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Věc: informace nositelům práv smluvně zastoupeným kolektivním správcem OOA-S 

 

Vážení nositelé práv, 

v souvislosti s novelou zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona,, je mojí povinností Vás seznámit 

s Vašimi právy tak, jak je formuluje zmíněná novela zákona. Tímto informačním dopisem kolektivní správce 

plní jemu zákonem stanovenou povinnost a zároveň Vám předkládá ucelenou informaci o Vašich právech 

v rámci výkonu kolektivní správy spolkem OOA-S. 

Obecné informace o zastupování nositelů práv kolektivním správcem OOA-S: 

1.  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. 

 
2.  OOA-S je povinna převzít za obvyklých podmínek zastoupení každého nositele práv při výkonu jeho 

práva, pokud o to požádá a prokáže, že došlo k příslušnému užití předmětu ochrany, a nevykonává-li již 
pro něho kolektivní správu téhož práva jiný kolektivní správce. 

 
3. Nositel práv může svěřit OOA-S výkon kolektivní správy svých práv, kategorií práv nebo druhů děl a 

jiných předmětů ochrany pro území podle svého výběru, bez ohledu na to, kde má OOA-S sídlo, a pokud 
jde o nositele práv, bez ohledu na jeho státní příslušnost, bydliště nebo sídlo. Nositel práv ve smlouvě 
určí každé právo nebo kategorii práv nebo druh děl a jiný předmět ochrany, jejichž výkon a správu touto 
smlouvou svěřuje. Svěření každého spravovaného práva nebo kategorie práv nebo druhu děl a jiného 
předmětu ochrany k výkonu kolektivní správy musí být po dobu trvání této smlouvy doloženo u OOA-S v 
listinné podobě.  

 
4. Nositel práv může poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů 

ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 
prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného práva, kategorie práv, druhů děl nebo jiných 
předmětů ochrany svěřil OOA-S; v takovém případě je OOA-S oprávněna zohlednit uvedenou 
skutečnost v souladu se schválenými pravidly rozdělování a použití příjmů z výkonu práv. Nositel práv je 
povinen o poskytnutí oprávnění prokazatelně informovat OOA-S 30 dní předem a v případě, že bude ze 
strany OOA-S upozorněn na nesplnění podmínek dle tohoto odstavce, zavazuje se zdržet se poskytnutí 
oprávnění do doby, než bude splnění podmínek postaveno najisto. 

 
5. OOA-S přihlíží při rozdělování a vyplácení příjmů z výkonu práv a příjmů z investování pouze k takovým 

nositelům práv, jejichž práva kolektivně spravuje na základě smlouvy, nebo kteří se u něj za tímto 
účelem přihlásili k evidenci. Nepřihlíží k předmětům ochrany dosud nezveřejněným. Nositele práv, pro 
něž vykonává kolektivní správu, vybrala pro ně odměny, jsou jí známi, ale nejsou v seznamu nositelů 
práv přihlášených k evidenci, OOA-S vyzve, aby se k evidenci přihlásili.  Příjmy z výkonu práv a příjmy 
z investování, které nemohou být v zákonných lhůtách rozděleny nebo vyplaceny z důvodu, že nositelé 
práv nemohli být určeni nebo nalezeni, budou použity pro ostatní nositele práv na poskytování 
sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb. 

 
6. OOA-S poskytuje nositelům práv alespoň jedenkrát ročně za předchozí kalendářní rok informace o 

a) veškerých kontaktních údajích, které jí nositel práv sdělil, 
b) celkové výši příjmů z výkonu práv příslušejících nositeli práv,  
c) srážkách na úhradu nákladů na správu práv, 
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d) srážkách provedených pro jiný účel než na úhradu nákladů na správu práv, včetně srážek na 
poskytování sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb, 

e) příjmech z výkonu práv, které mu vyplatil, v rozlišení podle kategorie spravovaných práv a podle 
způsobu užití,  

f) období, během něhož došlo k užití, za které mu uvedené příjmy byly vyúčtovány a vyplaceny, 
ledaže kolektivnímu správci brání v poskytnutí těchto informací objektivní důvody související s 
podáváním hlášení uživatelem,  

g) všech příjmech z výkonu práv příslušejících nositeli práv, které mu nebyly dosud vyplaceny. 
 
7. OOA-S je povinna jednat v nejlepším společném zájmu nositelů práv a neukládat jim nadbytečné 

povinnosti, které nejsou nezbytné pro ochranu společných zájmů nebo pro účinnou správu jejich práv. 
 
8. OOA-S je povinna komunikovat se všemi nositeli práv přednostně elektronickými prostředky. 
 
9. Nositel práv může odvolat zcela nebo zčásti pověření k výkonu kolektivní správy všech nebo některých 

svěřených práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany pro území podle jeho výběru, a 
to písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Toto odvolání se však vždy stane účinným až 
koncem účetního období, v němž byla výpověď podána. Nositel práv v případě odvolání pověření bere 
na vědomí, že je povinen strpět existující oprávnění třetích osob nabytá od OOA-S v souvislosti s 
výkonem kolektivní správy v době trvajícího pověření, pokud by je nebylo možno v příslušné lhůtě zrušit 
bez újmy hrozící OOA-S a zastupovaným nositelům práv; tím není dotčena povinnost OOA-S zrušit 
taková oprávnění bez zbytečného odkladu, jakmile hrozící újma odpadne. Některá oprávnění příslušející 
podle zákona (dle ustanovení § 97b, 99a až 99e, 99j, 100b a 101h autorského zákona) zůstávají 
nedotčena i po ukončení pověření, do okamžiku vypořádání všech nároků nositele práv z výkonu 
kolektivní správy. Odvolá-li nositel práv pověření k výkonu kolektivní správy povinně kolektivně 
spravovaných práv, nebude moci jejich správu vykonávat sám a může ji svěřit pouze kolektivnímu 
správci. 

 
10. Kolektivní správce nesmí omezovat výkon práv tím, že bude požadovat, aby byl výkon kolektivní správy 

práv nebo kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, v rozsahu ukončení pověření podle 
předchozího odstavce, svěřen jinému kolektivnímu správci. 

 
Informace o vzniku, trvání a zániku 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, k obrazové složce audiovizuálních děl, k dílům tvořícím 
výtvarné rozhraní počítačových programů, či k jiným dílům oboru výtvarného nebo architektonického. 
Za shodných podmínek může být členem OOA-S i právnická osoba; ta je vždy povinna označit 
fyzickou osobu, která bude jednat jejím jménem při výkonu členských práv vůči OOA-S. 
 

 
2. Základními kvalifikačními předpoklady pro přijetí za člena OOA-S jsou: 

a) plná způsobilost k právním úkonům, 
b) konkrétní závazek žadatele přispět spolku ve vymezeném cíli (dle čl. II. Stanov), 
c) účelnost členství s ohledem na status žadatele jakožto nositele autorských práv k dílům 

výtvarného oboru, architektonického oboru a obdobného příbuzného, či jiného přímo souvisejícího 
oboru, kdy významným hlediskem je předpokládaný podíl člena na vyplácení příjmů z výkonu 
kolektivně spravovaných práv nebo předmět podnikatelské i jiné výdělečné činnosti přímo v oboru 
nebo v souvisejícím oboru, 

d) odborná způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost žadatele, v případě právnických osob pak i 
způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost členů statutárního orgánu a dalších osob, které se 
podílejí na řízení žadatele nebo které jsou pověřeny jednáním jménem žadatele; 
za důvěryhodného se ve vztahu k OOA-S nepovažuje zejména ten, kdo hrubě porušil Stanovy 
OOA-S a jiné interní předpisy OOA-S nebo svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu 
svého povolání (podnikání) závažně poškodil nebo ohrozil pověst OOA-S, anebo ten, kdo 
postupoval proti zájmům spolku či zastupovaných nositelů práv; 
za bezúhonného se pro účely těchto stanov považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za 
úmyslný trestný čin, nebo jehož rozsudek byl později změněn, zrušen nebo zahlazen, 



e) uplynutí nepřetržité tříleté doby zastupování ve většině majetkových práv žadatele dobrovolně 
kolektivně spravovaných, ledaže ve výjimečném a odůvodněném případě udělí Výbor OOA-S 
žadateli výjimku. 

 
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 spolku. 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. VIII. odst. 5. Stanov OOA-S. 
 
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) smrtí člena či zánikem bez právního nástupce, 
b) dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve spolku, 
c) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru podle čl. VIII. odst. 6. 

 
7. Opravným prostředkem proti rozhodnutím Výboru v otázkách členství je odvolání k Dozorčí radě, které 

lze podat v patnáctidenní lhůtě prostřednictvím kanceláře OOA-S. Odvolání nemá odkladný účinek. 
 
Informace o právech a povinnostech členů OOA-S: 
 
1. Člen má právo 

a) účastnit se Valného shromáždění OOA-S s hlasovacím právem, 
b) volit do orgánů spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
e) podávat náměty, podněty a stížnosti, 
f) být pravidelně informován o dění v OOA-S. 

 
2. Člen má povinnost 

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

 
3. Každý člen je povinen pravidelně aktualizovat údaje v seznamu členů týkající se jeho osoby, zejména je 

povinen oznámit OOA-S doručovací adresu nebo elektronickou adresu, na kterou je mu možno 
doručovat písemnosti. OOA-S je oprávněna a povinna komunikovat se členem přednostně na 
elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů. Veškeré písemnosti včas odeslané na oznámenou 
adresu jsou považovány za doručené. 

 
4. Každý člen spolku má povinnost postupovat tak, aby svým jednáním neporušoval cíle spolku [čl. II. 

Stanov], dobrou pověst spolku, oprávněné zájmy OOA-S, 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 spolku. 

 
5. V případě ztráty základních kvalifikačních předpokladů podle čl. VI. odst. 2 nebo v případě porušení 

povinností podle čl. VIII. odst. 2., 3. nebo 4. může Výbor členství pozastavit, a to na dobu nepřevyšující 6 
měsíců. Po dobu pozastavení členství člen pozbývá práva podle odst. 1. 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. 

 
6. V případě přetrvávající nebo opakované ztráty základních kvalifikačních předpokladů podle čl. VI. odst. 2 

nebo v případě opakovaného nebo zvlášť závažného porušení povinnosti podle odst. 2., 3. nebo 4. 
může Výbor členství zrušit. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dní odvolání k Dozorčí radě, které 
má odkladný účinek. 

 
7. Za úmyslné nebo nedbalostní hrubé porušování stanov a jiných závazných interních dokumentů či 

směrnic a jiných vnitřních instrukcí spolku, smluvních vztahů uzavřených se spolkem, oprávněných 



zájmů OOA-S či autorského zákona je dozorčí rada oprávněna udělovat členům OOA-S sankce v 
souladu s kárným řádem. Důvodem pro vyloučení je i zneužití pravomocí člena orgánu OOA-S na úkor 
ostatních členů OOA-S. 

 
8. Za stejných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku, může být vyloučena i právnická osoba, pokud se 

závadného jednání dopustí její člen, společník, akcionář nebo ovládající osoba. 
 
9. 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. 

 
 
Pokud máte k výkonu svých členských práv jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Přeji Vám krásné 
tvořivé letní dny.     
 
      Eva Štěpánková, ředitelka 


