Nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů, z. s.

Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení
výrobce zvukových záznamů
Jaké příjmy mohou být uvedeny do čestného prohlášení za rok 2021, resp. jeho příloh?
Formulář A:
Formulář se vztahuje na příjmy spojené s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za
účelem samostatného prodeje nebo s přímým maloobchodním prodejem koncovým spotřebitelům
na území České republiky a na příjmy spojené s digitálním prodejem zvukových záznamů, tj.
digitální stažení/download.
Příjmy se uvádějí bez DPH a v měně, ve které jste příjmy obdrželi. U příjmů obdržených
v zahraniční měně provede přepočet do Kč INTERGRAM podle průměrného měnového kurzu dle
ČNB za rok 2021.
Do čestného prohlášení lze uvést:
•
pouze příjmy za prodej nosičů zvukových záznamů a za digitální prodej zvukových
záznamů, nikoliv zvukově obrazových záznamů. Zvukový záznam je dle § 75 autorského
zákona výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných
zvuků, nebo jejich vyjádření. Tzn. do čestného prohlášení lze uvést např. i mluvené slovo
(audioknihy). V případě kombinace prodeje nosičů zvukových záznamů a zvukově
obrazových záznamů (CD+DVD) lze do čestného prohlášení uvést pouze ten příjem, který
se vztahuje k prodeji nosičů zvukových záznamů.
•
příjmy za prodej tzv. premiums. Avšak pouze v případě, že tyto nosiče,
původně přiložené k tiskovinám, byly prodány samostatně (nikoliv dohromady
s tiskovinou).
•
příjmy za prodej nosičů zvukových záznamů a za digitální prodej zvukových
záznamů pouze na území České republiky. Čestné prohlášení se tedy nevztahuje na
prodeje mimo území České republiky.
Stahováním (downloadem) záznamu se rozumí úplatné zhotovení trvalé nebo dočasné
rozmnoženiny záznamu v elektronické podobě.
Ve formuláři čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2021 se uvádějí údaje ve
členění podle jednotlivých titulů/nosičů/digitálních záznamů.
Do čestného prohlášení „Formulář A“ do sloupce Ochrana omezující možnost rozmnožování
uveďte, zda titul byl (uveďte „ANO“) či nebyl (uveďte „NE“) opatřen ochranou omezující možnost
rozmnožování. Ochrana omezující možnost rozmnožování je softwarové nebo hardwarové
opatření, které znesnadňuje vytvořit kopii záznamu na fyzickém nosiči.
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Formulář B:
Do čestného prohlášení lze uvést příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů a
audiovizuálně užitých zvukových záznamů (např. YouTube) pouze na území České republiky,
které nejsou licencovány prostřednictvím INTERGRAM. Čestné prohlášení se tedy nevztahuje na
on demand streaming mimo území České republiky. Streamingem se rozumí jednorázové
přehrávání hudby z internetu na jeho vyžádání (on demand), kde nedochází ke stahování. V tomto
případě nedochází k vytvoření trvalé nebo dočasné rozmnoženiny záznamu v elektronické podobě.
Ve formuláři čestného prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2021 uvádějte údaje ve
členění podle jednotlivých titulů/digitálních záznamů a odděleně v příslušných sloupcích příjmy
z on demand streamingu zvukových záznamů a odděleně audiovizuálně užitých zvukových
záznamů.
Příjmy se uvádějí bez DPH a v měně, ve které jste příjmy obdrželi. U příjmů obdržených
v zahraniční měně provede přepočet do Kč INTERGRAM podle průměrného měnového kurzu dle
ČNB za rok 2021.

Jakou formou lze čestné prohlášení s přílohami doručit do INTERGRAM?
Sken podepsaného Čestného prohlášení spolu s vyplněnými excelovými přílohami je možné
zasílat e-mailem (vyrobci@intergram.cz), datovou schránkou (zwrm6gv) nebo přes „Web výrobců“
(https://vyrobci-intergram.cz/).
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