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příloha č.1  

Krizová opatření a zákonná úprava Lex Covid 

Na základě „Lex Covid“1, zákona účinného od 24.4.2020, vstoupily v platnost zvláštní opatření ve vztahu 
k právnickým osobám (Hlava IV, §18-22), která 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 (nezaměňujme s nouzovým stavem!). Tento 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 metody 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. 
 
Dne 24.4.2020 bylo usnesením Vlády přijato krizové opatření nařizující pro účast na spolkové činnosti 
dodržování 3 pravidel. Zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas 
nejvýše 10 osob. Mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry. Účastníkům bude k dispozici nádoba 
s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.  
 

Z výše uvedených omezení vyplývá, že VS OOA-S nebude moci proběhnout do 30.6.2020. Jako jediné možné 
řešení vidíme v uspořádání VS per rollam. Oproti obvyklému shromáždění členů se jedná o setkání 
korespondenční anebo s pomocí technických prostředků. 

 

Náhradní členská schůze 

Zákonná úprava náhradní členské schůze 

Podle §249 zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, dále jako „NOZ“, se zasedání členské schůze svolává 
vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů před jeho konáním. V případě, že 
členská schůze nebude schopná usnášet se, může být opět svolána novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od 
předchozího zasedání členskou schůzi 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.  
 

OOA-S 

Svolání VS 

Podle čl. X odst. 5 Stanov je VS svoláno Výborem KS, 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 

 
1 zákon č. 191/2020 Sb, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2na osoby účastnící se 
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a OSŘ 
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bodů na program VS 1 týden přede dnem konání (čl. X odst. 9 Stanov) nebude možné. Pro vyhlášení VS per 
rollam OOA-S je vhodný termín 11.5.2020 a pro rozeslání pozvánek je vhodný termín do 26.5.2020. 
„Termín VS OOA-S per rollam“ je středa 10.6.2020. Jednalo by se o den, do kterého musí být doručeno do 
kanceláře OOA-S korespondenční hlasování od členů OOA-S a ukončeno elektronické hlasování. 
 

Program VS 

1) Schválení Výroční zprávy OOA-S za rok 2019 včetně výroku auditora 

2) Určení auditora pro rok 2020 

3) Návrh na rozdělení příjmů vybraných kolektivním správcem z výkonu práv a z investování příjmu 

z výkonu práv za rok 2019 

4) Změna Rozúčtovacího řádu 

5) Schválení investiční strategie dle §96f, odst.4 písm. b-e) autorského zákona2  

Náhradní VS 

VS je usnášeníschopné, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční počet členů (čl. X odst.6 Stanov). U 
VS per rollam se tak stane, bude-li nadpoloviční počet členů hlasovat. V případě, že se tomu tak nestane, je 
nutné rozeslat členům novou pozvánku na náhradní zasedání VS OOA-S, a to do 15 dnů. Druhou pozvánku 
je ale nutné poslat co nejdříve, nejlépe druhý den po sečtení hlasů a zjištění, že VS per rollam nebyla 
usnášeníschopná. Do 14 dnů proběhne náhradní VS per rollam. Na ní již nezáleží, kolik členů bude hlasovat, 
usnášeníschopnost se nepočítá podle počtu členů KS celkem. Náhradní VS OOA-S per rollam tak proběhne 
do 25.6.2020, čímž s rezervou splníme zákonný termín 30.6.2020. 
 

Zastoupení na základě plné moci 

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.  
 

VS OOA-S je nutné svolat nejpozději 4 týdny přede dnem jejího konání. V případě členské schůze per 
rollam, tedy hlasováním korespondenčně či elektronicky, je nutné předpokládat, že VS nebude 
usnášeníschopná. Proto je důležité počítat s termínem VS tak, aby se stihla i náhradní členská schůze, a to 
vše do zákonného termínu 30.6.2020. Takovýto postup je nutné schválit statutárním orgánem OOA- S, 
neboť se jedná o speciální přístup na základě speciálního zákona Lex Covid a nikoli podle Stanov VS! 

 

Korespondenční a elektronické hlasování 

Postup pro elektronické a korespondenční hlasování o návrzích předkládaných VS KS ke schválení, sloužící 
k naplnění zákonných povinností kolektivních správců k 30.6. daného roku v době vydaného krizového 
opatření omezujícího účast na zasedání spolku max. do 10 osob, tudíž nemožnosti pořádání VS s osobní 
účastí členské základny KS OOA-S. 
 
V případě hlasování per rollam bude nutné upozornit členy, že mohou hlasovat pouze jednou ze zmíněných 
forem hlasování. U OOA-S bude členská základna disponující emailem hlasovat elektronicky. V případě, že 
emailovou adresu člen OOA-S nemá, bude hlasovat korespondenčně písemně (jedná se o necelou polovinu 
členů). Bude-li i přes to člen KS hlasovat oběma možnostmi, za platnou bude považována pouze ta 
elektronická. 
 

 
2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
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V případě, že je členem KS právnická osoba, hlasuje prostřednictvím svého statutárního orgánu. 
 
 

OOAS 

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 osobních údajů, kterou každý člen 
samostatně vyplní (jedná se o jméno, příjmení, adresu, datum narození). 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 – Staré město, Praha 1. Aby vše provedl úspěšně, je nutné, aby byl dopis OOA-S doručen co 
nejdříve, nejpozději však do 10.6.2020 a je nutné na to členy upozornit.  
 

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 8.6 23*59. Kancelář OOA-S 
bude mít poté 2 dny na sečtení hlasů do setkání statutárního orgánu vyhlašujícího výsledky VS per rollam. 
 

Sečtení hlasů 

Hlasy účastníků VS per rollam budou následně sečteny na zasedání statutárního orgánu OOA-S s pomocí 
pověřených osob. Statutární orgán OOA-S zasedne den následující po ukončení VS per rollam OOA-S, a to 
ve čtvrtek 11.6.2020. Nebude-li zasedání VS per rollam usnášeníschopné, bude na tomto zasedání 
vytvořena pozvánka na náhradní zasedání VS per rollam. Výsledky VS budou následně vyvěšeny na webové 
stránky OOA-S do sekce aktuality. 
 

Elektronické hlasování bude mít na členské schůzi per rollam přednost před korespondenčním 
hlasováním písemně poštou, vyjma případů, kdy členové KS nemají email. Pro elektronické hlasování 
bude připraveno uživatelsky příjemné prostředí s přesnými instrukcemi jak a do kdy hlasovat. Následně 
budou hlasy sečteny a statutární orgán vyhlásí výsledky VS na své webové stránce. 

 
 


