Nadpis: Postup řešení duplicitních nároků v Katalozích výrobců
Dovolte mi Vás informovat, že INTERGRAM zavedl nový postup při řešení duplicitních nároků v katalozích
výrobců. V dolní části tohoto oznámení je zároveň výzva na výrobce, aby INTERGRAMu poskytli
kontaktní údaje na kompetentní kontaktní osoby.
Níže je uveden základní přehled, jak bude tento nový postup aplikován:
o INTERGRAM osloví emailem všechny výrobce, kteří vznesli ve svém Katalogu výrobce duplicitní nárok u
nahrávek, u kterých vznesl nárok i jiný výrobce. Tito výrobci budou v emailu požádáni, aby se k
duplicitním nárokům vyjádřili (přílohou bude zaslán soubor s příslušnými duplicitami). Výrobci budou mít
maximálně 28 kalendářních dní, aby se k těmto duplicitním nárokům vyjádřili. INTERGRAM následně
zaslaná vyjádření zpracuje během následujících 21 kalendářních dní.
Způsob zpracování došlých vyjádření společností INTERGRAM:
o V případě, že se oslovení výrobci vůbec nevyjádří, nebudou vyúčtovány odměny za užití duplicitně
nárokovaných nahrávek ani jednomu výrobci,
o v případě, že se některý z oslovených výrobců v daném termínu nevyjádří, INTERGRAM rozhodne ve
prospěch výrobce, který se v daném termínu vyjádřil,
o v případě, že oslovení výrobci v daném termínu potvrdí svůj nárok, budou tito výrobci emailem požádáni,
aby doložili věrohodné podklady prokazující vlastnictví práv výrobce k předmětným nahrávkám v daném
období, případně se budou moci nárokující výrobci mezi sebou sami dohodnout tak, aby součet jejich
nároků u konkrétní nahrávky nepřesáhl 100%. Na vyjádření a doložení věrohodných podkladů budou mít
výrobci maximálně 44 kalendářních dní. INTERGRAM následně zaslané podklady během 60 kalendářních
dní zpracuje a rozhodne o duplicitních nárocích v souladu s interním Příkazem ředitele a Vyúčtovacím
řádem INTEGRAM. Výrobcům budou v této lhůtě vyúčtovány příslušné podíly za vyřešené duplicitní
nároky.
Detailnější informace, jak INTERGRAM bude postupovat při rozhodování o duplicitních nárocích, budou
výrobcům popsány v průvodních emailech, které budou výrobcům zaslány včetně přílohy s konkrétními
duplicitními nároky.
Pokud by následně (po termínu) doložil některý z výrobců věrohodné poklady, které by prokazovaly, že
výrobci byl upřen jeho oprávněný nárok na odměnu za užití duplicitně nárokovaných nahrávek, bude se tento
případ řešit jako reklamace vyúčtování, v rámci které se bude velmi pečlivě posuzovat, zda výrobce v daném
období vlastnil práva k předmětným nahrávkám.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Za tímto účelem INTERGRAM bude spravovat seznam emailových adres kontaktních osob výrobců, na které
bude výrobcům zasílán soubor s duplicitními nároky. Tento seznam může být zároveň poskytnut všem nárokujícím
výrobcům, aby se tito výrobci mohli mezi sebou sami dohodnout na vyřešení jejich duplicitních nároků.
Tímto prosíme všechny výrobce, aby INTERGRAMu zaslali kontaktní údaje alespoň na dvě kompetentní
kontaktní osoby, které budou do tohoto seznamu zahrnuty. INTERGRAM bude považovat zaslání těchto kontaktních
údajů zároveň za souhlas výrobce, že zaslané kontaktní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty i dalším nárokujícím
výrobcům pro usnadnění uzavření dohod mezi výrobci. Pokud by výrobce nesouhlasil s poskytnutím některých
kontaktních údajů dalším nárokujícím výrobcům, může tuto skutečnost u daného kontaktu uvést a INTERGRAM nebude
tento kontaktní údaj dále nikomu poskytovat.
Velice děkujeme za spolupráci.
S pozdravem,
Ing. Lukáš Vlna
vedoucí oddělení vyúčtování
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