
Vyřizuje: Ing. Michal Krejčiřík Tel.: 221 871 932 mail: michal.krejcirik@intergram.cz

Věc: Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2016

Formulář A

Formulář B

Vážení zastupovaní,

pro podání Čestných prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2016 jsme pro Vás připravili možnost podat toto
čestné prohlášení elektronicky, a to prostřednictvím webu zastupovaných na adrese

. Tato možnost je jak pro všechny zastupované, kteří se již zaregistrovali k přístupu k vlastnímu
účtu na webu zastupovaných, tak i pro ty, kteří takovou registraci v níže uvedeném termínu pro podání čestného prohlášení
za rok 2016 provedou. Informaci, jak provést registraci k přístupu k vašemu účtu na webu zastupovaných naleznete
na adrese a na webu INTERGRAM na adrese

. Na adrese budou po přihlášení k Vašemu uživatelskému účtu
uvedeny pokyny, jak postupovat při vyplnění elektronického formuláře čestného prohlášení.

I nadále zůstává zachována možnost podat Čestné prohlášení dosavadním způsobem, tedy v listinné podobě dle níže
uvedených pokynů. Je tedy na Vaší volbě, který ze způsobů podání zvolíte.

zvukových záznamů nebo
audiovizuálně užitých zvukových záznamů

Bližší vysvětlení, jaké příjmy lze do čestného prohlášení „Formulář A“ a „Formulář B“ uvést, naleznete v přiložených
informacích a vysvětlivkách.

Přílohu formátu xls

Adresa společnosti Intergram je: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

https://www.vyrobci-
intergram.cz/user/login

https://www.vyrobci-intergram.cz/ http://www.intergram.cz/cs/news/33-informace-o-
webu-pro-umelce-a-vyrobce/ https://www.vyrobci-intergram.cz

vyrobci@intergram.cz

V příloze Vám zasíláme dvě Čestná prohlášení výrobce zvukových záznamů pro potřeby uplatnění nároku na odměnu dle § 76
zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2016 a příslušné formuláře.

K uplatnění nároku na odměnu podle § 25 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2016 (tj. právo na
odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu), uve te, prosím, do čestného prohlášení „Formulář A“ informaci
o výši příjmů spojených s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo s přímým
maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům na území České republiky v roce 2016 včetně výše příjmů spojených s digitálním
prodejem zvukových záznamů, tj. digitální stažení/download na území České republiky. Příjem uve te ve členění podle jednotlivých
titulů/nosičů/digitálních záznamů.

K uplatnění nároku na odměnu podle § 25 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za rok 2016 (tj. právo na
odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu), uve te, prosím, do čestného prohlášení „Formuláře B“ vaše příjmy
z on demand streamingu zvukových záznamů a audiovizuálně užitých zvukových záznamů (např. You Tube) na území České
republiky, které nejsou licencovány prostřednictvím Intergram. Příjmy uve te jednotlivě pro každou jednotlivou nahrávku (track).
Vaše příjmy rozdělte do příslušných sloupců podle toho, zda se jedná o příjmy z on demand streamingu

.

Vyplněné čestné prohlášení zašlete nejpozději do 31.3.2017 na adresu společnosti Intergram. Vzhledem k tomu, že jde o účetní
doklad, vyplňte všechny předepsané údaje včetně podpisu statutárního zástupce.

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů najdete také na internetových stránkách společnosti Intergram v sekci „Formuláře“
a podsekci „Formuláře – výrobci zvuk“. čestného prohlášení je možné zaslat i ve na email:

. Tuto formu předložení čestného prohlášení preferujeme v případě, že Vaše čestné prohlášení obsahuje více
jak 20 položek. Netýká se vlastního formuláře čestného prohlášení s uvedením celkových hodnot, který je nutné v originální verzi
zaslat na adresu společnosti Intergram poštou. .

S případnými dotazy se, prosím, obra te na Ing. Michala Krejčiříka, tel.: 221 871 932, mail: michal.krejcirik@intergram.

S pozdravem

Mgr. Jan Simon
ředitel

Přílohy: Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů Formulář A a Formulář B
Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení výrobce zvukových záznamů
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Nezávislá společnost
výkonných umělců
a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů, z.s.

Bankovní spojení: KB nám. Míru
č. ú.: 47838 - 011/0100
IČ: 00537772
DIČ: CZ00537772

Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
tel.:
e-mail: intergram@intergram.cz
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221 871 924
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Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení
výrobce zvukových záznamů

Jaké příjmy mohou být do čestného prohlášení za rok 2016 uvedeny?

Přílohy čestného prohlášení

Formulář A:

Formulář B:

Formulář se vztahuje na příjmy spojené s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za účelem
samostatného prodeje nebo s přímým maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům na území České republiky a
na příjmy spojené s digitálním prodejem zvukových záznamů, tj. digitální stažení/download.

Do čestného prohlášení lze uvést pouze příjmy za prodej nosičů a za digitální prodej
nikoliv zvukově obrazových záznamů. Zvukový záznam je dle § 75 autorského zákona výlučně sluchem

vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. Tzn. do čestného
prohlášení lze uvést i např. mluvené slovo (audioknihy). V případě kombinace prodeje nosičů zvukových záznamů a
zvukově obrazových záznamů (CD+DVD) lze do čestného prohlášení uvést pouze ten příjem, který se vztahuje k
prodeji nosičů zvukových záznamů.
Do čestného prohlášení lze uvést též příjmy za prodej . Avšak pouze v případě, že tyto nosiče, původně
přiložené k tiskovinám, byly prodány samostatně (nikoliv dohromady s tiskovinou).
Do čestného prohlášení lze uvést příjmy za prodej nosičů zvukových záznamů a za digitální prodej zvukových
záznamů pouze na území . Čestné prohlášení se tedy nevztahuje na prodeje mimo území České
republiky.
Stahováním (download) záznamu se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny záznamu v
elektronické podobě na jeho vyžádání (on demand).
Ve formuláři čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2016 se uvádí údaje ve členění podle jednotlivých
titulů/nosičů/digitálních záznamů.
Do čestného prohlášení „Formulář A“ do sloupce uve te, zda byl titul

ochranou omezující možnost rozmnožování či ochranou omezující možnost
rozmnožování . Ochrana omezující možnost rozmnožování je softwarové opatření, které znesnadňuje
vytvořit kopii záznamu na nosiči uvedeném.

Do četného prohlášení lze uvést příjmy z on demand streamingu
pouze na území , které nejsou licencovány prostřednictvím

INTERGRAM. Čestné prohlášení se tedy nevztahuje na on demand streaming mimo území České republiky.
Streamingem se rozumí jednorázové přehrávání hudby z internetu na jeho vyžádání (on demand), kde nedochází ke
stahování. V tomto případě nedochází k vytvoření trvalé nebo dočasné rozmnoženiny záznamu v elektronické podobě.

čestného prohlášení „Formulář A“ a „Formulář B“ je možné zaslat i ve formátu na email:
.

. Netýká se vlastního formuláře čestného prohlášení
s uvedením celkových hodnot, který je nutné v originální verzi zaslat na adresu společnosti Intergram poštou.

Příjmy se uvádějí bez
DPH a v měně, ve které jste příjmy obdrželi. U příjmů obdržených v zahraniční měně uve te nominální výši
těchto příjmů v měně, ve které jste je obdrželi. Přepočet do Kč provede Intergram podle průměrného
měnového kurzu dle ČNB za rok 2016. Pakliže dojde u jednoho a téhož titulu k prodejům, které generují příjmy
v několika různých měnách, je zapotřebí uvést každý takový případ zvláš dle měny, ve které byl příjem
obdržen.

zvukových záznamů zvukových
záznamů

tzv. premiums

České republiky

Ochrana omezující možnost rozmnožování
opatřen (uve te „ANO“) nebyl opatřen

(uve te „NE“)

zvukových záznamů a audiovizuálně užitých
zvukových záznamů (např. You Tube) České republiky

Ve formuláři čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2016 uvádějte údaje ve členění podle
jednotlivých titulů/ digitálních záznamů a odděleně v příslušných sloupcích příjmy z on demand streamingu
zvukových záznamů a odděleně audiovizuálně užitých zvukových záznamů.

Příjmy se uvádějí bez DPH a v měně, ve které jste příjmy obdrželi. U příjmů obdržených v zahraniční měně
uve te nominální výši těchto příjmů v měně, ve které jste je obdrželi. Přepočet do Kč provede Intergram podle
průměrného měnového kurzu dle ČNB za rok 2016. Pakliže dojde u jednoho a téhož titulu k prodejům, které
generují příjmy v několika různých měnách, je zapotřebí uvést každý takový případ zvláš dle měny, ve které
byl příjem obdržen.

Přílohy xls
Formuláře příloh naleznete na našich webových stránkách www.intergram.cz

v sekci „Formuláře“ a podsekci „Formuláře – výrobci zvuk“

Adresa společnosti Intergram je: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1.
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