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Pozvání pro všechny členy spolku a nositele autorských práv 
na jednání Valného shromáždění OOA-S dne 11.6.2019 

 

 

 

Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

 

srdečně Vás zveme a těšíme se na společné setkání umělecké obce výtvarníků, 

architektů, filmařů a dalších tvůrců činných ve vizuálních uměleckých oborech. 

 

Rok se s rokem sešel a my, volení zástupci reprezentující ve spolkových orgánech 

jednotlivé umělecké profese, bychom Vám jednak rádi složili účty za uplynulé období a 

představili program činnosti do budoucna. Proto je Výborem OOA-S svoláno (v souladu 

s článkem X. odst. 5 spolkových Stanov) řádné zasedání nejvyššího spolkového orgánu – 

Valného shromáždění Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného 

umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S), které se 

v letošním roce uskuteční  

 

dne 11.6.2019 od 13 hodin 
v prostorách Café Louvre, Národní 22, Praha 1. 

 

(Rádi bychom Vás upozornili, že nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina 

všech členů spolku, pak i přesto se po uplynutí 20 minut bude jednání Valného 

shromáždění konat. Při hlasováních přítomných však bude třeba vždy dodržet přísnější 

hlasovací kvórum – usnesení budou přijata pouze tehdy, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová 

většina přítomných). 

Dopravní spojení na místo bude možné metrem do stanice Národní třída trasa B  nebo 

tramvají na zastávku Národní třída č. 1, 2, 9, 18, 22, 25. 

 

Příjemné prostředí ve starém duchu Vás vtáhne do doby, kdy sem chodívali známí malíři 

na odpolední kávičku se zákuskem. 

Tentokrát se stane kulisou pro informačně velmi zajímavé jednání – vedle obvyklé úřední 

agendy se vyskytuje i několik akutních témat, která otevírají naši autoři napříč 

profesemi, díky vzájemné spolupráci odborných asociací: a) Snaha ohradit se proti 

populistickým návrhům některých politiků usilujících o faktické ztížení vymahatelnosti 

autorských práv, vytunelování některých druhů autorských odměn, případně až o zcela 

otevřené omezení (ústavně garantovaných!) autorských práv,  b) dále téma 

honorářových řádů a nastavení cen při výkonu jednotlivých uměleckých profesí, které 

naráží na limity právních předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže (ke 

kontroverzím dochází zejména z důvodu, že v uplynulém roce bylo mj. několik našich 

profesních asociací postiženo zásahem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). 

Musíme pochvalně konstatovat, že i přes výrazně ztížené právní podmínky (po novele 

autorského zákona z dubna 2017, svazující oblast kolektivní správy masivní regulací do 

neskutečného úředního boje o každou inkasovanou korunu, v rámci povinného 

sjednávání sazebníků se sdruženími uživatelů děl a plátců autorských odměn) práce ve 

Výboru, v Dozorčí radě i ve spolkové kanceláři byla dělná a výrazně se zlepšila atmosféra 

při řešení konkrétních úkolů – tady Vás zejména budeme moci potěšit příznivějšími 

zprávami o zlepšeném hospodaření.  
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Čeká nás projednání pravidelné zprávy o činnosti a hospodářských výsledcích po jejich 

ověření auditorem. Členové budou dále rozhodovat o výši a pravidlech rozdělování 

společně inkasovaných licenčních odměn a náhradních autorských odměn za rok 2018 

(dovolujeme si připomenout, že obvyklou podmínkou účasti na rozúčtování odměn 

v daném kalendářním roce je včasné předání ohlášek užití děl – nejpozději do konce 

května tohoto roku, přičemž později přijaté ohlášky již jsou zařazovány do rozúčtování 

roku následujícího). Určitým mementem nicméně bude vývoj autorských odměn do 

budoucna (vzhledem k výše zmiňovaným stále se měnícím právním pravidlům, která 

bohužel hrají do karet spíše neplatičům a velkým lobbyistům). I z tohoto důvodu míníme 

alespoň zahájit diskuzi o sociálním zajištění umělců do budoucna a konzultovat s Vámi 

možnosti využití některých našich společných finančních fondů jednak na smysluplné 

tvůrčí granty pro činné umělce, jednak na drobné sociální podpory umělců po skončení 

jejich aktivní činnosti. 

 

Všichni členové spolkových orgánů i pracovníci kanceláře se těší na setkání s Vámi! 

S přáním krásných jarních dnů 

 

 

 

 

za Výbor OOA-S   za kancelář 

 

Ing. Arch. Josef Vrana,  Eva Štěpánková, 

předseda OOA-S   ředitelka OOA-S 

 

 

V Praze dne 14.4.2019 

 

 

 

 

Pozvánka členům OOA-S  na Valné shromáždění 

 

konané dne 11.6.2019 od 13 hodin v Praze, 

v Café Louvre, Národní 22, Praha 1  

(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. Volby do Výboru a Dozorčí rady OOA-S 

5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2018 

6. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2018 

7. Schválení usnesení VS 

8. Různé a diskuse  

 

 

 

 


