
FILMOVÁ SESTAVA

Název filmu / seriálu  
(cizojazyčný název) 
(u seriálu uveďte názvy 
jednotlivých dílů na zadní straně 
vždy s uvedením stopáže)

Autor/autoři hudby

Autor/autoři textu

Výrobce      IČO

Produkce

Adresa

Tel   Fax                               E-mail

Vyrobeno pro:

Koproducent(i)

Režie

Rok výroby Premiéra                       Způsob užití                Kina                   TV                  DVD

Distributor

Celková stopáž užité hudby   Celková délka filmu

Filmovou sestavu zašlete ihned po dokončení filmu. Pokud budou jednotlivé skladby užívány samostatně (např. na CD), zašlete laskavě na takovéto skladby vyplněný formulář 
„ohláška díla“ nebo je ohlašte přes elektronický systém Infosa.
Filmová sestava slouží jako podklad pro výpočet autorských odměn.
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FILMOVÁ SESTAVA - seznam skladeb

Název, popř označení     Zpracovatel    Celková  
jednotlivých skladeb Typ* Autor hudby Autor textu hudby (AR) nebo Nakladatel délka
    textu (SA) označte  skladby
   

Podepsaný prohlašuje, že veškeré údaje jsou správné a že odpovídá za všechny škody vzniklé nesprávným vyplněním.

V                               Dne                             Jméno, příjmení                                                                                                       podpis 

*Typ – K = komponovaná hudba vytvořená na základě smlouvy mezi autorem a výrobcem, přímo pro vyráběné AV dílo. 
A = hudební dílo, které bylo vytvořeno dříve a výrobce jej chce zařadit do svého AV díla (i v případě, že není užita původní verze, ale skladba je nově nahrána).
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