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e-mail 11. 11. 2020 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení autoři zastupovaní OOA-S, 
 
na základě vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 
vládou České republiky ode dne 5. 10. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem 
koronaviru SARS CoV 2 na území České republiky došlo k mnohým restrikcím způsobujícím finanční problémy 
pro osoby samostatně výdělečně činné a pro Vás, autory. 
 
Kolektivní správce Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a 
obrazové složky audiovizuálních děl, z. s., IČ: 60166916, se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00,  
Praha 1 (dále jako „OOA-S“), prostřednictvím Dozorčí rady OOA-S, proto tímto vyhlašuje: 
 
možnost získání finančního příspěvku pro nositele práv, kteří jsou zároveň autory (nikoli dědicové, 
licenční nabyvatelé, či zaměstnanci autora vykonávající jeho majetková práva) a mají trvalé bydliště na 
území České republiky, a to ze speciálního „sociálního programu COVID 2“ Sociálního fondu OOA-S. 
 

 
Výzva pro Vaše žádosti bude otevřena do 30. 11. 2020, 12.00. Vaše žádosti budou následně schvalovány 
Dozorčí radou OOA-S a o výsledku budete informováni e-mailem do 15. 12. 2020. 
 
Vzhledem k vážnosti situace a omezení osobního kontaktu z důvodu ochrany Vašeho zdraví rozhodla Dozorčí 
rada OOA-S o možnosti zažádat o tento příspěvek výhradně prostřednictvím emailové komunikace nebo 
dopisem prostřednictvím České pošty a.s. Vaše žádost musí obsahovat:  

• jméno, příjmení, 

• datum narození, 

• trvalé bydliště, 

• číslo účtu, 

• telefon, 

• vlastní žádost o poskytnutí finančního příspěvku – popis důvodu finančních obtíží podnikání 
způsobených opatřeními pro ochranu zdraví v rámci stavu nouze v České republice. 

 
Možnost získat příspěvek ze sociálního fondu COVID mají pouze autoři, tedy prosím nežádejte, pokud jste 
dědicové, licenční nabyvatelé či nositelé práv z pozice zaměstnavatele autora. 
 
E-mail nebo dopis obsahující tyto povinné náležitosti Vaší žádosti o příspěvek prosím doručte nejpozději do 
30. 11. 2020, 12:00 na email info@ooas.cz nebo na adresu kanceláře OOA-S. Do předmětu emailu 
uveďte: „žádost o příspěvek OOA-S: sociální program COVID 2“. 
 
Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
 
Jsme tu pro Vás v této těžké době a věříme, že i tímto příspěvkem Vám můžeme pomoci! 

 
 

Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S 

 

Žadatel svou žádostí v elektronické podobě souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle ustanovení zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
dat, a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pro vnitřní potřebu OOA-S.  


