Nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů, z. s.

Vážení výkonní umělci,
dovolte nám kontaktovat Vás ohledně Prohlášení výkonného umělce za rok 2021. Vedeni snahou o
úsporu prostředků na rozesílání papírových formulářů jsme se pro letošní rok po konzultaci
s Hereckou asociací a dalšími profesními organizacemi rozhodli distribuovat tuto výzvu primárně
elektronicky. Výjimku jsme učinili u těch výkonných umělců, kteří Prohlášení podávali v uplynulých
třech letech. Od příštího roku pak plánujeme hromadné rozesílání poštou dále omezit.
Způsob doručování zpět na INTERGRAM v letošním roce prozatím s ohledem na nutnost zachovat
stávající pravidla pro věrohodné podávání dokumentů zůstává beze změny (tedy poštou, osobně či
online přes ověřený přístup na webu zastupovaných – viz níže).
Dle platného Vyúčtovacího řádu INTERGRAM se podíl výkonného umělce na neidentifikovatelných
příjmech vypočítává jednak v poměru k výši příjmů identifikovatelných, jednak může být zvýšen o
poměrný podíl vypočtený dle výše příjmů, které výkonný umělec (herec, dabér, hudebník, zpěvák)
nebo výkonný umělec-režisér dabingu (popř. divadelní hry) obdržel v příslušném roce za vytvoření
výkonu v audiovizuální oblasti a poskytnutí licence.
Tento svůj nárok uplatníte vyplněním přiloženého formuláře Prohlášení, který vlastnoručně
podepsaný a s příslušnými doklady (kompletními kopiemi smluv) doručíte poštou nebo osobně do
INTERGRAM. Podpis výkonného umělce na Prohlášení není vyžadován úředně ověřený. Prohlášení
výkonných umělců za rok 2021 lze podat rovněž elektronicky, a to prostřednictvím webu
zastupovaných na adrese www.umelci-intergram.cz. Tato možnost platí jak pro všechny
zastupované, kteří již mají zřízen účet na webu zastupovaných, tak i pro ty, kteří takovou registraci v
níže uvedeném termínu pro podání Prohlášení za rok 2021 provedou.
Informaci, jak provést registraci na web zastupovaných, naleznete na adrese www.umelciintergram.cz. Tam také po přihlášení k Vašemu uživatelskému účtu budou v sekci
„Formuláře“ uvedeny pokyny, jak postupovat při vyplnění elektronického formuláře Prohlášení.
S případnými dotazy se, prosím, obraťte na paní Hanu Náprstkovou (tel.: 221 871 924) nebo
Vladimíru Fábikovou (tel. 221 871 946).
V příloze najdete dva formuláře Prohlášení (typ A a typ B), Přehled vyplněných formulářů (tento
Přehled vyplňte pouze v případě, obsahuje-li Vaše Prohlášení více tiskopisů) a dále Informace a
vysvětlivky k Prohlášení výkonného umělce.
Formulář A vyplňují výkonní umělci – herci, dabéři, hudebníci, zpěváci a/nebo režiséři dabingu,
popřípadě režiséři divadelní hry, kteří mají s výrobcem audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu
na vytvoření výkonu, popřípadě na poskytnutí licence k tomuto výkonu.
Formulář B je určen pouze pro výkonné umělce – režiséry dabingu, kteří současně mají s výrobcem
audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu i na vytvoření díla (překlad, úprava dialogů apod.) a
nemohou průkazným způsobem doložit odměnu zvlášť za vytvoření výkonu výkonného umělce
(režiséra) a zvlášť za vytvoření díla autora.
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Podepsané Prohlášení a průkazné doklady k uvedeným údajům doručte, prosím, do sídla
INTERGRAM nejpozději do 31. 3. 2022. Pokud neobdržíme Prohlášení ve stanoveném termínu, popř.
neobdržíme další doklady do 21 dnů od výzvy k jejich doložení, nebude ve vyúčtovacím období
příslušného roku na takové Prohlášení či doložení podkladů brán zřetel. Podíl na
neidentifikovatelných příjmech Vám bude, v souladu s platným Vyúčtovacím řádem INTERGRAM,
vyplacen v dalším výplatním termínu z rezervního fondu, a to do výše příslušných rezerv.
V souladu s rozhodnutím Kontrolní komise INTERGRAM Vás žádáme, abyste spolu s kopií smlouvy
na vytvoření výkonu předložili i doklady o příjmu z této smlouvy v případech, kdy se ve smlouvě
uvedená výše odměny neshoduje s částkou přijatou právě v roce 2021 a uvedenou v Prohlášení
(např. z uvedené odměny byla v roce 2021 přijata jen část, nebo je ve smlouvě uvedena odměna
pouze za jeden natáčecí den či díl seriálu).
Plátce DPH žádáme, aby současně s dokladem o příjmu předložili příslušné faktury (blíže viz
Informace a vysvětlivky k Prohlášení výkonného umělce, který vytvořil výkon v audiovizuální oblasti).
Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci si Vás dovolujeme požádat, abyste Prohlášení
doručovali na adresu INTERGRAM především poštou.

S poděkováním a pozdravem

Adam Dvořák
manažer oddělení zastupování a vyúčtování
INTERGRAM
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