OCHRANNÁ ORGANIZACE AUTORSKÁ – SDRUŽENÍ
AUTORŮ DĚL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ , ARCHITEKTURY
A OBRAZOVÉ SLOŽKY AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL , Z.S .
110 00 PRAHA 1, NÁRODNÍ 973/41
WEB: HTTP://WWW.OOAS.CZ
E-MAIL: STEPANKOVA@OOAS.CZ
TEL: 224 934 406

Pozvánka nositelům autorských práv – členům spolku
na Valné shromáždění OOA-S dne 29.5.2018

Vážená paní / Vážený pane, přátelé,
dovolte, abychom Vás opět po roce, v pravidelném čase, pozvali na setkání umělecké
obce výtvarníků, architektů, filmařů a dalších tvůrců činných ve vizuálních uměleckých
oborech při příležitosti konání Valného shromáždění Ochranné organizace autorské –
Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky
audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S).
Jednání Valného shromáždění OOA-S (nejvyššího spolkového orgánu), které v souladu
s článkem X. odst. 5 Stanov OOA-S svolává Výbor OOA-S (jakožto kolektivní výkonný
orgán, reprezentující nositele práv celoročně v období mezi Valnými shromážděními), se i
v letošním roce uskuteční v Praze, v Nové budově Národního muzea, tj. v prostorách
někdejšího Federálního shromáždění, a to

dne 29.5.2018 od 13 hodin.
Dopravní spojení na místo našeho setkání je možné metrem do stanice Muzeum A, C,
nachází se v docházkové vzdálenosti vlakového nádraží Praha hl. n. a rovněž v dosahu
ústředního autobusového nádraží Praha-Florenc. (Přesná adresa: Nová budova Národního
muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 1; viz též http://www.nm.cz/navstivte-nas/Jakse-k-nam-dostanete-nova-budova-narodniho-muzea/ ).
Na programu je obvyklá úřední agenda – zejména složení účtů z činnosti našich
spolkových orgánů, projednání zprávy o činnosti a hospodářských výsledcích po jejich
ověření auditorem. Snad Vás potěší, že budeme moci podat příznivé zprávy o
hospodaření a plnění úkolů kanceláře v uplynulém roce.
Členové budou jako obvykle rozhodovat i o výši a pravidlech rozdělování společně
inkasovaných licenčních odměn a náhradních autorských odměn za rok 2017.
Dovolujeme si připomenout, že obvyklou podmínkou účasti na rozúčtování odměn
v daném kalendářním roce vždy je, aby jednotliví autoři včas předali ohlášky svých děl
(nejpozději do konce května tohoto roku; později přijaté ohlášky již jsou zařazovány do
rozúčtování roku následujícího).
Všichni členové našeho spolku i pracovníci kanceláře se těší na setkání s Vámi!
S přáním krásných jarních dnů

za Výbor OOA-S

za kancelář

Ing. Arch. Josef Vrana,
předseda OOA-S

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

V Praze dne 10.4.2018
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Pozvánka členům OOA-S na Valné shromáždění
konané dne 29.5.2018 od 13 hodin v Praze,
v nové budově Národního muzea - někdejšího Federálního shromáždění,
(od 12,00 do 13,00 akreditace účastníků)

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
Schválení programu VS
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2017
Rozúčtovací řád – úprava
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2017
Schválení usnesení VS
Různé a diskuse

(Rádi bychom Vás upozornili, že nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina
všech členů spolku, pak i přesto se po uplynutí 20 minut bude jednání Valného
shromáždění konat. Při hlasováních přítomných však bude třeba vždy dodržet přísnější
hlasovací kvórum – usnesení budou přijata pouze tehdy, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová
většina přítomných).
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