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PROVOZOVACÍ SMLOUVA 
mezi 

firmou G. RICORDI & CO. Bühnen- und Musikverlag GmbH 
VAT/���� DE129352445 
(dále jen nakladatelství) 

na stran� jedné 

a 

divadelním provozovatelem, resp. právním reprezentantem divadelního podniku Národní divadlo Brno, p�ísp�vková organizace 

je zapsána v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Brn�, oddíl Pr, složka 30, Dvo�áková 11, 657 70 
Brno, ICO 00094820. DIC CZ00094820 
zastoupený mag. Martin Glaser  
 
Intendant - 	editel - p	edsedající akc. spol. - správce podniku 

(v dále jen divadelní provozovatel) 
na stran� druhé 

 
se uzavírá následující smlouva: 
 

§ 1 Provozovací právo 
 

1. Nakladatelství poskytuje divadelnímu provozovateli právo 
 

a. na sv�tovou premiéru 
b. na 
eskou premiéru 
c. na 
eskojazy
nou premiéru 
d. poskytuje nevýhradné právo 

na provedení dila LA VOIX HUMAINE. 
 
hudba: Poulenc  text: Cocteau  
 
v úprav�/revizi: ____________________________________________________________________________________________ 
 
v 
eském p	ekladu: _______________________________________________________________________________________ 
 
v jazyce French language v Narodni divadlo Brno 
jakož i v násladujícich místech hostování _______________________________________________________________________ 

 

2. Právo, uvedené pod § 1 odst. 1 se vztahuje bezvýhradn� na jevištní provedení díla. 
3. Pro vým�nná hostování jsou nutné vlastni dohody s nakladatelstvím. 
4. Poskytnutím práva na divadelní provedení díla se neruší právo autora resp. nakladatelství na využití díla jako film, dále  v 

rozhlasu, televizi, rozhlasu po drát� a podobných technických za	ízeních (na p	íklad v kabelových programech) - i b�hem 
trvání této smlouvy. 

5. Je dohodnuto, že snímáni p	edstaveni díla na zvukové a obrazové nosi
e všeho druhu a p	enos p	edstaveni jsou dovoleny 
pouze s výslovným povolením nakladatelství. 

6. Ud�lené právo na jevištní provedení díla platí pouze pro výše uvedená smluvní místa divadelních p	edstavení a pro 
jmenovit� uvedena místa hostování. Provozovací právo divadelní provozovatel nesmí p	evést na t	etí osoby. 

7. Ud�lené právo na divadelní provedení se nedotýká dispozi
ního práva nakladatelství na veškeré jiné možnosti použití a 
využití díla.  

8. Bez p	edešlého výslovného písemného povolení nakladatelství, divadlo není oprávn�no uve	ejnit p	edstavení díla 
jakýmíkoliv technickými za	ízeními (obrazovka, reproduktor). Totéž platí pro záznam, rozmnožování a rozši	ování díla, 
lhostejno jakým technickým postupem bylo provedeno. Oproti tomu je divadlu dovoleno zve	ejnit p	edstavení díla pro 
vnitrozávodní ú
ely, v
etn� na p	íklad pro informaci opožd�ných návšt�vník� uvnit	 divadla, kte	í vlastní platné vstupenky, 
za p	edpokladu, že za finan
ní náhradu bylo nakladatelstvím p	edem dáno povolení. 

9. Bezplatná p	edstavení jsou p	ípustná jen po písemném povolení nakladatelství. 

  



 

§ 2 Povinnost provedení 

Divadelní provozovatel se zavazuje, uvést v § 1 jmenované dílo v § 1 ozna�eném divadle a v dalších tam jmenovaných místech 
hostování. 

§ 3 Termín pedstavení 

Divadelní provozovatel se zavazuje, že premiéra díla se bude konat jako ve�erní pedstavení nejpozd�ji' 

1st prolongation ………………………….. 

§ 4 Autorská úhrada 

1. Za vyjmenovaná práva divadlo zaplatí nakladatelství za každého návst�vníka a pedstavení v § 1 ozna�ených provozních 
místech autorský poplatek ve výši       € jako autorskou úhradu. 

2. Autorska úhrada (sou�et autorských poplatk� za pedstavení obnáší nejmén� 7 % a nejvýše 7 % hrubého píjmu (nejnižší 
a nejvyšší sazba). Pro pepo�et CZK na € platí aktuální bankovní sazby. 

3. Jako návšt�vníci platí ten okruh osob, pro který se vstupenky vydávají. Jako vydané vstupenky platí jak vstupenky z volného 
prodeje, tak i z pedplatného, vstupenky pro návštevnícké organizace, zlevn�né vstupenky pro �leny divadla a pod.Vyjmuty 
jsou vstupenky služební, pro tisk, jakož i volné vstupenky pro �leny domu, reprezentanty divadel a kulturní politiky a pro 
premiéry; nikoliv však ostatní volné vstupenky. 

4. Jestliže divadlu pro obvyklá premiérová pozvání nesta�í první  pedstavení, má právo tato rozd�lit na další dv� pedstavení. 
5. Za hostování divadlo zaplatí nakladatelství …………hrubého píjmu. 

6. Pi vým�nných hostováních divadla s jinými divadly, kde vzájemn� ujednaná náhrada �iní pouhý píjem pokladny v míst� 
pedstavení, se autorská úhrada ídí dle autorského poplatku místního divadla. 

7. Pro veejné generální zkoušky za vstupné je nutno s nakladatelstvím pedem písemn� vyjednat pim�ený autorský poplatek. 
8. Hrubý píjem divadla je píjem z prodeje vstupenek, v�etn� poplatk� z pedprodeje a z prodeje zlevn�ných vstupenek a 

píjem z podílu pronájmu sedadel a z písp�vk� na sedadla jak z veejných tak i ze soukromých zdroj�, který na jednotlivé 
pedstavení spadá. 

9. K hrubému píjmu nepatí: 

a. Píplatky, které na základ� závazných naízení jsou vybírány zvláš�, divadelní pokladn� však nez�stávají, nýbrž 
jsou ur�eny pro sociální ú�ely, a které se vyú�tuji jako pr�bežné položky. 

b. �ástky, které se požadují mimo vstupné za šatnu a za program. Tyto �ástky by nem�ly pekro�it pim�ený rámec 
v pom�ru k výši vstupného. 

c. Obnosy, obsažené ve vstupném za program a šatnu, pokud jejich sou�et nepekro�í 15% ceny pr�m�rné 
vstupenky. 

10. Nepenechá-li divadlo veškerá sedadla nebo �ást sedadel bezprostedn� návšt�vník�m, platí jako hrubý píjem cena 
(nájemné, paušální náhrada atd.), která byla mezi divadlem a odb�ratelem smluvena. Jestli se divadlo podílí i na výt�žcích, 
které pesahují �ástku úhrady nebo prodává-li divadlo krom� toho vlastní vstupenky, musí z t�chto píjm� zaplatit autorskou 
úhradu. 

Pi hostování platí jako hrubý píjem dosažený píjem pokladny odb�ratele. Je-li odb�ratelem uhrazený celkový obnos za provedení 
jednoho pedstavení vyšší, platí tento obnos jako hrubý píjem (k tomu patí nejen hostujícímu divadlu uhrazené honoráe, nýbrž také 
úhrady tetím osobám (nebo úhrady došlé skrze tetí osoby), pokud nebylo ujednáno n�co jiného. 

§ 5 Provozovací materiál 

1. Pro pedstavení lze používat pouze ten materiál, ktery divadelní provozovatel odebral od nakladatelství. 

2. Nakladatelství se zavazuje, že provozovací materiál dodá do  ______________________________. 

3. Peje-li si divadelní provozovatel obvyklou míru pesahující dodávku studijního materiálu (klavírní výtahy a sborové hlasy) a 
partituru navíc, je nakladatelství oprávn�no požadovat další úhradu. 

4. Provozovací materiál je penechán za nájemné, pi �emž divadelní provozovatel hradí poštovné a balné. K dodávce piložený 
soupis hudebního materiálu je nutno vrátit s podpisem divadelního provozovatele nakladatelství. Reklamace lze uplatnit pouze 
8 dn� po obdržení materiálu. 

5. Pronajatý provozovací materiál smí být použit divadelním provozovatelem pouze pro pedstavení dle § 1 této smlouvy. 

6. Použití materiálu pro technické snímání, rozšíení a reprodukci pedstavení díla, jmenovaného v § 1, rozhlasem, televizí, 
obrazovými a zvukovými nosi�i, jakož i jinými technickými prostedky, existujícími nebo v budoucnu vynalezenými, není bez 
pedchozího písemného souhlasu nakladatelství dovoleno. 

7. Veškerý materiál je nutno vrátit nakladatelství v použivatelném stavu, na vlastní náklad a riziko, a to do 30 dn� po posledním 
pedstavení jmenovaného díla, nejpozd�ji však neprodlen� po vypršení smlouvy. Pípadn� ztracené, siln� poškozené, anebo 
nadmíru opotebované exempláe se musí uhradit. 

8. Zahrani�ní divadla se zavazují, zp�tné zásilky zajistit kížovou páskou (balíky do 5 kg). 



§ 6 Úhrada za materiál 

1. Za nájem materiálu zaplatí divadelní provozovatel nakladatelství: 
za každé pedstavení 250,00 €, pi záruce ___0____________________________________€ 
za období od dodání materiálu do konce sezóny __2019/2020____________________________________________€ 
za kalendání rok ________________________________________________________________________________€. 

2. Pro zaplacení úhrady za materiál platí následující: Záruka a dle hrací doby vym�ené nájemné jsou splatné ihned po 
uzavení smlouvy. Pokud je úhrada stanovena dle po�tu pedstavení, nahlásí divadelní provozovatel neprodlen� data a 
po�et pedstavení za uplynulý m�síc.Veškeré platby se realizují podle údaj� na faktue nakladatelství  

 

3. Za každé, pod § 1 jmenované hostování se vyú�tuje dodate�né nájemné za materiál o  …………..€ za pedstavení. 

4. Veškeré platby jsou splatné v € N�m. spol. banky bezplatn� �íslo ú�tu Michael Lochar, KUBULA, IBAN : DE64 7016 9598 

0000 1405 38,  (SWIFT) BIC GENODEF1MIB, NSA. VAT/���� DE814565023 ������ ������� �� !"#$%&'� &��

��#(�% ��&%)*+(%. 
5. Za odvod DPH (systém reverse-charge) z úhrady za nájem materiálu dle této smlouvy je odpov,dno NdB. 

§ 7 Vyú�tování a placení autorské úhrady 

1. Vyú�tování a pevod plateb, splatných dle §4, se koná m�sí�n�, Divadelní provozovatel neprodlen� nahlásí nakladatelství 
hrubý píjem a po�et návšt�vník� za pedstavení. 

2. Na žádost nakladatelství musí divadlo bezplatn� zaslat pokladní výkazy a doklady o pípadných srážkách a dotacích k k 
náhledu. Nakladatelství samo anebo jím pov�ená nezávislá instituce má právo kontroly všech potebných doklad�. 

3. Pi opožd�né platb� se divadlu zapo�te 1% píplatek za zpožd�ní za každý zapo�atý kalendání m�síc po uplynutí 
splatnosti. Právo na další náhrady škody se tím neporuší. 

4. Je-li nutno pro vybírání dlužných tantiém pov�it profesionální podnik, hradí takto vzniklé poplatky divadelní provozovatel. 
5. Pro pohledávky z této smlouvy platí zákonem stanovena proml-ecí lh.ta. 
6. Veškeré platby jsou splatné v € N�m. spol. banky bezplatn� �íslo ú�tu Michael Lochar, KUBULA, IBAN : DE64 7016 9598 

0000 1405 38,  (SWIFT) BIC GENODEF1MIB, NSA. VAT/DIC: DE814565023 DE814565023 ������ ������� ��

!"#$%&'� &�� ��#(�% ��&%)*+(%. 

§ 8 Trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá do 30.06.2020. 

§ 9 Sjednáni smlouvy 

Nakladatelstvím zaslaná nepodepsaná nabídka smlouvy je pro n�j nezávazná. Smlouva je uzavena teprve tehdy, když 

a) mezi pítomnými osobamy je ob�ma stranami podepsána, 
b) mezi nepítomnými osobamy je po vzájemném doru�ení vyhotovené smlouvy, její podepsané vyhotovení jak v rukou 

divadelního provozovatele, tak u nakladatelství. 

 

§ 10 Pokuta, okamžité vypov�zení smlouvy a náhrada škody 

1. Poruší-li jedna smluvní strana hrub� své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je druhá strana oprávn�na žádat pokutu ve výši  
___________________€, aniž se tím ruší nárok na její pln�ní nebo na rozsáhlejší náhradu škody. 

2. Mimo to je poškozená smluvní strana v tomto pípad� oprávn�na smlouvu z d�ležitého d�vodu okamžit� vypov�d�t. D�težítým 
d�vodem je obzvlášt� porušení závazk�, plynoucí pro divadlo z §§3 a 7, a pro nakladatelství rezultující z §5. 

3. Odpadne-li ob�ma stranami dohodnuté hostování divadla, pon�vadž místní scéna toto pedstavení odmítá, má nakladatelství 
právo požadovat od divadla náhradu za ušlé autorské a materiálové úhrady; nikoliv však nárok na náhradu za další škodu a 
zaplacení konven�ní pokuty. 

 

§ 11 Jistota (kauce) 

Divadelní podnikatel složí pi uzavení této smlouvy u ------------------------~ 

nezúro�itelný obnos ve výši ___________________€ jako jistotu pro veškeré pohledávky nakladatelství v��i divadelnímu pod-
nikateli, plynoucí z této smlouvy. Tato kauce se vrací až po úplném spln�ní smlouvy. Nakladatelství má právo vyú�tovat z kauce 
své pohledávky v��i divadelnímu podnikately, lhostejno z jakého právního d�vodu vznikly. 

 

§ 12 Zvláštní povinnosti divadelního provozovatele 

Divadlo je povinné 

a) pedstavení náležit� pipravit, propagovat a dílo v herním plánu pim�en� uplatnit; 

b) nepozm�nit dílo nebo jeho název bez pedchozího souhlasu nakladatelství, leda že by nakladatelství nemohlo ze závažných 
d vod  zm nu odmítnout. V nejasných p ípadech divadlo musí zm ny sd lit nakladatelství; 



d) písemn� sd�lit nakladatelství termín premiéry jakmile je stanoven, nejpozd�ji však 8 dn� ped premiérou a zaslat bez zvláštní 
výzvy 2 bezplatn� programy; 

e) dát nakladatelství a autorovi na požádání k dispozici 2 volné vstupenky na každé pedstavení; 

f) uvést v programu nebo listu obsazení jména všech pekladatel�, zpracovatel� a hudebn�v�dných vydavatel�, pokud tito jsou 
pod § 1, odst. 1 této smlouvy vyjmenováni; 

g) jmenovat v programech, na plakátech, oznámeních a pi jiné propagaci dílo plným názvem, pokud se neupustí celkov� od 
detailních údaj�, nap. od jmén ú�inkujících a pod. V programu a ve všech propaga�ních materiálech je nutno uvést jméno 
nakladatelství G. Ricordi a spol., divadelní a hudební nakladatelstvl, spol. s.r.o., Berlin, NSR.  

 

§ 13 Místo pln�ní a soudní instance 

Místo pln�ní a soudní instance je pro ob� strany sídlo nakladatelství, Berlin. 

 

§ 14 Zm�ny a dopl/ky 

Zm�ny a dopl/ky této smlouvy jsou platné pouze v písemné form�. 

 

§ 15 Zvláštní dohody 

01 Tato smlouva se 2ídí právem SRN. Spory vyplívající z obsahu smlouvy 2eší v3cn3 p2íslušný soud v Berlín3.

41 Ob3 smluvní strany berou na v3domí, že smlouva nabývá ú5innosti teprve jejím uve2ejn3ním v registru smluv podle 

zákona 5. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uve2ejn3ním této smlouvy v registru smluv v úplném zn3ní.
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_______________________________, dne_____________ Berlin, 

dne_____________________________________ 

 

podpis divadelního provozovatele      podpis zmocn�nce díla 

G. Ricordi & SPOL. 
divadelní a hudební nakladatelství, spol. s.r.o. 


