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Pozvánka nositelům autorských práv – členům spolku 

 
na Valné shromáždění OOA-S  dne 11.5.2017 

 

 

 

Vážená paní / Vážený pane, přátelé, 

 

přijměte pozvání k pravidelnému setkání umělecké obce oboru výtvarného a 

architektonického při příležitosti konání Valného shromáždění Ochranné organizace 

autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové 

složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S). 

 

Je povinností a ctí každého spolku, aby vždy minimálně jednou ročně jeho řídící a 

kontrolní orgány složily účty ze své činnosti nejvyššímu orgánu (Valnému shromáždění 

OOA-S), tedy samotným nositelům autorských práv, k jejichž ochraně a společnému 

prospěchu jsou veškeré aktivity OOA-S zaměřeny. 

 

Valné shromáždění OOA-S se i v letošním roce uskuteční opět v centru Prahy, v Nové 

budově Národního muzea (v prostorách někdejšího Federálního shromáždění),  

 

dne 11.5.2017 od 13 hodin. 
 

Místo našeho setkání je díky dobré dopravní obslužnosti (u stanice metra Muzeum, 

v blízkosti vlakového nádraží Praha hl. n. i ústředního autobusového nádraží Florenc) 

snadno orientačně dostupné pro všechny přijíždějící. 

 

Budeme rádi, jestliže spoluzodpovědnost za chod OOA-S a za možnosti dalšího rozvoje 

činností projevíte svou osobní účastí. Viditelný zájem velkého počtu členů poskytne 

našim zástupcům lepší příležitost k prosazení oprávněných společných zájmů před 

státními orgány a institucemi i před uživateli Vašich děl. Budete mít rovněž příležitost i 

k osobním setkáním a rozhovorům s profesními kolegy, včetně možnosti výměny 

zkušeností a navázání pracovních kontaktů. 

 

1)  Důležitou novinkou bude velká legislativní změna - vládní novela autorského 

zákona, která zesouladňuje české právo s evropskou Směrnicí o kolektivní správě 

autorských práv. V těchto dnech bylo dokončeno projednávání novelizovaného zákona 

Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR a očekáváme, že ke dni konání VS 

OOA-S již bude zákona podepsán prezidentem republiky a vstoupí v platnost. Novela 

zavádí celou řadu regulačních a informačních povinností, dotkne se i námi vybíraných 

autorských odměn. Přestože nyní ještě zákon není účinný, nebudeme vnitřní změny 

odkládat až na Valné shromáždění v příštím roce a rovnou Vám předložíme zákonem 

stanovené přehledy se souhrnem činností, nákladů, výnosů a investic. 

 

2)  OOA-S bude mít od 1.5.2017 nové sídlo na Praze 1, Národní 41 v historickém objektu 

z roku 1631. Pro naše zastupované autory zde bude možné pořádat vernisáže a 

prezentace jejich děl zdarma. 

 

3)  O konkrétní výši a pravidlech rozdělování dosud vybraných odměn bude nadcházející 

Valné shromáždění teprve rozhodovat. Již nyní si však dovolujeme upozornit, že obvyklou 
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podmínkou účasti na rozúčtování odměn v daném kalendářním roce vždy je, aby 

jednotliví autoři včas předali ohlášky svých děl (nejpozději do konce května tohoto roku; 

později přijaté ohlášky již jsou zařazovány do rozúčtování roku následujícího). 

 

 

4)  Jedním ze zajímavých bodů je již 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. 

 

5)  Vedle podrobnější zprávy o činnosti a o hospodaření našeho sdružení bude k dispozici 

i právní poradna s účastí externích spolupracovníků. 

 

Všechny podkladové materiály k programu jednání obdržíte při prezentaci na 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 X. 

odst. 7. Stanov) stane usnášeníschopným bez ohledu na počet přítomných, ovšem 

v takové situaci je uplatňováno přísnější hlasovací kvórum tak, že k přijetí usnesení se 

vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.  

 

 

Všichni členové našeho spolku i pracovníci kanceláře se těší na setkání s Vámi! 

 

S přáním krásných dnů 

 

 

 

           Ing. Arch. Josef Vrana, Eva Štěpánková, 

 předseda OOA-S  ředitelka OOA-S 

 

 

 

V Praze dne 15.3.2017 

 

 

 

 

 

Pozvánka členům OOA-S  na Valné shromáždění 

konané dne 11.5.2017 od 13 hodin v Praze, 

v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění,  

(od 12,00 do 13,00 akreditace účastníků) 

 

Program 

 

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 2016 

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

6. Rozúčtovací řád – úprava od 1.1.2017 

7. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2016 

8. Cena OOA-S 

9. Schválení usnesení VS 

10. Různé a diskuse  

 


