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Příloha smlouvy dle přílohy zák.č.121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 408/2008 Sb. v platném znění. 
Zkratkou ‘KS’ je dále míněno ‘Kolektivní správci’. 

 

A) Přístroje umožňující zhotovení rozmnoženin záznamů Odměna z celk. ceny bez DPH 
 

AUDIO PŘÍSTROJE  
 

I. Přístroje k zhotovování rozmnoženiny zvukového záznamu pro všechny pro 

 KS INTERGRAM 

a) Přístroje umožňující zhotovení rozmnoženin na zabudovaný pevný disk 3,0%  1,5% 

(MP3 přehrávače, kapesní rekordéry atd.) 

b) Přístroje umožňující zhotovení rozmnoženiny na externí nosič (pam. kartu, optický nosič) 3,0%  1,5% 

c) Kombinace výše uvedených přístrojů 3,0%  1,5% 
 

II. Rozhlasové přijímače umožňující zhotovení záznamu vysílání 

d) Přístroje umožňující zhotovení rozmnoženin na zabudovaný pevný disk 1,5%  0,75% 

(MP3 přehrávače, kapesní rekordéry atd.) 

e) Přístroje umožňující zhotovení rozmnoženiny na externí nosič (pam. kartu, optický nosič) 1,5%  0,75% 

f) Kombinace výše uvedených přístrojů 1,5%  0,75% 
 

III. Smartwatch (chytré hodinky) < odměna dle bodu IV., viz níže > 
 

VIDEO PŘÍSTROJE 
I. Přístroje k zhotovování rozmnoženiny zvukově-obrazového záznamu 

g) Tablety < odměna dle bodu IV., viz níže > 

h) Smartphony < odměna dle bodu IV., viz níže > 

i) Ostatní přístroje k zhotovování rozmnoženin 3,0%  1,2% 
 

II. Televizní přijímače umožňující zhotovení záznamu vysílání 1,5%  0,6% 
 
 

POČÍTAČE, NOTEBOOKY A KOMPONENTY K POČÍTAČŮM 
j) Sestavené PC 3,0%  1,2% 

k) Notebooky (včetně notebooků s odpojitelnou klávesnicí, tzv. 2 v 1) 3,0%  1,2% 

l) CD zapisovačky nezabudovatelné, zabudované nebo zabudovatelné do PC 3,0%  1,41% 

m) DVD a BD zapisovačky nezabudovatelné, zabudované nebo zabudovatelné do PC 3,0%  1,248% 

n) Zapisovačky paměťových karet 3,0%  1,41% 

o) Pevné disky zabudované nebo zabudovatelné do PC (HDD, SSD) 3,0%  1,248% 

 

B) Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny Odměna za kus 
 pro všechny pro 

I. Nenahrané analogové nosiče zvukových záznamů KS INTERGRAM 

a) s délkou záznamu do 60 minut 1,50 Kč 0,75 Kč 

b) s délkou záznamu nad 60 minut 2,00 Kč 1,00 Kč 

 

II. Nenahrané analogové nosiče zvukově obrazových záznamů 

c) s délkou záznamu do 180 minut 3,00 Kč 1,20 Kč 

d) s délkou záznamu nad 180 minut 4,00 Kč 1,60 Kč 

 

III. Nenahrané optické nosiče 

e) CD všech formátů bez možnosti přepisování 0,40 Kč 0,188 Kč 

f) CD všech formátů s možnosti přepisování 2,00 Kč 0,94 Kč 

g) DVD všech formátů a ostatní optické nosiče bez možnosti přepisování 1,00 Kč 0,413 Kč 

h) DVD všech formátů a ostatní optické nosiče s možností přepisování 5,00 Kč 2,065 Kč 

i) minidisky 4,00 Kč 1,90 Kč 

 

IV. Paměťová media nezabudovatelná a zabudovaná nebo zabudovatelná do přístroje, pokud nejsou zpoplatněna jako přístroje  

 Paměťová média s kapacitou do 60 GB 

j) Odměna za každý započatý 1 GB (max. 60 GB) 1,50 Kč 0,6975 Kč 

 Paměťová média s kapacitou nad 60 GB 

k) Odměna za 1 kus paměťového média nad 60 GB 90 Kč 41,85 Kč 

 

V. Pevné disky nezabudovatelné do osobního počítače s celkovou kapacitou do 1 TB  (HDD, SSD) 

l) Odměna za každý započatý 1 GB 0,15 Kč 0,0624 Kč 

 

VI. Pevné disky nezabudovatelné do osobního počítače s celkovou kapacitou nad 1 TB  (HDD, SSD) 

m) Odměna za kus 150 Kč 62,40 Kč 

 +  Odměna za každý započatý 1 GB nad 1 TB 0,10 Kč 0,0416 Kč 

 Celková odměna za pevný disk nad 1TB je součtem částky 150 Kč/ks + 0,10Kč za každý započatý GB nad 1 TB  ! 


