Vážení zastupovaní,
v příloze Vám zasíláme formuláře Čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů pro potřeby uplatnění nároku na
odměnu dle § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tj. právo na odměnu v souvislosti s
rozmnožováním díla pro osobní potřebu) vybranou za rok 2018.
Formulář A – příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky
K uplatnění nároku na odměnu, prosím, uveďte 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 2018 včetně výše příjmů
spojených s digitálním prodejem zvukových záznamů, tj. digitální stažení/download na území České republiky. Příjem
uveďte ve členění podle jednotlivých titulů/nosičů/digitálních záznamů.
Formulář B – příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na
území České republiky
K uplatnění nároku na odměnu uveďte, 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 uveďte jednotlivě pro každou jednotlivou nahrávku (track). Vaše příjmy rozdělte do příslušných sloupců podle
toho, zda se jedná o příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových
záznamů.
Vyplněné čestné prohlášení je třeba zaslat poštou na adresu společnosti Intergram nebo jako scan e-mailem na
adresu: vyrobci@intergram.cz nejpozději do 31.3.2019. Vzhledem k tomu, že jde o účetní doklad, vyplňte prosím
pečlivě všechny předepsané údaje. Dále je důležité, aby dokument podepsal statutárního zástupce.
Čestné prohlášení výrobců zvukových záznamů za rok 2018 můžete podat rovněž elektronicky, a to prostřednictvím
webu zastupovaných na adrese https://www.vyrobci-intergram.cz/user/login. Možnost podání elektronického
čestného prohlášení mohou využít všichni zastupovaní, kteří již mají přístup k vlastnímu účtu, tak i výrobci, kteří
registraci v uvedeném termínu pro podání čestného prohlášení za rok 2018 teprve provedou.
Informace ohledně registrace k přístupu do Vašeho uživatelského účtu na webu zastupovaných získáte na adrese
https://www.vyrobci-intergram.cz/, kde po přihlášení naleznete pokyny, jak postupovat při vyplnění elektronického
formuláře čestného prohlášení.
S případnými dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na:
Tomáše Trutnu, tel.: 221 871 961, mail: tomas.trutna@intergram.cz
Ing. Michala Krejčiříka, tel.: 221 871 932, mail: michal.krejcirik@intergram.cz
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