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Jednací řád pro hlasování per rollam 

 

 

 

Statutární orgán OOA-S dne 30. dubna 2020 rozhodl, že Valné shromáždění 

OOA-S v roce 2020 vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému v České republice dne 

12. března 2020 proběhne vzdáleně s elektronickým anebo korespondenčním 

hlasováním, tedy per rollam, na základě tzv. Lex Covid. Z toho důvodu byl vytvořen 

specifický Jednací řád pro hlasování per rollam na Valném shromáždění s platností do 

30. června 2020. 

 

čl. 1 

Krizová opatření a zákonná úprava v tzv. Lex Covid 

Na základě tzv. Lex Covid, zákona účinného od 24. dubna 2020, vstoupila v platnost 

zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám, které vznikají jen v době trvání 

mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně 

znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby. Jedná se o dobu, kdy v České 

republice trvají krizová opatření anebo mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

či Krajské hygienické stanice. Zákon říká, že orgán právnické osoby může rozhodovat 

mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, 

nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání (§19). Kolektivní správci mohou v tomto 

výjimečném případě jednat na členské schůzi s pomocí hlasování per rollam, tedy 

korespondenčně anebo elektronicky. Byla-li tímto způsobem členská schůze zahájena 

přede dnem ukončení mimořádného opatření, dokončí ji kolektivní správce v režimu 

podle zákona Lex Covid 
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čl. 2 

Valné shromáždění spolku 

Podle čl. X odst. 5 Stanov je Valné shromáždění (dále jen „VS“) svoláno 

Výborem OOA-S, a to nejpozději 4 týdny přede dnem konání VS formou veřejného 

oznámení. Nejméně 2 týdny přede dnem konání jsou rozeslány členům spolku 

individuální pozvánky, anebo jsou jiným prokazatelným způsobem uvědoměni 

o konání VS. Dodatečné zařazení dalších bodů na program VS 1 týden přede dnem 

konání (čl. X odst. 9 Stanov) nebude možné. Pozvánka bude mimo jiné obsahovat 

program VS, přístup k hlasování per rollam a harmonogram průběhu hlasování. 

VS je usnášeníschopné, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční počet 

členů (čl. X odst.6 Stanov). Stejně je tomu i u VS konané vzdáleně. Usnášeníschopná 

bude, bude-li nadpoloviční počet členů hlasovat. 

U OOA-S je možné zachovat systém plných mocí dle Stanov (čl. X. odst. 10), 

kdy jedna osoba může zastupovat nejvýše 5 zmocnitelů, a to u korespondenčního 

hlasování poštou. V případě elektronického hlasování taková možnost bude 

vyloučena.  

V případě hlasování per rollam bude nutné upozornit členy, že mohou hlasovat 

pouze jednou ze dvou forem hlasování, a to buď elektronicky anebo korespondenčně. 

V případě OOA-S bude člen hlasovat primárně elektronickou formou. Bude-li i přes to 

člen OOA-S hlasovat oběma možnostmi, za platnou bude považována pouze možnost 

elektronická. V případě, že je členem spolku právnická osoba, hlasuje prostřednictvím 

svého statutárního orgánu. 

Hlasy účastníků VS s hlasováním per rollam budou následně sečteny předem 

určenými členy Volebního výboru za účasti statutárního orgánu spolku. Hlasování per 

rollam budou následně vyvěšeno na webové stránky OOAS v sekci aktuality. 

 

čl. 3 

Korespondenční hlasování 

V případě korespondenčního hlasování vyplní členové OOA-S hlasovací formulář, 

který jim bude zaslán spolu s dopisem o konání VS. Formulář bude obsahovat tabulku 
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osobních údajů, kterou každý člen samostatně vyplní (jedná se o jméno, příjmení, 

adresu, datum narození apod.). Je třeba, aby člen provedl hlasování na přiloženém 

formuláři zřetelným označením svého hlasu (ano-ne-zdržel se), jinak bude hlasovací 

formulář považován za neplatný. Na konci hlasovacího formuláře vyplní čestné 

prohlášení o tom, že hlasování provedl osobně, vlastnoručně ho podepíše a originál 

odešle na adresu KS: Národní 973/41, 110 00, Praha 1 - Staré Město. Aby vše 

provedl úspěšně, je nutné, aby byl dopis do OOA-S doručen co nejdříve, nejdéle však 

do 10. června 2020, 12:00 hod. 

 

čl.4 

Elektronické hlasování 

Členové OOA-S vlastnící emailovou adresu budou hlasovat primárně 

elektronickou cestou. Spolu s pozvánkou obdrží v emailu informaci o přesném 

postupu VS per rollam a o přesném postupu svého hlasování. V těle emailu obdrží 

odkaz na předmětné dokumenty vyvěšené na webu OOA- S, o nichž bude hlasovat, a 

dále odkaz na elektronické hlasovací prostředí s vygenerovaným jedinečným heslem. 

Elektronické hlasování bude spuštěno od doby rozeslání pozvánky na VS do 10. 

června 2020, 12:00 hod. 

 

čl. 5 

Náhradní Valná hromada spolku 

Podle §249 zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, dále jako „NOZ“, 

v případě, že členská schůze nebude schopná usnášet se, může být opět svolána 

novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzí na její 

náhradní zasedání. Toto náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode 

dne, na který bylo zasedání členské schůze před tím svoláno. Na takovém zasedání se 

může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad prvního jednání (§257) NOZ.  

V případě, že VS s hlasováním per rollam nebude usnášeníschopné, je nutné 

rozeslat členům novou pozvánku na náhradní zasedání s obdobnou formou. Toto VS 

s náhradním hlasováním per rollam bude svoláno po vyhlášení výsledků původního 

hlasování, nejpozději však do 15 dnů od usnesení statutárního orgánu o nenaplnění 
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podmínky usnášeníschopnosti VS. Usnesení náhradního VS s hlasováním per rollam 

bude platné i tehdy, pokud nebude přítomna ½ členů OOA-S, a to za předpokladu, že 

se pro usnesení vysloví minimálně ½ přítomných členů OOA-S. 

 

Tento Jednací řád pro hlasování per rollam je platný do 30. června 2020.  

 

30. dubna 2020 

 

 

Eva Štěpánková, ředitelka 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 

a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 


