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POZVÁNKA 

na setkání Valného shromáždění, z. s., konané per rollam  

ve dnech 18.5.-23.5.2021 
 
Vážení členové OOA-S, 

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě pandemie nového typu koronaviru 

a opatření vlády České republiky a dalších právních předpisů s tím souvisejících, ředitelka OOA-S rozhodla, že Valné 

shromáždění pro rok 2021 proběhne elektronickou anebo korespondenční cestou, tzv. per rollam1. OOA-S 

takovýto typ členské schůze ve svých Stanovách nemá. Lex Covid ale přináší výjimku, díky které může Valné 

shromáždění (dále jen „VS“) rozhodnout, aniž by se všichni členové sešli na jednom místě. K rozhodnutí na VS dojde 

prostřednictvím elektronického anebo korespondenčního hlasování.  

Program VS 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti OOA-S za rok 2020 včetně výroku auditora 

2. Schválení auditora na rok 2021 

3. Volba členů DR a statutárního orgánu OOA-S 

4. Návrh na rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2020 

5. Úprava Rozúčtovacího řádu OOA-S 

6. Schválení investiční strategie dle §96f, odst.4 písm. b-e) autorského zákona2 

 

Způsob hlasování 

Hlasování per rollam bude probíhat elektronickou cestou přes systém na našem webu www.ooas.cz. Zde budou ode 

dne 4.5.2021 zveřejněny materiály pro nastudování si podkladů pro hlasování. Člen spolku může také hlasovat 

korespondenční cestou. Týká se to pouze členů, kteří v přihlášce nenahlásili svou emailovou adresu. Takovému 

členovi spolku přijdou podkladové materiály pro hlasování poštou spolu s hlasovacím lístkem. 

Hlasování per rollam elektronickou i korespondenční cestou bude probíhat od 18. května 2021 9:00 hod do 23. května 

2021 do 12:00 hod. Výsledky hlasování budou členům oznámeny ředitelkou spolku po vyhodnocení hlasů Dozorčí 

radou, které proběhne 24. května od 15:00 hod., a to vyvěšením výsledků hlasování per rollam na webových stránkách 

OOA-S. 

Pro případ, že by Valné shromáždění spolku nebylo usnášeníschopné, tedy nehlasovala by o přiloženém programu 

nadpoloviční většina členů OOA-S, muselo by proběhnout náhradní Valné shromáždění obdobným způsobem do 

30.6.2021.  

I přes nepříznivou situaci doufáme, že hlasování per rollam bude úspěšné.  

 

Za celý tým kolektivního správce OOA-S Vám přeji hlavně pevné zdraví. 

S úctou 

 

Eva Štěpánková, ředitelka 

 
1Umožňuje zákon č. 601/2020 Sb. ze dne 17. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a 
právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a OSŘ, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. 
 
2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
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