Zápis z průběhu konání Valného shromáždění
OOA-S v Praze dne 27.5.2014
Program
13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
Schválení programu VS
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2013
Informace o přeměně sdružení na spolek
Stanovy OOA-S – úprava
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2013
Informace o daňových změnách
Informace o změně smluvního práva a licencování
Schválení usnesení VS
Diskuse
Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.
Proti

-0-

Zdržel se -0-

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2013
Ředitelka přivítala všechny přítomné autory a seznámila je s činností organizace v roce 2013.
Výbor OOA-S rozhodl o možnosti přispívat profesním spolkům a poskytnout příspěvek na kulturní
nebo vědeckou činnost na základě žádosti, spolu s programem akce. Prostředky jsou čerpány z
rezervních fondů ve výši max. 5% a je možné použít je na kulturní a osvětové účely – platí pro
každý profesní obor zvlášť. Toto rozhodnutí Výboru OOA-S platí od ledna 2012. Finanční částky
pro letošní rok jsou čerpány z RF roku 2010. O poskytnutí příspěvku rozhoduje Výbor OOA-S a
není na něj právní nárok.
Na základě této informace bylo v loňském roce mezi jednotlivé oprávněné žadatele, dle rozhodnutí
Výboru OOA-S, rozděleno 403,700,- Kč.
V letošním roce je k rozdělení pouhých 140.300,- Kč (z RF 2010)
OOA-S se podílí na připomínkování nové SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2014/26/EU , která vyšla ke dni 26.2.2014 a řeší kompletní sjednocení výkonu kolektivní
správy autorského práva a práv souvisejících, kdy bude muset Česká republika tuto Směrnici
promítnout do novely Autorského zákona.
Dále ředitelka informovala o probíhajících soudních řízení.
Součástí informací o hospodaření je i auditorská zpráva, jen připomenu výše dluhů k 31.12.2013 a
doporučení auditora o postupném umořování dluhů z let minulých.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Výrok auditora
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Ochranné
organizace autorské – sdružení k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření v souladu
s českými účetními předpisy.
Přestože organizace k datu 31.12.2013 vykazuje zápornou výši vlastního kapitálu, ztráta minulých let je
každoročně umořována z vykazovaných zisků. Auditor doporučuje pokračovat v tomto postupu až do úplného
uhrazení ztrát vykázaných v předchozích letech.

V Praze, dne 23. 5. 2014
Staňková Jaroslava
Sartoriova 31, Praha 6
oprávnění č. Komory auditorů ČR 1713

informace o činnosti Dozorčí rady OOA-S:

Zpráva Dozorčí rady
k Valnému shromáždění 27.5.2014
Na základě rozhodnutí Výboru OOA-S byla provedena kontrola rozúčtování náhradních
autorských odměn.
- V řádném termínu - červen 2013 byly rozúčtovány náhradní autorské odměny za kabelový přenos a
provozování televizního vysílání z roku 2012.
odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve veřejných
prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV) – ve výši ……..…11.641.825,-Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2009 ve výši ………….4.490.743,- Kč
Namátkou bylo zkontrolováno 10 autorů.
- V řádném termínu - červenec 2013 byly rozúčtovány náhradní autorské odměny za zhotovení
rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na tiskovém podkladě za rok 2012.
odměny z reprografie (dovoz kop. zařízení a kop.v copy centrech) – výši….1.750.709,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2009 ve výši ……………….…..…...848.468,- Kč
Namátkou bylo zkontrolováno 9 autorů.
- V řádném termínu - srpen 2013, byly rozdělovány autorské odměny z reprografie za
půjčování děl v knihovnách v roce 2012
.
odměny z knihovní licence „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny
vydaného díla“ – ve výši …………………………………………………..2.508.059,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2009 ve výši …………………… 1.157.319,- Kč
Namátkou bylo zkontrolováno 6 autorů a 5 dědiců AP.
- V řádném termínu září 2013 byly rozdělovány autorské odměny v oblasti „nenahraných nosičů a
přístrojů“ za rok 2012.
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odměny za nenahrané za nenahrané nosiče a přístroje - ve výši.………...2.923.515,- Kč
byl též dorozdělen rezervní fond z roku 2009 ve výši ……………………....1.405.675,- Kč
Namátkou bylo zkontrolováno 9 autorů.
Dozorčí rada v průběhu jednotlivých kontrol 27.8.2013 a 1.10.2013 neshledala žádné nesrovnalosti a
nedostatky v hospodaření se svěřenými prostředky a konstatuje, že vše je v souladu se stávajícími
předpisy i platnými Stanovami sdružení.
Za Dozorčí radu OOA-S zprávu předkládá Pavel A. Taťoun, předseda Dozorčí Rady OOA-S

Celkem bylo rozděleno mezi naše zastupované autory v roce 2013 včetně
Rezervních fondů z roku 2009
26.726.313,- Kč.
Náklady organizace v roce 2013 byly 21,66%.
Návrh usnesení: VS schvaluje bez výhrad Zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2013
včetně zprávy auditora
VS bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2013 a informaci o nákladech a
režijní srážce OOA-S v roce 2013.
Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.
Proti

-0-

Zdržel se

-0-

V. Informace o změně sdružení na spolek
Ředitelka seznámila autory se změnou NOZ a jeho promítnutí do Stanov OOA-S:
Změna stanov je vynucena v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (z. č.
89/2012 Sb.) ke dni 1.1.2014. Nový občanský zákoník jednak obsahuje komplexní úpravu
spolkového a sdružovacího práva (namísto dřívějšího z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a
řadu přechodných transformačních ustanovení (provádějících přeměnu stávajících občanských
sdružení na spolky), jednak do sebe včleňuje i materii řady jiných dosavadních právních předpisů
(nyní rušených, zejm. starý občanský zákoník a obchodní zákoník, zákon o nadacích a nadačních
fondech a další). Záležitosti související s transparentní evidencí spolků, povinně zapisovanými
skutečnostmi a zaknihováním důležitých spolkových dokumentů jsou upraveny v novém zákoně o
veřejných rejstřících (z.č. 304/2013 Sb.).
Na základě účinků právní fikce vyplývající z ustanovení § 3045 NOZ se právní forma dosavadního
občanského sdružení transformovala na spolkovou formu dle nového občanského zákoníku. Z
přechodných ustanovení § 3041 odst. 2 a § 3042 NOZ vyplývá povinnost přizpůsobit ve tříleté
lhůtě stanovy spolku (resp. ve dvouleté lhůtě název spolku) do souladu s novou právní úpravou.
Dle kogentního ustanovení § 216 NOZ název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný
spolek“, postačí však zkratka „z.s.“. Proto se v názvu spolku navrhuje změna povinného dodatku
(namísto dosavadního dodatku „o.s.“, zavedeného po nabytí účinnosti zákona č. 342/2006 Sb.,
dodatkem „z.s.“ dle aktuálně platného předpisu).

VI. Stanovy OOA-S – úprava dle NOZ
___viz „Usnesení“
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O návrhu bylo hlasováno:

Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.
Proti

VII.

-0-

Zdržel se

-0-

Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2013

odměny z reprografie (dovoz kopírovacích zařízení a kopírování v copy centrech)

-

rozdělení autorům v roce 2014……..……….……………….1.642.977,- Kč
Rezervní fond z roku 2010 ……………………….……………. 463.429,- Kč

Celkem k rozdělení za obor reprografie…….…….2.106.406,- Kč
-

odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve
veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV)
rozdělení autorům v roce 2014……………………………..…11.241.976,-Kč
Rezervní fond z roku 2010 ……………………………………… 2.908.047,-Kč

Celkem k rozdělení za obor audiovize ………..…….14.150.023,-Kč
- náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje - OOA-S uzavřela smlouvu s OSA, který
vybírá
rozdělení autorům v roce 2014……………………………..…………2.871.434,-Kč
Rezervní fond z roku 2010………………………………………………. 942.629,-Kč

Celkem k rozdělení za obor nenahraných nosičů je ….….3.814.063,-Kč
- odměny z knihovní licence „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny
vydaného díla“, kde máme možnost výběru z půjčování knih.
rozdělení autorům v roce 2014……………..……………………….2.980.675,-Kč
Rezervní fond z roku 2009……………………………………………...746.297,-Kč

Celkem k rozdělení za obor knihovní licence je …….….3.726.972,-Kč
V letošním roce rozdělíme 18.737.062,- Kč, do Rezervního fondu 2013 uložit 7.980.170,- Kč.
Celkem bude rozděleno mezi zastupované autory v roce 2014 včetně Rezervních fondů z roku 2010
23.797.464,- Kč.
Návrh usnesení: VS schvaluje rozdělení odměn vybraných za rok 2013 dle předloženého návrhu
Návrh byl odsouhlasen zjevně drtivou většinou hlasů přítomných.
Proti

-0-

Zdržel se

-0-

VIII. Informace o daňových změnách
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Ředitelka informovala o změnách při vyplácení autorských odměn v kalendářním roce 2014.
Vzhledem k novelizaci zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, konkrétně jeho §7 odst. 6, je kolektivní
správce jako plátce autorských odměn povinen počínaje dnem 1.1.2014 srážet zvláštní sazbu daně ve
výši 15% ze všech vyplacených částek do souhrnné výše 10 000,-Kč měsíčně. Příjemce autorské
odměny pak již není povinen takové příjmy dále danit. Pro takové příjemce, kteří chtějí uplatnit slevy
na dani, a tedy chtějí tyto platby zahrnout do svého daňového přiznání, taková možnost existuje s tím,
že kolektivním správcem již zaplacená srážková daň bude považována za zálohu na daň.
Uvedená povinnost kolektivního správce se vztahuje pouze na výplatu autorských odměn autorům,
nikoli jejich dědicům (řídí se §10 zákona o dani z příjmů).
V případě, že výplata autorské odměny převyšuje částku 10 000,-Kč za měsíc, nedojde při vyplacení
automaticky ke sražení 15% daně, ale sám autor je povinen odvést příslušnou daň z příjmů, pojistné na
zdravotní pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jako
tomu bylo dosud.

IX. Informace o změně smluvního práva a licencování
Ředitelka předala slovo Mgr. Lucii Tycové, která informovala autory o úskalích licenčních smluv:
prostá licenční smlouva,
licenční smlouva nakladatelská,
smlouva o vytvoření autorského díla
vše dle NOZ a AZ (po novele přenášející licenční smluvní právo do NOZ),

X. - Schválení usnesení VS
1. VS schvaluje program jednání VS
2. VS schvaluje bez výhrad Výroční zprávu o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2013 na
základě vypracované účetní závěrky, včetně auditorské zprávy.
Paní auditorku schvaluje VS na provádění auditorské kontroly i na příští roky.
3. VS bere na vědomí zprávu Dozorčí rady za rok 2013.
4. VS schvaluje změnu stanov dle předloženého a odsouhlaseného návrhu:
Návrh usnesení, jímž se mění stanovy OOA-S:
Valné shromáždění (VS OOA-S) jakožto nejvyšší orgán Ochranné organizace autorské - Sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., (OOA-S)
na svém řádném jednání dne 27.5.2014
postupem dle čl. IX odst. 8 Stanov toto

v souladu s čl. IX. odst. 2 písm. a) Stanov schvaluje

usnesení :
I.
STANOVY spolku
Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl
výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., (OOA-S)
(podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
se mění takto:
(1)

Mění se název spolku v nadpisu stanov tak, že v názvu spolku dodatek
specifikující právní formu „o.s.“ se nahrazuje dodatkem „z.s.“.
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(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

V nadpisu stanov se věta v závorce nahrazuje větou „(podle ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)“.
V čl. I. odst. 1. se závěrečná část prvního souvětí, která zní „zřízenou podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů“,
nahrazuje slovy „zřízenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a
transformovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“.
V čl. I. odst. 1. a v čl I. odst. 2. se dodatek specifikující právní formu „o.s.“
nahrazuje dodatkem „z.s.“.
V čl. II. odst. 1. se slova „chránit a spravovat práva“ nahrazují slovy „obecně
prospěšná činnost při ochraně a správě práv“.
V čl. II. odst. 3. se slovo „nadace“ nahrazuje slovy „fundace k veřejně
prospěšnému nebo dobročinnému účelu“.
V čl. III. odst. 3. se slovo „českých“ vypouští bez náhrady.
V čl. VI. odst. 3. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. VI. odst. 4. se opravuje se odkaz na jiné ustanovení stanov tak, že chybné
číslovky „4“ a „4“ se nově nahrazují číslovkami „VII.“ a „7“.
V čl. VI. odst. 6 v pododstavci b) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. VI. se vkládá nový odstavec 8., který zní: „8. OOA-S vede seznam členů.
Zápisy, opravy a výmazy v seznamu členů provádí Ředitel OOA-S nebo z jeho
pověření kancelář OOA-S, vždy na základě rozhodnutí Výboru nebo na základě
jiných věrohodných podkladů. Seznam členů není veřejně přístupný; na žádost
může ředitel OOA-S k úředním účelům umožnit jeho zpřístupnění či pořízení
výpisu.“.
V čl. VII. odst. 1. v pododstavcích b) a c) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem
„spolku“.
V čl. VII. odst. 2. v pododstavcích a), c) a d) se slovo „sdružení“ nahrazuje
slovem „spolku“.
V čl. VII. odst. 4. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. VII. odst. 5. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. VII. odst. 8. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“, slovo
„sdružením“ se nahrazuje slovem „spolkem“.
V čl. VIII. odst. 3. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. IX. odst. 1. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. IX. odst. 2. pododstavec a) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. IX. odst. 5. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. IX. odst. 8. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. IX. odst. 9. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. XI. odst. 1. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. XI. odst. 3. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. XII. odst. 2. se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. XII. odst. 3. pododstavcích a), b) a e) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem
„spolku“.
V čl. XIII. odst. 1 se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolek“.
V čl. XV. odst. 2 se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.
V čl. XV. odst. 3 se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolek“
V čl. XVI. odst. 2 se dle skutečného stavu poslední změny stanov aktualizuje
datum „27.5.2014“; slova „registrací Ministerstvem vnitra“ se nahrazují slovy
„dnem registrace u příslušného rejstříkového soudu“.

II.

Tato změna stanov nabývá platnosti dnem schválení Valným shromážděním, tj.
27.5.2014, a nabývá účinnosti dnem registrace u příslušného rejstříkového
soudu.

III.

Valné shromáždění volí členy dosavadního Výboru OOA-S, kteří byli členy tohoto
orgánu v poslední den účinnosti zákona č. 83/1990 Sb., tj. před transformací
občanského sdružení na spolek provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., za řádné členy
Výboru OOA-S jakožto výkonného orgánu spolku, s funkčním obdobím dle Stanov OOAS s platností ode dne zápisu do rejstříku spolků.
Valné shromáždění volí členy dosavadní Dozorčí rady OOA-S, kteří byli členy tohoto
orgánu v poslední den účinnosti zákona č. 83/1990 Sb., tj. před transformací
občanského sdružení na spolek provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., za řádné členy
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Dozorčí rady OOA-S jakožto kontrolního orgánu spolku, s funkčním obdobím dle Stanov
OOA-S s platností ode dne zápisu do rejstříku spolků.
IV.

Valné shromáždění pověřuje ředitelku OOA-S, aby podala příslušnému
rejstříkovému soudu návrh na registraci změny stanov a na zápis zvolených členů
Výboru OOA-S a Dozorčí rady OOA-S do veřejného rejstříku dle zákona č.
304/2013 Sb.

Návrh usnesení, které je předkládáno Valnému shromáždění OOA-S k projednání na den
27.5.2014, byl jednomyslně schválen Výborem OOA-S při jeho řádném zasedání dne 20.5.2014.

5. VS schvaluje rozdělení odměn vybraných v reprografii, audiovizi a v knihovní licenci za rok
2013 ve výši 18.737.062,- Kč k rozdělení autorům v průběhu letošního roku a 7.980.170,- Kč,Kč uložit do Rezervního fondu. Vyplatit RF 2010 ve výši 5.060.402,-Kč.
6. VS schvaluje Usnesení VS
Pro - všichni přítomní- Zdržel se – 0 Po hlasování, které schválilo „Usnesení VS“ bez výhrad, byla zakončena oficiální část jednání v 15,00
hod. a následovala diskuse.

XI.- Diskuse

V Praze dne 2.6.2014
Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S
ověřovatel zápisu: Mgr. Lucie Tycová, advokátka
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