
STANOVY

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.

Článek 1
Název, sídlo a postavení spolku

1. Název spolku je INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z. s.
(dále také jen „INTERGRAM“).

2. Sídlem INTERGRAM je Praha.

3. INTERGRAM je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. INTERGRAM je nezávislý a nevýdělečný spolek výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, který chrání jejich
práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(dále jen „autorský zákon“), jakož i z mezinárodních úmluv v oblas�autorského práva a práv souvisejících s autorským právem a vybírá a
rozděluje odměny pro výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, které jim přísluší podle autorského zákona a
prováděcích předpisů.

5. INTERGRAM v roce 1991 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblas� a za účelem rozvoje a podpory
interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:

Herecká asociace
Svaz autorů a interpretů
Umělecké sdružení ARTES
Unie profesionálních zpěváků ČR
Unie orchestrálních hudebníků ČR
Společnost koncertních umělců, člen AHUV,
které jsou sdruženy ve Sdružení výkonných umělců
a
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.

6. Práva a povinnos�jednotlivých členů INTERGRAM, jeho právní postavení a vnitřní organizace, jakož i další dotčené aspekty se řídí těmito
Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle INTERGRAM a v neupravených otázkách subsidiárně příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

Článek 2
Účel a poslání spolku

1. Účelem a hlavní činnos� INTERGRAM je výkon kolek�vní správy podle ustanovení § 95 autorského zákona, tedy kolek�vní uplatňování a
kolek�vní ochrana majetkových práv souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnos�.

INTERGRAM kolek�vně spravuje tato práva:
I. práva výkonných umělců anebo práva na odměnu z těchto práv nebo na náhradu odměny za tato práva:

a) právo na rozmnožování zaznamenaného uměleckého výkonu,
b) právo na zařazení zaznamenaného uměleckého výkonu do audiovizuálního díla,
c) právo na pronájem a půjčování uměleckého výkonu ze zvukového anebo zvukově obrazového záznamu,
d) právo na provozování uměleckého výkonu ze zvukového anebo zvukově obrazového záznamu a přenos takového provozování,
e) právo na zpřístupňování zaznamenaného uměleckého výkonu veřejnos�způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup v místě

a čase dle vlastní volby,
f) právo na vysílání zaznamenaného uměleckého výkonu zahrnující i přímé dodání signálu,
g) právo na přenos vysílání zaznamenaného nebo živého uměleckého výkonu,
h) právo na provozování vysílání zaznamenaného nebo živého uměleckého výkonu,
i) právo na uži� osiřelého uměleckého výkonu a uměleckého výkonu zaznamenaného na záznamu nedostupném na trhu, ať již

jakýmkoli způsobem (v rozsahu stanoveném zákonem),
j) právo na roční doplňkovou odměnu vůči výrobci zvukového záznamu.
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II. práva výrobců zvukových záznamů anebo práva na odměnu z těchto práv nebo na náhradu odměny za tato práva:
a) právo na rozmnožování zvukového záznamu,
b) právo na zařazení zvukového záznamu do audiovizuálního díla,
c) právo na pronájem a půjčování zvukového záznamu,
d) právo na provozování zvukového záznamu a přenos takového provozování,
e) právo na zpřístupňování zvukového záznamu veřejnos�způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup v místě a čase dle vlastní

volby,
f) právo na vysílání zvukového záznamu zahrnující i přímé dodání signálu,
g) právo na přenos vysílání zvukového záznamu,
h) právo na provozování vysílání zvukového záznamu,
i) právo na uži� osiřelého zvukového záznamu a zvukového záznamu nedostupného na trhu, ať již jakýmkoli způsobem (v rozsahu

stanoveném zákonem).

III. práva výrobců zvukově obrazových záznamů anebo práva na odměnu z těchto práv nebo na náhradu odměny za tato práva:
a) právo na rozmnožování zvukově obrazového záznamu,
b) právo na pronájem a půjčování zvukově obrazového záznamu,
c) právo na provozování zvukově obrazového záznamu a přenos takového provozování,
d) právo na zpřístupňování zvukově obrazového záznamu veřejnos�způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup v místě a čase

dle vlastní volby,
e) právo na vysílání zvukově obrazového záznamu zahrnující i přímé dodání signálu,
f) právo na přenos vysílání zvukově obrazového záznamu,
g) právo na provozování vysílání zvukově obrazového záznamu,
h) právo na uži� osiřelého zvukově obrazového záznamu a zvukově obrazového záznamu nedostupného na trhu, ať již jakýmkoli

způsobem (v rozsahu stanoveném zákonem).

IV. Nositelé práv mohou omezit anebo podrobněji specifikovat rozsah spravovaných práv ve smlouvě o správě práv. Vyjma případů
osiřelých předmětů ochrany spravuje spolek toliko práva k zveřejněným předmětům ochrany nebo předmětům ochrany ke
zveřejnění nabídnutým; ohlášení předmětu ochrany do rejstříku předmětů ochrany se považuje za nabídnu� ke zveřejnění, neurčí-li
nositel práv jinak.

2. Vedlejšími činnostmi INTERGRAM jsou na základě příslušných živnostenských oprávnění
a) zprostředkování obchodu a služeb
b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
c) výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona
d) inves�ční činnost s volnými finančními prostředky

3. Zisk z vedlejší činnos�lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

4. INTERGRAM realizuje svůj účel a své poslání �m, že zejména
a) uzavírá individuální smlouvy o zastupování s výkonnými umělci a výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů,
b) uzavírá smlouvy s profesními a jinými organizacemi výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

působícími v České republice,
c) uzavírá smlouvy se zahraničními partnery o mezinárodní ochraně a správě práv výkonných umělců a výrobců zvukových a

zvukově obrazových záznamů,
d) spolupracuje s ostatními kolek�vními správci působícími na území České republiky,
e) předkládá Ministerstvu kultury a dalším orgánům a ins�tucím návrhy na řešení a opatření v oblas� ochrany a správy práv

výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů vyplývající z autorského zákona a mezinárodních úmluv
v oblas�autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, které Česká republika ra�fikovala nebo k nim přistoupila,

f) úzce spolupracuje s profesními a jinými organizacemi výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, a
to zejména v oblas� poskytování kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb za účelem posílení obecného povědomí o
majetkových právech souvisejících s právem autorským, jejich ochrany, a za účelem uplatňování principu solidarity mezi nositeli
práv ve vztahu k těm nositelům práv, kteří se ocitli nezaviněně v hmotné nouzi či nemohou ze zdravotních důvodů svou profesi
dočasně či nadále vykonávat,

g) věnuje soustavnou péči a pozornost rozvoji interpretačního umění v České republice a podporuje oblast umění,
h) v zájmu rozvoje kultury v České republice spolupracuje s vědeckými a odbornými ústavy, s vysokými školami a dalšími kulturními

ins�tucemi a pracovníky v oblas�kultury,
i) zřizuje nadace,
j) zřizuje nebo se majetkově účastní na právnických osobách, na nichž má rozhodující majetkovou účast nebo ji přímo nebo

nepřímo v celém rozsahu nebo zčás�ovládá ve smyslu § 97, odst. 5 autorského zákona.

Článek 3
Členství

1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště, pokud je výkonným umělcem ve smyslu autorského
zákona a nahrává zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát
za předpokladu, že příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolek�vní správě již nesvěřil ke správě jinému kolek�vnímu správci
ve stejném časovém i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.



2. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště nebo sídlo, pokud je výrobcem zvukových

záznamů ve smyslu autorského zákona, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát za předpokladu, že

příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolek�vní správě již nesvěřil ke správě jinému kolek�vnímu správci ve stejném časovém

i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.

3. Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště nebo sídlo, pokud je výrobcem zvukově

obrazových záznamů ve smyslu autorského zákona, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát za

předpokladu, že příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolek�vní správě již nesvěřil ke správě jinému kolek�vnímu správci ve

stejném časovém i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.

4. Zastupovanými se stávají dědicové práv po osobách uvedených v odstavcích 1. – 3. tohoto článku.

5. Vztah zastupovaného INTERGRAM vzniká:
a) podpisem smlouvy o zastupování jím vlastněných nebo vykonávaných majetkových práv výkonného umělce, výrobce zvukového

záznamu nebo výrobce zvukově obrazového záznamu.
b) přihlášením se k evidenci (podpisem evidenčního formuláře) jím vlastněných nebo vykonávaných majetkových práv výkonného

umělce, výrobce zvukového záznamu nebo výrobce zvukově obrazového záznamu.
c) na základě autorského zákona (povinná kolek�vní správa, rozšířená licence).

6. Členové mají v závislos�na splnění dále stanovených podmínek hlas poradní nebo právo hlasovací.

7. Členem INTERGRAM s hlasem poradním se může stát každá v odstavcích 1–3 uvedená fyzická nebo právnická osoba, pokud splní tyto

podmínky:
a) uzavře smlouvu o zastupování jím vlastněných nebo vykonávaných práv výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu nebo

výrobce zvukově obrazového záznamu, a to v rozsahu podle svého určení, nebrání-li tomu právní předpis,
b) smlouvu uvedenou ad a) uzavřela před 3 kalendářními roky,
c) podá si přihlášku ke členství,
d) vznik členství schválí Valné shromáždění.

8. Členem s právem hlasovacím se automa�cky bez dalšího schválení orgány INTERGRAM stane člen s hlasem poradním, pokud tři po sobě

jdoucí vyúčtovací období, minimálně však tři po sobě jdoucí roky počínajíc prvním takovým zúčtovatelným obdobím (zúčtovací období se

počítají od okamžiku, kdy se dotčená osoba stává zastupovaným podle odstavce 5) má příjem plynoucí z výkonu svých majetkových práv,

které pro něj vybral INTERGRAM ve výši:
a) výkonní umělci – 5 000,- Kč ročně;
b) výrobci zvukových záznamů – 100 000,- Kč ročně;
c) výrobci zvukově obrazových záznamů – 100 000,- Kč ročně;

Výše příjmů se posuzuje zvlášť pro každou kategorii členů.

9. Členství v INTERGRAM se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu. V případě zániku člena právnické osoby členství nezaniká

ani se nemění jeho typ a členství přechází na právního nástupce; v případě fúze dvou členů s rozdílným typem členství se právní nástupce

stává členem s vyšší formou členství; v případě rozdělení člena přechází členství i jeho typ na osobu, na kterou přešla příslušná práva,

pokud splňuje kritéria pro vznik členství ve vztahu k převzatému rozsahu práv. Zjištění, zda splňuje tato kritéria, se provádí na základě

písemné žádos� dotčeného právního nástupce. Rozhodující jsou příjmy nejbližšího ukončeného vyúčtovacího období předcházejícího

rozdělení původního člena INTERGRAM.

10. Člen s právem hlasovacím ztrácí tento statut a stává se členem s hlasem poradním v případě, že po dobu 5 po sobě jdoucích let nezíská ani v

jednom z dotčených vyúčtovacích období příjem nezbytný pro člena s hlasovacím právem uvedený v odst. 8. Tato změna je účinná

automa�cky bez dalšího schválení orgány INTERGRAM prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, kdy byla splněna podmínka

dle předchozí věty.

11. Každý člen INTERGRAM má právo:
a) účastnit se Valného shromáždění,
b) být volen do orgánů INTERGRAM,
c) být informován o činnos�a hospodaření INTERGRAM, a to i elektronickými prostředky,
d) vznášet připomínky, podněty a s�žnos� k činnos� INTERGRAM, které jsou příslušné orgány společnos� povinny projednat a

výsledky podavateli sdělit písemně, a to i elektronickými prostředky,
e) požadovat právní pomoc a konzultace z oblas� autorskoprávní ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově

obrazových záznamů v rozsahu působnos�společnos�,
a povinnost:

f) ak�vně uskutečňovat cíle a poslání INTERGRAM a neuzavírat žádné právní závazky, které by byly v rozporu s činnos� INTERGRAM.

12. Člen s právem hlasovacím má vedle práv podle předchozího odstavce dále právo:
a) volit jednotlivé členy do orgánů INTERGRAM,
b) hlasovat na Valném shromáždění o všech předložených otázkách.



13. Členství zaniká:
a) vystoupením člena, které člen oznámí písemnou formou nejméně 6 měsíců předem; členství zaniká ke konci kalendářního

polole�, ve kterém člen své vystoupení řádně a včas oznámil INTERGRAM,
b) vyloučením člena INTERGRAM. Návrh na vyloučení člena podává písemně Výkonná rada a tento pak schvaluje Valné

shromáždění. Vyloučení člena je možné pouze v případě, že člen závažně porušil povinnost vyplývající ze členství, ať už
stanovenou těmito Stanovami, Jednacím a volebním řádem Valného shromáždění či dalším předpisem schváleným Valným
shromážděním nebo individuální smlouvou, a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě INTERGRAM. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnos�odčinit nebo způsobilo-li INTERGRAM zvlášť závažnou újmu.

c) úmr�m nebo zánikem člena,
d) dohodou mezi INTERGRAM a členem,
e) zánikem vlastnictví nebo právem nakládání s právy, které INTERGRAM pro člena spravuje,
f) výpovědí smlouvy o zastupování bez výpovědní doby ze strany INTERGRAM v případě, kdy by další pokračování takové smlouvy

představovalo porušování právních předpisů nebo mezinárodních závazků INTERGRAM.

14. INTERGRAM vede seznam svých členů. Tento seznam je neveřejný.

15. Ustanovení Článku 3, odstavce 11., písm. c) a d) a Článku 3, odstavce 13., písm. c) a d) se přiměřeně vztahují i na zastupované.

Článek 4
Orgány INTERGRAM

1. Orgány INTERGRAM tvoří:
a. Valné shromáždění
b. Výkonná rada
c. Kontrolní komise
d. Ředitel

2. Výkonná rada a Kontrolní komise jsou orgány kolek�vní, Ředitel je orgán individuální.

3. Kontrolní komise a Ředitel jsou vedením INTERGRAM

4. Práva a povinnos�jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále v těchto Stanovách.

5. Valné shromáždění je tvořeno shromážděním všech členů INTERGRAM.

6. Funkční období členů kolek�vních volených orgánů je dvouleté. Opakované zvolení na další funkční období je možné.

7. Členové kolek�vních volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího
zasedání Valného shromáždění.

8. Pokud počet členů některého z volených kolek�vních orgánů klesne pod polovinu, je Ředitel povinen svolat mimořádné Valné
shromáždění s jediným bodem programu, jímž je volba členů takového orgánu. Ředitel musí toto mimořádné Valné shromáždění svolat
nejdéle do jednoho měsíce s �m, že se musí konat do jednoho měsíce od jeho svolání.

9. Členství ve volených orgánech zaniká uplynu�m funkčního období, rezignací člena voleného orgánu, smr� nebo zánikem člena voleného
orgánu, dnem, kdy člen voleného orgánu přestane splňovat podmínky pro zvolení nebo odvoláním člena voleného orgánu. Člena voleného
orgánu může odvolat orgán, který ho do jeho funkce zvolil.

10. Členství v jednom z volených orgánů vylučuje členství v jiném voleném orgánu. Zaměstnanecký poměr vůči INTERGRAM vylučuje členství
ve volených kolek�vních orgánech.

11. Činnost ve volených orgánech za zvolenou právnickou osobu – člena INTERGRAM – vykonává jí zmocněná fyzická osoba.

12. Členové Kontrolní komise (jakožto fyzické osoby) a Ředitel jsou povinni předložit Valnému shromáždění jedenkrát ročně za předchozí
kalendářní rok prohlášení o střetu zájmů, které obsahuje:

a. informace o všech jejich zájmech v rámci INTERGRAM,
b. informace o výši všech odměn a o jakýchkoli jiných výhodách přijatých v předchozím účetním období od INTERGRAM,
c. informace o výši všech příjmů z výkonu práv, které obdrželi jako nositelé práv od INTERGRAM v předchozím účetním období,
d. prohlášení o nastalém nebo možném střetu mezi jejich zájmy a zájmy INTERGRAM nebo mezi závazky vůči INTERGRAM a

povinnos� vůči jiné fyzické nebo právnické osobě. Pokud střetům zamezit nelze, je INTERGRAM povinen nastalé i možné střety
zájmů iden�fikovat, řešit, sledovat a zveřejňovat s cílem zabránit tomu, aby nepříznivě ovlivnily kolek�vní zájmy nositelů práv,
pro které vykonává kolek�vní správu.

13. Členové Výkonné rady (jakožto fyzické osoby) jsou povinni předložit Valnému shromáždění prohlášení o nastalém nebo možném střetu
mezi jejich zájmy a zájmy INTERGRAM nebo mezi závazky vůči INTERGRAM a povinnos� vůči jiné fyzické nebo právnické osobě. Pokud
střetům zamezit nelze, je INTERGRAM povinen nastalé i možné střety zájmů iden�fikovat, řešit, sledovat a zveřejňovat s cílem zabránit
tomu, aby nepříznivě ovlivnily kolek�vní zájmy nositelů práv, pro které vykonává kolek�vní správu.



14. Návrhy na kandidáty do volených orgánů mohou překládat všichni členové INTERGRAM, a to vždy spolu se souhlasem navrhovaného s jeho
kandidaturou. Návrhy je třeba doručit INTERGRAM nejpozději 60 dní před konáním Valného shromáždění. K návrhům doručeným po
tomto termínu se nepřihlíží.

15. Při navrhování kandidátů z řad výkonných umělců do volených orgánů se oprávnění navrhovatelé řídí zásadou rovnoměrného zastoupení
všech profesí výkonných umělců ve volených orgánech INTERGRAM.

Článek 5
Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem INTERGRAM je Valné shromáždění.

2. Valné shromáždění se koná nejméně jednou ročně, a to zpravidla po uzavření hospodářských výsledků za předchozí kalendářní rok a jejich
ověření auditem.

3. Valné shromáždění svolává Výkonná rada, je povinna tak učinit nejméně jedenkrát ročně.

4. Výkonná rada je dále povinna svolat Valné shromáždění na základě písemné žádos� nejméně 150 členů z řad výkonných umělců, nebo
jedné tře�ny členů z řad výrobců zvukových záznamů, nebo jedné tře�ny členů z řad výrobců zvukově obrazových záznamů, nebo Kontrolní
komise. Výkonná rada může svolat Valné shromáždění i z vlastní inicia�vy, pokud jeho svolání požaduje alespoň 1/3 členů Výkonné rady
jako celku nebo ½ jejích členů z řad výkonných umělců nebo ½ jejích členů z řad výrobců (tj. výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově
obrazových záznamů společně). Nesvolá-li Výkonná rada takové Valné shromáždění ve lhůtě uvedené dále v odst. 6., může ten, kdo žádost
podal, svolat Valné shromáždění na náklady INTERGRAM sám.

5. Ten, kdo navrhuje svolání Valného shromáždění, musí Výkonné radě dodat spolu se žádos� o jeho svolání také veškeré návrhy, které mají
být Valným shromážděním projednány, ve znění, v jakém mají být Valnému shromáždění předloženy, a to písemně.

6. Výkonná rada musí Valné shromáždění svolat nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné žádos�o jeho svolání za předpokladu, že žádost
odpovídá podmínkám určeným těmito Stanovami, včetně předložení návrhů, které mají být projednány. Valné shromáždění se musí konat
nejdéle do 3 měsíců od jeho svolání při respektování všech lhůt určených těmito Stanovami.

7. Termín, místo a čas konání Valného shromáždění musí být členům oznámen Výkonnou radou či jiným svolavatelem alespoň 3 měsíce před
jeho konáním.

8. Valné shromáždění se svolává
a. uveřejněním na webových stránkách INTERGRAM,
b. individuálními pozvánkami zaslanými elektronicky členům za předpokladu, že sdělili INTERGRAM své elektronické spojení (e-mail),
c. hromadnou pozvánkou výkonným umělcům s hlasem poradním prostřednictvím příslušných organizací sdružující významný

počet nositelů práv uvedených v čl. 1 odst. 5,
d. jiným vhodným způsobem určeným Výkonnou radou.

9. Pozvánka na Valné shromáždění obsahuje datum, místo a čas konání Valného shromáždění a body jeho programu.

10. Valného shromáždění se mohou účastnit všichni členové. Valného shromáždění se mohou rovněž zúčastnit osoby pozvané Výkonnou
radou nebo Kontrolní komisí nebo osoby, o nichž to stanoví právní předpis. Hlasovat na Valném shromáždění mohou pouze členové s
právem hlasovacím. Každý člen má 1 hlas pro hlasování o otázkách v každé kategorii spravovaných práv, v nichž splňuje kritéria člena s
právem hlasovacím dle článku 3, odst. 8. Podle naplnění těchto kritérií má odpovídající počet hlasů při hlasování o společných otázkách,
týkajících se více než jedné kategorie spravovaných práv.

11. Valné shromáždění je usnášeníschopné za účas� nadpoloviční většiny členů INTERGRAM. Hlasující členové, kteří se účastní Valného
shromáždění podle odstavce 15., se pro zjištění usnášeníschopnos� rovněž započítávají. Ke členům s hlasem poradním se pro kontrolu
usnášeníschopnos�dle předchozích vět nepřihlíží.

12. Pokud není Valné shromáždění usnášeníschopné, může Výkonná rada nebo ten, kdo Valné shromáždění svolal, na místě svolat náhradní
Valné shromáždění, které se může konat nejdříve 30 minut po okamžiku, na který bylo původní Valné shromáždění svoláno. Náhradní
Valné shromáždění musí být svoláno nejdéle do patnác� dnů a musí se konat nejpozději do šes� týdnů ode dne, na který bylo svoláno
původní Valné shromáždění. Na možnost konání náhradního Valného shromáždění však musí být členové upozorněni v pozvánce. Pro
náhradní Valné shromáždění pla� přiměřeně vše, co je těmito Stanovami upraveno pro Valné shromáždění s �m, že na náhradním Valném
shromáždění je možno jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

13. Člen INTERGRAM má právo písemně zmocnit jinou osobu, aby se jeho jménem osobně účastnila Valného shromáždění v místě jeho konání
v rozsahu jeho členských práv. Každé zmocnění musí být notářsky nebo jinak úředně ověřeno a pla� pro jedno konkrétní Valné
shromáždění nebo náhradní Valné shromáždění, které se koná v přímém důsledku nekonání řádného Valného shromáždění z důvodu
nenaplnění podmínky usnášeníschopnos�. Možnost zmocnění jiné osoby se netýká účas� na Valném shromáždění prostřednictvím
elektronických prostředků podle odstavce 15.

14. Jedna osoba může přijmout zmocnění podle odstavce 13. maximálně 1 člena.



15. Nepřítomný člen se dále může účastnit jednání Valného shromáždění prostřednictvím elektronických prostředků za účelem výkonu svých
práv souvisejících s jeho členstvím v INTERGRAM a za předpokladu, že si za �m účelem vyžádá v INTERGRAM zvláštní ověření svého
přístupu umožňující autorizovaný přístup člena a výkon jeho hlasovacího práva. Podrobnos� stanoví Jednací a volební řád Valného
shromáždění.

16. Konkrétní dokumenty vztahující se ke stanoveným bodům programu Valného shromáždění a určené k projednání Valným shromážděním
musí být doručeny Výkonné radě písemně nejdéle 60 dní před konáním Valného shromáždění, k dokumentům došlým po tomto termínu se
nepřihlíží.

16a. INTERGRAM je povinen zveřejnit veškeré materiály určené k projednání na Valném shromáždění na webu zastupovaných ve lhůtě alespoň
21 dní před jeho konáním.

17. Program jednání Valného shromáždění sestavuje a schvaluje Výkonná rada na základě vlastních návrhů a požadavků a návrhů a požadavků
členů Kontrolní komise, Ředitele 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 tře�ny z řad výrobců zvukových záznamů, nebo jedné
tře�ny členů z řad výrobců zvukově obrazových záznamů nebo Kontrolní komise nebo pokud bod programu navrhne alespoň 1/3 členů
Výkonné rady jako celku nebo ½ jejích členů z řad výkonných umělců nebo ½ jejích členů z řad výrobců (tj. výrobců zvukových záznamů a
výrobců zvukově obrazových záznamů společně), bude na program Valného shromáždění zařazen automa�cky.

18. K bodům, které nejsou na programu uvedeny, není možno přijímat rozhodnu�; k projednávaným otázkám není možné přijímat
pozměňovací návrhy.

19. 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. Za přítomného se počítá také člen s právem hlasovacím, který se jednání Valného shromáždění
účastní dálkovým způsobem upraveným v odst. 15. Hlasování probíhá v obou skupinách (výkonní umělci jako jedna skupina a výrobci
zvukových záznamů a výrobci zvukově obrazových záznamů jako druhá skupina) odděleně.

20. K přije� nebo změně Stanov, Vyúčtovacího řádu a vyloučení člena INTERGRAM je zapotřebí hlasů dvou tře�n přítomných členů s právem
hlasovacím z řad výkonných umělců jako jedné skupiny a dvou tře�n hlasů přítomných členů s právem hlasovacím z řad výrobců zvukových
záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů jako druhé skupiny.

21. 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.

22. 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 tato skupina výrobců.

23. K rozhodnu� o zrušení nebo přeměně INTERGRAM je zapotřebí hlasů tří čtvr�n přítomných z řad výkonných umělců jako jedné skupiny a
hlasů tří čtvr�n přítomných výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů jako druhé skupiny.

24. Valné shromáždění zejména
a) volí a odvolává členy Výkonné rady a Kontrolní komise, sleduje plnění jejich povinnos� při výkonu funkce a schvaluje jejich

odměnu a případné jiné výhody. Při volbě členů Výkonné rady a členů Kontrolní komise dbá na to, aby ve volených orgánech byly
rovnoměrně zastoupeny profese výkonných umělců. U výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů se
při volbě přihlíží k druhu práva, jehož jsou členové volených orgánů nositeli nebo takové nositele zastupují. Poměr zastoupení
výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů ve Výkonné radě a Kontrolní komisi včetně způsobu volby
je upraven v článku 6. a článku 7. Stanov,

b) rozhoduje o pravidlech rozdělení
i. příjmů vybraných INTERGRAM pro zastupované a členy, ať už na základě výlučného práva nebo práva na odměnu podle
autorského zákona, včetně příjmů z vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody (dále jen „příjmy z výkonu práv“), a
ii. příjmů z investování příjmů z výkonu práv,

c) rozhoduje o pravidlech pro nakládání s příjmy uvedenými v § 99c odst. 3 autorského zákona,
d) rozhoduje o inves�ční strategii, pokud jde o příjmy z výkonu práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu práv,
e) rozhoduje o strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv,
f) rozhoduje o použi� příjmů uvedených v § 99c odst. 7 autorského zákona,
g) rozhoduje o postupech pro rozvrh inves�čních rizik,
h) rozhoduje o schvalování každého naby�, prodeje nebo zastavení nemovitého majetku,
ch) schvaluje rozpočet INTERGRAM,
i) rozhoduje o schvalování přeměn INTERGRAM, zakládání pobočných spolků a jiných subjektů a nabývání podílů nebo práv v

jiných subjektech,
j) rozhoduje o schvalování návrhů na přije� nebo poskytnu� úvěru nebo zápůjčky anebo na poskytnu� záruky za úvěr nebo zápůjčku,
k) jmenuje a odvolává auditora,
l) schvaluje výroční zprávu včetně výsledku hospodaření, který je její součás� a rozhoduje o otázkách s �mto

výsledkem spojených
m) hodno� činnost dalších orgánů INTERGRAM, jakož i jejich členů,
n) rozhoduje o zrušení INTERGRAM s likvidací,



o) schvaluje člena kooptovaného dle čl. 4 odstavce 7. V případě neschválení kooptovaného člena je povinno Valné shromáždění
zvolit člena nového,

p) schvaluje vyloučení členů,
q) rozhoduje o hlavních zásadách pro uzavírání hromadných smluv INTERGRAM s uživateli zvukových nebo zvukově obrazových

záznamů nebo jejich rozmnoženin, popřípadě o vypovídání takovýchto smluv již uzavřených,
r) schvaluje Vyúčtovací řád a jeho změny a Jednací a volební řád Valného shromáždění,
ř) schvaluje další vnitřní normy, které si vyhradí,
s) projednává plnění vytýčených úkolů za minulé období,
t) projednává a schvaluje zprávy o činnos�Výkonné rady a Kontrolní komise,
u) stanoví úkoly INTERGRAM pro příš� období,
v) rozhoduje o přije� a změně Stanov,
x) rozhoduje o vedlejší činnos�a jejím výkonu,
y) schvaluje zásady tvorby a využi� fondů,
z) schvaluje vznik členství

25. Svoji vůli Valné shromáždění vyjadřuje formou rozhodnu�, které je uvedeno v zápise z jeho jednání.

Článek 6
Výkonná rada

1. Je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění.

2. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění v odděleném hlasování dle skupin podle čl. 5 odst. 21 a odst. 22.

3. Výkonná rada má třináct členů. Je složena ze 6 členů Výkonné rady zastupujících výkonné umělce a 7 členů Výkonné rady zastupujících
skupinu výrobců.

4. Za výkonné umělce je voleno 6 členů Výkonné rady tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Jsou voleni
skupinou výkonných umělců.

5. Za Výrobce je voleno 7 členů Výkonné rady v následujícím poměru:
a) 6 zástupců výrobců zvukových záznamů, kteří jsou voleni výrobci zvukových záznamů
b) 1 zástupce výrobců zvukově obrazových záznamů, který je volen výrobci zvukově obrazových záznamů

6. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonných umělců a výrobců. Místopředseda
jedná ve věcech vyhrazených předsedovi v době jeho nepřítomnos�.

7. Členové Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře. V případě člena – právnické osoby pla�
ustanovení čl. 4 odstavce 13.

8. Výkonná rada
a) navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny,
b) podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnos�,
c) navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM,
d) navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM,
e) odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnu�,
f) rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnu� podléhá dodatečnému

schválení Valným shromážděním,

9. Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání alespoň polovina jejích členů z řad výkonných umělců a alespoň nadpoloviční
většina jejích členů z řad výrobců.

10. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů z řad výkonných umělců jako jedné skupiny a nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů 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. V případě rovnos� hlasů je o otázce jednáno nově. Pokud ani nové hlasování nerozhodne o otázce z důvodu
rovnos�hlasů, nemůže k ní být přijato usnesení.

10a. Výkonná rada může rozhodovat též mimo jednání výkonné rady (per rollam), přičemž hlasování probíhá elektronickými prostředky
komunikace na dálku, obvykle e-mailem. Hlasování probíhá tak, že Ředitel vyzve členy výkonné rady k rozhodnu� o určité otázce per
rollam, přičemž určí k vyjádření lhůtu ne kratší 7 dnů. Výkonná rada rozhoduje per rollam prostou většinou hlasů; k usnesení se však musí
vyjádřit alespoň polovina jejích členů z řad výkonných umělců a alespoň nadpoloviční většina jejích členů z řad výrobců. Tímto způsobem
nelze rozhodovat o otázkách dle čl. 6, odst. 8 písm. c) až d). Návrh na rozhodnu� per rollam musí obsahovat alespoň návrh rozhodnu� a, je-li
to účelné, i podklady potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Člen výkonné rady své stanovisko vyjadřuje slovy
„PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“ pod textem rozhodnu�, případně pod jednotlivými body rozhodnu�. Ředitel uvědomí členy o výsledku
hlasování bez zbytečného odkladu a zajis� uchování dokumentů souvisejících s rozhodnu�m per rollam.



11. Pokud se otázka, o níž probíhá hlasování, dotýká zájmů pouze jedné skupiny členů, tj. bud' výkonných umělců nebo výrobců, rozhoduje o ní
nadpoloviční většina přítomných členů Výkonné rady z této skupiny.

12. Na začátku jednání předseda Výkonné rady, v jeho nepřítomnos�místopředseda, určí zapisovatele, který vyhotoví zápis z jednání Výkonné
rady a do 10 dnů od jeho skončení jej písemně nebo elektronicky zašle všem členům Výkonné rady a Řediteli.

13. Členové Výkonné rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislos�s výkonem své funkce dozvědí.

14. Výkonná rada se schází nejméně 6x ročně.

15. Každý člen Výkonné rady je oprávněn svolat jeho jednání, a to způsobem obdobným svolání Valného shromáždění.

16. Členům Výkonné rady náleží za výkon jejich funkce odměna ve výši a v termínech výplaty stanovených Valným shromážděním.

17. Předseda podepisuje spolu s Ředitelem INTERGRAM všechny písemnos�, jejichž podpis si Výkonná rada vyhradí svým usnesením.

Článek 7

Kontrolní komise

1. Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním.

2. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově
obrazových záznamů.

3. Členy Kontrolní komise volí Valné shromáždění v odděleném hlasování dle skupin podle čl. 5 odst. 21.

4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

5. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně.

6. Kontrolní komise je usnášeníschopná v případě přítomnos�nadpoloviční většiny všech svých členů.

7. Kontrolní komise jedná a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

7a Kontrolní komise může rozhodovat též mimo jednání kontrolní komise (per rollam), přičemž hlasování probíhá elektronickými prostředky.
komunikace na dálku, obvykle e-mailem. Hlasování probíhá tak, že ředitel vyzve členy kontrolní komise k rozhodnu� o určité otázce per
rollam, přičemž určí k vyjádření lhůtu ne kratší 7 dnů. K přije� rozhodnu� per rollam je třeba tří hlasů ze čtyř členů komise. Vyjádřit se však
musí všichni čtyři členové. Tímto způsobem nelze rozhodovat o otázkách dle čl. 7, odst. 8 písm. b). Návrh na rozhodnu� per rollam musí
obsahovat alespoň návrh rozhodnu� a je-li to účelné i podklady potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Člen
kontrolní komise své stanovisko vyjadřuje slovy „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“ pod textem rozhodnu�, případně pod jednotlivými body
rozhodnu�. Ředitel uvědomí členy o výsledku hlasování bez zbytečného odkladu, a zajis� uchování dokumentů souvisejících
s rozhodnu�m per rollam.

8. Kontrolní komise

a) dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinnos� členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnu�
Valného shromáždění,

b) na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele,

c) kontroluje hospodaření a dodržování Stanov,

d) kontroluje plnění rozhodnu� orgánů INTERGRAM,

e) navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků.

9. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

10. V rozsahu působnos� Kontrolní komise mohou její členové nahlížet do dokladů a požadovat od členů jiných orgánů či od zaměstnanců
INTERGRAM vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

11. Kontrolní komise podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnos�.

12. Na začátku jednání předseda Kontrolní komise určí zapisovatele, který vyhotoví zápis z jednání Kontrolní komise a do 30 dnů od jeho
skončení jej písemně nebo elektronicky zašle všem členům Kontrolní komise.

13. Členové Kontrolní komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislos�s výkonem své funkce dozvědí.

14. Každý člen Kontrolní komise je oprávněn svolat její jednání, a to způsobem obdobným svolání Valného shromáždění.

15. Členům Kontrolní komise náleží za výkon jejich funkce odměna ve výši a v termínech výplaty stanovených Valným shromážděním.



Článek 8
Ředitel

1. Ředitel je statutárním zástupcem INTERGRAM, který zajišťuje výkon rozhodnu� Valného shromáždění, Výkonné rady a Kontrolní komise.

2. Ředitel je na základě návrhu Výkonné rady jmenován a odvoláván Kontrolní komisí.

3. Ředitel zejména
a) zastupuje INTERGRAM navenek,
b) zabezpečuje veškerou činnost INTERGRAM v souladu se Stanovami, rozhodnu�mi Valného shromáždění a rozhodnu�mi Výkonné rady,
c) řídí hospodářskou a administra�vní činnost INTERGRAM,
d) přijímá a propouš� zaměstnance INTERGRAM a stanoví jejich mzdy a odměny,
e) sjednává a podepisuje smlouvy s uživateli a zahraniční smlouvy s partnerskými kolek�vními správci,
f) podepisuje smlouvy o zastupování práv chráněných autorským zákonem,
g) má podpisové právo k bankovním účtům INTERGRAM,
h) jedenkrát ročně pro zasedání Valného shromáždění zpracovává zprávu o hospodaření a činnos�INTERGRAM,
ch) zúčastňuje se zasedání Valného shromáždění a jednání Výkonné rady a Kontrolní komise,
i) po schválení Valným shromážděním vydává základní normy INTERGRAM, kterými jsou zejména Stanovy a Vyúčtovací řád; tyto

základní normy spolupodepisuje i předseda Výkonné rady,
j) po projednání ve Výkonné radě a schválení Výkonnou radou vydává sazebníky odměn, které spolupodepisuje i předseda Výkonné rady,
k) podepisuje další dokumenty vyjadřující vůli a rozhodnu� Valného shromáždění, Výkonné rady a Kontrolní komise za účelem

zajištění kon�nuální činnos� INTERGRAM. V případech, které si Výkonná rada svým usnesením vyhradí, je nutný spolupodpis
předsedy Výkonné rady

l) má pravomoc podepisovat dokumenty; v případech, kdy je oprávněn je podepisovat sám, je může delegovat na zaměstnance
INTERGRAM na základě podpisového řádu,

m) vydává další vnitřní dokumenty INTERGRAM ve formě příkazů Ředitele,
n) vydává další dokumenty upravujícími problema�ku jejichž úprava je vyžadována právními předpisy a které nejsou vyhrazeny

jiným orgánům INTERGRAM.

Článek 9
Hospodaření

1. INTERGRAM zastupuje nositele práv svým jménem a na jejich účet. Kolek�vní správu práv vykonává nevýdělečně.

2. K pokry� účelně vynaložených nákladů využívá zejména tyto zdroje finančních prostředků:
a. režijní srážku z příjmů vybíraných INTERGRAM v rámci kolek�vní správy; výši režijní srážky určuje, není-li stanovena právním

předpisem, Valné shromáždění,
b. výnosy ze správy finančních prostředků, které INTERGRAM vybral v souladu se svým posláním a které spravuje s péčí řádného

hospodáře v souladu s právními předpisy upravujícími kolek�vní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově
obrazových záznamů a Vyúčtovacím řádem.

3. Zdroje získané podle předchozího odstavce používá INTERGRAM na pokry� nákladů činnos� vyplývajících z jeho poslání podle
schváleného rozpočtu.

4. INTERGRAM může vytvářet fondy, které slouží účelům, jež jsou v souladu se základním posláním INTERGRAM. Zásady tvorby a využi�
fondů podléhají schválení Valného shromáždění.

5. Vyúčtování odměn výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů provádí INTERGRAM ve smyslu schválených
vyúčtovacích zásad nejméně 1x ročně, a to nejpozději do 9 měsíců od konce účetního období, v němž tyto příjmy vybral, ledaže tomu brání
objek�vní důvody.

6. Orgány INTERGRAM odpovídají v rámci své pravomoci za správu majetku a hospodaření se svěřenými prostředky.

7. Členové INTERGRAM neodpovídají za dluhy INTERGRAM.

Článek 10
Vyřizování s�žnos�

1. Každý člen, případně zastupovaný, jakož i kolek�vní správce, může podat INTERGRAM písemnou s�žnost, a to zejména v souvislos� s
pověřením k výkonu kolek�vní správy, ukončením takového pověření, ukončením smlouvy o výkonu kolek�vní správy nebo s odně�m
správy jen některých práv, podmínkami členství, vybíráním odměn, srážkami a rozdělováním příjmů z výkonu práv.

2. INTERGRAM je povinen vyřídit řádně podanou s�žnost písemně (včetně elektronickými prostředky) bez zbytečného odkladu. V případě, že
s�žnost zamítne, musí uvést důvody, pro které s�žnos�nevyhověl. Podrobnos�stanoví Reklamační řád, který tvoří přílohu č. 1 Stanov.



Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi orgány, jejich pravomoc a působnost, jakož i práva a povinnos�členů INTERGRAM, vyplývající z jejich členství vzniklého podle
předchozích Stanov se řídí těmito Stanovami, ode dne účinnos�těchto Stanov.

2. Členství v INTERGRAM a členství v jednotlivých orgánech INTERGRAM, která vznikla ještě před naby�m platnos�a účinnos�těchto Stanov
trvá a dále se řídí ustanoveními těchto Stanov.

3. Členy INTERGRAM zůstávají profesní či odborové organizace výkonných umělců, které jsou zakladateli INTERGRAM. Úroveň členství v
tomto odstavci uvedených členů se řídí těmito Stanovami s výjimkou případů uvedených dále v odst. 4.

4. Člen s hlasem poradním získaným před přije�m těchto Stanov se stane členem s právem hlasovacím podle těchto Stanov, pokud jeho
příjem vybraný INTERGRAM za rok 2015 nebo 2016 přesáhne hranici 5 000,- Kč pro výkonného umělce nebo 100 000,- Kč pro výrobce
zvukového záznamu a 50 000,- Kč pro výrobce zvukově obrazového záznamu. Pokud ani v jednom z těchto let nedosáhne výše uvedeného
příjmu, úroveň jeho členství se řídí Článkem 3, odst. 8. těchto Stanov.

V Praze dne 16. 6. 2021

Tomáš Turek JUDr. Ludvík Bohman
předseda Výkonné rady INTERGRAM ředitel INTERGRAM
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