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Přihláška k evidenci práv výkonného umělce
výkonný umělec

(nevyplněné kolonky laskavě proškrtněte):

jméno: ............................................................................ příjmení: ............................................................................
umělecké jméno, pseudonym: .......................................................................................................................................
datum a místo narození: ...............................................................................................................................................
rodné číslo: ...................................................................... číslo občanského průkazu: ...................................................
povolení k tvralému pobytu a číslo pasu

(nemáte-li občanský průkaz):

........................................................................................

..................................................................................................................................................................................
osobní identifikační číslo

(nemáte-li rodné číslo):

....................................................................................................................

trvalá adresa: ................................................................................................................................PSČ: ......................
telefon:................................................ fax:................................................. e-mail: .....................................................
přechodná adresa: .........................................................................................................................PSČ: ......................
telefon:................................................ fax:................................................. e-mail: .....................................................
bankovní spojení: .........................................................................................................................................................
druh umělecké činnosti
herec divadelní
jiná činnost

(zaškrtněte laskavě profese, ve kterých působíte):

herec filmový

hudebník

dabér pro videokazety

zpěvák

dirigent

sbormistr

dabér pro TV vysílání

tanečník

(vypište):.......................................................................................................................................................

členství v jiných ochranných organizacích: ......................................................................................................................
daňový domicil

(název a adresa finančního úřadu, kterému podáváte daňové přiznání pro daň z příjmu):

..........................................................

..................................................................................................................................................................................

1. Podpisem této přihlášky se ve smyslu § 96 odst. 3 a §101 odst. 10 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) přihlašuji k evidenci svých
práv u INTERGRAM, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s.,
se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, za účelem správy mých práv:
a) podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 1 autorského zákona (právo na odměnu za užití uměleckého výkonu, zaznamenaného
na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového
nebo televizního vysílání)
b) podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 autorského zákona (právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu
na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný
nosič takového záznamu)
c) podle § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona (právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo
rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam)
d) podle § 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona (právo na užití kabelovým přenosem živých výkonů a výkonů
zaznamenaných na zvukový záznam)

e) podle § 101 odst. 9 písm. a) autorského zákona (poskytování licence k výkonu práva užít umělecké výkony
k provozování ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo k provozování takových zvukových
záznamů)
f) podle § 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona (poskytování licence k výkonu práva užít výkony k provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckých výkonů)
g) podle § 96 odst. 2 autorského zákona (domáhání se nároku na vydání bezdůvodného obohacení).
2. Výslovně prohlašuji, že nejsem členem žádné společnosti vykonávající kolektivní správu práv výkonných umělců na
území České republiky a že nejsem členem obdobné společnosti vykonávající kolektivní správu práv v zahraničí, s níž
má INTERGRAM uzavřenou bilaterální smlouvu o vzájemné správě práv svých členů, s výjimkou případu, kdy se
takováto smlouva nevztahuje na správu mých práv. Pokud v budoucnu smlouvu o zastupování svých práv s některou
z výše uvedených společností uzavřu, zavazuji se INTERGRAM o tom neprodleně informovat. Souhlasím s tím,
že existence takové smlouvy je důvodem pro mé vyřazení z evidence INTERGRAM.
3. Zavazuji se do jednoho měsíce po zaznamenání každého výkonu, na který se vztahují ustanovení autorského
zákona citovaná v bodě 1 této přihlášky, oznámit INTERGRAM vznik takového záznamu. Tyto údaje se stávají
majetkem INTERGRAM.
4. Zavazuji se předkládat na vyžádání INTERGRAM všechny smlouvy a ujednání, které se svým obsahem mohou
dotýkat činnosti INTERGRAM v rozsahu uvedeném v bodě 1 této přihlášky.
5. Zavazuji se oznámit INTERGRAM písemně s vlastnoručním podpisem neprodleně změny všech údajů uvedených
v záhlaví této přihlášky a dále jakýchkoliv osobních a jiných údajů nezbytných pro naplnění obsahu kolektivní správy
mých práv v rozsahu uvedeném v bodě 1 této přihlášky.
6. Zavazuji se spolupracovat s INTERGRAM při zajišťování a uplatňování svých nároků vůči uživatelům svých výkonů
a předkládat v tomto směru potřebné informace a doklady INTERGRAM.
7. Zavazuji se k odpovědnosti za škodu, která vznikla INTERGRAM porušením závazků uvedených v této přihlášce,
zejména nesprávnými či pozdě předloženými údaji nebo doklady.
8. Souhlasím s tím, že veškeré údaje potřebné k zastupování mých práv v rozsahu stanoveném v bodě 1 této přihlášky
mohou být bez dalšího vedeny v počítačové databázi společnosti INTERGRAM sloužící k výkonu kolektivní správy
práv chráněných autorským zákonem a v jeho mezích a souhlasím s tím, že INTERGRAM je oprávněn tyto údaje
poskytnout zahraniční partnerské organizaci na základě bilaterální smlouvy, mezinárodní databázi výkonných umělců
a v případech, kdy tak stanoví interní předpisy INTERGRAM nebo právní předpis.
9. Souhlasím s tím, že vyúčtování odměn za užití mých výkonů v rozsahu uvedeném v bodě 1 této přihlášky bude ze
strany INTERGRAM prováděno podle jeho interních předpisů, především Vyúčtovacího řádu schváleného Valnou
hromadou INTERGRAM, a rozhodnutí jeho orgánů.

V ................................................... dne .............................

...........................................................
vlastnoruční podpis výkonného umělce

