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ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK 
(k červenci 2002) 

 
 

 
Kategorie  GBP 

A významní výrobci (majors) zvukových záznamů či hudebních 
zvukově obrazových záznamů                                                                                                          

2,800 

B středně velcí výrobci zvukových záznamů či hudebních zvukově 
obrazových záznamů 

1,400 

C malí výrobci zvukových záznamů či hudebních zvukově obrazových 
záznamů 

350 

D výrobci zvukových záznamů či hudebních zvukově obrazových 
záznamů v počáteční fázi jejich existence či z rozvojových zemí 

175 

H výrobci zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových 
záznamů, kteří jsou členy národní skupiny IFPI nebo přidružené 
organizace, jež doporučuje jejich přijetí do IFPI v této kategorii 

40 
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ 
 
Jménem své společnosti/firmy tímto žádám o členství v IFPI. Bude-li má žádost přijata, 
souhlasím s tím, že budu dodržovat Stanovy a předpisy IFPI a že budu platit roční členský 
příspěvek. 
 
Kategorie, o níž žádáte: 
(prosím, vyberte jedno písmeno) 
                                                                                 A  

                                        B  

       C  

       D  

       H  

 
 
Název společnosti: 
 
Adresa: 
 
Země: 
 
Telefonní číslo (včetně telefonní předvolby): 
 
Fax (včetně předvolby): 
 
E-mail: 
 
Webová stránka: 
 
Jméno ředitele (managing director): 
 
 
Podpis ředitele (managing director):____________________________________________ 
 
Datum: 
 
Přiložte, prosím, příklad hlavičkového papíru vaší společnosti. 
 
Berte, prosím, na vědomí, že veškerá pošta bude adresována přímo výkonnému řediteli, pokud 

není níže uvedena alternativní adresa. 

 
Alternativní adresa: 
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DOTAZNÍK 

 
1. Zabýváte se výrobou zvukových záznamů pod vaším vlastním označením (label) nebo 
ochrannou známkou?                                                                                                   ANO / NE 
 
2. Vyrábíte hudební video nahrávky?                                                                          ANO / NE 
 
3. Jsou zvukové záznamy a/nebo hudební videa určena pro prodej nebo distribuci široké 
veřejnosti?  
 
                                            Prostřednictvím:   Fyzických nosičů                                ANO / NE 
                                                                          Internetu                                             ANO / NE 
                                                                          Streamingu (přehrávání)                    ANO / NE 
                                                                          Downloadingu (stahování)                 ANO / NE 
 
4. Jsou zvukové záznamy, které vyrábíte, nahrávány ve vaší zemi nebo jinde?         ANO / NE 
 
5. Vlastníte exkluzivní (výhradní) licenci na: 

a) výrobu a distribuci zvukových záznamů pro prodej na vašem území?            ANO / NE 
     Pokud ano, uveďte jméno hlavního poskytovatele licence: 
b) dovoz a distribuci zvukových záznamů pro prodej na vašem území?             ANO / NE 
     Pokud ano, uveďte jméno hlavního poskytovatele licence: 
c) distribuci zvukových záznamů pro prodej na vašem území?                           ANO / NE 
     Pokud ano, uveďte jméno hlavního poskytovatele licence: 

 
6. Vlastníte nebo ovládáte práva - k uměleckým výkonům zaznamenaným na nahrávkách - 
ve vaší zemi?                                                                                                                ANO / NE 
 
7. Vlastníte vybavení pro lisování a kopírování kompaktních disků, vinylových desek, 
kazetových pásků nebo hudebních zvukově obrazových záznamů?                           ANO / NE 
 
Pokud ne, uveďte jména hlavních společností, které používáte k lisování těchto záznamů: 
a) kompaktní disky: 
b) vinylové nahrávky:  
c) kazetové pásky:  
d) hudební zvukově obrazové záznamy: 
 
8. Byla vaše společnost nebo jakýkoli její ředitel/vlastník někdy „předmětem“ soudního 
příkazu nebo rozhodnutí týkajícího se neoprávněné tvorby, imitace (nápodoby), kopírování, 
prodeje, dovozu nebo jiného užití zvukových záznamů, či výkonů výkonných umělců 
v rozporu se zákonem? 
                                                                                                                                      ANO / NE 
Pokud ano, uveďte, prosím, všechny podrobnosti: 
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9. Byla vaše společnost někdy známá pod jiným názvem?                                         ANO / NE 
Pokud ano, uveďte, prosím, detaily: 
 
10. Jste členem národní skupiny IFPI ve vaší zemi?                                                   ANO / NE 
Pokud nejste, žádali jste o možnost stát se členem?                                                    ANO / NE 
Pokud nejste členem národní skupiny a nepožádali jste o možnost stát se členem tak, prosím, 
uveďte důvody: 
 
11. Ve kterém roce byla vaše společnost založena? 
 
12. Kdy jste publikovali vaše první zvukové záznamy? 
 
13. Máte aktuální seznam / katalog vašich nahrávek?                                                 ANO / NE 
Pokud ano, prosím, poskytněte nám kopii. 
 
 
Poznámka: Jakékoli vědomě nepravdivé prohlášení zakládá právo IFPI ukončit vaše členství 

s okamžitou platností.  
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Předchozí dotazník musí být vyplněn, abychom mohli zpracovat vaši přihlášku. 
Doplňující dotazník uvedený níže je dobrovolný. 
 

 
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZNÍK 

 

 
 
Bude užitečné, pokud nám poskytnete následující informace pro naše záznamy: 
 
 
a) Uveďte, prosím, právní formu vaší společnosti: 
Přiložte, prosím, výpis z obchodního rejstříku. 
 
b) Má vaše společnost pobočky v jiných zemích?                                                      ANO / NE 
Pokud, ano, ve kterých? 
 
c) Prosím, uveďte obrat za váš poslední fiskální rok a specifikujte období, které je tímto 
pokryto: 
 
d) Kolik osob zaměstnáváte? 
 
e) Máte umělecké oddělení nebo si činnost s ním spojenou sjednáváte na smluvní bázi? 
                                                                                                                                     ANO / NE 
 
f) Máte A & R oddělení?                                                                                            ANO / NE 
 
g) Máte nahrávací studio?                                                                                           ANO / NE 

h) Jste příjemcem nějaké dotace či podpory od státu?                                                ANO / NE 
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IFPI, Mezinárodní federace hudebního průmyslu (International Federation of the 
Phonographic Industry) je švýcarskou neziskovou společností s registrovaným sídlem v 
Utoquai 37, 8024 Zurich, Švýcarsko. Jejími cíli jsou následující body: 
 

(i) vytvořit a podporovat práva výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově 
obrazových záznamů („hudební videa“) na národní úrovni pomocí zákonů, 
precedenčního práva či smluv, a na úrovni mezinárodní pomocí úmluv a dohod, a tam, 
kde taková práva již existují, je bránit, zachovávat a rozvíjet; 

 
(ii) podporovat zájmy výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově obrazových 

záznamů předkládáním žádostí vládám a vyjednáváním s mezinárodními mezivládními 
či nevládními organizacemi a dalšími zaujatými a zastupujícími orgány; 

 
(iii) všeobecně rozvíjet současnou a budoucí prosperitu všech svých členů. 

 
ZPŮSOBILOST 
Členství v IFPI je otevřené právnickým i fyzickým osobám, které jsou buď výrobci 
zvukových záznamů, nebo hudebních zvukově obrazových záznamů, jejichž kopie jsou 
zpřístupněny veřejnosti v přiměřeném množství. 
Žadatel, který se podle názoru Hlavního výboru ředitelů angažoval v neoprávněné tvorbě, 
imitaci (nápodobě), kopírování, prodeji, vývozu nebo v jiném užití nahrávek nebo 
uměleckých výkonů výkonných umělců v rozporu s jakýmkoliv zákonem v období 5 let od 
podání jeho žádosti, není způsobilý pro členství. 
Člen se musí zdržet ohrožování naplňování cílů IFPI, a nesmí se žádným způsobem účastnit 
neoprávněné tvorby, imitace (nápodoby), kopírování, prodeje, dovozu nebo jiného užití 
nahrávek nebo uměleckých výkonů výkonných umělců v rozporu s jakýmkoliv zákonem. 
 
PŘIJETÍ 
Žádosti o členství jsou předloženy Hlavnímu výboru ředitelů IFPI ke schválení na základě 
doporučení národních skupin či přidružených organizací (tam, kde se vyskytují) či 
regionálních ředitelů IFPI. Žádosti jsou předkládány Hlavnímu výboru čtyřikrát ročně. Hlavní 
výbor má jeden měsíc k vznášení námitek vůči kterékoliv žádosti. 
 
Roční členský příspěvek (v plné výši) každý žadatel splatí v roce, v němž žádá o členství. 
Přijetí za člena je účinné dnem přijetí prvního ročního členského příspěvku.  
 
Roční členské příspěvky, odpovídající kategorii členství (viz přiložený seznam), platí každý 
člen. 
 
Aby IFPI mohla zvážit vaši žádost a příslušnou kategorii členství, prosím, zodpovězte otázky 
ve formuláři žádosti a vše pak zašlete zpět na sekretariát ČNS IFPI v Praze. 
 
Pro další informace a přihlášky, prosím, kontaktujte náš sekretariát na e-mailové adrese 
ifpicr@ifpicr.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 769 772. 
 


