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  Slovo předsedy ke kandidátce 
   

 

Vážené kolegyně a Vážení kolegové! 

Protože nemohu svůj příspěvek přednést na řádném Valném shromáždění osobně, obracím se na 
Vás touto cestou. 

Znám naší organizaci od roku 1999, kdy skalní členové seděli v Mánesu. 

Asociace interiérových architektů měla kanceláře hned vedle a já jako zakladatel AiA jsem byl 
v denním styku s paní ředitelkou Štěpánkovou a úzkým okruhem nadšenců, jejích spolupracovníků. 

Podmínky, ve kterých pracovali byly, slušně řečeno, tristní. Vůbec jsem nechápal, že v tomto prostředí 
mohou bojovat za něco co má budoucnost, i když v té době to byly krásné ideje. V období největší 

krize neměl nikdo žádný plat, finanční prostředky byly pouze na nájem! Obdivoval jsem jejich víru, že 
se vše povede a zvítězí nad molochem Ministerstva kultury.  

Ale nebyli v tom sami, díky Vám všem dlouholetým členům OOA-S, kteří se v kritickém období let 
2003-2005 dobrovolně vzdali svých autorských odměn, aby organizace vše ustála a přežila! 

Ještě jednou Vám všem, kteří takto učinili, chci poděkovat za vaše finanční obětování, neboť někteří 
na tom nikdy nebyli moc dobře – velice si toho vážíme! 

V letech 2003-2005 jsme se dočkali částečné satisfakce u nejvyšších soudních instancí, které nám 
daly za pravdu a potvrdily správnost naší zvolené cesty. Bohužel až v roce 2009 se Ministerstvo 

kultury ČR dalo přesvědčit a vydalo rozsáhlé oprávnění k činnosti organizace, které korespondovalo 
s rozsahem oprávnění z roku 1997! 

Přestože OOA-S vyhrálo všechny soudy, přes neustálý tlak paní ředitelky Štěpánkové, výborných 
právníků a s pomocí Vaší členské podpory, trvalo ještě 4 roky, než bylo možné oslovit všechny 

povinné subjekty a vybírat oprávněně odměny pro všechny naše autory! 

Toto beru za hlavní zásluhu paní ředitelky, která –doufám že se neurazí– s buldočí silou dosáhla přes 
nekonečné problémy tohoto grandiózního vítězství. 

Od tohoto vítězství neustále stoupají vybrané odměny pro autory a díky teamu vedenému paní 
ředitelkou se zdánlivě nesplnitelné sny staly realitou. Kdyby nebylo této úpornosti a taktiky, tak 

bychom letos neměli výběr odměn, znovu opakuji, skoro 52 milionů korun a možná bychom ani jako 
organizace neexistovali! 

V této složité době, kdy všude scházejí peníze, bylo k dosažení daného výsledku zapotřebí hodně 
odpracovat. Při přípravě a sjednávání smluv, sazebníků, ale i veškeré další agendy týkající se ochrany 

autorů. 

Jelikož jsem všemu byl od počátku svědkem, nemohu jinak, než vyslovit tuto prostou pravdu: 

Bez paní Evy Štěpánkové a jejího kolektivu by takových výsledků nebylo dosaženo! Opakuji, že i 
v této složité době, prakticky až neočekávaně, vznikla možnost nabídnout v letošním roce k rozdělení 

30 mil. Kč na odměnách našim autorům! 

Z výše zmiňovaných důvodů a za nekonečné zásluhy jsem paní ředitelce vděčný! Moc bych si přál, 
aby pro nás pracovala i nadále, proto velmi silně podporuji její kandidaturu na další volební období. 

A nejsem jistě sám. Kdo se mnou souhlasíte, podpořte, prosím, kolegyně a kolegové, paní Evu 
Štěpánkovou hlasováním per rollam (poštou nebo přes počítač) v letošních volbách na Valném 
shromáždění OOA-S 18.5.-23.5.2021, příp. poté ještě ve druhém hlasování 25.5.-31.5.2021! 

Především, milé kolegyně a kolegové, buďte zdraví a zachovejte si dobrou mysl, moc se těšíme 
na lepší časy, kdy se budeme moci setkat všichni osobně! 
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