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1. Základní informace:  

  

a) účetní závěrka podle zákona o účetnictví a přehled o peněžních tocích  

 

 

Označ. A K T I V A 

Účetní období 

stav k prvnímu dni k poslednímu dni 

 A. Dlouhodobý majetek celkem +9 +0 

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem +270 +270 

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

          2. Software +270 +270 

          3. Ocenitelná práva   

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem +520 +478 

 A. II.  1. Pozemky   

           
2. 

Umělecká díla, předměty a sbírky   

           
3. 

Stavby   

           
4. 

Hmotné movité věci a jejich soubory +520 +478 

           
5. 

Pěstitelské celky trvalých porostů   

           
6. 

Dospělá zvířata a jejich skupiny   

           
7. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

           
8. 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

           
9. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

         
10. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem +0  

 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

           
2. 

Podíly - podstatný vliv   

           
3. 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

           
4. 

Zápůjčky organizačním složkám   

           
5. 

Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

           
6. 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -781 -748 

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   
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2. 

Oprávky k softwaru -270 -270 

           
3. 

Oprávky k ocenitelným právům   

           
4. 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

           
5. 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

           
6. 

Oprávky ke stavbám   

           
7. 

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -511 -478 

           
8. 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

           
9. 

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

         
10. 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

         
11. 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

 B. Krátkodobý majetek celkem +81 397 +80 865 

 B. I. Zásoby celkem +0  

 B. I.  1. Materiál na skladě   

          2. Materiál na cestě   

 

Označ. A K T I V A 

Účetní období 

stav k prvnímu dni k poslednímu dni 

          3. Nedokončená výroba   

          4. Polotovary vlastní výroby   

          5. Výrobky   

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

          7. Zboží na skladě a v prodejnách   

          8. Zboží na cestě   

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

 B. II. Pohledávky celkem +22 996 +31 082 

 B. II.  1. Odběratelé   

           
2. 

Směnky k inkasu   

           
3. 

Pohledávky za eskontované cenné papíry   

           
4. 

Poskytnuté provozní zálohy +216 +465 

           
5. 

Ostatní pohledávky   

           
6. 

Pohledávky za zaměstnanci   

           
7. 

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění   

           
8. 

Daň z příjmů   

           
9. 

Ostatní přímé daně   

         
10. 

Daň z přidané hodnoty +65  

         
11. 

Ostatní daně a poplatky   

         
12. 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

         
13. 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků   

         
14. 

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

         
15. 

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

         
16. 

Pohledávky z vydaných dluhopisů   

         
17. 

Jiné pohledávky +14 378 +21 046 

         
18. 

Dohadné účty aktivní +8 337 +9 571 

         
19. 

Opravná položka k pohledávkám   

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem +58 401 +49 783 

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně +75 +14 

           Ceniny +25 +36 
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2. 

           
3. 

Peněžní prostředky na účtech +58 301 +49 733 

           
4. 

Majetkové cenné papíry k obchodování   

           
5. 

Dluhové cenné papíry k obchodování   

           
6. 

Ostatní cenné papíry   

           
7. 

Peníze na cestě   

 B. IV. Jiná aktiva celkem +0  

 B. IV. 1. Náklady příštích období   

           
2. 

Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM +81 406 +80 865 

Označ. P A S I V A 

Účetní období 

stav k prvnímu dni k poslednímu dni 

 A. Vlastní zdroje celkem +24 211 +20 896 

 A. I. Jmění celkem +24 211 +20 896 

 A. I.  1. Vlastní jmění   

          2. Fondy +24 211 +20 896 

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

 
 A. II. Výsledek hospodaření celkem +0 +0 

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx +0 

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +0 xxxxxxxxxxxx 

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

 B. Cizí zdroje celkem +57 195 +59 969 

 B. I. Rezervy celkem +0  

 B. I.  1. Rezervy   

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem +0  

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry   

          2. Vydané dluhopisy   

          3. Závazky z pronájmu   

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

          6. Dohadné účty pasivní   

          7. Ostatní dlouhodobé závazky   

 B. III. Krátkodobé závazky celkem +57 195 +59 969 

 B. III. 1. Dodavatelé +236 +289 

          2. Směnky k úhradě   

          3. Přijaté zálohy +66 +50 

          4. Ostatní závazky   

          5. Zaměstnanci +223 +229 

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění +123 +145 

          8. Daň z příjmů   

          9. Ostatní přímé daně +58 +58 

          
10. 

Daň z přidané hodnoty  +657 

 

Označ. P A S I V A 

Účetní období 

stav k prvnímu dni k poslednímu dni 

          
11. 

Ostatní daně a poplatky   
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12. 

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

          
13. 

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků   

          
14. 

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

          
15. 

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

          
16. 

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

          
17. 

Jiné závazky +56 489 +58 541 

          
18. 

Krátkodobé úvěry   

          
19. 

Eskontní úvěry   

          
20. 

Vydané krátkodobé dluhopisy   

          
21. 

Vlastní dluhopisy   

          
22. 

Dohadné účty pasivní   

          
23. 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

 B. IV. Jiná pasiva celkem +0  

 B. IV. 1. Výdaje příštích období   

          2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM +81 406 +80 865 

 Okamžik sestaven 21.4.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

Právní forma 
účetní 
jednotky: 

 

Předmět činnosti nebo účel: 
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Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Běžné období 

Hlavní Hospodářská Celkem 

 A. Náklady +9 590 +5 +9 595 

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby +4 691 +5 +4 696 

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek +67  +67 

          2. Prodané zboží    

          3. Opravy a udržování    

          4. Náklady na cestovné +3  +3 

          5. Náklady na reprezentaci    

          6. Ostatní služby +4 621 +5 +4 626 

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

          8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

          9. Aktivace dlouhodobého majetku    

 A. III. Osobní náklady +4 705  +4 705 

 A. III. 
10. 

Mzdové náklady +3 389  +3 389 

          11. Zákonné sociální pojištění +1 138  +1 138 

          12. Ostatní sociální pojištění +136  +136 

          13. Zákonné sociální náklady +42  +42 

          14. Ostatní sociální náklady    

 A. IV. Daně a poplatky    

 A. IV. 
15. 

Daně a poplatky    

 A. V. Ostatní náklady +194  +194 

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

          17. Odpis nedobytné pohledávky    

          18. Nákladové úroky    

          19. Kursové ztráty +173  +173 

          20. Dary    

          21. Manka a škody    

          22. Jiné ostatní náklady +21  +21 

 A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek    

 A. VI. 
23. 

Odpisy dlouhodobého majetku    

          24. Prodaný dlouhodobý majetek    

          25. Prodané cenné papíry a podíly    

          26. Prodaný materiál    

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

 A. VII. Poskytnuté příspěvky    

 A. VII. 
28. 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

 A. VIII. Daň z příjmů    

 A. VIII. 
29 

. Daň z příjmů    
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 Náklady celkem +9 590 +5 +9 595 

 B. Výnosy +9 590 +5 +9 595 

 B. I. Provozní dotace    

 B. I.  1. Provozní dotace    

 B. II. Přijaté příspěvky    

 B. II.  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

          3. Přijaté příspěvky (dary)    

          4. Přijaté členské příspěvky    

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží +9 579 +5 +9 584 

 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Běžné období  

Hlavní Hospodářská Celkem 

 B. IV. Ostatní výnosy +11  +11 

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

          6. Platby za odepsané pohledávky    

          7. Výnosové úroky +7  +7 

          8. Kursové zisky +4  +4 

          9. Zúčtování fondů    

          
10. 

Jiné ostatní výnosy    

 B. V. Tržby z prodeje majetku    

 B. V. 
11. 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

          
12. 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

          
13. 

Tržby z prodeje materiálu    

          
14. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

          
15. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 Výnosy celkem +9 590 +5 +9 595 

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním +0 +0 +0 

 D. Výsledek hospodaření po zdanění +0 +0 +0 

 Okamžik sestaven 21.4.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

Právní forma 
účetní 
jednotky: 

 

Předmět činnosti nebo účel: 

 

 

 

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Běžné období  

Hlavní Hospodářská Celkem 

 B. IV. Ostatní výnosy +11  +11 

 B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

          6. Platby za odepsané pohledávky    

          7. Výnosové úroky +7  +7 

          8. Kursové zisky +4  +4 

          9. Zúčtování fondů    

          
10. 

Jiné ostatní výnosy    

 B. V. Tržby z prodeje majetku    

 B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

          
12. 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

          
13. 

Tržby z prodeje materiálu    

          
14. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku    
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15. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 Výnosy celkem +9 590 +5 +9 595 

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním +0 +0 +0 

 D. Výsledek hospodaření po zdanění +0 +0 +0 

 Okamžik sestaven 21.4.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

Právní forma 
účetní 
jednotky: 

 

Předmět činnosti nebo účel: 
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Sestaveno dne:   7.5.2020               Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka 
Právní forma , z.s. ŠTĚPÁNKOVÁ EVA 
účetní  
jednotky:   

  

Předmět podnikání:  

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. 

Pozn.:   

 

 

 
b) zpráva o činnosti v účetním období roku 2019: 

  

Sazebníky OOA-S: 

 

Novela autorského zákona provedená zákonem č. 102/2017 Sb., jíž se do českého právního řádu harmonizovala Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 

souvisejících, zakotvila v § 98e a 98f AZ, kromě jiných povinností, podrobný proces sjednávání sazebníků odměn.  

Autoři ztratili svobodu a nemohou nyní samostatně stanovit svoji vlastní nabídkovou cenu – do toho jim nyní již od 

počátku budou mluvit jejich „zákazníci“, tedy uživatelé. Zákon nyní ukládá kolektivním správcům projít složitým časovým 

harmonogramem. Kdykoliv v průběhu roku se mohou hlásit uživatelské svazy. Ochranná organizace musí tvorbu sazeb 

s těmito osobami projednat a do 31.8 navrhnout sazebníky odměn pro následující kalendářní rok, se zdůvodněním je 

zveřejnit na webu, ve stejné lhůtě odeslat uživatelským svazům i ministerstvu kultury k připomínkování. Pokud by mělo 

dojít ke zvýšení sazeb o více než o inflaci, musel by kolektivní správce ještě před srpnovým termínem ve zvláštním 

schvalovacím správním řízení získat souhlas od ministerstva. Do jednoho měsíce od doručení návrhu (zpravidla do 30.9. 

nebo do 31.10.) mohou uvedené právnické osoby podávat námitky proti sazebníkům. Po podání námitek je kolektivní 

správce povinen do dvou měsíců projednávat s uživateli důvody jejich nesouhlasu. Po ukončení projednávání lze využít 

k dojednání sazeb jednání u prostředníka (dle § 101f AZ; seznam prostředníků vede ministerstvo kultury; návrh na 

zprostředkování může jednostranně podat kolektivní správce nebo uživatel; neshodnou-li se obě strany na osobě 

prostředníka, určí jim jej ministerstvo). V případě neúspěšného projednání před prostředníkem, tedy pokud nebude 

nalezena shoda ohledně výše sazeb, může uživatel i kolektivní správce podat u soudu žalobu na určení sazby odměny 

uvedené v návrhu sazebníku.  

Vypracované návrhy sazebníků byly v zákonných lhůtách do 31.8.2019 řádně předloženy Ministerstvu kultury, zveřejněny 

na webových stránkách OOA-S a také doručeny právnickým osobám, které se přihlásily jako zástupci nezanedbatelného 

počtu uživatelů. 

Jak bylo popsáno shora, v rámci procesu projednávání nových sazebníků měly právnické osoby, sdružující nezanedbatelné 

množství příslušných uživatelů předmětů ochrany, možnost přihlásit se u OOA-S za účelem, aby nebyly opomenuty při 

předložení návrhů sazebníků dle § 98f odst. 1 věta první AZ. V průběhu měsíce září 2019 OOA-S obdržela písemné 

námitky od celkem 15 subjektů (Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s., APKT v ČR, z.s., SUAP z.s., ČAEK, z.s., Česká 

televize, Český telekomunikační klastr, TV Nova s.r.o., Stanice O, a.s., FTV Prima, spol. s r.o., Seznam.cz TV, s.r.o., Svaz 
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léčebných lázní ČR, Asociace hotelů a restaurací České republiky, z.s., Asociace televizních organizací, Hospodářská 

komora ČR), s různým stupněm relevantnosti argumentace. Kolektivním správcům vznikla projednací povinnost ve 

dvouměsíční lhůtě vypořádávání námitek, vše v dokladovatelném písemném režimu, s cílem co nejdříve dospět k procesu 

jmenování prostředníka podle § 101 a násl. AZ. Námitky se všemi subjekty byly řádně projednány.  

OOA-S v září 2019 uzavřela smlouvu s Hospodářskou komorou České republiky, kterou se provozovatelé přenosu vysílání, 

tzv. kabeloví operátoři (§22 Autorského zákona), zavázali uzavřít s kolektivním správcem OOA-S licenční smlouvy a 

dohodli se na sazbách odměn až do 31.12.2023. 

 

Informace o žalobě na náhradu škody: 

 

Soud o náhradu škody způsobené státem 77 mil: 19.11.2018 bylo doručeno usnesení odvolacího soudu MS v Praze, kterým 

se opětovně zrušil prvoinstanční nepříznivý rozsudek. Naopak odvolací instance dává dobrý návod na dokazování výše naší 

škody a zjevně z něj plyne, že náhrada kolektivnímu správci náleží. Další soudní jednání se vedli i v roce 2019, řízení však 

ještě nebylo pravomocně ukončeno.  

 

GESTOR 

 

Nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjádřili podporu úzké spolupráci se spolkem GESTOR a s autory v něm 

sdruženými a mají zájem o společný výkon kolektivní správy autorských práv u práva na odměnu při opětném prodeji 

originálu díla uměleckého (dle § 24), jakož i u dalších práv k dílům ve společné působnosti oboru výtvarných umění. 

ALAI – kongres 

 

Od 18.9. – 20.9. 2019 proběhl mezinárodní právnický kongres ALAI (Copyright Congress) na téma autorského práva a 

kolektivní správy v Praze, na kterém se OOA-S prezentovala jako partner kongresu osobně na místě i ve formě tištěné 

brožury. Kongres podpořil práci všech kolektivních správců a právníků, kteří měli možnost pohovořit o aktuálních 

tématech a vyměnit si zkušenosti a informace z aktuálního dění. Velmi probíraným tématem byly sazebníky, jejich 

sjednávání a přístup uživatelů.  

 

Fond kinematografie 

 

V roce 2019 proběhlo několik jednání se Státním Fondem kinematografie, když nositelé práv zastupovaní OOA-S 

požadovali změnu výplatního místa a začlenění filmových střihačů mezi vyplácené autorské profese.  

Státní fond kinematografie vyplácí dodatečné autorské odměny z obchodního využití starších českých filmů (vyrobených 

ve Filmovém studiu Barrandov a Filmovém studiu Zlín v období 1965 – 1991, k nimž fond za stát spravuje příslušná 

práva). Již od devadesátých let byly tyto odměny příslušející audiovizuálním tvůrcům (autorům zúčastněných profesních 

složek filmového díla, tzv. děl audiovizuálně užitých) vypláceny prostřednictvím kolektivních správců (na základě 

mnohostranných smluv s fondem). 

Původně byl i v OOA-S smluvním partnerem fondu a zprostředkovával výplaty odměn od tehdejšího Fondu 

Kinematografie pro autory vizuální složky filmových děl (kameramany, střihače, architekty, kostýmní výtvarníky, jiné 

filmové výtvarníky), avšak po roce 1998 nastala neobvyklá anomálie zrušením smlouvy s OOA-S a přenesením výplatního 

místa do DILIA. Od té doby se pro autory oboru výtvarného a architektonického zbytečně dublují některé činnosti v OOA-

S i v DILIA (vedení evidence, korespondence, rozúčtování, platby). 

Dosavadní strategie tiché nečinnosti, kterou projevují úřední složky MK ČR, je neudržitelná. OOA-S požaduje od Státního 

fondu kinematografie následující: 

- Státní fond kinematografie musí okamžitě přeložit výplatní místo odměn pro výtvarné autory z cizího kolektivní správce 

DILIA do jejich vlastního kolektivního správce OOA-S 

- Státní fond kinematografie musí okamžitě do rozúčtování odměn zařadit dosud opomíjenou autorskou skupinu filmových 

střihačů. (Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu se dosud do dnešního dne nestalo) 

 

Národní knihovna: 

 

Ministerstvo kultury rozhodlo podpořit společný projekt Národní knihovny ČR a kolektivních správců autorských práv 

(DILIA a OOAS) na zpřístupnění děl nedostupných na trhu. V rámci tohoto projektu budou prostřednictvím knihoven 

zpřístupněny digitalizované knihy a časopisy chráněné autorským právem vydané do roku 1989 a následně i do roku 2007. 

Digitalizované dokumenty budou zpřístupněny ve více než 6 000 knihovnách v obcích, na vysokých školách, vědeckých 

ústavech, muzeích a dalších knihovnách. V druhé fázi umožní knihovny k digitálním dokumentů vzdálený přístup 

z domova nebo ze zaměstnání. Ministerstvo kultury zajistí úhradu licenčních odměn za zpřístupnění digitálních dokumentů, 

což umožní, aby základní služby (vyhledávání a čtení dokumentů) byly zájemcům poskytovány bezplatně. Každý autor 

bude mít současně právo šíření svých děl prostřednictvím knihoven individuálně omezit. 

Zpřístupnění části kulturního dědictví veřejnosti prostřednictvím knihoven představuje zásadní krok na podporu 

vzdělávání, výzkumu a představuje významný počin v naplňování strategie Digitální Česko. Snadný, ale současně 

zabezpečený přístup k digitálním dokumentům omezí nelegální kopírování autorských děl a současně zajistí autorům 

odpovídající odměnu. Rozsah zpřístupnění digitálních dokumentů bude v celosvětovém kontextu ojedinělý. Česká 

republika se tímto rozhodnutím zařadí mezi omezený okruh států, které jednoznačně podporují zpřístupnění kulturního 

dědictví právě v digitální podobě. 
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Spolupráce s Asociací českých kameramanů 

 

OOA-S s Asociací českých kameramanů (prezident prof. Jícha), se dohodli na udělení ceny za „kameramanský počin“. 

Již tradičně byla cena předána na slavnostním večeru 26.2.2020 zahraničnímu studentu FARAZ  ALAMovi 

 

Spolupráce s Asociací profesionálních fotografů 

 

OOA-S s APF (prezident Jan Pohribný), se dohodli na udělení ceny za „Osobnost mladé české fotografie 2019 – do 30 

let“. 

 

Digitalizace starších českých filmů 

 

V roce 2019 intenzivně pracovala „Expertní skupina pro záležitosti digitalizace a uměleckého restaurování filmových 

děl“ pod záštitou OOA-S.  

Posláním OOA-S je ochrana práv autorů k uměleckým dílům a ochrana těchto děl. Specifickým úkolem každého 

kolektivního správce svěřeným ze zákona je dbát, zda s autorskoprávně chráněnými díly v jeho gesci není nakládáno 

způsobem snižujícím hodnotu díla. 

 

 

zahraniční agenda 

 

V roce 2019 jsme uzavřeli šest nových   recipročních smluv, a to s kolektivními správci ISOCRATIS (Řecko), 

MYNDSTEF (Island), BGDA (Guinea), AIPA (Slovinsko), KOPINOR (Norsko) a  SOMAAP (Mexiko).  Smlouvy jsou 

uzavřeny jak v oblasti reprografie, tak audiovize.  

V roce 2020 má OOA-S přislíbeno rozšíření spolupráce v dvojstrannou smlouvu s již zasmluvněnou francouzskou 

společností ADAGP, uzavření nových smluv s francouzským správcem SAIF, čínským ICSC, řeckým OSDEETE nebo 

filipínským FILVADRO.  

Kromě výše zmíněných byla bilaterální spolupráce v roce 2019 nabídnuta kolektivním správcům jako ZAPA (Polsko), 

KOSA (Jižní Korea), ARTEGESTION (Ekvádor), DHFR (Chorvatsko), FOEBUS (Řecko), GCA (Gruzie), 

SGAAUTORES (Argentina), DAMA (Španělsko), KORRA (Jižní Korea), CDR (Chile), ASSUCOPIE (Belgie), COPYRO 

(Rumunsko), CEDRO (Španělsko).  

 

CISAC, www.cisac.org 

V roce 2019 probíhala jednání o uzavření smluv o databázích IPI a IDA, která vyvrcholila jejich podpisem v lednu 2020. 

Účelem systému IPI - „Informace o zainteresovaných stranách“ je celosvětově jedinečná identifikace fyzické osoby nebo 

právnické osoby se zájmem o umělecké dílo napříč všemi kategoriemi děl, různé role ve vztahu k dílu (skladatel, architekt, 

vydavatel, fotograf, malíř, kameraman apod.) a odpovídající práva v díle. 

Tento systém je základní složkou mechanismu pro výměnu dat, který spojuje členské společnosti CISAC. 

Základní číslo IP je jedinečný identifikátor, který systém IPI automaticky přiděluje každé zúčastněné straně (IP). Systém 

IPI obsahuje jména všech vlastníků nebo držitelů práv v dílech chráněných autorskými právy i ve veřejných dílech, jak 

bylo oznámeno Centru IPI. Sběr a prezentace informací je standardizována podle pravidel CISAC a BIEM Společného 

informačního systému (CIS) a podporuje dokumentační, distribuční a účetní procesy členských společností propojených se 

systémem IPI. Systém a databáze IPI jsou spravovány švýcarskou společností SUISA v souladu se směrnicemi a normami 

CISAC a BIEM. 

Obsahuje všechny informace o IP kódech včetně členské společnosti, s níž je subjekt IP přidružen, jakož i číslo IP-jména, 

číslo, podle kterého je každý veřejný subjekt identifikován.  

 

IDA (Mezinárodní dokumentace o audiovizuálních dílech) je online mezinárodní databáze obsahující informace o 

audiovizuálních produkcích, jako jsou filmy, televizní pořady, dokumentární filmy, seriály a krátká audiovizuální díla. 

 

IFRRO www.ifrro.org a EVA https://www.evartists.org/ 

OOA-S pravidelně komunikuje s dalšími členskými organizacemi jako IFRRO (Mezinárodní federace organizací 

reprodukčních práv) a EVA (Evropští vizuální umělci). Spolupráce spočívá např. ve výměně informací členských 

společností mezi sebou, častými průzkumy a dotazníky, komentáři aktuální evropské legislativy ve věci autorského práva a 

účastí na společných schůzích.  

 
  

c) informace o případech odmítnutí udělit licenci podle § 98 odst. 1 -v kalendářním roce 2019 nedošlo k odmítnutí 

udělení licence dle § 98 odst. 1 ze strany OOA-S.  

 

d) popis právní formy a systému řízení kolektivního správce:   

Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, 

z.s. je nevýdělečná organizace ve formě zapsaného spolku zastupující autory a dědice při hromadné správě práv, kterou si 

většinou nemohou spravovat sami. Při výkonu autorských práv je třeba rozlišovat případy, kdy může autor nebo jiný nositel 

autorských práv uplatňovat svá práva sám, a případy, kdy není dost dobře možné, aby svá práva, a především nároky na 

http://www.cisac.org/
http://www.ifrro.org/
https://www.evartists.org/
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výnosy z nich, mohl uplatňovat individuálně. Pro takové případy fungují kolektivní správci práv. Individuální výkon práv 

podle autorského zákona je prakticky nemožný v případě nároku na odměnu z nenahraných nosičů zvukově obrazových 

záznamů, na odměnu v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní potřebu na tiskovém podkladě, z užití děl 

provozováním televizního vysílání či nejrůznějšího užití filmových a televizních děl. 

OOA-S je držitelem výhradního oprávnění Ministerstva kultury ČR k výkonu kolektivní správy autorských práv pro autory 

oboru výtvarného a oboru architektonického, č.j. 2797/2009, ze dne 5.8.2009, které nabylo právní moci dne 13.8.2009. 

Kolektivní správa autorských práv spočívá v nepřímém zastoupení nositelů práv, takže za ně svým jménem v jejich 

prospěch sjednává s uživateli děl hromadné smlouvy o užití díla, vybírá za toto užití odměny a odpovídá za jejich 

spravedlivé rozdělení zastupovaným subjektům. Kolektivní správce OOA-S je oprávněn bez omezení působit na území 

České republiky i na území jiných států, zejména členských států Evropské unie nebo států tvořících Evropský hospodářský 

prostor.  

Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, 

z.s. funguje ve formě zapsaného spolku, statutárním orgánem je ředitel, kontrolním a smírčím orgánem je tříčlenná Dozorčí 

rada.  

 

Výbor OOA-S je kolektivním výkonným orgánem spolku, která representuje nositele práv v období mezi Valným 

shromážděním. Ve Výboru OOA-S v roce 2019 zasedali: 

 

V období 1.1.2019 – 11.6.2019: 

ing. arch. Josef  Vrana (předseda) – malíř a architekt,  

doc. Ing.akad. arch. Jiří Mojžíš (místopředseda) – architekt,  

Jiří Větroň – kameraman,   

MgA. Ivana Kačírková – umělecká střihačka,  

Bc. Stanislav Klecandr – výtvarní tvůrci grafického rozhraní počítačových programů 

Ing. Zdeněk Vyoral – výtvarní tvůrci počítačových her a jiných vizualizací při zobrazení počítačových programů 

 

V období 12.6.2019 – 31.12.2019: 

Ak.mal. Olga Jedličková – výtvarník 

Marie Jílková – dědička autorských práv 

Mgr. Ivana Kčírková – střihač 

Doc. Ing. Akad.arch.Jiří Mojžíš – architekt 

Václav Ostádal – fotograf 

Ak. Mal. Pavel Alexander Taťoun – malíř 

Jiří Větroň – animovaná tvorba v audiovizuální tvorbě 

Ing. Arch. Josef Vrana – architekt 

Ing. Zdeněk Vyoral – tvůrce grafického počítačového rozhraní 

Doc. Mgr. Antoním Weiser - kameraman 

  

Dozorčí rada OOA-S je tříčlenný kontrolní a rozhodčí orgán spolku a v roce 2019 byla tvořena: 

V období 1.1.2019 – 11.6.2019: 

Ak. mal. Pavel Alexander Taťoun (předseda) – malíř 

Vladimír Groh – grafik 

Marie Jílková – dědička autorských práv  

 

V období 12.6.2019 – 31.12.2019: 

Prof. Mga. Marek Jícha 

Vladimír Groh 

Stanislav Klecandr 

 

Ředitel OOA-S je statutárním orgánem spolku, který obstarává každodenní chod spolku.  

Ředitelkou spolku je paní Eva Štěpánková. 

 

V rámci České republiky OOA-S spolupracuje s profesními organizacemi různých autorských skupin, snaží se jim 

poskytovat maximum informací prostřednictvím jejich zástupců ve Výboru OOA-S, ale také čerpá z jejich znalostí a 

zkušeností při společných pracovních skupinách nad odbornými problémy autorského práva a směřováním kolektivní 

správy.  OOA-S pořádá setkání s autory po celé ČR, kde je jim objasněna podstata OOA-S a celého systému kolektivní 

správy a jsou seznámeni s možnostmi, které jim skýtá hromadná správa vykonávaná kolektivním správcem. OOA-S 

zajišťuje vedení a správu databází nositelů práv, jejich autorských děl a užití těchto děl. V rámci snahy o zajištění co 

nejvyšší ochrany nositelů práv OOA-S pravidelně spolupracuje s orgány státní správy, především na přípravě legislativního 

rámce ochrany autorských práv.  OOA-S nestojí v Evropě osamoceno, ale velmi aktivně komunikuje s ostatními 

kolektivními správci v ČR a podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodních organizací či zahraničních 

kolektivních správců, pracuje dle evropských norem a je připraveno zapojit se do struktur Evropské unie. 



 14 

Zastupovaným nositelem práv OOA-S se může stát každý nositel autorských práv k výtvarným dílům či jeho dědicové, a to 

na základě smlouvy o zastupování. Zastupování v OOA-S a členství v OOA-S nepodléhá žádným členským příspěvkům či 

poplatkům. 

 
e) informace o všech osobách, ve kterých má kolektivní správce majetkovou účast nebo je přímo nebo nepřímo, v 

celém rozsahu nebo zčásti ovládá, - v roce 2019 neměl KS OOA-S žádnou, přímou či nepřímou, majetkovou účast 

v žádné jiné právnické osobě. 

  

f) informace o celkové výši odměn vyplacených osobám vykonávajícím kontrolní funkci a osobám, které řídí 

kolektivního správce, a o jakýchkoli jiných výhodách, které jim byly poskytnuty v předchozím roce,  

 

VS je dále informováno o vyplácení pravidelných odměn – funkčních požitků pro členy DR, které jsou vypláceny 

pravidelně každý měsíc.  

 

 

 Hrubá odměna Zdravotní odvody Sociální odvody Náklady celkem 

 DR a statutární orgán    1 718 566,00 Kč     154 670,00 Kč     427 812,00 Kč     2 301 048,00 Kč  

 

Celkové náklady včetně povinných odvodů, činí 2.301.048,- Kč 

 

Další výhody poskytované jsou příspěvek na stravenky a příspěvek na penzijní připojištění.       

 
g) informace uvedené v bodě 2 této přílohy – viz finanční informace,  

  

h) zvláštní zpráva o využití částek sražených na poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb, obsahující 

informace uvedené v bodě 3 této přílohy. – viz „další informace“. 

  

2. Finanční informace:  

  

a) informace o celkové výši příjmů z výkonu práv podle kategorií spravovaných práv a způsobu užití, včetně 

informací o příjmech z investování příjmů z výkonu práv, a o použití těchto příjmů;  

 

§ 13 knihovny digitalizace  2002 

§ 15 videokazety          4     

§ 22 přenos vysílání            14921   

§ 23 provozování TV   13061     

§ 25 rozmnožování                            7427     

§ 25a nenahrané nosiče           7639 

§ 37 půjčování knih v NK                  4239 

součet  cca         49293 v tis. Kč (včetně přičtených poměrů z investování) 

 

příjmy z investování        194 tisíc Kč – připočteny poměrově (%) k vybraným odměnám 

 

§ 13 knihovny digitalizace  7,9 

§ 15 videokazety    0,01     

§ 22 přenos vysílání            58,8  

§ 23 provozování TV   51,5    

§ 25 rozmnožování                          29,3    

§ 25a nenahrané nosiče           30,1 

§ 37 půjčování knih v NK                  16,7 

  

b) informace o výši nákladů na správu práv a jiné služby poskytované kolektivním správcem nositelům práv s popisem 

alespoň těchto bodů:  

 

1. provozní a finanční náklady s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o náklady 

nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých 

nákladů,  

Náklady OOA-S v tisících Kč za rok 2019 

 501 spotřeba materiálu 67 

 502 spotřeba energie 0 

 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0 

 511 opravy a udržování 0 

 512 cestovné 3 
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 513 nedaňové náklady 0 

 518 ostatní služby 4621 

 521 mzdové náklady 3358 

 524 zákonné sociální pojištění 1139 

 525 ostatní sociální pojištění 134 

 527 ostatní sociální náklady 44 

 538 daně a poplatky 0 

 545 kursové ztráty 173 

 548 manka a škody 0 

 549 jiné ostatní náklady 21 

 551 odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku 0 

     

celkem   9570 
 

 

 

 

 

Náklady poměrem (%) rozděleny k jednotlivým právům (v tis.): 

§ 25  1.442 

§ 22 a 23 5.433 

§ 15 a 25a 1.212 

§ 37 a 13 1.483 

 Celkem cca  9.570 

OOA-S účtuje všechny náklady jako nepřímé a jsou rozdělovány poměrem k výši výběru jednotlivých práv. 

 

2. provozní a finanční náklady s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o náklady 

nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých nákladů, 

týkají-li se pouze správy práv, včetně úhrady nákladů na správu práv, která je odečtena nebo vyrovnána z příjmů z výkonu 

práv nebo z příjmů z investování příjmů z výkonu práv,  

Výnosy v roce 2019 činily celkem 24 tisíc,- Kč a jsou započítány oproti nákladům. 

 

3. provozní a finanční náklady týkající se jiných služeb než správy práv, avšak včetně srážek na úhradu nákladů na 

poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb,  

OOA-S v roce 2019 neúčtovala žádné provozní a finanční náklady na úhradu nákladů na poskytování sociálních, kulturních 

a vzdělávacích služeb. 

Čerpání z kulturního fondu ve výši 564 tisíc. 

Ze sociálního fondu nebylo čerpáno. 

Z kulturního fondu byly hrazeny náklady na vernisáže pro zastupované autory a nositele práv v prostorách reprezentačního 

zasedacího sálu OOA-S na Národní 41. Dále byly poskytnuty příspěvky na konání kulturních aktivit OOA-S – udílení cen 

ve spolupráci s Asociací českých kameramanů, Asociací profesionálních fotografů a dalších. 

 

4. zdroje použité k úhradě nákladů na správu práv,  

OOA-S použila poměrem (19,41%) úhrady nákladů z vybíraných spravovaných práv podle kategorií a z příjmů z výnosů. 

   9 576 622,78 Kč  výnosy z běžné činnosti 

           2 600,00 Kč  adresné honoráře 

           4 892,68 Kč  úhrada nákladů 

                   5,43 Kč  zaokrouhlovací rozdíl 

   9 584 120,89 Kč    
 

5. srážky z příjmů z výkonu práv s rozdělením podle kategorií spravovaných práv, způsobu užití a účelu srážky,  

 § 13 knihovny digitalizace 19,41% 

§ 15 videokazety  19,41%     

§ 22 přenos vysílání     19,41%     

§ 23 provozování TV  19,41%     

§ 25 rozmnožování          19,41%     

§ 25a nenahrané nosiče  19,41% 

§ 37 půjčování knih v NK         19,41% 

Poměrem vůči vybraným finančním prostředkům, kdy celková srážka činí 9.570 (v tis.) Kč 
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6. procentní výši nákladů na správu práv a jiné služby poskytované kolektivním správcem nositelům práv v porovnání s 

procentní výší příjmů z výkonu práv v příslušném účetním období podle kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se 

jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto 

nepřímých nákladů; ……………..19,41% (všechny náklady OOA-S jsou účtovány jako nepřímé – viz bod. 2) odst. 1.  ) 

  

c) finanční informace o částkách příslušejících nositelům práv s úplným popisem alespoň těchto bodů:  

1. celková částka přidělená nositelům práv s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a způsobů užití, 

V roce 2019 byla přidělena nositelům práv výše autorských odměn: 

§ 22 a 23 ……..………..22.349.605,- Kč 

 § 25  .……………..….….7.173.662,- Kč  

  § 37   .………….…….….4.195.570,- Kč 

    §15 a 25a..………….. .…7.689.764,- Kč 

 

2. celková částka vyplacená nositelům práv s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a způsobů užití – v roce 2019  

 § 22 a 23 ……..……………..20.357.634,- Kč  

 § 25  ……………..….………..7.133.242 Kč  

  § 37     .………….…….…….. 4.059.952,- Kč 

    §15 a 25a ….…………….……6.662.976,- Kč 

Celkem rozděleno mezi naše zastupované autory v roce 2019 včetně Rezervních fondů z roku 2015…38.213.804,- Kč. 

 

 

 

3. četnost plateb s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a způsobů užití,  

OOA-S pravidelně rozúčtovává autorské odměny dle jednotlivých práv pouze 1x ročně: 

§ 22 a 23 …do konce červena běžného roku 

§ 25 ………do konce července běžného roku 

§ 37……….do konce srpna běžného roku 

§15 a 25a…do konce září běžného roku 

 
4. celková výše příjmů z výkonu práv před rozdělením mezi příslušné nositele práv, s rozdělením podle kategorie 

spravovaných práv a způsobu užití a uvedením účetního období, v němž byly tyto částky vybrány,  

V období od 1.1. – 31.12.2019 OOA-S vybralo z výkonu práv (v tis.cca): 

§ 13 knihovny digitalizace  2002 

§ 15 videokazety          4     

§ 22 přenos vysílání            14921   

§ 23 provozování TV   13061     

§ 25 rozmnožování                            7427     

§ 25a nenahrané nosiče           7639 

§ 37 půjčování knih v NK                  4239 

součet  cca         49293 v mil. Kč (včetně přičtených poměrů z investování) 

 

5. celková přidělená částka, která však ještě nebyla nositelům práv rozdělena, s rozdělením podle kategorie spravovaných 

práv a způsobu užití a uvedením účetního období, v němž byly tyto částky vybrány,  

OOA-S nerozdělila částky z rozúčtování dle jednotlivých práv ( v tis.Kč.): 

Rok 2017 

§ 22 a 23 …171     

§ 25 ………    2 

§ 37……….  77 

§15 a 25a…  62 

Nerozdělení odměn bylo ovlivněno neukončenými dědickými řízeními a novelou AZ, kdy KS rozděluje 

odměny autorům. Kteří mu nejsou známi, ale jejichž díla byla užita. 

Rok 2018 

§ 22 a 23 …2.033 

§ 25 ………… 86 

§ 37………..  129 

§15 a 25a….  711 

Nerozdělení odměn bylo ovlivněno neukončenými dědickými řízeními, ale hlavně novelou AZ, kdy KS ví, že 

dílo známého autora bylo užito, ale autor není smluvně zastupován a KS nemá na nositele práv kontakt, ale 

seznam těchto autorů je na webových stránkách. 

Rok 2019 

§ 22 a 23 …2.051 

§ 25 ………… 41 

§ 37………..  137 

§15 a 25a…1.047 
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Nerozdělení odměn bylo ovlivněno neukončenými dědickými řízeními, ale hlavně novelou AZ, kdy KS ví, že 

dílo známého autora bylo užito, ale autor není smluvně zastupován a KS nemá na nositele práv kontakt, ale 

seznam těchto autorů je na webových stránkách. 

 

 

6. důvody prodlení, pokud kolektivní správce neprovedl rozdělení a platby ve lhůtě stanovené v § 99c odst. 2,  

V OOA-S k žádnému prodlení nedochází a odměny byly rozúčtovány a zaslány nositelům práv do 30.9.2019, tak jak je 

stanovené v § 99c odst. 2,  

 

7. celková výše nerozdělitelných částek společně s vysvětlením užití těchto částek;  

 Kolektivní správce OOA-S má vytvořena pravidla pro použití příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z 

výkonu práv, které nemohou být rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě podle § 99 c odstavce 2 AZ z důvodu, že nositelé práv 

nemohli být určeni nebo nalezeni; tyto příjmy vede kolektivní správce ve svém účetnictví odděleně. V roce 2019 nevznikly 

žádné takové příjmy. 

 

d) informace o vztazích s jinými kolektivními správci s popisem alespoň těchto bodů:  

1. částky obdržené od jiných kolektivních správců a částky vyplacené jiným kolektivním správcům s rozdělením podle 

kategorií práv a kolektivních správců,  

OOA-S obdržela od jiných KS autorské odměny pro své nositele práv ve výši (v tis. Kč a BEZ DPH): 

DILIA  §25 4.097 

OSA  §15        4 

OSA  §23      95 

OSA  §25a      8.454 

INTERGRAM §23      15.072 

2. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z příjmů z výkonu práv splatných jiným kolektivním správcům s rozdělením 

podle kategorií práv a kolektivních správců,  

OOA-S uhradila náklady na správu práv z příjmů z výkonu práv splatných jiným kolektivním správcům s rozdělením podle 

kategorií práv a kolektivních správců (v tis. Kč a BEZ DPH),  

DILIA  §25   906 

OSA  §15        0,8 

OSA  §23      11 

OSA  §25a         845 

INTERGRAM §23        2.261 

 

3. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z částek vyplacených jinými kolektivními správci s rozdělením podle 

kategorií práv a kolektivních správců,  

OOA-S si na úhradu nákladů na správu práv z částek vyplacených jinými kolektivními správci nárokuje 19,41% ve všech 

právech a u všech KS. 

 

4. částky rozdělené přímo nositelům práv pocházející od jiných kolektivních správců s rozdělením podle kategorií práv a 

kolektivních správců.  

OOA-S informuje o výši částek rozdělené přímo nositelům práv pocházející od jiných kolektivních správců s rozdělením 

podle kategorií práv a kolektivních správců – v Kč. 

 

§25 VG B-K (Německo)         741815,-  

§25 Pictoright (Holandsko)   95201,-  

§25 ADAGP (Francie) 415917,-  

§25 SOFAM (Belgie)    93877,-  

§22 Filmjus (Maďarsko)   12804,-  

§25 Vegap (Španělsko   31733,- 

§25 Kopiosto (Finsko)   37368,- 

OOA-S si na úhradu nákladů na správu práv z částek vyplacených jinými kolektivními správci nárokuje 10% ve všech 

právech a u všech KS. 

 

 3. Další informace:  

  

a) výše částek sražených na úhradu nákladů na poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb v daném účetním 

období s rozdělením podle účelu, a u každého účelu s rozdělením podle kategorií spravovaných práv,  

OOA-S v roce 2019 nesrážela žádnou finanční částku na úhradu nákladů na poskytování sociálních, kulturních a 

vzdělávacích služeb. 

  

b) informace o použití částek uvedených v písmenu a) s rozdělením podle účelu, pro který byly použity.  

OOA-S za rok 2019 žádnou takovou informací nedisponuje. 
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Pravidla pro určení výše srážek příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné účely 

než na úhradu nákladů na správu práv (§99f písm. h zák. č. 121/2000 Sb., Autorského zákona) 

 
Takovéto srážky kolektivní správce OOA-S neprovádí. 

 

 

 


