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Valné Shromáždění OOA-S – bod č. 3 
 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky (dle zákona č. 110/1998 Sb., 

v platném znění), v situaci výskytu epidemie coronaviru SARS CoV-2 a nutných návazných 

ochranných opatření, bylo plánované ústní jednání VS OOA-S uskutečněno mimořádně ve formě 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE, s využitím prostředků elektronických komunikací na dálku, za 

účasti a pod přímým dohledem Dozorčí rady OOA-S: 

 
zápis provede paní Eva Štěpánková 

 

 

Program 

 
1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2019 

2. Schválení auditora na rok 2020 

3. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2019 

4. Úprava Rozúčtovacího řádu OOA-S 

5. Schválení investiční strategie 

   

 

Bod 3, - Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2019 

 
Výbor a DR na doporučení ředitelky navrhuje výši RF roku 2019 na 30% a 70% rozdělení nositelům 

práv. 

Novela AZ nařizuje KS aby sledoval i užití děl nezastupovaných autorů, kteří se na základě informace na 

webových stránkách organizace se nově přihlašují, tudíž mají nárok i na odměny z RF v horizontu 3 let 

zpětně. 

 

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

         

Rok 2019 – Celkem částka ve výši 5.985.038 bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku  

 

Navrhujeme na rozdělení autorům 70%……….……….……….4.189.527,- Kč 

na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%………………1.795.511,-Kč 

Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce července 2019  

 

- odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve 

veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV) 

 

 Rok 2019 celkem částka ve výši  22.322.486,- Kč bez DPH- Částka je ponížena o režijní srážku  

 

Navrhujeme na rozdělení autorům 70%………………………..…15.625.740,-Kč 

na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%…………………6.696.746,-Kč 

Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce června 2019  

 

 

- náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje - OOA-S uzavřela smlouvu s OSA 

 

Za rok 2019 celkem k rozdělení  6.158.920,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku: 

     

Navrhujeme na rozdělení autorům 70%……………………4.311.244,-Kč 

 na 3 uložit roky do rezervního fondu ve výši 30%…………1.847.676,-Kč 

 

Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce září 2019  
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- odměny z knihovní licence  „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny    

vydaného díla“, kde máme možnost výběru z půjčování knih.  

 

V roce 2019 celkem k rozdělení  5.029.744,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku. 

 

navrhujeme na rozdělení autorům 70%……………………………3.520.821,-Kč 

 

na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%…………………1.508.923,-Kč 

 

Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce srpna 2019  

 

Odměny autorům PC rozhraní – dle RŘ nárokováno 1 % z audiovizuální složky = 225.480,- Kč. 

Tyto odměny budou na zvláštním účtu 3 roky (Usnesení VS 2017). 

 

V letošním roce bychom měli rozdělit 27.805.168,- Kč, do Rezervního fondu 2019 uložit na 

3 roky 11.916.500,- Kč. 

 

 

Od roku 2008 jsou náklady na provoz OOA-S a všech Kolektivních správců odečteny od 

autorských odměn v poměrné části k výběru a autoři na Valném shromáždění budou rozhodovat 

o částkách k rozdělení a do rezervního fondu, přičemž budou autoři informováni o celkovém % 

režijní srážky v daném roce. 

 

Finanční prostředky, při rozdělení autorských odměn nepřesahující, při vyúčtování, 100,- Kč 

nebudou autorům zasílány (ani nebudou obesíláni s informací o tomto dělení). 

 

(Dodatečná výplata pozastaveného podílu se uskuteční ve třetím roce po pozastavení, a to podle 

zjištěných podkladů pro vyúčtování a bodovacího klíče (ohodnocení), který byl účinný v prvním 

roce pozastavení. - Výňatek Rozúčtovacího řádu ) 

 

 

 

 


