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> > > OOA-S PŘIPRAVUJE VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ < < < 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové 

složky audiovizuálních děl, z. s. svolává na úterý 14. června 2016 od 13 hodin do nové budovy 
Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění v Praze 

Valné shromáždění s tímto navrženým programem: 

(12:00 – 13:00 akreditace účastníků) 

1. 13:00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS 

2. Volba skrutátorů, ověřovatelů VS 

3. Schválení programu VS 

4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2015 

5. Mimosoudní odškodnění ve věci žaloby OOA-S proti MKČR 

6. Stanovy OOA-S – úprava, projednání problematiky statutárního orgánu 

7. Rozúčtovací řád – úprava od 1.1.2017 

8. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2015 

9. Výroční cena OOA-S 

10. Schválení usnesení VS 

11. Různé a diskuse  

Pracovní návrh změny stanov bude od poloviny května k dispozici na webových stránkách OOA-S 

(www.ooas.cz)    

Všechny podkladové materiály k programu jednání obdrží členové při prezentaci v den konání 

Valného shromáždění. 

Úplný text pozvánky uvádíme níže a ve formátu PDF je přílohou této informace. 

 
 

Pozvánka nositelům autorských práv – členům spolku na Valné shromáždění 

OOA-S  dne 14.6.2016 

Milí přátelé, Vážené paní a pánové, 

 

dovolujeme si Vás informovat, že Výbor OOA-S svolává všechny členy Ochranné organizace 

autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S) k řádnému výročnímu zasedání Valného shromáždění OOA-

S, které je nejvyšším rozhodovacím orgánem našeho spolku. 

 

Je tedy naší milou povinností pozvat Vás k osobní účasti na den úterý 14.6.2016 od 13 hodin. 

Valné shromáždění OOA-S se v letošním roce uskuteční opět v centru Prahy, v blízkosti sídla 

spolku, v Nové budově Národního muzea (v prostorách někdejšího Federálního 

shromáždění).  

 

Vedle podrobnější zprávy o činnosti a o hospodaření našeho sdružení máme tentokrát 

k projednání dva mimořádně důležité body: 

 

Jak si jistě pamatujete, OOA-S v minulosti uplatnila jménem svých zastupovaných autorů nároky 

na náhrady škod způsobených nesprávným úředním postupem státních orgánů, které dříve 

bránily řádnému výkonu kolektivní správy (OOA-S kvůli překážkám nemohla vybírat pro své 

http://www.ooas.cz/


autory finanční prostředky, ačkoliv by jim za příslušné období náležely řádově až desítky milionů 

Kč navíc). Pozitivní zvrat do vlekoucí se kauzy vneslo poslední aktuální rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky, na jehož základě se věc chýlí ke konci a již nyní je 

možno jednat o vyplacení náhrad. Je nutno zodpovědně říci, že takto mimořádně 

vysoká částka nebyla dosud v našem spolku ještě nikdy v historii inkasována. Pro další 

postup je nyní nezbytné maximálně uvážlivě rozhodnout o přípustné výši a určení takto 

získaných náhrad, s prioritním zájmem na odškodnění všech dotčených autorů, ale i s vytýčením 

rozumných investic do budoucnosti, s úvahami o možném otevření fondů na podporu vzdělávání, 

nové autorské tvorby a sociálního zajištění činných autorů. Všichni cítíme, že o takto zásadní 

věci by mělo Valné shromáždění našeho spolku rozhodovat za co nejširší účasti členské základny 

- přijeďte prosím! 

 

Druhou stěžejní záležitostí je předkládaná rozsáhlá změna Stanov OOA-S, jíž nutně musíme 

reagovat na velkou vládní novelu autorského zákona projednávanou právě v těchto dnech 

Parlamentem České republiky. S ohledem na opožděné plnění harmonizačních povinností dle 

evropské Směrnice o kolektivní správě práv jsme vystaveni tlaku na rychlé projednání. Směrnice 

přitom zavádí řadu nových regulačních a informačních povinností, které jsme povinni zakotvit 

do základních dokumentů spolku, a dochází i k přeskupení pravomocí mezi orgány spolku (mj. 

zvyšuje se význam a důležitost nejvyššího orgánu, tj. Valného shromáždění). Přestože zákon 

dosud není v platnosti, nelze již změny odkládat až na Valné shromáždění v příštím roce a 

svolávání mimořádného zasedání ještě v druhém pololetí tohoto roku bychom nepokládali za 

příliš efektivní. Pracovní návrh změny stanov bude od poloviny května k dispozici na webových 

stránkách OOA-S. K přijetí usnesení o změně stanov je dle platných pravidel našeho spolku třeba 

získat čtyřpětinovou většinu z přítomných členů spolku. I z tohoto důvodu Vás proto vyzýváme 

k osobní účasti. 

 

Valné shromáždění bude dále rozhodovat o výši a pravidlech rozdělování vybraných odměn, 

přičemž pro letošek jsou avizovány návrhy na změnu rozúčtovacího řádu. Bylo by proto 

nanejvýš vhodné, abyste se mohli v co nejhojnějším počtu osobně účastnit důležitého hlasování 

o této záležitosti! Jako každoročně je třeba upozornit na nutnost včasného podání ohlášek, a to 

nejpozději do konce května tohoto roku, neboť podíly z vybraných odměn v letošním 

výplatním termínu mohou být rozúčtovány jen těm nositelům práv, kteří svá díla včas ohlásí 

kanceláři spolku (později přijaté ohlášky již budou zařazovány až do rozúčtování roku 

následujícího). 

 

Jedním ze zajímavých bodů, na základě podnětů od Vás, autorů, je existující záměr na vypsání 

čestných výročních cen OOA-S, které by měly v budoucnu na veřejnosti zviditelňovat záslužné 

umělecké činy a upozorňovat na hodnotnou tvorbu v oblasti výtvarného umění, architektury i 

audiovize. Přivítali bychom jak Vaše názory na kategorizaci cen, nominační a výběrová kritéria, 

tak i Vaše výtvarné návrhy samotných artefaktů ocenění. 

 

Všechny podkladové materiály k programu jednání obdržíte při prezentaci v den konání VS. 

Upozorňujeme, že nesejde-li se na Valném shromáždění ve stanovenou hodinu nadpoloviční 

většina členů spolku, po uplynutí 20 minut se orgán (v souladu s článkem IX. odst. 7. Stanov) 

stane usnášeníschopným bez ohledu na počet přítomných, ovšem v takové situaci je 

uplatňováno přísnější hlasovací kvorum tak, že k přijetí usnesení se vyžaduje souhlas 

dvoutřetinové většiny přítomných.  

 

Jako každoročně budete mít po oficiálním jednání rovněž příležitost k osobním setkáním a 

rozhovorům s profesními kolegy, včetně možnosti výměny zkušeností a navázání pracovních 

kontaktů. 

 

Pro konzultaci individuálních právních a účetních problémů budou na místě k dispozici i 

spolupracovníci z právní poradny. 

 

Přejeme zdar ve Vašem profesním i osobním životě a těšíme se na setkání s Vámi! 

 

V Praze dne 9.5.2016 

 

                   Ing. arch. Josef Vrana,       Eva Štěpánková, 

                                                    předseda OOA-S              ředitelka OOA-S 

 

 



 
Zdroj: OOA-S (Eva Štěpánková, mailto:stepankova@ooas.cz. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, 
uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz   
R, eR, AMOT // PLACENÁ SLUŽBA 
* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 

 
 

> > > UPOZORNĚNÍ < < < 

 
Připomínáme všem, kdo jsou zapsáni v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR, nebo ty, 
kdo v Národním registru od roku 2016 zapsáni být chtějí, že je třeba zápis prodloužit úhradou členského příspěvku, 
jehož výši si můžete sami vypočítat (http://www.uvucr.cz/rejstrik/vypocet_clenskeho_prispevku.pdf). Platební údaje 
jsou otištěny na vnitřní straně vaší identifikační karty nebo o ně můžete požádat e-mailem (uvucr@uvucr.cz) nebo 
formou SMS (606 473 074). Od roku 2016 je k identifikační kartě profesionálního výtvarného umělce přikládáno i 
OSVĚDČENÍ O ZÁPISU V NÁRODNÍM REGISTRU jako o jiné evidenci ve smyslu § 435 Občanského zákoníku. 
Aktuální verze registru: http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm 
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