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

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ
k příjmům z prodeje nosičů zvukových záznamů, downloadingu a on demand streamingu
Obchodní jméno (v případě fyzických osob jméno a příjmení):
……………………………………………………..........................................................................................................................................................................
Sídlo (v případě fyzických osob adresa trvalého pobytu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..

IČ: .………………………………………………………………………………

DIČ: ……………………………………………………........................................................................

Číslo bankovního spojení: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Statutární zástupce právnické osoby: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že výše uvedený výrobce je oprávněn v souladu s § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů uplatňovat
nárok na odměnu vybranou INTERGRAM za rok 2021.
Za účelem stanovení podílu výrobce na příjmech z kolektivně spravovaných práv vybraných INTERGRAM za rok 2021 prohlašuji, že
výše příjmů
•
spojených s prodejem nosičů zvukových záznamů distribuovaných za účelem samostatného prodeje nebo spojených s
přímým maloobchodním prodejem koncovým uživatelům (specifikované v příloze A),
•
spojených s digitálním prodejem formou downloadingu (specifikované v příloze A) nebo
•
z on demand streamingu zvukových záznamů a audiovizuálně užitých zvukových záznamů (specifikované v příloze B)
na území České republiky, ke kterým uplatňuji práva jejich výrobce ve smyslu § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, činila:

Kategorie příjmů
-

Příjmy za domácí repertoár v Kč*

Příjmy za zahraniční repertoár v Kč*

z prodeje fyzických nosičů a z downloadingu
(dle přílohy A)
ze streamingu zvukových záznamů
(dle přílohy B)
ze
streamingu
audiovizuálně
užitých
zvukových záznamů (dle přílohy B)

CELKEM**
*Pokud máte příjmy v jiných měnách než v Kč, uvádějte jednotlivé příjmy v každé měně zvlášť (do jedné buňky)
** Pokud máte příjmy v jiných měnách než v Kč, celkový součet neuvádějte

Souhlasím s tím, že správnost veškerých údajů v tomto prohlášení a v jeho přílohách může být překontrolována v prvotních
dokladech pracovníkem INTERGRAM; v takovém případě se zavazuji tyto doklady poskytnout. Veškeré údaje uvedené v tomto
prohlášení jsou důvěrné a slouží výlučně pro interní potřebu INTERGRAM.

Datum …………………………………………
Podpis podle registrovaného způsobu podepisování za společnost: ……………………………………………………………………………………
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