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Čl. 1
CHARAKTERISTIKA
(1)

Sociální fond a Kulturní fond OOA-S (dále jen zkráceně „SKF“ anebo „fondy“) se vytváří jako
fondy pro poskytování některých dále specifikovaných služeb spolku OOA-S, a to v souvislosti
s ust. § 99, odst. 1, písm. d) zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále také jen jako „AZ“),
účinným od 20.4.2017.

(2)

Ze SKF se poskytují sociální, kulturní nebo vzdělávací služby financované z příjmů z výkonu
práv nebo z příjmů z investování příjmů z výkonu práv. Tyto služby se poskytují na základě
spravedlivých a transparentních kritérií, zaručujících rovný přístup k takovým službám a
poskytovanému rozsahu takových služeb. Podrobnosti stanoví tento Statut a Podmínky pro
čerpání z fondů.

Čl. 2
ZDROJE SKF
(1)

Zdrojem SKF jsou příjmy z výkonu práv a příjmy z investování příjmů z výkonu práv, které
nemohly být rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě podle ust. §99c, odst. 2 AZ z důvodů, že
nositelé práv nemohli být určeni nebo nalezeni, a to po dobu tří let od konce účetního období,
v němž došlo k výběru těchto příjmů nebo v němž OOA-S tyto příjmy obdržela na základě
smlouvy podle §97g AZ, a to pouze za předpokladu, že byla přijata veškerá nezbytná opatření
podle §99 c, odst. 4 a5 AZ.

(2)

Nejvyšší orgán spolku rozhodne o možnosti čerpat finanční prostředky ze zdroje SKF, přičemž
může stanovit další podmínky.

Čl. 3
POUŽITÍ
(1)

Programy SKF, které obsahují bližší podmínky, určují výhradní účel, způsob i rozsah
přípustného použití prostředků SKF, schvaluje Dozorčí rada OOA-S.

(2)

Dozorčí rada OOA-S je ve vztahu k prostředkům SKF oprávněna rozhodnout tak, že pokud by
podle podmínek vyhlášených programů nebyly prostředky SKF efektivně využity, mohou být
prostředky SKF přesunuty do výnosů hospodaření spolku v běžném kalendářním roce, nebo
k rozúčtování autorům.
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Čl. 4
OPRÁVNĚNÍ
(1)

O použití všech prostředků SKF rozhoduje nejvyšší orgán spolku, přičemž svoji pravomoc může
zcela či zčásti přenést na Dozorčí radu. Nejvyšší orgán či Dozorčí rada může zřídit zvláštní orgán
nebo pracovní skupinu, která bude Dozorčí radě navrhovat způsob použití prostředků na
sociální a kulturní programy SKF.

(2)

Dozorčí rada zároveň
1) nejméně jednou ročně vyhodnocuje efektivitu použití prostředků poskytnutých ze
sociálních programů SKF a kulturních programů SKF,
2) na základě vyhodnocení, podle předchozí odrážky, provádí opatření k předcházení
neefektivního využívání prostředků SKF a informuje Valnou hromadu OOA-S o způsobu
využití prostředků ze SKF.

Čl. 5
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZABRÁNĚNÍ STŘETU ZÁJMŮ
(1)

Člen OOA-S, který žádá o příspěvek z libovolného programu SKF, oznámí tuto skutečnost
nejvyššímu orgánu nebo Dozorčí radě před zahájením rozhodování a nepodílí se na
rozhodování o poskytnutí tohoto příspěvku.

(2)

Pokud o příspěvek z libovolného programu SKF požádá blízká osoba člena OOA-S zapojeného
do rozhodovacího procesu, člen OOA-S má povinnost tuto skutečnost neprodleně písemně
oznámit a rozhodování se nezúčastnit. Stejné pravidlo se použije i v případě, že blízká osoba
člena OOA-S zapojeného do rozhodovacího procesu je členem řídícího nebo kontrolního
orgánu žadatele o příspěvek, který je právnickou osobou. Dozorčí rada je povinna každý
identifikovaný konflikt zájmů uvést v zápisu.

Čl. 6
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
(1)

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Dozorčí radou.

V Praze dne 19.12.2017
Za správnost
Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun
předseda Dozorčí rady OOA-S
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