
Jméno/Obchodní firma: ..........................................................................................................................................................................

Email, tel., fax: .......................................................................................................................................................................

Sídlo: .......................................................................................... IČ: ..............................................

Číslo účtu: .........................................................................................................................................................................

Statutární zástupce: ..........................................................................................................................................................................

Prohlašujeme, že výše uvedená společnost je oprávněna v souladu s § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
uplatňovat nárok na odměnu vybranou Intergram .

Za účelem stanovení podílu výše uvedené společnosti na těchto odměnách vybraných Intergram za rok 2016 prohlašujeme, že výše
příjmů spojených s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo s přímým
maloobchodním prodejem koncovým uživatelům na území České republiky a výše příjmů spojených s digitálním prodejem formou
downloadingu, ke kterým uplatňujeme práva jejich výrobce ve smyslu § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů činila:

za rok 2016

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ
k příjmům spojeným s prodejem nosičů zvukových záznamů

Název titulu/nosiče/
digitálního záznamu

Katalogové
číslo alba

Hlavní interpret
Počet

prodaných
ks

Cena za ks
bez DPH

Celková
tržba bez

DPH

Měna, ve
které je
příjem
uveden
(Kč, EUR,

USD, apod.)

Ochrana
omezující
možnost

rozmnožování

ANO / NE

1)

2)

Uveďte, prosím, celkovou a v měně, ve které jste příjmy obdrželi. U příjmů obdržených v zahraniční měně uveďte
nominální výši těchto příjmů v měně, ve které jste je obdrželi. podle průměrného měnového kurzu dle ČNB
za rok 2016.

.

Uveďte, prosím, zda byl titul ochranou omezující možnost rozmnožování či ochranou omezující možnost
rozmnožování .

výši vašich příjmů bez DPH
Přepočet do Kč provede Intergram

Pakliže dojde u jednoho a téhož titulu k prodejům, které generují příjmy v několika různých měnách, je zapotřebí uvést každý
takový případ zvlášť dle měny, ve které byl příjem obdržen

opatřen (uveďte „ANO“) nebyl opatřen
(uveďte „NE“)

Souhlasím s tím, že správnost veškerých údajů v tomto prohlášení může být překontrolována v prvotních dokladech pracovníkem
společnosti Intergram. Veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou důvěrné a slouží výlučně pro interní potřebu Intergram.

Datum

Podpis podle registrovaného způsobu podepisování za společnost

1)

2)
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k příjmům spojeným s prodejem nosičů zvukových záznamů

Formulář A

Název titulu/nosiče/
digitálního záznamu

Katalogové
číslo alba

Hlavní interpret
Počet

prodaných
ks

Cena za ks
bez DPH

Celková
tržba bez

DPH

Měna, ve
které je
příjem
uveden
(Kč, EUR,

USD, apod.)

Ochrana
omezující
možnost

rozmnožování

ANO / NE

1)

2)
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Uveďte, prosím, zda byl titul ochranou omezující možnost rozmnožování či ochranou omezující možnost
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výši vašich příjmů bez DPH
Přepočet do Kč provede Intergram

Pakliže dojde u jednoho a téhož titulu k prodejům, které generují příjmy v několika různých měnách, je zapotřebí uvést každý
takový případ zvlášť dle měny, ve které byl příjem obdržen

opatřen (uveďte „ANO“) nebyl opatřen
(uveďte „NE“)

1)

2)


