
Ve!keré produkce, kde u"ití záznam# a d$l slou"í jako "kulisa" a není vybíráno vstupné (nap%. restaurace, bary, herny, obchody, provozovny slu"eb, dopravní prost%edky
a ozvu&ení fit center, bazén#, koupali!', kluzi!' apod.) nebo u"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# na pokojích v ubytovacích za%ízeních.

Rychlé ob&erstvení, restaurace bez obsluhy typu "Fast food".

Ve!keré ve%ejné produkce, kde je u"ití v(kon# a záznam# nedílnou sou&ástí, a ve%ejné produkce typu A, kde je vybíráno vstupné: nap%. diskotéky, tane&ní párty, hudební
kluby, módní p%ehlídky, herny a kasina se vstupn(m apod.tane&ní a baletní !koly, cvi&ení s hudbou, in door cycling,

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# na ve%ejném prostranství, které je voln$ p%ístupné a není vybíráno vstupné: nap%. centrální ozvu&ení tr"i!', volební
shromá"d$ní, obecní rozhlas, reklamní akce apod.

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# jako hudební doprovod, kdy u"ité záznamy tvo%í nedílnou sou&ást vystoupení: nap%. zábavné po%ady, artistická a erotická
show, tane&ní vystoupení apod.

Sazba za jednu ve%. produkci &iní 10% z násobku kapacity a vstupného. Pokud je v(!e vstupného r#zná, uvede se pr#m$rná cena vstupenky. Pokud se vstupné nevybírá
nebo je ni"!í ne" , pro pot%eby v(po&tu je pova"ována za základ &ástka .50,- K! 50,- K!

V(!e odm$ny vychází z velikosti obce, ve které se nachází daná provozovna. &. 2.*Sazby jsou za ka"d( zapo&at( provozovan( kalendá%ní m$síc, viz. tab.

V(!e odm$ny vychází z velikosti obce, ve které se nachází daná provozovna. &. 2.Sazby jsou za ka"d( zapo&at( provozovan( kalendá%ní m$síc, viz. tab.

Sazba za jednu ve%ejnou produkci &iní 10% z násobku kapacity a vstupného. Tane&ní a baletní !koly, cvi&ení s hudbou - sazba za jednu ve%. prod. &iní 5%
z násobku kapacity a vstupného. Pokud je v(!e vstupného r#zná, uvede se pr#m$rná cena vstupenky. Pokud se vstupné nevybírá nebo je ni"!í ne" , pro pot%eby
v(po&tu je pova"ována za základ &ástka .

50,- K!
50,- K!

, in door cycling

Obce do 30.000 obyvatel - sazba , obce od 30.000 do 100.000 obyvatel - sazba , obce nad 100.000 obyvatel - sazba .2,70 K!/min 5,40 K!/min 8,00 K!/min

Sazba &iní za ka"dou provozovanou atrakci a den.40,50 K!
U"ití záznam# na poutích, lidov(ch zábavách, slavnostech, zábavních parcích apod.

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# v kinech a divadlech p%ed a po p%edstaveních.

Kapacita sálu do 100 míst: vstupenka do 50 K& - sazba K& za sál a den, vstupenka do 100 K& - sazba za sál a den, vstupenka nad 100 K& - sazba za
sál a den. Kapacita sálu nad 100 míst: vstupenka do 50 K& - za sál a den, vstupenka do 100 K& - sazba za sál a den, vstupenka nad 100 K&
- sazba za sál a den.

5,40 9,40 K! 12,10 K!
sazba 8,00 K! 13,10 K!

19,00 K!

1 zvukové za%ízení (CD, rádio, miniv$" apod., v&. 2 ks repro. , 1 zvukov$ obrazové za%ízení ; sazba na l#"kové &ásti nemocnic, kde je
pobyt na l#"ku zcela hrazen zdravotní poji!'ovnou (tj. pacient si nep%iplácí za vybavení pokoje zvukov(m nebo zvukov$ obrazov(m za%ízením) 1 zvukové za%ízení (CD, rádio,
miniv$" apod. v&. 2 ks repro. , 1 zvukov$ obrazové za%ízení .

54,10 K!/m"síc 108,20 K!/m"síc

10,80 K!/m"síc 23,50 K!/m"síc

)

) Sazby jsou za ka"d( zapo&at( provozovan( kalendá%ní m$síc.*

U"ití záznam# p%i ozvu&ení v(stav, veletrh#, um$leck(ch expozic apod.
Sazby za hodinu u"ití jsou uvedeny v tab. &. 3.

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# na pokojích v nemocnicích.

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# p%i ob%adech (za úplatu) nap%.: svatby, kremace, poh%by apod.

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# p%i sportovních utkáních na stadiónech a ve sportovních halách a v!ech sportovních akcích. Pokud se vstupné nevybírá
nebo je ni"!í ne" , pro pot%eby v(po&tu je pova"ována za základ &ástka .50,- K! 50,- K!

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# p%i provozování ly"a%sk(ch vlek# a lanovek.

Hudební sk%ín$ - jukeboxy. Vybíráno prost#ednictvím OSA (Ochrann$svaz autorsk$)

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# p%i divadelních p%edstaveních.

Pronájem originálu nebo rozmno"eniny audiovizuálního díla za ú&elem p%ímého nebo nep%ímého hospodá%ského nebo obchodního prosp$chu.
Vybíráno prost#ednictvím OSA (Ochrann$svaz autorsk$)

U"ití zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam# p%ed, p%i a po koncertech a vystoupeních z playbacku a/nebo half playbacku.

Sazba &iní za ka"d( ob%ad.67,50 K!

Sazba za jednu ve%ejnou produkci &iní 2% z násobku kapacity a vstupného.

Sezónní provoz (do 7 m$síc# v jednom kalendá%ním roce) za celé období, celoro&ní provoz (více jak 7 m$síc# v jednom kalendá%ním roce) za celé
období.

3209,- K! 5135,- K!

Sazby jsou uvedeny v tab. &. 1.

a) &inohra: sazba &iní za 1 minutu
b) balet: sazba &iní za 1 minutu

5,20 K!
9,10 K!

Odm$na pro v(konné um$lce &iní u v!ech druh# nosi&# 3 % z pronájmu nebo pau!ální odm$na za pronájem zvukov$ obrazov(ch nosi&#, její" v(!e je stanovena
v tab. &. 5.

V(!e odm$ny vychází z celkové doby u"ití v minutách, z kapacity sálu a pr#m$rné ceny vstupenky. Sazby za minutu u"ití jsou uvedeny v tab. &. 4. Sazby za half
playback jsou stanoveny ve stejné v(!i jako za playback.

Typ ve#. prod.

v$po!et odm"n

A

v$po!et

B

v$po!et

E
v$po!et

F

v$po!et

G
v$po!et

H

v$po!et

I
v$po!et

J

v$po!et
J1

v$po!et

L
v$po!et

N

v$po!et

O

v$po!et

P

v$po!et

C

v$po!et

D

v$po!et

K

v$po!et
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JUKEBOX

Bez u"ití mincovníku - obsluha personálem

P%i u"ití mincovníku do 10,- K& za skladbu

P%i u"ití mincovníku nad 10,- K& za skladbu

Jukebox, kde jsou skladby ulo"eny na harddiscu

Zvukov$ - sazba / m"síc

284,- K!

453,- K!

793,- K!

1133,- K!

Zvukov" obrazov$ - sazba / m"síc

2266,- K!

Tab. !. 1

Odm$na k u"ití zvukov(ch záznam# pomocí jukeboxu, kde jsou tyto záznamy ulo"eny na harddiscu, se skládá z odm$ny za licenci ke zhotovení rozmno"eniny zvukov(ch záznam#
(tzv. provozní kopie) ve v(!i , a z odm$ny za licenci k provozování ze záznamu pomocí jukeboxu ve v(!i ; v p%ípad$ u"ití i obrazov(ch záznam# je odm$na dvojnásobná.680 K! 453 K!

Na Po%í&í 27, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 819 072(4)
Fax: 224 814 879
e-mail: intergram@intergram.cz

Nezávislá spole&nost
v(konn(ch um$lc#
a v(robc# zvukov(ch
a zvukov$-obrazov(ch záznam#, o.s.

I): 00537772
DI): CZ00537772
Bank. spoj.: )SOB a.s.
). ú&tu: 167965824/0300

Popis zp%sobu u&ití
Zp%sob stanovení odm"n

Sazebník odm"n



32,10 K!
44,90 K!
64,20 K!
89,80 K!

128,80 K!
256,80 K!

P#j&ovna nabízející do 500 titul#
P#j&ovna nabízející od 501 do 2500 titul#
P#j&ovna nabízející od 2501 titul#

64,20 K!
89,80 K!

128,80 K!
179,70 K!
256,80 K!
513,50 K!

Pau!ální odm$na &iní ro&n$
Pau!ální odm$na &iní ro&n$
Pau!ální odm$na &iní ro&n$

10 300,- K!
20 600,- K!
30 900,- K!

Rozloha v$stavní plochy / sazba za 1 hod.

Cena vstupenky

• U ve%ejné produkce typu H je v uvedené sazb$ po&ítáno v"dy se 2 ks reproduktor#. Za ka"d( dal!í reproduktor nad tento po&et se u produkce typu H p%ipo&ítá k základní sazb$ 10%.

Tento sazebník vstupuje v platnost dne 1. 1. 2011

•

• Uzav%e-li provozovatel ve%ejné produkce smlouvu s dobou provozování ve%ejné produkce del!í ne" 6 kalendá%ních m$síc# a celkovou ro&ní platbu uhradí do 30 dn# od uzav%ení smlouvy
nebo v"dy do 31. 1. p%íslu!ného kalendá%ního roku, je oprávn$n sní"it celoro&ní platbu o 5%.

• Pokud provozovatel u"ije bez uzav%ení smlouvy (získání licence), kterou by mu bylo poskytnuto oprávn$ní k v(konu práva u"ít zaznamenané v(kony um$lc# a zvukové a/nebo zvukov$
obrazové záznamy v(kon# um$lc# nebo jin(ch zvuk# jejich sd$lováním ve%ejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho p%enosem a/nebo provozováním rozhlasového
a televizního vysílání záznam# ("ve%ejná produkce"), bezd#vodn$ se tím obohatí. Takovéto bezd#vodné obohacení &iní dvojnásobek odm$ny podle v(!e uveden(ch sazeb (§ 40 odst. 3
zákona &. 121/2000 Sb. v platném zn$ní).

•

Po%ádá-li jeden provozovatel více typ# ve%ejn(ch produkcí, musí po"ádat o souhlas na v!echny typy ve%ejn(ch produkcí.

Nárok na sní"ení platby o 5% nevzniká v p%ípad$, pokud provozovatel v období
p%edcházejícím uzav%ení smlouvy poru!il práva v(konn(ch um$lc# a v(robc# zvukov(ch záznam# podle autorského zákona (nap%. u"ití v(kon# a záznam# bez uzav%ené smlouvy,
neuhrazení odm$n ud$lení oprávn$ní za u"ití zaznamenan(ch v(kon# a záznam# ke sd$lování ve%ejnosti), p%ípadn$ je uzav%ena smlouva s dobou provozování krat!í ne" 6 m$síc#.

Sazby jsou uvedeny bez DPH.

* Do rozhodnutí p%íslu!n(ch orgán# postupuje INTERGRAM podle § 23 z. &. 121/2000 sb. v platném zn$ní.

V Praze dne 15. 12. 2010

96,30 K!
134,80 K!
192,60 K!
269,70 K!
385,20 K!
770,40 K!

77,00 K!
154,00 K!
231,20 K!
308,20 K!
378,40 K!
462,20 K!

154,00 K!
308,00 K!
462,40 K!
616,40 K!
756,80 K!
924,40 K!

308,00 K!
616,00 K!
924,80 K!

1232,80 K!
1513,60 K!
1848,80 K!

616,00 K!
1232,00 K!
1849,60 K!
2465,60 K!
3027,20 K!
3697,60 K!

862,10 K!
1720,90 K!
2593,40 K!
3273,20 K!
4303,30 K!
5162,00 K!

38,50 K!
77,00 K!

115,60 K!
154,10 K!
189,20 K!
231,10 K!

0,- K&
30,- K&
60,- K&
90,- K&

120,- K&
Nad  120,- K&

do 200 osob
201 - 500 osob

501 - 1 000 osob
1 001 - 5 000 osob

5 001 - 10 000 osob
nad 10 000 osob

Cena
vstupenky do:

Kapacita sálu

do 200 m2 201 - 400 m2

do 250,- K&

401 - 1000 m2 1001 - 5000 m2

251 - 500,- K&

5001 - 10 000 m2 nad 10 000 m2

nad 500 K&

Tab. !. 3

Tab. !. 4

Tab. !. 5

Iva Milerová Ing. Martin Ma#an- p%edsedkyn$ v(boru INTERGRAM - %editel INTERGRAM

do 1 000
101,80 K!

20,70 K!

205,60 K!

411,20 K!

873,40 K!

41,80 K!

80,10 K!

156,70 K!

(ITG 95,80/OAZA 6,00)

(ITG 19,20/OAZA 1,50)

(ITG 191,60/OAZA 14,00)

(ITG 383,20/OAZA 28,00)

(ITG 38,30/OAZA 3,50)

(ITG 76,60/OAZA 3,50)

(ITG 153,20/OAZA 3,50)

(ITG 766,40/OAZA 107,00)

1 001 - 100 000
115,20 K!

23,60 K!

233,40 K!

466,80 K!

993,60 K!

47,30 K!

90,60 K!

177,20 K!

(ITG 108,20/OAZA 7,00)

(ITG 21,60/OAZA 2,00)

(ITG 216,40/OAZA 17,00)

(ITG 43,30/OAZA 4,00)

(ITG 86,60/OAZA 4,00)

(ITG 173,20/OAZA 4,00)

(IITG 432,80/OAZA 34,00)

(ITG 865,60/OAZA 128,00)

nad 100 000
127,00 K!

25,80 K!

258,00 K!

516,00 K!

1106,00 K!

52,60 K!

100,20 K!

195,40 K!

(ITG 119,00/OAZA 8,00)

(ITG 23,80/OAZA 2,00)

(ITG 238,00/OAZA 20,00)

(ITG 476,00/OAZA 40,00)

(ITG 47,60/OAZA 5,00)

(ITG 95,20/OAZA 5,00)

(ITG 190,40/OAZA 5,00)

(ITG 952,00/OAZA 154,00)

do 1 000
200,60 K!

40,30 K!

404,20 K!

808,40 K!

1692,80 K!

81,60 K!

158,20 K!

311,40 K!

(ITG 191,60/OAZA 9,00)

(ITG 38,30/OAZA 2,00)

(ITG 383,20/OAZA 21,00)

(ITG  766,40/ OAZA 42)

(ITG 76,60/OAZA 5,00)

(ITG 153,20/OAZA 5,00)

(ITG 306,40/OAZA 5,00)

(ITG 1532,80/OAZA 160,00)

1 001 - 100 000
226,90 K!

45,80 K!

457,80 K!

916,10 K!

1922,20 K!

92,60 K!

179,20 K!

352,40 K!

(ITG 216,40/OAZA 10,50)

(ITG 43.30/OAZA 2,50)

(ITG  432,80/OAZA 25,00)

(ITG 865,60/OAZA  50,50)

(ITG 86,60/OAZA 6,00)

(ITG 173,20/OAZA 6,00)

(ITG 346,40/OAZA 6,00)

(ITG 1730,20/OAZA 192,00)

nad 100 000
250,50 K!

50,60 K!

506,00 K!

1012,50 K!

2135,00 K!

102,70 K!

197,90 K!

388,30 K!

(ITG 238,00/OAZA 12,50)

(ITG 47,60/OAZA 3,00)

(ITG 476,00/OAZA 30,00)

(ITG 952,00/OAZA 60,50)

(ITG 95,20/OAZA 7,50)

(ITG 190,40/OAZA 7,50)

(ITG 380,80/OAZA 7,50)

(ITG 1904,00/OAZA 231,00)

Zvukové za%ízení v&. 2 ks reproduktor#

Reproduktor nad 2 ks

Zvukov$ obrazové za%ízení s TV tunerem
a s úhlop%í&kou do 128 cm v&etn$
Zvukov$ obrazové za%ízení s TV tunerem a s úhlop%. nad 128 cm
a zadní &i p%ední projekce o úhlop%í&ce do 200 cm v&etn$

Zadní &i p%ední projekce o úhlop%í&ce nad 200 cm

Dopl*kové za%ízení k základnímu zvukov$ obrazovému za%ízení
- s úhlop%í&kou do 128 cm v&etn$
Dopl*kové za%ízení k základnímu zvukov$ obrazovému za%ízení
-  TV s úhlop%í&kou nad 128 cm nebo zadní &i p%ední projekce
o úhlop%í&ce do 200 cm v&etn$
Dopl*kové za%ízení k základnímu zvukov$ obrazovému za%ízení
- zadní &i p%ední projekce o úhlop%í&ce nad 200 cm

Druh za#ízení

Tab. !. 2
Typ ve#ejné produkce A

Po!et obyvatel obce
Typ ve#ejné produkce B

Po!et obyvatel obce

V tabulce 2. jsou uvedeny odm$ny pro nositele práv zastoupené Intergram (v(konné um$lce a v(robce zvukov(ch a zvukov$ obrazov(ch záznam#) a OAZA (mist%i zvuku auto%i)


