Kulturní programy - Kulturního fondu
OCHRANNÉ ORGANIZACE AUTORSKÉ – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a
obrazové složky audiovizuálních děl
se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 60166916 (dále jen „OOA-S“)
vydaný na základě rozhodnutí Dozorčí rady OOA-S dne 19.12.2017
dle usnesení Valného shromáždění ze dne 11.4.2017

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Následující Kulturní programy obsahují v souladu s tímto dokumentem bližší podmínky
poskytování příspěvků, určují účel, způsob i rozsah přípustného použití prostředků
Kulturního fondu OOA-S (dále jen zkráceně "KF") na kulturní a vzdělávací účely.
1.2. Prostředky KF se poskytují primárně na projekty přímo související s díly autorů
zastupovaných OOA-S.
1.3. Dozorčí rada OOA-S při rozhodování o příspěvcích přihlíží na případné udělení příspěvku
témuž subjektu na rozdílné účely ve stejném kalendářním roce. Prostředky KF nelze
zásadně poskytnout stejnému subjektu pro tentýž účel ve stejném kalendářním roce.
1.4. Prostředky KF nelze poskytnout tomu subjektu, který porušil své povinnosti vyplývající mu
ze smlouvy uzavřené s OOA-S, na jejímž základě mu byl poskytnut příspěvek, a to po dobu
následujících 3 let od porušení předmětné smlouvy.
1.5. Prostředky KF nelze poskytnout tomu subjektu, který:
a)

porušil své povinnosti vyplývající mu z hromadné licenční smlouvy nebo kolektivní
licenční smlouvy, a to po dobu 3 let následujících od porušení předmětné smlouvy,

b)

použil chráněné dílo nebo díla bez souhlasu, tj. takový, který použil chráněné dílo
nebo díla bez uzavřené hromadné licenční smlouvy nebo kolektivní licenční smlouvy, a
to po dobu následujících 3 let od neoprávněného použití chráněného díla nebo děl.

2. PŘÍSPĚVEK NA AKCI „CENY OOA-S“
2.1. Poslání a účel programu
2.1.1. Tento program slouží k finančnímu zabezpečení akce „Ceny OOA-S“ (dále také
zkráceně "událost"), jehož posláním je veřejné ocenění autorů výtvarného umění a
audiovizuální složky.
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2.2. Účelové určení příspěvku
2.2.1. Příspěvek slouží k pokrytí skutečných nákladů výroční akce „Ceny OOA-S“, na
provedení předávaných cen, jakož i na propagaci a další bezprostředně s akcí
související náklady.
2.3. Výše příspěvku
2.3.1. Výše příspěvku bude stanovena dle potřebného rozsahu Dozorčí radou OOA-S.
2.4. Podmínky poskytnutí a realizace příspěvku
2.4.1. Akci připravují pověření zaměstnanci nebo členové OOA-S. Skutečné náklady akce
se hradí průběžně na základě rozhodnutí Dozorčí rady a Představenstva OOA-S.

3. PŘÍSPĚVEK NA VÝZNAMNÉ PROJEKTY A TVORBU AUTORŮ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A
AUDIOVIZUÁLNÍ SLOŽKY
3.1. Poslání a účel programu
3.1.1. Tento program slouží k poskytování příspěvků na významné projekty podporující
autory výtvarného umění a audiovizuální složky a na podporu jejich tvorby.
3.2. Podmínky poskytnutí příspěvku
3.2.1. Program je tematicky otevřený.
3.2.2. O příspěvek mohou žádat právnické i fyzické osoby.
3.2.3. Žádost o příspěvek musí obsahovat zejména přesnou identifikaci žadatele, a pokud
jde o příspěvek na projekt, popis projektu (zejména jeho stručnou charakteristiku,
cíl, cílovou skupinu, organizační zajištění a harmonogram, rozpočet a informaci o
osobách zapojených do projektu), a pokud jde o příspěvek na tvorbu charakteristiku autora, jeho dosavadní tvorby a tvorby, která má být příspěvkem
podpořena.
3.2.4. Žádost o příspěvek musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované tímto
programem. (Formulář žádosti poskytuje OOA-S prostřednictvím svých webových
stránek nebo jej na požádání poskytne e-mailem nebo v tištěné podobě.)
3.2.5. Žádost o příspěvek je třeba doručit do sídla OOA-S.
3.3. Výše příspěvku
3.3.1. Příspěvek na jednotlivý projekt lze poskytnout do částky 50.000,- Kč. V případě
projektu s mimořádným významem může být příspěvek poskytnut až do výše
100.000,- Kč
Kulturní programy KF ve znění ze dne 19.12.2017
2/7

3.4. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
3.4.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní,
na jeho žádost se nepřihlíží.
3.4.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S. V
odůvodněných případech si může Dozorčí rada OOA-S vyžádat i předložení dalších
dokladů a informací potřebných pro správné posouzení žádosti o příspěvek. Pokud
si Dozorčí rada OOA-S vyžádá i předložení dalších dokladů a informací, v takovém
případě se postupuje podle odst. 3.4.1. druhá věta Kulturních programů. O
schválení příspěvku rozhoduje Dozorčí rada OOA-S.
3.4.3. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy, která upraví zejména účel poskytnutí
příspěvku, případné povinnosti žadatele nebo jeho součinnost v souvislosti s
využitím příspěvku na požadovaný účel a odpovědnost žadatele za právní následky
uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku.
3.4.4. V případě, že žadatel nemá ke dni zasílání schváleného příspěvku uhrazeny závazky
vůči OOA-S, vyplacení příspěvku bude pozastaveno do konce lhůty splatnosti
závazku, nejvýše však po dobu 60 dní od pozastavení vyplacení příspěvku. Po
uplynutí této lhůty bude Dozorčí rada OOA-S opět rozhodovat o poskytnutí
příspěvku.

4. PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST PARTNERŮ PODPORUJÍCÍCH AUTORY VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ SLOŽKY
4.1. Poslání a účel programu.
4.1.1. Tento program je určen na podporu činnosti právnických osob (například
občanských sdružení, školských osob apod.), které svou činností podporují autory
výtvarného umění a audiovizuální složky.
4.2. Podmínky poskytnutí příspěvku
4.2.1. Partnerem v tomto programu může být pouze právnická osoba, která prokazatelně
a aktivně podporuje nebo vychovává autory výtvarného umění a audiovizuální
složky.
4.2.2. Rozhodujícím kritériem výběru partnera je důvěryhodnost žadatele garantující
využití prostředků na rámcově dohodnutý účel. Při posuzování žádosti o příspěvek
se přihlíží zejména na kontinuitu činnosti s prokazatelnými výsledky ve prospěch
autorů děl výtvarného umění a audiovizuální složky.
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4.2.3. Příspěvek z tohoto programu je možné účelově určit i na částečné pokrytí
nezbytných provozních nákladů partnera (zejména na organizační zajištění aktivit,
na skutečné výdaje spojené s činností, na režijní náklady apod.).
4.2.4. Žádost o poskytnutí příspěvku musí obsahovat zejména přesnou identifikaci
žadatele (název, sídlo, IČO, statutární orgán), informace o předchozí kontinuální
činnosti ve prospěch autorů výtvarného umění a audiovizuální složky (ve formě
výroční zprávy nebo ve formě souhrnných informací o obsahu ročních aktivit a o
jejich finančním zabezpečení), odůvodnění žádané výše příspěvku a účel, pro který
mají být prostředky z příspěvku použity. Žadatel o příspěvek současně předloží OOAS nabídku na své závazky směřující k vytvoření a upevnění dobré pověsti OOA-S.
4.3. Výše příspěvku
4.3.1. Příspěvek jednotlivému partnerovi v jednom kalendářním roce může být poskytnut
do výše 50.000,- Kč.
4.4. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
4.4.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní,
na jeho žádost se nepřihlíží.
4.4.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S. V
odůvodněných případech si může Dozorčí rada OOA-S vyžádat i předložení dalších
dokladů a informací potřebných pro správné posouzení žádosti o příspěvek. Pokud
si Dozorčí rada OOA-S vyžádá i předložení dalších dokladů a informací, v takovém
případě se postupuje podle odst. 4.4.1. druhá věta Kulturních programů. O
schválení příspěvku rozhoduje Dozorčí rada OOA-S.
4.4.3. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy, která upraví zejména účel poskytnutí
příspěvku, povinnost žadatele vyúčtovat příspěvek, případné další povinnosti
žadatele nebo jeho součinnost v souvislosti s využitím příspěvku na požadovaný účel
a odpovědnost žadatele za právní následky uvedením neúplných nebo nepravdivých
údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku.
4.4.4. V případě, že žadatel nemá ke dni zasílání schváleného příspěvku uhrazeny závazky
vůči OOA-S, vyplacení příspěvku bude pozastaveno do konce lhůty splatnosti
závazku, nejvýše však po dobu 60 dní od pozastavení vyplacení příspěvku. Po
uplynutí této lhůty, bude Dozorčí rada OOA-S opět rozhodovat o poskytnutí
příspěvku.
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5. PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKCE
5.1. Poslání a účel programu
5.1.1. Tento program slouží k finančnímu zabezpečení vzdělávacích a osvětových akcí
pořádaných OOA-S, jejichž posláním je šíření poznání v oblasti výtvarné tvorby,
informací o právní povaze činnosti autorů výtvarného umění a audiovizuální složky a
osvěty o výkonu kolektivní správy. Tyto vzdělávací a osvětové akce mohou být
pořádány jak v České republice, tak v zahraničí.
5.2. Účelové určení příspěvku
5.2.1. Příspěvek slouží k pokrytí skutečných nákladů vzdělávacích a osvětových akcí a
dalších bezprostředně souvisejících nákladů.
5.3. Výše příspěvku
5.3.1. Výše příspěvku bude stanovena dle potřebného rozsahu Dozorčí radou OOA-S.
5.4. Podmínky poskytnutí a realizace příspěvku
5.4.1. Akce připravují pověření zaměstnanci nebo členové OOA-S. Skutečné náklady akce
se hradí průběžně na základě rozhodnutí Dozorčí rady a Představenstva OOA-S.

6. PŘÍSPĚVEK NA MARKETINGOVÉ AKTIVITY V OBLASTI KULTURY
6.1. Poslání a účel programu
6.1.1. Cílem programu je podpora projektů, které rozvíjejí kulturu, kulturní rozmanitost, s
potenciálem šíření dobrého jména autorů výtvarného umění a audiovizuální složky a
poslání organizace kolektivní správy.
6.2. Podmínky poskytnutí příspěvku
6.2.1. Hlavním kritériem hodnocení bude odhadovaný přínos projektu na naplnění účelu
tohoto programu.
6.2.2. Projekt musí mít ve společnosti jednoznačný dopad.
6.2.3. Žadatel o poskytnutí příspěvku se bude dohodnutým způsobem na projektu podílet
finančně nebo věcným plněním.
6.2.4. Preferované budou projekty a aktivity,
a) které podporují kulturní rozmanitost a tvorbu,
b) v nichž OOA-S může uplatnit své aktivní zapojení do dramaturgie a obsahu,
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c) s možností spolupráce OOA-S s pozitivně vnímanými kulturními akcemi nebo
kulturními institucemi,
d) které mají kontinuitu a umožňují vícenásobné využití vložených zdrojů,
e) oslovující cílové skupiny relevantní z pohledu šíření poslání OOA-S jako
organizace kolektivní správy pro práva k dílům autorů výtvarného umění a
audiovizuální složky.
6.3. Výše příspěvku
6.3.1. Výše konkrétního příspěvku se určí na základě hlavního kritéria hodnocení (odst.
6.2.1) a s přihlédnutím na konkrétní vlastnosti projektu, zejména na celkový
rozpočet projektu a výši finanční participace partnera (partnerů).
6.4. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
6.4.1. Formální správnost a úplnost žádosti podle tohoto programu vyhodnotí pověřený
člen Dozorčí rady OOA-S, který v případě potřeby vyzve žadatele k doplnění žádosti.
Pokud žadatel nedoplní žádost ve lhůtě uvedené ve výzvě, která je nejméně 7 dní,
na jeho žádost se nepřihlíží.
6.4.2. Přiznání příspěvku a jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada OOA-S. V
odůvodněných případech si může Dozorčí rada OOA-S vyžádat i předložení dalších
dokladů a informací potřebných pro správné posouzení žádosti o příspěvek. Pokud
si Dozorčí rada OOA-S vyžádá i předložení dalších dokladů a informací, v takovém
případě se postupuje podle odst. 6.4.1. druhá věta Kulturních programů. O
schválení příspěvku rozhoduje Dozorčí rada OOA-S.
6.4.3. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy, která upraví zejména účel poskytnutí
příspěvku, případné povinnosti žadatele nebo jeho součinnost v souvislosti s
využitím příspěvku na požadovaný účel a odpovědnost žadatele za právní následky
uvedením neúplných nebo nepravdivých údajů v žádosti o poskytnutí příspěvku.
6.4.4. V případě, že žadatel nemá ke dni zasílání schváleného příspěvku uhrazeny závazky
vůči OOA-S, vyplacení příspěvku bude pozastaveno do konce lhůty splatnosti
závazku, nejvýše však po dobu 60 dní od pozastavení vyplacení příspěvku. Po
uplynutí této lhůty, bude Dozorčí rada OOA-S opět rozhodovat o poskytnutí
příspěvku.

7. OTEVŘENÝ PROGRAM PRO PŘÍPADY HODNÉ ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE
7.1. Poslání a účel programu
7.1.1. Cílem programu je umožnit podporu případů, které nespadají pod jiné kulturní
programy, ale zaslouží si podporu vzhledem pro svůj významný společenský dosah.
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7.2. Podmínky poskytnutí příspěvku
7.2.1. Hlavním kritériem pro poskytnutí příspěvku je výjimečnost případu, zejména
a) mimořádnost společenského ohlasu, který přesahuje obdobné použití děl autorů
výtvarného umění a audiovizuální složky,
b) mimořádnost kontextu, ve kterém výtvarné dílo působilo,
c) výjimečnost díla výtvarníka a rozsahu jeho společenského uplatnění.
7.2.2. Nezbytnou podmínkou poskytnutí příspěvku je i skutečnost, že posuzovaný případ
není možné podpořit příspěvkem z jiného kulturního programu KF.
7.3. Postup hodnocení žádostí a realizace příspěvků
7.3.1. Návrh na poskytnutí příspěvku musí obsahovat přezkoumatelné argumenty o
splnění kritérií uvedených výše (odst. 7.2.1).
7.3.2. Náležitosti návrhu, přiznání příspěvku i jeho výši posuzuje a schvaluje Dozorčí rada
OOA-S. V odůvodněných případech si může rada vyžádat i předložení dalších
dokladů a informací potřebných pro správné posouzení návrhu na příspěvek. Pokud
si Dozorčí rada OOA-S vyžádá i předložení dalších dokladů a informací, v takovém
případě se postupuje podle odst. 4.4.1. druhá věta Kulturních programů. O
schválení příspěvku rozhoduje Dozorčí rada OOA-S.
7.3.3. V případě, že žadatel nemá ke dni zaslání schváleného příspěvku uhrazeny závazky
vůči OOA-S, vyplacení příspěvku bude pozastaveno do konce lhůty splatnosti
závazku, nejvýše však po dobu 60 dní od pozastavení vyplacení příspěvku. Po
uplynutí této lhůty, bude Dozorčí rada OOA-S opět rozhodovat o poskytnutí
příspěvku.

8. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kulturní programy podle tohoto dokumentu nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení
Dozorčí radou OOA-S.

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