím Aura-Pont, ledaže mu nositelé 
práv nebo Aura-Pont sdélí, že Aura-Pont již nositele práv nezastupuje.

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

5.3 Smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Aura-Pont a jeden provozovatel.

V Praze dne 17. prosince 2019

nositelé práv (Aura-Pont s.r.o.)

V

/
/ Staré divadlo

Karola Spišáka
v Nitre

Ul. 7. pešieho pluku, 943 01 Nitra 
telefax: M21 37652 40 91 

SCO: 36103094, DIČ: 2021467976
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