Sazebník odměn INTERGRAM
pro rozmnožování zvukových záznamů a výkonů na nich zaznamenaných
pro účely veřejných produkcí
s účinností od 1. 1. 2020

Rozmnožování zvukových záznamů a výkonů na nich zaznamenaných (§ 13) pro účely veřejných produkcí
Pořizování provozních rozmnoženin pro veřejné produkce DJs
Licence na 1 den

A4

180 Kč

Licence na 1 měsíc

1 200 Kč

Licence na 3 měsíce

2 400 Kč

Licence na 6 měsíců

3 600 Kč

Licence na 12 měsíců

6 000 Kč

Pořizování provozních rozmnoženin zvukových záznamů pro veřejné produkce (zejm. v rámci služeb in-store)

75 Kč / měs. / provozovna

Společná ustanovení:
Odměnou se rozumí odměna obvyklá za udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově obrazové
záznamy – videoklipy jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a výkony a zvukové a zvukově obrazové záznamy provozováním jejich televizního a rozhlasového vysílání v případě výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
Pořádá-li jeden provozovatel více typů veřejných produkcí, musí požádat o souhlas pro všechny typy veřejných produkcí.
Uzavře-li provozovatel veřejné produkce smlouvu s dobou provozování veřejné produkce delší než 6 kalendářních měsíců a celkovou platbu uhradí do 30 dnů od uzavření smlouvy, má nárok na
snížení celkové platby o 5 %. Nárok na snížení platby o 5 % nevzniká v případě, pokud provozovatel v období předcházejícím uzavření smlouvy porušil práva výkonných umělců a výrobců zvukových
záznamů podle autorského zákona (např. užití výkonů a záznamů bez uzavřené smlouvy, neuhrazení odměn za udělení oprávnění k užití zaznamenaných výkonů a záznamů ke sdělování veřejnosti),
případně je-li uzavřena smlouva s dobou provozování kratší než 6 měsíců.
V případě kolektivních smluv má sdružení uživatelů právo na udělení slevy zohledňující administrativní úsporu dosaženou kolektivní smlouvou.
Pokud provozovatel užije bez uzavření smlouvy (získání licence), kterou by mu bylo poskytnuto oprávnění k výkonu práva užít zaznamenané výkony umělců a zvukové a/nebo zvukově obrazové
záznamy výkonů umělců nebo jiných zvuků jejich sdělováním veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a/nebo provozováním rozhlasového a televizního vysílání záznamů,
bezdůvodně se tím obohatí. Takovéto bezdůvodné obohacení činí dvojnásobek odměny podle výše uvedených sazeb (§ 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).
Sazby jsou uvedeny bez DPH.
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