International Federation of the Phonographic Industry
.
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.

Pravidlá pre udeľovanie ocenenia
(od 1. 1. 2022):
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Albumy (domáca aj zahraničná produkcia):
Zlatý album:
obrat vo výške 10.000 Euro
Platinový album:
obrat vo výške 20.000 Euro
Single (domáca i zahraničná produkcia):
Zlatý singel:
obrat vo výške 2.000 Euro
Platinový singel:
obrat vo výške 4.000 Euro
Album: za album sa považuje formát, ktorý má najmenej 15 minút a na ktorom je obsiahnutých
aspoň 5 rôznych skladieb (nie rôznych nahrávok rovnakých skladieb), toto ocenenie teda môže získať
nielen album s obvyklou stopážou, ale aj štandardné EP.
Do obratu albumu sa započítava aj obrat singla z albumu (vydaného pred vydaním albumu) za
obdobie pred vydaním albumu.
Singel: do obratu sa započítavajú rôzne varianty tej istej nahrávky (vrátane remixu).
Singlom sa rozumie: pieseň, ktorá bola vydaná pôvodne samostatne ako singel, alebo aj pieseň, ktorá
je, alebo sa neskôr stane, súčasťou albumu.
Do obratu ako takého sa započítavajú všetky príjmy (zahŕňa fyzické aj digitálne predaje – vrátane
príjmov z YouTube) vzťahujúce sa k albumu/singlu.
Obratom sa rozumie: veľkoobchodná cena bez DPH. V prípade maloobchodného predaja sa navyše
uplatní zrážka vo výške 38 %.
Obrat plynúci z predaja DVD bude zaradený k obratu z príslušného CD, ktoré je s ním obsahovo
príbuzné, alebo brané ako samostatný titul v jednotnom titulovom rebríčku.
V prípade predaja balíčkov albumu s merchandisingom sa od ceny balíčka odpočíta obvyklá cena za
merchandisingový produkt – vo veľkoobchodnej cene (ide o cenu, za ktorú výrobca merchandising
„predáva do obchodu“).
Do obratu sa započítavajú iba predaje dosiahnuté v Slovenskej republike.
Ocenenie zlatý / platinový album či zlatý / platinový singel môže byť udelené (podľa vyššie
uvedených pravidiel) albumu / singlu, ktorý nebol vydaný skôr ako 1. januára 2018.
Žiadosť o udelenie ocenenia musí byť podaná na formulári IFPI dostupnom tu:
https://ifpicr.cz/oceneni a musia k nej byť priložené dokumenty dokladajúce výšku dosiahnutých
obratov. Podklady pre kontrolu splnenia podmienok pre udelenie ocenenia musia byť formalizované
(dokumenty musia byť podpísané účtovníkom/audítorom a konateľom spoločnosti a opatrené
pečiatkou spoločnosti).

