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 Ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů 1. ledna 2022 
aktualizuje 2. novelou opatření ve znění OP/2015/004/OOM//2 

Sazebník pronájmu notových materiálů 

Účinnost od 1. ledna 2015, toto znění účinné od 6. ledna 2022 

Čl. 1 Předmět úpravy 

1. Toto opatření stanovuje ceny pronájmu notových materiálů Českého rozhlasu.  

2. Toto opatření je závazné pro všechny zaměstnance ČRo. 

Čl. 2 Sazebník pronájmu notových materiálů 

1. Kategorie 

I. kategorie – profesionální orchestry 
II. kategorie – školy 
III. kategorie – amatérské orchestry, základní umělecké školy 
IV. kategorie – mezinárodní festivaly. 

 
2. Díla po uplynutí autorské ochranné lhůty (díla volná) 

I. kategorie   II. kategorie   III. kategorie   IV. kategorie 
 200,- Kč/min.   150,- Kč/min.   100,- Kč/min.   300,- Kč/min. 

 
3. Díla v ochranné autorské lhůtě (díla vázaná) a katalog Nakladatelství a vydavatelství ČRo 

 I. kategorie   II. kategorie   III. kategorie   IV. kategorie 
 300,- Kč/min   250,- Kč/min   150,-Kč/min   400,- Kč/min 
 

Při užití notového materiálu pro komorní orchestr se účtuje 80 % základní sazby 
orchestrálního materiálu v dané kategorii. 

 
4. Orchestrální díla se sborem 

Zapůjčení sborových partů: 
do 50 kusů    40 % k základní sazbě 
nad 50 kusů   50 % k základní sazbě 

 
5. Sbory „a capella“, sbory s komorním souborem do 9 nástrojů 

I. kategorie   II. kategorie   
100,- Kč/min   60,- Kč/min  

 
6. Populární hudba – obsazení Big Band* 
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 I. kategorie            II. kategorie  
       partitura  hlasy-komplet   partitura  hlasy-komplet 

do 5 minut   1500,- Kč  400,- Kč    800,- Kč  400,- Kč 
do 10 minut   1800,- Kč  600,- Kč    900,- Kč  450,- Kč 
nad 10 minut  2000,- Kč  800,- Kč           1000,- Kč  500,- Kč 

 
7. Komorní díla 

 Duo,trio   Kvartet   Kvintet-septet   Oktet-nonet 
 200,- Kč /min. pro všechna obsazení 
 
8. Výpůjčky ke studiu 

Jednotlivé hlasy Kapesní partitura  Dirigentská partitura  Klavírní výtah  Zpěvník 
 100,- Kč   400,- Kč    500,- Kč     400,- Kč   500,- Kč  
   
 Knihy a periodika – pouze prezenčně 

 
9. Další 

 Opakované uvedení v rámci jedné výpůjčky       sleva 20 % 
 Opakované uvedení ve stejném městě         sleva 30 % 
 Generální zkouška              sleva 50 % 
 Koncert s volným vstupným            sleva 40 % 
 Výchovné koncerty              sleva 30 % 
 Benefice                 sleva 50 % 
 Autorské koncerty              sleva 30 % 

 
 Při užití díla:  

Televizní přenos veřejného koncertu – jednorázově     150 % základní sazby 
Rozhlasový přenos veřejného koncertu – jednorázově      100 % základní sazby 
Tuzemský televizní nebo rozhlasový přenos – trvale    300 % základní sazby 
Zvukové nosiče (CD), zvukově obrazové nosiče, digitální prodej smluvně 
Reklama                 smluvně 
web stream (bez downloadu) – 1 měsíc        20 % základní sazby 
web stream (bez downloadu) – delší užití než 1 měsíc    smluvně. 
 

 Při užití díla v zahraničí – smluvně. 
 

 Ostatní licence (svolení k tisku, užití v knize, časopisu, pro mobilní telefony aj.) – smluvně. 
 

 Pronájem děl zahraničních nakladatelů – smluvně. 
 

Zahraniční agentura zajišťující pronájem provozovacích materiálů z katalogu ČRo a ČHF** 
mimo území ČR – obchodní marže 30 %.    

 
Zahraniční agentura zajišťující pronájem provozovacích materiálů z katalogu ČRo a ČHF** 
mimo území ČR – obchodní marže 20 %.   

 
 Při opakovaném provedení (4 a více) je pro III. kategorii sleva: 

volná díla 50 % 
vázaná díla 75 %. 
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Při předčasném vrácení materiálu z důvodu zrušení provedení se účtuje 50 % základní 
sazby. 

 
 Ceny jsou za jedno veřejné provedení.  
 
 * Pronájem na jeden měsíc s neomezeným počtem provedení. 
 **  Mimo území nasmlouvané s Alkor Edition 
 
 Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 
Čl. 3 Závěrečná ustanovení 

1. Tímto opatřením se ruší opatření OP/2013/005/OOb//0. 

2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 a bylo novelizováno 1. novelou 
s účinností od 1. srpna 2015 a 2. novelou s účinností od 6. ledna. 2022. 

 

Mgr. Jiří Hošna  
Ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů 
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