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Pozvání na řádné Valné shromáždění OOA-S 

dne 27.května 2014 
 

 

 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. (OOA-S) si dovoluje pozvat 

všechny své Vážené členy na řádné Valné shromáždění které se uskuteční dne 

27.5.2014 (v úterý) ve 13 h v Nové budově Národního muzea v Praze (prostory 

někdejšího Federálního shromáždění, stanice metra Muzeum, v blízkosti vlakového 

nádraží Praha hl.n. a ústředního autobusového nádraží Florenc). 

 

Každoroční setkání autorů všech výtvarných uměleckých profesí, autorů z oblasti 

audiovizuální tvorby, architektů, dědiců a dalších nositelů autorských práv bylo Výborem 

OOA-S svoláno k projednání úřední agendy. Současně ale poskytne prostor i k pracovním 

a přátelským kontaktům, případně vzájemnému předání zkušeností mezi autory. 

Úkolem Valného shromáždění především je, aby v souladu se stanovami (jakožto 

nejvyšší orgán sdružení) rozhodlo o změně stanov (v souvislosti s transformací OOA-S na 

spolek dle nového občanského zákoníku), projednalo zprávu o hospodaření OOA-S 

obsahující účetní závěrku ověřenou auditorem, zprávu o činnosti OOA-S za uplynulé 

období, rozhodlo o pravidlech pro rozdělování a užití vybraných finančních prostředků. 

 

Nejvýznamnějšími událostmi za uplynulé období dotýkajícími se činnosti Vás autorů i 

našeho spolku jsou nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 

89/2012 Sb.) a změna daňových předpisů (z. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů) 

v oblasti výplat autorských honorářů. Účastníkům Valného shromáždění proto budou 

představeny 

a) změny v oblasti smluvního práva a licencování dle nového občanského zákoníku, 

včetně vzorové licenční smlouvy, 

b) změny ve způsobu zdanění autorských odměn a náhradních odměn vyplácených 

prostřednictvím OOA-S, zejména informace o nové srážkové dani, včetně podrobnějšího 

návodu pro příjemce honorářů a za jakých okolností jim v souvislosti s honoráři z OOA-S 

vzniká povinnost odvádět pojistné na zdravotní a důchodové pojištění, 

c) informace o přeměně OOA-S z právní formy občanského sdružení (dle původního 

sdružovacího zákona č. 83/1990 Sb.) na spolek dle nového občanského zákoníku, 

d) informace o jednotné evropské úpravě kolektivní správy autorských práv na 

základě nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU, zejména pokud jde o 

vnitřní uspořádání a o oprávnění nositelů autorských práv vůči kolektivním správcům. 

 

Pro individuální projednání Vašich právních a účetních záležitostí Vám budou na místě 

k dispozici spolupracující advokáti, jakož i referenti účetního oddělení a členské evidence 

naší kanceláře. 
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Ještě připomínáme, že obvyklou podmínkou účasti na rozúčtování náhradních autorských 

odměn či jiných licenčních odměn ze společně vybraných prostředků v daném 

kalendářním roce vždy je, aby jednotliví autoři včas předali ohlášky svých děl (nejpozději 

do konce května tohoto roku). V průběhu konání Valného shromáždění bude možno 

předat vyplněné ohlášky přímo na místě pracovníkům naší kanceláře. 

 

Pro případ, že byste se ze závažných důvodů nemohla/nemohl letošního Valného 

shromáždění účastnit, prosíme alespoň o provedení průběžné aktualizace Vašich 

kontaktních údajů (sdělte prosím naší kanceláři zejména adresy u prostředků 

elektronické komunikace na dálku - e-mail, datové schránky, jestliže je používáte). 

 

Všichni členové volených orgánů našeho sdružení i pracovníci kanceláře se těší na setkání 

s Vámi! 

 

S přáním zdaru v profesním i osobním životě 

 

 

           Ing. Arch. Josef Vrana, Eva Štěpánková, 

 předseda OOA-S  ředitelka OOA-S 

 

 

 

V Praze dne 2.4.2014 

 

 

 

 

 

 
Pozvánka členům OOA-S  na Valné shromáždění 

 

konané dne 27.5.2014 od 13 hodin v Praze, 

v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění,  

(od 12,00 – 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 2013 

5. Informace o přeměně sdružení na spolek 

6. Stanovy OOA-S – úprava Čl. I. 

7. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2013 

8. Informace o daňových změnách 

9. Informace o změně smluvního práva a licencování 

10. Schválení usnesení VS 

11. Diskuse  

 

 

Občerstvení zdarma 


