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Výroční zpráva Dozorčí rady 

pro Valné shromáždění OOA-S konané v roce 2021 
 

 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, autoři a nositelé autorských práv, 

 

I. Je tomu již více než rok, co se naše společnost dostala do stavu bezprecedentního umrtvení. 

Zpočátku jsme všichni chápali, že je třeba zapřít sám sebe a přečkat omezení, abychom navzájem 
chránili zdraví své i svých bližních před zákeřnou nemocí. Na tu se upřela veškerá pozornost naší 
společnosti, jako na žádnou jinou nikdy předtím. Nechali jsme se chránit vládními institucemi pod 

heslem záchrany životů až tak, že vše ostatní bylo zatemněno a upozaděno, takže nyní pomalu 
s roztrpčením zjišťujeme, jak se nám před očima ztrácí naše vlastní životy a svobody. Že leží nuceně 
pohřbívána naše činorodost a iniciativa, že nemáme pro koho pracovat, že vlastně mnozí v naší 
branži ani nesmíme(!) pracovat, jak jsme si to vysnili a jak jsme byli ve svobodných časech zvyklí. 

Trvá to už příliš dlouho a v mnohých z nás rostou – i pod dojmem úspěšnějších zahraničních 
vzorů – oprávněné pochybnosti o kompetentnosti těch, kdo měli za úkol zodpovědně a odvážně 
provést naši společnost i těžkým časem a nepohodlím. Zdá se, že ti, s nimiž jsme spojovali očekávání, 

aby dali lidem reálnou perspektivu a naději, namísto toho jen neustále chaoticky měnili směřování a 
v časech vypnutého dohledu zneužívali mimořádných pravomocí. 

Teď se bojíme, zda vše, co v kultuře dříve existovalo, nebude už navždy zničeno? Chápeme, 
že všechno nepoběží stejně jako dřív, v něčem se všichni budeme muset změnit a přizpůsobit. 
Nicméně jsme stále přesvědčení, že je-li dočasně něco nouzové a mimořádné, pak musí vždy co 
nejdříve zase nastat i návrat k řádu, k základním pravidlům, hodnotám, ke kulturnosti. 

 
II. Skutečně nastala obtížná a mimořádná doba i pro OOA-S. Z důvodu vyhlášeného nouzového 
stavu pro území ČR v loňském i letošním roce, v situaci několika vln epidemie koronaviru SARS CoV-

2 a nutných návazných ochranných opatření, za stavu ochromení části ekonomických činností, včetně 
faktického zákazu uměleckých činností,  tedy v této naprosto výjimečné situaci postihující jak naše 
zastupované nositele práv (z nichž někteří se ocitli zcela bez příjmů), tak i subjekty povinné k platbám 
autorských odměn (které v masovém měřítku omezily nebo zcela pozastavily výplaty ve prospěch 

autorů), jsme se prostě museli naučit pracovat jinak. Přesto jako Dozorčí rada spolku cítíme silnou 
potřebu vyslovit, že ani na okamžik by nás nenapadlo vypnout kontrolní mechanismy, zhasnout a 
složit ruce do klína, nechat se vláčet chvíli tam a pak zas jinam. Naopak, nás to vybudilo k větší 
aktivitě, k nastavení jasných priorit našeho spolku pro krizovou situaci  a k jejich důslednému 
dodržování: 
 
1) Chod kolektivního správce musí být nepřetržitě zachován. Jakékoliv ochromení 

činnosti by se nám v budoucnu vymstilo, zejména výpadkem veškerých příjmů z kolektivní správy 
pro autory. Nebudeme uzavírat kancelář, rušit ani odkládat aktivity a jednání. Vše, co jde, musí být 
uskutečňováno způsobem aktuálně přípustným podle právních předpisů (lex covid) a v souladu 
s nouzovými opatřeními státních úřadů (testování, hygienická opatření, apod.). Proto nerušíme 
zasedání Valného shromáždění, Výboru ani Dozorčí rady a jednáme i na dálku, hlasujeme per rollam 

elektronicky či listovní poštou, ale stále fungujeme a jsme aktivní. V našem spolku ani ve výjimečném 

stavu nikdo nesmí být krácen na svých základních právech – vždy se musí hledat cesta, aby to šlo, 
nikoliv hledat důvody, proč něco nejde! 
 
2) Připravili jsme se na krizové financování. Dozorčí rada ihned od počátečního okamžiku 
první vlny lockdownů přijala nezbytná úsporná rozpočtová opatření a vydala také pokyny k aktivizaci 
rezerv ve zvláštních oddělených fondech – Fondu OOA-S (k zajištění vnitřního financování pro případ 
úplného výpadku příjmů) a Sociálního fondu OOA-S (k zajištění nezbytné sociální výpomoci 

nejpostiženějším autorům). Snažili jsme se být připraveni na nejhorší, k čemuž naštěstí nakonec ani 
zdaleka nedošlo a deponované prostředky Fondu OOA-S tak bude možné v souladu s naším plánem 
ve druhém sledu (po pravděpodobném pominutí nouzové situace) předisponovat do rozúčtování 
autorům v následujících běžných letech (tím dojde k alespoň částečné kompenzaci námi 
očekávaných výpadků inkasa, vzhledem k devastující hospodářské situaci v podnikatelských 
sektorech odvádějících platby pro autory). 
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3) Akcí výjimečnou a ojedinělou byla solidární výpomoc, jejímž prostřednictvím jsme se jako 

samosprávné společenství (sami postižení autoři) snažili poskytnout pokud možno rychlou a efektivní 
prvotní finanční podporu ze Sociálního fondu OOA-S, nikterak rozmařilou, kolegům nacházejícím se 
v ještě tíživějším stavu. (Kdo rychle léčí, má větší naději na záchranu! Pokud si oživíte své vzpomínky 
z loňska, základní vládní pomoc již řadu měsíců směřovala alespoň do některých podnikatelských 

sektorů, nicméně svobodní umělci, filmaři a výtvarníci stále zůstávali zcela bez jakékoliv refundace, 
přestože jim stát fakticky zakazoval veškeré dosavadní výdělečné činnosti!). V první vlně jsme 
pomohli 61 členům OOAS celkovou sumou 533.074 Kč. Kritéria programu pomoci byla Dozorčí radou 
nastavena tak, aby nejpotřebnější získali největší částku (standardní výše okamžitých podpor činila 
3000 Kč, 23 nejpotřebnějším žadatelům byla vyplacena částka převyšující 10.000 Kč; všemi případy 
jsme se zabývali individuálně). V druhé vlně jsme pomohli 80 autorům celkovou sumou 970.000 Kč.  
 

4) Musíme vyhledávat a aktivizovat nové finanční zdroje odměn pro autory za užití 
jejich děl. Aniž bychom to dopředu mohli tušit, podařilo se nakonec Ředitelce OOA-S (v duchu 
uvedeného pokynu) pro letošní rok velmi úspěšně nahradit výpadky příjmů novými projekty a 
smluvními vztahy (vzhledem k významnému posunu užití do digitální sféry) i důsledným dotažením 
finančních narovnání ze starších období. Nasazení paní ředitelky v tomto směru si zasluhuje 

mimořádné ocenění (výběr více než 51 mil. Kč)! Zde opět nejlepší formou krizové podpory autorům, 

za situace výpadku jejich vlastních příjmů, je navržená výše rozúčtování odměn od kolektivního 
správce, jak máte sami možnost vidět ve finanční rozvaze letošní výroční zprávy. 
 
5) Musíme plnit roli informačního zprostředkovatele pro naše autory, k nimž je 
směřována složitá změť neustále se měnících opatření státních orgánů. Musíme hájit zájmy našich 
zastupovaných autorů před státními orgány, zejména v rámci přípravy budoucích podpůrných 
programů na oživení ekonomiky. 

 

III. Vážení kolegové, závěrem jako Dozorčí rada osvědčujeme svůj výrok, že: 

1) Účetnictví OOA-S je vedeno řádně, podává věrný a poctivý obraz o 

hospodaření OOA-S v souladu s právními předpisy. 

2) Rozúčtování příslušných podílů z vybraných finančních prostředků 

náležejících oprávněným nositelům autorských práv bylo prováděno 

v souladu s rozúčtovacím řádem, dalšími zásadami a pravidly 

schvalovanými Valným shromážděním OOA-S a stanovenými Dozorčí radou 

OOA-S   a dělo se tak v předepsaných termínech. 

3) Veškeré investování svěřených prostředků probíhalo hospodárně, 

v souladu s pravidly pro nakládání s příjmy z výkonu práv a příjmů 

z investování příjmů z výkonu práv a v souladu se schválenou investiční 

strategií a bylo stoprocentně kryto zajišťovacími instrumenty. Inkasované 

příjmy (výdělek) z investování jsou v plném rozsahu určeny k rozdělení 

autorům. 

4) Dozorčí rada dbá, aby úkony a jednání orgánů OOA-S uvnitř i navenek 

činěné v nouzovém stavu či v návaznosti na jeho důsledky byly souladné 

s lex covid i s dalšími souvisejícími či prováděcími právními předpisy. 

5) Dozorčí rada veřejně deklaruje, že v žádném okamžiku mimořádného stavu 

nerezignovala na své kontrolní a dozorové pravomoci, zejména nad 

finančními aspekty činnosti kolektivního správce, a i nadále hodlá udržet 

vysokou úroveň kontroly dodržování pravidel a standardů, jako tomu bylo 

v minulosti.  

6) Veřejně oceňujeme mimořádné nasazení Ředitelky OOA-S a členů Výboru 

OOA-S, kteří v krizové situaci uplynulého roku přes veškeré obtíže udrželi 

fungování spolku, dosáhli vysoké úrovně výběru odměn pro autory a 

podnikli řadu kroků na podporu zastupovaných autorů! 

 

Děkujeme za Vaši pozornost, přejeme si pro nás všechny překonání těžkých časů a 

přejeme pevné zdraví! Na osobní setkání se budeme těšit alespoň v roce následujícím, 

společně to zvládneme! 

Za Dozorčí radu OOA-S zprávu předkládají k projednání a ke schválení: 

 

 Vladimír Groh,   Marek Jícha    Stanislav Klecandr 

 předseda DR OOA-S   člen DR OOA-S   člen DR OOA-S 


