Výčet změn Jednacího a volebního řádu Valného shromáždění INTERGRAM
1. V článku I, bodě 6., se mění odst. „12.“ na odst. „15.“
2. V článku III, bodě 3., se vypouští slova „usnesení a“.
3. V článku III, bodě 4., se slova „na adrese www.intergram.cz“ nahrazují slovy „na webu
zastupovaných“ a doplňuje se nová věta, která zní: „Zpřístupnění těchto materiálů je
podmíněno registrací na webu zastupovaných.“
4. V článku V., bodě 17., se doplňuje odst. „9 i“.
5. Článek VI, Přechodná ustanovení, se vypouští.
________________________________________________________________________________________
V souladu s ustanovením čl. 5 Stanov INTERGRAM schválilo Valné shromáždění INTERGRAM
tento

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD
Valného shromáždění INTERGRAM

Článek I
Pravidla účasti na Valném shromáždění INTERGRAM
1. Valného shromáždění INTERGRAM (dále jen „Valné shromáždění“) se mohou účastnit
všichni členové INTERGRAM. Valného shromáždění se mohou rovněž zúčastnit osoby
pozvané Výkonnou radou nebo Kontrolní komisí nebo osoby, o nichž to stanoví právní
předpis.
2. Hlasovat na Valném shromáždění mohou pouze členové s právem hlasovacím. Každý člen
s právem hlasovacím má 1 hlas pro hlasování o otázkách v každé kategorii spravovaných
práv, v nichž splňuje kritéria člena s právem hlasovacím dle čl. 3 odst. 8 Stanov. Podle
naplnění kritérií dle Stanov má odpovídající počet hlasů při hlasování o bodech programu,
týkajících se více než jedné kategorie spravovaných práv.
3. Člen – právnická osoba může být zastoupen jedním zástupcem.
4. Člen INTERGRAM má právo písemně zmocnit jinou osobu, aby se jeho jménem osobně
přímo účastnila Valného shromáždění v místě jeho konání v rozsahu jeho členských práv.
Každé zmocnění musí být notářsky nebo jinak úředně ověřeno a platí pro jedno konkrétní
Valné shromáždění nebo náhradní Valné shromáždění, které se koná v přímém důsledku
nekonání původního Valného shromáždění z důvodu nenaplnění podmínky
usnášeníschopnosti.
5. Jedna osoba může přijmout zmocnění podle čl. 5 odst. 14 Stanov maximálně jednoho člena.
Za zmocnění ve smyslu tohoto odstavce se nepovažuje zastoupení člena – právnické osoby
členem jejího statutárního orgánu.
6. Nepřítomný člen se dále může účastnit jednání Valného shromáždění elektronickými
prostředky prostřednictvím webu zastupovaných INTERGRAM za účelem výkonu svých
práv souvisejících s jeho členstvím v INTERGRAM včetně práva hlasovacího dle čl. 5 odst.
125 Stanov.
1

7. Pracovník INTERGRAM, kterého pověří ředitel INTERGRAM za účelem zjištění
usnášeníschopnosti Valného shromáždění, zaregistruje a sečte všechny členy s právem
hlasovacím přímo se osobně účastnící Valného shromáždění a počty členů s právem
hlasovacím, kteří provedli hlasování elektronickými prostředky pro příslušné Valné
shromáždění. Výsledek sdělí předsedovi Výkonné rady, který dle skutečnosti prohlásí Valné
shromáždění za schopné nebo neschopné usnášení. V případě, že Valné shromáždění není
usnášeníschopné, řídí se další postup a s ním související usnášeníschopnost ustanovením čl.
5 odst. 12 Stanov.
8. Člen, který se bude registrovat při přímé osobní účasti na Valném shromáždění pro výkon
hlasovacího práva, při registraci uvede, za které skupiny druhu práv dle odst. 2 tohoto článku
bude hlasovat v případech odděleného hlasování uvedených v čl. IV odst. 1 a 2.
Článek II
Účast na Valném shromáždění elektronickými prostředky
1. Podmínkou účasti elektronickými prostředky na Valném shromáždění je registrace k takové
formě účasti prostřednictvím webu zastupovaných INTERGRAM. Pokyny k registraci ke
vzdálenému výkonu členských práv včetně výkonu práva hlasovacího budou obsaženy v
pozvánce na Valné shromáždění a zveřejněny na adrese www.intergram.cz v sekci pro
zastupované. Tato registrace bude zpřístupněna členům s právem hlasovacím od data
uvedeného v pozvánce na Valné shromáždění od 10:00 hodin středoevropského času.
Možnost registrovat se bude trvat 5 pracovních dnů po zahájení registrace a bude ukončena
pátý pracovní den po jejím zahájení v 16:00 hodin středoevropského času. Pokud dojde
k prokazatelným technickým problémům na straně INTERGRAM, které znemožní členům
s právem hlasovacím možnost registrovat se ve výše uvedeném termínu, je ředitel
INTERGRAM oprávněn prodloužit termín určený k registraci o dobu, v níž bylo prokazatelně
nemožné se registrovat. O prodloužení tohoto termínu je INTERGRAM povinen bez prodlení
členy s právem hlasovacím informovat na adrese www.intergram.cz.
2. Po úspěšné registraci obdrží každý registrovaný člen s právem hlasovacím unikátní
přístupový kód pro přihlášení se k výkonu hlasovacího práva.
3. Přístupová data pro účast elektronickými prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva jsou
důvěrná a smí být užívána pouze osobně členem s právem hlasovacím, který se k přístupu
autorizoval. Předání těchto dat třetí osobě je hrubým porušením pravidel členství v
INTERGRAM. Takové jednání může vést k vyloučení člena s právem hlasovacím dle čl. 3
odst. 13 písm. b) Stanov. INTERGRAM může požadovat náhradu vzniklé škody.
4. Předmětem účasti elektronickými prostředky a vzdáleného výkonu hlasovacího práva jsou
veškeré body programu určené pro hlasování na Valném shromáždění včetně volby členů
kolektivních orgánů INTERGRAM.
5. Pro účast elektronickými prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva prostřednictvím
webu zastupovaných, bude po ukončení registrace zveřejněn na webu zastupovaných
interaktivní formulář s body programu určenými k hlasování. Interaktivní formulář bude
zpřístupněn k hlasování týden před konáním Valného shromáždění, tedy v den, který se svým
pojmenováním shoduje se dnem konání Valného shromáždění, a to od 00:00 do 24:00 hodin
středoevropského času. Po uplynutí této doby bude hlasování ukončeno. Pakliže dojde k
prokazatelným technickým problémům na straně INTERGRAM, které znemožní členům
s právem hlasovacím možnost vykonávat své hlasovací právo prostřednictvím webu
zastupovaných ve výše uvedeném termínu, je ředitel oprávněn prodloužit termín určený k
registraci o dobu, v níž bylo prokazatelně nemožné hlasovat. O prodloužení tohoto termínu je
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INTERGRAM povinen bez prodlení členy s právem hlasovacím informovat na adrese
www.intergram.cz.
6. Člen s právem hlasovacím, který se registroval ke vzdálené účasti elektronickými prostředky
a výkonu hlasovacího práva na Valném shromáždění, a to i v případě, že nevyužil svého
práva hlasovat zcela či zčásti, pozbývá možnost hlasovat při přímé osobní účasti na Valném
shromáždění včetně účasti prostřednictvím zmocněného zástupce. Body programu určené
k hlasování budou zveřejněny na adrese www.intergram.cz alespoň sedm kalendářních dní
před zahájením registrace.
Článek III
Jednání Valného shromáždění
1. Návrhy bodů programu Valného shromáždění musí být doručeny Výkonné radě písemně
nejdéle 60 dní před konáním Valného shromáždění. K návrhům došlým po tomto termínu se
nepřihlíží.
2. Program jednání Valného shromáždění sestavuje a schvaluje Výkonná rada na základě
vlastních návrhů a požadavků a návrhů a požadavků členů Kontrolní komise, ředitele
INTERGRAM a členů, nebo ten, kdo Valné shromáždění svolává. Návrh některého z bodů
programu jednání Valného shromáždění podepsaný nejméně 150 členy z řad výkonných
umělců, nebo jedné třetiny z řad výrobců zvukových záznamů, nebo jedné třetiny členů z řad
výrobců zvukově obrazových záznamů nebo Kontrolní komise, nebo pokud bod programu
navrhne alespoň 1/3 členů Výkonné rady jako celku nebo 1/2 jejích členů z řad výkonných
umělců nebo 1/2 jejích členů z řad výrobců (tj. výrobců zvukových záznamů a výrobců
zvukově obrazových záznamů společně), bude na program Valného shromáždění zařazen
automaticky. Takové návrhy musí být doručeny na INTERGRAM v listinné podobě nebo
elektronicky na adresu intergram@intergram.cz v termínu uvedeném v odst. 1 tohoto článku.
3. K bodům, které nejsou na programu uvedeny, není možno přijímat usnesení a rozhodnutí.
4. INTERGRAM je povinen zveřejnit veškeré materiály určené k projednání na Valném
shromáždění na adrese www.intergram.cz webu zastupovaných ve lhůtě alespoň 21 dní před
jeho konáním. Zpřístupnění těchto materiálů je podmíněno registrací na webu zastupovaných.
5. Jednání Valného shromáždění řídí předseda Výkonné rady, v jeho nepřítomnosti
místopředseda Výkonné rady.
6. Valné shromáždění si na počátku svého jednání zvolí dva ověřovatele zápisu, po jednom z řad
výkonných umělců a jednom z řad výrobců, případně další činovníky dle programu Valného
shromáždění.
7. Ze zasedání Valného shromáždění se pořizuje zápis, který obsahuje zejména rozhodnutí,
výsledky hlasování, přehled o všech záležitostech, které byly předmětem jednání Valného
shromáždění a náměty z diskuse. Zápis podepisuje předseda Výkonné rady a ověřovatelé
zápisu. Zápis se rozesílá všem členům Výkonné rady a členům Kontrolní komise. Ostatním
členům INTERGRAM je k nahlédnutí v sekretariátu ředitele INTERGRAM. Na vyžádání
jednotlivých členů jim poskytne INTERGRAM kopii zápisu.
8. Valné shromáždění je neveřejné, nesmí z něj být pořizován záznam s výjimkou oficiálního
záznamu pořizovaného INTERGRAM. Porušení tohoto ustanovení je hrubým porušením
pravidel členství v INTERGRAM. Takové jednání může vést k vyloučení člena podle čl. 3
odst. 13 písm. b) Stanov. INTERGRAM může požadovat náhradu vzniklé škody.
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9. Účastníci jednání mají právo vystoupit z pléna s příspěvky k bodům programu a příspěvky do
diskuze. Za tímto účelem se nahlásí řídícímu jednání, který jejich požadavek eviduje v pořadí,
jak se účastníci k přednesení příspěvku nahlásili.
10. Příspěvky z pléna k bodům programu a diskuzní příspěvky musí být předneseny na mikrofon.
Podmínkou k pronesení příspěvku je uvedení jména toho, kdo příspěvek přednáší.
11. Přednostní právo mají ti vystupující, jejichž příspěvek má charakter technické připomínky. O
povaze příspěvku rozhoduje řídící jednání.
12. Časový limit příspěvku k bodu programu nebo do diskuze je omezen na 10 minut. Řídící
jednání může výjimečně délku příspěvku prodloužit. Při překročení časového limitu je řídící
jednání povinen vystupujícího upozornit na nedodržení limitu a vyzvat jej k ukončení
příspěvku. V případě opakované výzvy může řídící jednání slovo vystupujícímu odebrat.
13. Účastníci jednání mohou rozhodnout o ukončení projednávání bodů programu za účelem
přistoupení k hlasování o daném bodu programu. V takovém případě je nutno udělit slovo
těm vystupujícím, kteří se přihlásili u řídícího jednání ke slovu a časový limit příspěvku je
zkrácen na pět minut.
14. Účastníci jednání mohou rozhodnout o ukončení diskuze. V takovém případě je nutno udělit
slovo těm vystupujícím, kteří se přihlásili u řídícího jednání ke slovu a časový limit příspěvku
je zkrácen na pět minut.
Článek IV
Rozhodování Valného shromáždění
1. Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s právem
hlasovacím z řad výkonných umělců jako jedné skupiny a nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů s právem hlasovacím z řad výrobců zvukových záznamů a výrobců
zvukově obrazových záznamů jako druhé skupiny. Hlasování probíhá v obou skupinách
(výkonní umělci jako jedna skupina a výrobci zvukových záznamů a výrobci zvukově
obrazových záznamů jako druhá skupina) odděleně. Případy, kdy je zapotřebí k přijetí
rozhodnutí jiný poměr hlasů jsou uvedeny v odst. 7 tohoto článku.
2. Pokud se otázka, o níž probíhá hlasování, dotýká zájmů pouze jedné skupiny členů, tj.
výkonných umělců nebo výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových
záznamů, hlasuje o ní pouze tato skupina. Pokud se otázka, o níž probíhá hlasování, dotýká
zájmů pouze jedné skupiny výrobců, tj. výrobců zvukových záznamů nebo výrobců zvukově
obrazových záznamů, hlasuje o ní pouze příslušná skupina výrobců.
3. Na Valném shromáždění probíhá hlasování zásadně veřejně, zvednutím hlasovacího lístku s
výjimkou volby členů kolektivních orgánů INTERGRAM, která probíhá tajnou volbou.
4. Výsledky vzdáleného výkonu hlasovacího práva nebudou do doby ukončení hlasování členů
s právem hlasovacím osobně fyzicky přítomných Valnému shromáždění, nebo zastoupených
podle čl. I odst. 3 až 5, v průběhu jeho konání zveřejněny. Výsledky hlasování prostřednictvím
webu zastupovaných budou uloženy v INTERGRAM. Po sečtení hlasů vzešlých z hlasování
prostřednictvím webu zastupovaných a hlasů vzešlých z hlasování členů s právem hlasovacím
osobně fyzicky přítomných Valnému shromáždění, nebo zastoupených podle čl. I odst. 3 až
5, bude Valnému shromáždění oznámen konečný výsledek.
5. Údaje vzešlé z elektronického hlasování budou započetím Valného shromáždění a
hlasováním členů s právem hlasovacím osobně fyzicky přítomných Valnému shromáždění,
nebo zastoupených podle čl. I odst. 3 až 5, známy pouze ředitelem INTERGRAMU
pověřenému zaměstnanci a členům Kontrolní komise, a to za účelem zjištění
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usnášeníschopnosti Valného shromáždění, ověření platnosti hlasů, sečtení hlasů a porovnání
registrací provedených elektronicky a provedených fyzicky při samotném konání Valného
shromáždění za účelem identifikování případné duplicity odevzdaných hlasů.
6. O všech bodech programu určených k hlasování se hlasuje v následujícím formátu: PRO,
PROTI, ZDRŽEL SE, a to bez ohledu na formu hlasování.
7. K přijetí nebo změně Stanov, Vyúčtovacího řádu a vyloučení člena INTERGRAM je
zapotřebí hlasů 2/3 přítomných členů s právem hlasovacím z řad výkonných umělců jako
jedné skupiny a 2/3 hlasů přítomných členů s právem hlasovacím z řad výrobců zvukových
záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů jako druhé skupiny. K rozhodnutí o zrušení
nebo přeměně INTERGRAM je zapotřebí hlasů 3/4 přítomných členů s právem hlasovacím z
řad výkonných umělců jako jedné skupiny a hlasů 3/4 přítomných výrobců zvukových
záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů jako druhé skupiny.
Článek V
Volby do kolektivních orgánů INTERGRAM
1. Do Výkonné rady je voleno 13 členů. Je složena z 6 členů zastupujících výkonné umělce a 7
členů zastupujících skupinu výrobců. Volba členů Výkonné rady probíhá v odděleném
hlasování pro kandidáty ve skupině výkonných umělců, odděleném hlasování pro kandidáty
výrobců zvukových záznamů a odděleném hlasování pro kandidáty výrobců zvukově
obrazových záznamů. Návrhy na kandidáty do volených kolektivních orgánů, tedy do
Výkonné rady a Kontrolní komise musí být doručeny Výkonné radě písemně nejdéle 60 dní
před konáním Valného shromáždění. Výkonná rada je povinna na kandidátní listinu zařadit
všechna jména kandidátů do volených kolektivních orgánů došlých v termínu uvedeném
v tomto odstavci. Tyto návrhy musí být doručeny na INTERGRAM v listinné podobě nebo
elektronicky na adresu intergram@intergram.cz. K návrhům došlým po tomto termínu se
nepřihlíží. Kandidáty do volených kolektivních orgánů, kteří nejsou na kandidátní listině
uvedeni, nelze volit.
2. Za výkonné umělce je voleno 6 členů Výkonné rady tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny
všechny profese výkonných umělců v následujícím rozdělení:
a) 1 člen za koncertní umělce - instrumentalisty z oboru tzv. vážné hudby,
b) 1 člen za profesionální pěvce z oboru tzv. vážné hudby,
c) 1 člen za hromadné zástupce členů symfonických a komorních orchestrů,
d) 1 člen za hereckou profesi,
e) 1 člen za interprety populární, jazzové hudby nebo alternativních žánrů,
f) 1 člen za tzv. kreativní profese výkonných umělců.
3. Za výrobce je voleno 7 členů Výkonné rady v následujícím rozdělení:
a) 6 zástupců výrobců zvukových záznamů,
b) 1 zástupce výrobců zvukově obrazových záznamů.
4. V případě voleb do kolektivních orgánů se hlasuje formou křížkování na volebním lístku u
jména vybraného kandidáta.
5. Platný volební lístek při volbě do Výkonné rady za výkonné umělce je ten, kde je označeno
křížkem jméno alespoň jednoho, nejvýše však 6 kandidátů při zachování principu maximálně
1 kandidát za jednu profesi uvedenou v odst. 2, písm. a) až f) tohoto článku.
6. Platný hlasovací lístek při volbě do Výkonné rady za výrobce zvukových záznamů je ten,
kde je označeno křížkem jméno alespoň jednoho, nejvýše však 6 kandidátů.
7. Platný hlasovací lístek při volbě do Výkonné rady za výrobce zvukově obrazových záznamů
je ten, kde je označeno křížkem jméno jednoho kandidáta.
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8. V případě voleb do Výkonné rady jsou za členy tohoto orgánu zvoleni ti kandidáti výkonných
umělců, kteří získali nejvyšší počet hlasů v každé z jednotlivých profesních skupin výkonných
umělců dle odst. 2, písm. a) až f) tohoto článku.
9. V případě voleb do Výkonné rady jsou za členy tohoto orgánu zvoleni ti kandidáti výrobců
zvukových záznamů, kteří získali nejvyšší počet hlasů dle odst. 3, písm. a) tohoto článku,
zároveň však více než 50% platných hlasů.
10. V případě voleb do Výkonné rady je za člena tohoto orgánu zvolen kandidát výrobců zvukově
obrazových záznamů, který získal nejvyšší počet hlasů dle odst. 3 písm. b) tohoto článku,
zároveň však více než 50% platných hlasů.
11. Do Kontrolní komise jsou voleni 4 členové. Je složena z 2 členů zastupujících výkonné
umělce a 1 člena zastupujícího výrobce zvukových záznamů a 1 člena zastupujícího výrobce
zvukově obrazových záznamů. Volba do Kontrolní komise probíhá odděleně za výkonné
umělce jako jedné skupiny a za výrobce zvukových záznamů a zvukově obrazových záznamů
jako druhé skupiny.
12. Platný hlasovací lístek při volbě do Kontrolní komise za výkonné umělce je ten, kde je
označeno křížkem jméno alespoň 1, nejvýše však 2 kandidátů.
13. Platný hlasovací lístek při volbě do Kontrolní komise za výrobce zvukových záznamů a
výrobce zvukově obrazových záznamů je ten, kde je označeno křížkem jméno alespoň 1,
nejvýše však 2 kandidátů.
14. V případě voleb do Kontrolní komise jsou za členy tohoto orgánu zvoleni ti kandidáti, kteří
získali nejvyšší počet hlasů při zohlednění kritérií uvedených v odst. 11 tohoto článku,
zároveň však více než 50% platných hlasů.
15. Při rovnosti hlasů se volba opakuje.
16. V případě, že nebude dosaženo volbou do kolektivních orgánů požadovaného limitu
uvedeného v odst. 9, 10 a 14 tohoto článku, tedy více než 50% platných hlasů pro jedno a více
míst v těchto kolektivních orgánech, je volba na neobsazená místa opakována.
17. Na místa v kolektivních orgánech, která nebyla první volbou z důvodu limitu více než 50%
obsazena, jsou zvoleni kandidáti v odpovídajícím zastoupení dle odst. 3 písm. a) a b) a odst.
9 i 10 tohoto článku, kteří získají v opakované volbě nejvyšší počet hlasů.

Článek VI
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení čl. I odst. 6, čl. II, čl. III odst. 1, 2 a 4 a čl. IV odst. 4 a 5 je účinné od 1. 7. 2017.
2.

Ustanovení čl. I odst. 7 je okamžikem přijetí Jednacího a volebního řádu platné
v následujícím rozsahu: „Pracovník INTERGRAM, kterého pověří ředitel INTERGRAM za
účelem zjištění usnášeníschopnosti Valného shromáždění, zaregistruje a sečte všechny členy
s právem hlasovacím přímo se osobně účastnící Valného shromáždění. Výsledek sdělí
předsedovi Výkonné rady, který dle skutečnosti prohlásí Valné shromáždění za schopné, nebo
neschopné usnášení. V případě, že Valné shromáždění není usnášeníschopné, řídí se další
postup a s ním související usnášeníschopnost ustanovením Stanov v článku 5 odst. 12“.

3.

Čl. I odst. 7 v úplném znění Jednacího a volebního řádu: „Pracovník INTERGRAM, kterého
pověří ředitel INTERGRAM za účelem zjištění usnášeníschopnosti Valného shromáždění,
zaregistruje a sečte všechny členy s právem hlasovacím přímo se osobně účastnící Valného
shromáždění a počty členů s právem hlasovacím, kteří provedli hlasování elektronickými
prostředky pro příslušné Valné shromáždění. Výsledek sdělí předsedovi Výkonné rady, který
dle skutečnosti prohlásí Valné shromáždění za schopné, nebo neschopné usnášení. V případě,
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že Valné shromáždění není usnášeníschopné, řídí se další postup a s ním související
usnášeníschopnost ustanovením Stanov v čl. 5 odst. 12“ je účinné od 1. 7. 2017.

Praha, dne 14.6.20178
Mgr. Jan Simon
ředitel INTERGRAM, z.s.
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