
Platforma českých 
nezávislých výrobců 
zvukových záznamů
Na české nezávislé hudební scéně se poslední dobou začala výrazněji 
profilovat Platforma českých nezávislých výrobců zvukových 
záznamů, z. s., jejímž cílem je hájení zájmů českých vydavatelů.

Platforma vznikla v roce 2014 jako reak-
ce nezávislých vydavatelů na dění na poli 
kolektivní správy práv. Od svého vzniku 
Platforma úspěšně posiluje pozice ne-
závislých hudebních labelů, a to zejmé-
na v oblasti kolektivních práv výrobců 
zvukových záznamů. Současně také zís-
kala hlas ve výkonné radě kolektivního 
správce Intergram, kde je zastoupena 
Ivou Milerovou, Martinem Nedvědem, 
Alanem Piskačem a Radkem Adamcem. 
Poslední tři jmenovaní jsou zároveň čle-
ny výboru Platformy. Od roku 2017 je 
Platforma členem mezinárodních asocia-
cí WIN a IMPALA, které sdružují národ-
ní asociace nezávislých vydavatelů, díky 
nimž získává cenné know-how a přístup 
k řadě materiálů, workshopů a projektů, 
které sdílí se svými členy. Těmi jsou nyní 
více než tři desítky menších a středních 
nezávislých hudebních vydavatelů z ČR. 

Kromě působení v rámci kolektivní-
ho správce Intergram dále Platforma 
poskytuje svým členům pravidelný in-
formační servis na témata důležitá pro 
hudební vydavatele, od monitoringu 
národní i evropské legislativy přes no-
vinky a trendy v digitální distribuci až po 

grantové příležitosti, na které upozorňu-
je v úzké spolupráci s českou kanceláří 
programu Kreativní Evropa Kultura.

Díky členství v IMPALA získala Plat-
forma právo nominovat každý rok do 
hudební ankety Evropské nezávislé 
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Matěj Burda, manažer Platformy, prezentuje aktuální činnosti a výhody členství v Platformě
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album roku album tuzemského inter-
preta vydané v uplynulém roce českým 
nezávislým labelem. V uplynulých dvou 
letech Platforma nominovala album Vla-
dimíra Mišíka Jednou tě potkám a album 
Anety Langerové Dvě slunce, které se 
objevily mezi evropskou pětadvacítkou 
a byly důstojnými českými reprezentan-
ty na evropské scéně. Nominaci Anety 
Langerové na evropskou cenu se navíc 
dostalo poměrně značné publicity v čes-
kých médiích. Koncem letošního roku 
tak čeká Platformu nominace dalšího 
alba, které bude v této anketě reprezen-
tovat českou nezávislou scénu. Oproti 
loňským ročníkům plánuje spolek pro 
výběr nominanta spojení s nezávislou 
odbornou porotou hudebních akade-
miků z již etablovaných hudebních cen.

Nejvýrazněji na sebe Platforma upo-
zornila mezi hudební veřejností a český-
mi hudebními společnostmi v letošním 
roce, kdy uspořádala první ročník hu-
dební konference pro nezávislé hudební 
vydavatele s názvem Platforma Music 
Day 2021. Ten se uskutečnil 23. 9. 2021 

v  galerijních prostorách SmetanaQ 
v Praze. Program připravil a konferenci 
moderoval manažer Platformy Matěj 
Burda spolu s předsedou výboru Mar-
tinem Nedvědem. 

Platforma připravila pro více než 
80  návštěvníků konference, zejména 
z řad hudebních vydavatelů, tři bloky 
prezentací zaměřených na autorská 
práva, digitální distribuci skladeb či 
grantové a mezinárodní příležitosti. Po 
úvodním představení činnosti Platformy 
pokračovala konference příspěvkem ad-
vokáta Rudolfa Lešky na téma autorská 
práva a práva výrobců zvukových zázna-
mů. Prostřední blok prezentací obsta-
rali zahraniční hosté. Jennifer Masset, 
globální ředitelka vztahů s nezávislými 
labely Spotify, vystoupila s prezentací 
Spotify Masterclass, Chris Cooke, před-
ní hudební novinář a zakladatel CMU 
(Complete Music Update), shrnul sou-
časný stav na poli digitální distribuce 
a Joe Danher představil společnost Mer-
lin, která nezávislé vydavatele zastupu-
je při licencování skladeb na digitálních 

platformách a  která současně byla 
hlavním sponzorem konference. V zá-
věrečném bloku přednášek představila 
Pavla Grigarová z české pobočky Goo-
glu nové trendy platformy YouTube, 
předseda České obce hudební Jakub 
Nový informoval o  aktivitách tohoto 
spolku a Magdalena Müllerová z české 
kanceláře programu Kreativní Evropa 
Kultura uzavřela konferenci prezentací 
o grantových příležitostech (nejen) pro 
hudebníky.

Úvodem příštího roku chystá Platfor-
ma vydání pětidílné série edukativních 
videopodcastů zaměřených na témata 
důležitá pro hudební vydavatele s ná-
zvem Platforma Academy. Hudební 
vydavatelé by tak neměli opomenout 
webový portál www.nezavisli-vydava-
tele.cz, kde se mohou dozvědět více 
o činnosti Platformy a také jak se stát 
členem spolku.

Více informací o Platformě najdete na 
webu www.nezavisli-vydavatele.cz ×

Martin Nedvěd, předseda výboru, představil důvody vzniku a historické úspěchy Platformy
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