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

Pravidla pro udělování ocenění
(od 1. 1. 2022):
ČESKÁ REPUBLIKA
Alba (domácí i zahraniční produkce):
Zlaté album:
obrat ve výši 500.000 Kč
Platinové album: obrat ve výši 1,000.000 Kč
Singly (domácí i zahraniční produkce):
Zlatý singl:
obrat ve výši 200.000 Kč
Platinový singl:
obrat ve výši 400.000 Kč
Album: za album je považován formát, který má nejméně 15 minut a na kterém je obsaženo alespoň
5 různých skladeb (nikoli různých nahrávek stejných skladeb), toto ocenění tedy může získat nejen
album s obvyklou stopáží, ale i standardní EP.
Do obratu alba se započítává také obrat singlu z alba (vydaného před vydáním alba) za období před
vydáním alba.
Singl: do obratu se načítají různé varianty téže nahrávky (včetně remixu).
Singlem se rozumí: píseň, která byla vydána původně samostatně jako singl nebo i píseň, která je, či
se později stane, součástí alba.
Do obratu jako takového se započítávají veškeré příjmy (zahrnuje fyzické i digitální prodeje – včetně
příjmů z YouTube) vztahující se k albu/singlu.
Obratem se rozumí: velkoobchodní cena bez DPH. V případě maloobchodního prodeje se navíc
uplatní srážka ve výši 38 %.
Obrat plynoucí z prodeje DVD bude zařazen k obratu z příslušného CD, které je s ním obsahově
příbuzné, nebo brán jako samostatný titul v jednotném titulovém žebříčku.
V případě prodeje balíčků alba s merchandisingem se od ceny balíčku odečte obvyklá cena za
merchandisingový produkt - ve velkoobchodní ceně (jedná se o cenu, za níž výrobce merchandising
„prodává do obchodu“).
Do obratu se započítávají pouze prodeje dosažené v České republice.
Ocenění zlaté / platinové album či zlatý / platinový singl může být uděleno (podle výše uvedených
pravidel) albu / singlu, které nebylo vydáno dříve než 1. ledna 2018.
Žádost o udělení ocenění musí být podána na formuláři ČNS IFPI dostupném zde:
https://ifpicr.cz/oceneni a musí k ní být přiloženy dokumenty dokládající výši dosažených obratů.
Podklady pro kontrolu splnění podmínek pro udělení ocenění musí být formalizované (dokumenty
musí být podepsané účetním/auditorem a jednatelem společnosti a opatřeny razítkem společnosti).

