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ROZHODNUTÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 

 

 Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, z.s. (dále pouze „OOA-S“) 

(se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 601 66 916) 

ze dne 30.4.2020 

 

Veřejné shromáždění OOA-S 2020 – hlasování per rollam 

Veřejné shromáždění OOA-S (dále jen „VS“) v roce 2020 proběhne elektronickým anebo 
korespondenčním hlasováním, tzv. per rollam, nikoli obvyklou cestou osobního setkání. A to na základě tzv. 
Lex Covid1, zákona o některých opatřeních vedoucích ke zmírnění dopadů epidemie nového typu 
koronaviru na právnické osoby, kdy mohou spolky použít na členské schůzi hlasování per rollam i tehdy, 
nemají-li tuto možnost ve Stanovách, a to po dobu trvání mimořádných opatření, která obvyklé konání VS 
znemožňují. Pro toto jednání byl připraven podkladový materiál, který je přiložen k tomuto zápisu jako 
Příloha č.1. 

 
 Kancelář OOA-S bude v pravidelně svým členům možnost hlasovat per rollam ve stanoveném intervalu 

VS připomínat. Byl vytvořen program VS a interní předpis spolku v podobě Jednacího řádu pro hlasování 
per rollam, a to jednorázově po dobu trvání této specifické situace do 30.6.2020 (Příloha č. 2). 

 
Členy volebního výboru pro sčítání hlasujících na VS pro určení usnášeníschopnosti VS a pro 

schválení bodů programu hlasováním per rollam budou: Ing.arch. Josef Vrana, ak. mal. Olga Jedličková, 
Pavla Kadlecová. 
 

V Praze dne 30.4.2020 

  

 

Eva Štěpánková, ředitelka 
Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, z.s. 
 

 

 
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 


