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HLASOVACÍ LÍSTEK 

2. Valné shromáždění OOA-S, z. s. v roce 2020, s hlasováním per rollam  

ve dnech 11.6.-19.6.2020 
                                                                                                                                                                                             

jméno a příjmení člena: ......................................................................................................................... 

adresa: ................................................................................................................................................... 

datum narození: .................................................................................................................................... 

email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V hlasovacím formuláři níže naleznete 3 hlasovací políčka u každého bodu programu, o kterém se na VS 
hlasuje. Jsou to políčka ANO – NE – ZDRŽEL SE. Hlasujte prosím zřetelným zaškrtnutím políčka, kterému 
chcete dát svůj hlas. Zbylá dvě políčka nevyplňujte. V opačném případě by byl Váš hlas neplatný.  

V případě, že jste se rozhodli hlasovat elektronicky, písemně již nehlasujte. V opačném případě bude za 
platnou považována pouze Vaše elektronická volba.  

Pod hlasovacími políčky nezapomeňte čestně prohlásit, že jste hlasovali opravdu Vy a vlastnoručně 
hlasovací lístek podepsat. V opačném případě bude hlasovací lístek považován za neplatný. 

Podklady pro hlasování naleznete jako přílohy tohoto dopisu. 

Hlasování 

1. Schvaluji Výroční zprávu OOA-S za rok 2019 včetně výroku auditora (příloha č.1):  

ANO ☐     NE ☐    ZDRŽUJI SE ☐ 
 

2. Souhlasím s určením auditora pro rok 2020 (příloha č.2): 

ANO ☐     NE ☐    ZDRŽUJI SE ☐ 
 

3. Souhlasím s návrhem na rozdělení příjmů vybraných kolektivním správcem z výkonu práv 
a z investování příjmu z výkonu práv za rok 2019 (příloha č.3): 

ANO ☐     NE ☐    ZDRŽUJI SE ☐ 
 

4. Souhlasím se změnou Rozúčtovacího řádu (příloha č.4): 

ANO ☐     NE ☐    ZDRŽUJI SE ☐ 
 

5. Souhlasím s návrhem investiční strategie dle §96f, odst.4 písm. b-e) autorského zákona 
(příloha č.5):  

ANO ☐     NE ☐    ZDRŽUJI SE ☐ 
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Čestné prohlášení 

Tímto čestně prohlašuji, že jsem hlasoval osobně. 

 
V .................................. dne...................... 

 

 

podpis: ............................................................. 

 

Vyplněný hlasovací lístek doručte nejpozději do 19.6.2020 do 12:00 hod do kanceláře OOA-S, Národní 
973/41, 110 00, Praha 1 - Staré Město. 

 


