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STANOVY
Ochranné organizace autorské - Sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o. s.
(podle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I.
Právní povaha, název, sídlo a územní působnost
1.

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění,
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl je neziskovou a nevládní
právnickou osobou, zřízenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů. Svým jménem může nabývat práv a zavazovat se.

2.

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění,
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. používá zkratku "OOA-S".

3.

Sídlem OOA-S je Praha 1, Masarykovo nábřeží 250, IČ: 60166916. Změnu
adresy sídla sdružení může provést svým rozhodnutím Výbor; případná změna
adresy sídla nepodléhá schválení Valného shromáždění.

4.

OOA-S působí na celém území České republiky a navazuje na činnost dřívější
Ochranné organizace autorské (OOA).
Čl. II.
Poslání a cíle OOA-S

1.

Základním posláním OOA-S je chránit a spravovat práva autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl a ostatních
zastupovaných nositelů autorských práv k těmto dílům, která pro ně vyplývají ze
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, souvisejících zákonů a z mezinárodních autorskoprávních úmluv, jakož
i ostatních mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

2.

OOA-S plní další cíle činnosti, a to
a) osvětovou a vzdělávací činnost,
b) motivaci a podporu mládeže a talentů v oblastech výtvarných umění,
c) úzkou spolupráci s profesními organizacemi a sdruženími autorů výtvarných
děl, vědeckými a odbornými ústavy, s vysokými školami a dalšími kulturními
institucemi a pracovníky v oblasti kultury,
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti,

e)
f)
3.

činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
agenturní činnost v oblasti kultury a umění.

OOA-S může zřídit nadace.
Čl. III.
Rozsah a předmět činnosti

1.

OOA-S zabezpečuje a provádí ochranu a správu autorských práv na základě
oprávnění k výkonu kolektivní správy, uděleného Ministerstvem kultury ČR1, a to
soustavně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v rozsahu smluv o
zastupování při výkonu autorských práv, uzavřených s jednotlivými autory děl
výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl či dědici
autorských práv, popřípadě jinými nositeli či nabyvateli těchto práv. Kolektivní
správa je hlavní předmět činnosti OOA-S.

2.

Dalším předmětem činnosti OOA-S je ochrana a správa majetkových práv
autorských a agenturní činnost, především sjednávání smluv a udělování
souhlasu k užití děl za zastupované nositele práv, vybírání, vymáhání a zúčtování
autorských odměn ve prospěch oprávněných subjektů, uplatňování práva na
přiměřené vypořádání. O činnostech, které nejsou hlavním předmětem činnosti
OOA-S, je vedena oddělená účetní evidence.

3.

Práva zastupovaných českých autorů a nositelů autorských práv je OOA-S
oprávněna chránit i mimo území České republiky, a to zejména na základě
bilaterálních smluv se zahraničními partnerskými organizacemi, zajišťujících
vzájemnou reciprocitu při jejich plnění.
Čl. IV.
Členství v mezinárodních organizacích
OOA-S je v souladu se svým posláním oprávněna být členem mezinárodních
nevládních organizací, které se zabývají problematikou správy a ochrany
autorských práv.

1.

2.
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Čl. V
Zastupování nositelů práv
OOA-S zastupuje každého nositele práv při výkonu jeho práva, které ze zákona
kolektivně spravuje nebo se kterým uzavřela smlouvu o kolektivním zastupování
jeho práv.
OOA-S je povinna převzít za obvyklých podmínek zastoupení každého nositele
práv při výkonu jeho práva, pokud o to požádá.

Oprávnění ze dne 3.3.2005, č.j. 7751/2003 (srov. Oznámení MK ČR uveřejněné v Obchodním věstníku
7/06) v souvislosti s rozhodnutím MK ČR ze dne 9.7.1997 č.j.: 5534/1997 (srov. § 106 odst. 7 AutZ) a další
rozhodnutí Ministerstva kultury.
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Čl. VI.
Vznik, trvání a zánik členství v OOA-S
1.

O přijetí za člena OOA-S může požádat jakákoli osoba, která je nositelem
autorských práv k dílům výtvarného umění, k dílům architektonickým či
k obrazové složce audiovizuálních děl, pokud věrohodně prokáže, že došlo
k příslušnému užití jeho díla.

2.

Členem OOA-S může být za stejných podmínek uvedených v odst. 1 i právnická
osoba. Ustanovení těchto stanov se použijí na právnické osoby obdobně, ledaže
by z povahy věci vyplývalo, že analogii uplatnit nelze.

3.

Žadatel žádá o členství na typizovaném formuláři „Přihláška ke členství“, jimž se
žadatel na základě své vůle zavazuje přispívat k dosahování cílů a podílet se na
aktivitách sdružení. Přijímací řízení je zahájeno dnem doručení řádně vyplněného
tiskopisu. Na přijetí není právní nárok. Podrobnosti stanoví Kodex OOA-S.

4.

Členství může být pozastaveno rozhodnutím Výboru podle čl. 4 odst. 4.

5.

Členství může být vázáno na hrazení členských příspěvků, jestliže jejich výši
stanoví na návrh Dozorčí rady Výbor.

6.

Členství v OOA-S zaniká
a)
b)
c)

7.

smrtí člena či zánikem bez právního nástupce,
dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve
sdružení,
vyloučením na základě rozhodnutí Výboru v případě závažného porušení
Kodexu OOA-S.

Opravným prostředkem proti rozhodnutím Výboru v otázkách členství je odvolání
k Valnému shromáždění, které lze podat v patnáctidenní lhůtě prostřednictvím
kanceláře OOA-S. Odvolání nemá odkladný účinek.
Čl. VII.
Práva a povinnosti členů OOA-S

1.

Člen má právo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

účastnit se Valného shromáždění zastupovaných
s hlasovacím právem,
volit zástupce do orgánů sdružení,
být volen do orgánů sdružení,
rozhodovat o rozúčtovacím řádu OOA-S,
podávat náměty, podněty a stížnosti,
být pravidelně informován o dění v OOA-S.

členů

OOA-S

Člen má povinnost
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a)
b)
c)
d)

aktivně se účastnit činnosti sdružení a hájit zájmy sdružení,
hradit členské příspěvky, byly-li rozhodnutím Výboru stanoveny,
vykonávat řádně funkci v orgánu sdružení, do kterého je zvolen,
účastnit se Valných shromáždění sdružení.

4.

Každý člen je povinen oznámit OOA-S adresu, na kterou je mu možno doručovat
písemnosti a jejíž změnu je povinen rovněž oznámit sdružení. Veškeré
písemnosti včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené.

5.

Každý člen sdružení má povinnost postupovat tak, aby svým jednáním
neporušoval cíle sdružení [čl. 2], dobrou pověst sdružení, oprávněné zájmy OOAS, etické a morální požadavky při výkonu své profese a pravidla kolegiality a
vzájemné úcty mezi členy, jakož i tyto Stanovy a jiné závazné interní dokumenty
či směrnice a jiné vnitřní instrukce sdružení.

6.

V případě porušení povinností podle odst. 3 může Výbor členství pozastavit, a to
na dobu nepřevyšující 6 měsíců. Po dobu pozastavení členství člen pozbývá
práva podle odst. 2. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dní odvolání
k Dozorčí radě, které nemá odkladný účinek. Pozastavit členská práva lze i na
dobu řízení o vyloučení člena.

7.

V případě opakovaného nebo zvlášť závažného porušení povinnosti podle odst. 3
může Výbor členství zrušit. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dní odvolání
k Dozorčí radě, které má odkladný účinek.

8.

Za úmyslné nebo nedbalostní hrubé porušování stanov a jiných závazných
interních dokumentů či směrnic a jiných vnitřních instrukcí sdružení, smluvních
vztahů uzavřených se sdružením, oprávněných zájmů OOA-S či autorského
zákona je Dozorčí rada oprávněna udělovat členům OOA-S sankce v souladu
s Kodexem OOA-S. Důvodem pro vyloučení je i zneužití pravomocí člena orgánu
OOA-S na úkor ostatních členů OOA-S.

9.

Za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku, může být vyloučena i ta
právnická osoba, pokud se závadného jednání dopustí její člen, společník,
akcionář nebo ovládající osoba.

10.

Další práva a povinnosti zastupovaných členů OOA-S vyplývají z obsahu smluv o
zastupování při výkonu autorských práv, z obsahu dvoustranných smluv se
zahraničními partnerskými organizacemi, popřípadě z Kodexu OOA-S.
Čl. VIII.
Orgány OOA-S, zastupování a jednání

1.

Orgány OOA-S jsou:
a)
b)
c)
d)

Valné shromáždění,
Výbor,
Dozorčí rada,
Ředitel.
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2.

Hlasovací právo musí každý člen vykonávat osobně s výjimkou právnických osob,
které hlasují prostřednictvím svých statutárních orgánů, prokuristů nebo
zmocněnců.

3.

Členové sdružení v žádném případě nejednají jménem sdružení, ledaže jim
k takovému jednání bude vystavena plná moc.

4.

Členství ve Výboru a Dozorčí radě je čestnou funkcí s náhradou za výkon funkce.
Čl. IX.
Valné shromáždění (VS OOA-S)

1.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OOA-S. Rozhoduje o všech
podstatných záležitostech týkajících se činnosti sdružení.

2.

Valné shromáždění:
a) schvaluje stanovy sdružení, včetně jejich změn a doplňků,
b) volí a odvolává členy Výboru a Dozorčí rady,
c) schvaluje pravidla pro rozdělování a užití vybraných finančních prostředků.

3.

Valné shromáždění OOA-S dále:
a) může schválit zásady pro uzavírání hromadných smluv s uživateli autorských
děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl,
b) ověřuje a schvaluje zprávu o hospodaření OOA-S, obsahující účetní závěrku,
ověřenou auditorem, a zprávu o činnosti OOA-S za uplynulé období.

4.

Řádné Valné shromáždění se schází alespoň jednou ročně.

5.

Valné shromáždění svolává Výbor, a to nejpozději 4 týdny přede dnem konání
formou veřejného oznámení. Nejméně 2 týdny přede dnem konání jsou rozeslány
členům sdružení individuální pozvánky anebo jiným prokazatelným způsobem
uvědoměni o konání Valné hromady. Požádá-li o to většina členů Dozorčí rady,
Ředitel nebo písemnou formou alespoň 30 procent zastupovaných členů OOA-S,
je Výbor povinen svolat mimořádné VS nejpozději do 60 dnů. V případě
nečinnosti Výboru svolává VS Dozorčí rada a v případě její nečinnosti pak
Ředitel.

6.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, sejde-li se ve stanovenou hodinu
nadpoloviční počet členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných.

7.

Nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů, po uplynutí 20
min. je Valné shromáždění usnášeníschopné. Usnesení je platné tehdy, hlasuje-li
pro ně v tomto případě dvoutřetinová většina přítomných. Na tyto skutečnosti
musí být členové upozorněni v pozvánce.
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8.

K přijetí usnesení o zrušení, sloučení či splynutí sdružení, o ukončení výkonu
hlavního předmětu činnosti je třeba vždy získat alespoň čtyřpětinovou většinu
všech členů sdružení. K přijetí usnesení o změně stanov je třeba vždy získat
čtyřpětinovou většinu všech přítomných členů sdružení.

9.

Návrh programu jednání Valného shromáždění schválí svým usnesením Výbor
nejpozději 4 týdny přede dnem konání. Dodatečné zařazení dalších bodů na
program jednání Valného shromáždění je možné i po této lhůtě, nejpozději však 1
týden přede dnem konání. Podněty členů sdružení k zařazení bodů na program
jednání Valného shromážděním je třeba doručit v uvedených lhůtách
prostřednictvím kanceláře OOA-S. Valné shromáždění schvaluje usnesením
navržený program svého jednání bezprostředně po zahájení.
Čl. X.
Výbor OOA-S

1.

Výbor je výkonným orgánem OOA-S v období mezi Valnými shromážděními.
Členy Výboru volí Valné shromáždění a jejich funkční období je tříleté. Výbor je
minimálně pětičlenný. Podrobnosti k volbě členů Výboru může stanovit Kodex
OOA-S. Opakované členství ve Výboru je možné. Ve Výboru musí být zastoupeni
členové různých autorských profesí, majorizace autorských profesí je
nepřípustná; provedení těchto pravidel upravuje Kodex OOA-S.

2.

Na základě zvláštního zmocnění Valným shromážděním může Výbor dočasně
vykonávat i pravomoci Valného shromáždění, v rozsahu vyplývajícím z
písemného vyhotovení příslušného usnesení Valného shromáždění.

3.

V čele Výboru stojí předseda, který je volen členy Výboru z jejich středu.
Předseda jedná jménem Výboru navenek, řídí jeho činnost, svolává schůze
Výboru a spolu s Ředitelem určuje program jednání. Předseda Výboru je
předsedou OOA-S.

4.

Výbor OOA-S se schází pravidelně alespoň jedenkrát za dva měsíce, po celé
funkční období.

5.

Mimořádné zasedání Výboru může být svoláno i na žádost Ředitele OOA-S,
hrozí-li nebezpečí z prodlení.

6.

Výbor schvaluje dvoutřetinovou většinou všech členů Kodex OOA-S a jeho
změny a doplňky.
Čl. XI.
Dozorčí rada OOA-S

1.

Dozorčí rada je tříčlenným kontrolním orgánem sdružení. Členy Dozorčí rady volí
Valné shromáždění a jejich funkční období je tříleté. Členství v Dozorčí radě je
neslučitelné s členstvím ve Výboru.
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2.

Činnost Dozorčí rady řídí její předseda, který je volen členy Dozorčí rady z jejich
středu. Předseda Dozorčí rady je zván na zasedání Výboru.

3.

Dozorčí rada dále závazným způsobem vykládá Stanovy a jiné interní dokumenty
sdružení a plní roli rozhodčího orgánu ve sporech mezi členy sdružení, pokud
nejde o spory autorskoprávní povahy.
Čl. XII.
Ředitel OOA-S

1.

V čele OOA-S stojí Ředitel OOA-S, kterého jmenuje a odvolává Výbor. Funkce
Ředitele je neslučitelná s členstvím ve Výboru nebo Dozorčí radě. Ředitel je
vedoucím zaměstnancem OOA-S, jehož pracovní poměr vzniká jmenováním.

2.

Ředitel zřizuje kancelář OOA-S, která je organizačním, ekonomickým a
administrativním centrem sdružení.

3.

Ředitel zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

řídí chod sdružení,
účastní se všech zasedání Výboru, kterému podává podrobnou zprávu o
činnosti sdružení a Valného shromáždění, kterému podává výroční zprávu o
činnosti sdružení, zejména o hospodaření sdružení,
uzavírá, mění a ruší pracovní smlouvy se zaměstnanci OOA-S, najímá
externí spolupracovníky a výpomoci, sjednává další právní vztahy,
vydává interní předpisy a kontroluje jejich dodržování,
sleduje hospodárné čerpání prostředků sdružení, zabezpečuje řádné vedení
účetní a členské evidence,
připravuje, sjednává a podepisuje smlouvy s uživateli autorských práv,
osobami povinnými k platbě zvláštních odměn, kolektivními správci a
partnerskými organizacemi,
podepisuje smlouvy se zastupovanými nositeli autorských práv.

Ostatní práva a povinnosti Ředitele jsou upraveny v příloze ke jmenovacímu aktu.
Čl. XIII.
Jednání a zastupování
1.

Jménem OOA-S jedná navenek ve všech věcech Ředitel OOA-S, který má i
podpisové právo za sdružení.

2.

Členové Výboru, kteří k tomu získali usnesením Výboru zvláštní pověření, jsou
oprávněni samostatně jednat jménem OOA-S v rozsahu vyplývajícím z
písemného vyhotovení příslušného usnesení Výboru.

3.

Zaměstnanci OOA-S jsou oprávněni jednat jménem OOA-S v rozsahu jim
svěřené funkce a kompetence. Jejich podpisové právo je upraveno interním
předpisem.
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Čl. XIV.
Hospodaření OOA-S
1.

OOA-S je neziskovým subjektem.

2.

Příjmy OOA-S tvoří zejména:
a) účelně vynaložené náklady na výkon kolektivní správy, tj. část z autorských
odměn vyplacených oprávněnému příjemci, určená na náklady spojené
s činností OOA-S,
b) subvence, dary a dědictví,
c) finanční příspěvky fyzických i právnických osob,
d) úroky a jiné kapitálové výnosy.

3.

Dalším zdrojem příjmů OOA-S mohou být i jiné prostředky, poskytované
v souladu s právními předpisy, např. členské příspěvky či registrační poplatky.

4.

OOA-S odpovídá za své závazky veškerým svým vlastním majetkem, včetně
pohledávek a nároků, s výjimkou pohledávek zastupovaných nositelů autorských
práv , které OOA-S pouze spravuje.
Čl. XV.
Zrušení OOA-S

1.

OOA-S může být zrušena:
a) rozhodnutím Valného shromáždění OOA-S; k platnosti takového rozhodnutí je
třeba souhlasu alespoň čtyř pětin všech členů,
b) odstoupením od smluv o prověření výkonem autorských práv všemi členy.

2.

Při zrušení jmenuje likvidátora Výbor, který též rozhodne, jak bude naloženo
s likvidační podstatou sdružení.

3.

Zahájení likvidace a její ukončení je likvidátor povinen oznámit orgánu u něhož je
sdružení registrováno.
Čl. XVI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Kodex OOA-S provádí blíže Stanovy OOA-S.

2.

Tato změna Stanov nabývá platnosti dnem schválení Valným shromážděním, tj.
12.12.2006, a nabývá účinnosti registrací Ministerstvem vnitra.
V Praze dne 12. prosince 2006

Za správnost:
Doc. Ing. Jiří Mojžíš, v.r.
předseda OOA-S
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