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Výroční zpráva Dozorčí rady 
pro Valné shromáždění OOA-S konané v roce 2020 

 

za mimořádných okolností ve formě elektronické konference 

s využitím prostředků elektronických komunikací na dálku 

 

z důvodu dlouhotrvajícího nouzového stavu a následných krizových opatření 

a vzhledem k ohrožení zdraví při výskytu koronaviru (SARS CoV-2) 

 

 

 

1) Dozorčí rada pracuje od voleb 2019 v novém složení 

Aktuální stanovy našeho spolku (naposledy novelizované 11. 5. 2017) výrazně 

posilují pravomoc Valného shromáždění, každý člen má tak možnost podílet se na více 

důležitých rozhodnutí. (Je vyčleněno mnoho zejména hospodářských a finančních 

rozhodnutí, u nichž si vyhrazuje rozhodovací pravomoci právě VS OOA-S). Valné 

shromáždění se ovšem obvykle schází pouze jednou ročně, posílily tedy rovněž 

kompetence stálého kontrolního sboru – trojčlenné Dozorčí rady. 

Na Valném shromáždění v loňském roce byly dne 11. 6. 2019 voleny spolkové 

orgány v novém složení a podle takto novelizovaných stanov. A dočkali jsme se i toho, po 

čem mnoho členů v minulosti volalo, totiž aby při personálním obsazování postů 

v kontrolním orgánu musel být povinně brán zřetel k zastoupení všech hlavních proudů 

kategorií tvůrčích činností a aby každá tato hlavní kategorie mohla mít svého dohlížitele. 

Od 11. 6. 2019 tak pracuje Dozorčí rada ve složení: Marek Jícha (zvolený 

v kategorii autorů děl audiovizuálně užitých), Vladimír Groh (zvolený v kategorii 

klasických výtvarných umění), Stanislav Klecandr (zvolený v kategorii autorů výtvarného 

rozhraní počítačových programů a počítačové animace). 

Na svém prvním samostatném zasedání dne 25. 6. 2019 určili nově zvolení 

členové Dozorčí rady hlasováním ze svého středu za předsedu tohoto kontrolního orgánu 

pana Vladimíra Groha. 

 

2) Jaké jsou úkoly a pravomoci Dozorčí rady? 

Dozorčí rada má za úkol (dle § 263 a násl. občanského zákoníku) dohlížet, jsou-li 

záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li OOA-S činnost v souladu se stanovami a 

právními předpisy. Současně také (dle § 265 a násl. občanského zákoníku) rozhoduje 

případné sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy a přezkoumává jako 

odvolací instance kroky jiných spolkových orgánů. 

Podle platných stanov OOA-S do působnosti Dozorčí rady náleží (dle čl. XII.) 

a) soustavně dohlížet na činnost a kontrolovat plnění povinností členů vedení 

kolektivního správce, včetně provádění rozhodnutí Valného shromáždění, 

b) závazným způsobem vykládat Stanovy a jiné interní dokumenty spolku a plnit roli 

rozhodčího orgánu ve sporech mezi členy spolku, 

c) kontrolovat hospodaření spolku, 

d) rozhodovat o postupech pro rozvrh investičních rizik, 

e) schvalovat každé nabytí, převod nebo zatížení nemovitého majetku, 

f) schvalovat fúze, zakládání osob, ve kterých má spolek většinovou majetkovou 

účast nebo ji přímo nebo nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti ovládá, zakládání jiného 

subjektu a nabývání podílů nebo práv v jiných subjektech, 

g) schvalovat návrhy na přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky anebo na 

poskytnutí záruky za úvěr nebo zápůjčku, 

h) sledovat plnění povinností Ředitele spolku, navrhovat Valného shromáždění jeho 

odvolání, schvalovat jeho odměnu a jiné peněžní a nepeněžní výhody, práva na další 

dávky a práva na odstupné. 



Jednou ročně předkládá Dozorčí rada výroční zprávu za uplynulé období 

kalendářního roku, v níž skládá účty všem členům našeho spolku, zúčastněným na 

jednání našeho hlavního spolkového orgánu – Valného shromáždění OOA-S. 

Dozorčí rada se po celé dosavadní období snažila poctivě vykonávat všechny 

svěřené činnosti, prakticky každý měsíc se osobně scházela v sídle OOA-S a v rámci 

dohledu byla přítomna i u všech dosud konaných zasedání Výboru OOA-S. V kanceláři 

OOA-S opakovaně provedla průběžné kontroly hospodaření a namátkové kontroly 

řádného rozdělování odměn. Na základě podnětů zastupovaných nositelů práv se Dozorčí 

rada vícekrát zabývala i přezkoumáním reklamací a dala několik podnětů k projednání a 

řešení odborným komisím OOA-S. 

Dozorčí rada vyzývá všechny členy spolku, aby se na ni v případně potřeby i 

nadále kdykoliv obraceli s konkrétními podněty v rámci její působnosti. 

 

3) Dopad nouzového stavu vyhlášeného v České republice na činnost OOA-S; 

jaká jsou přijímána mimořádná opatření OOA-S a jsou tato opatření v souladu 

s právními předpisy a stanovami spolku? 

Omezení celospolečenská i omezení v činnosti OOA-S, která byla přijata 

v souvislosti s koronavirovou epidemií od března tohoto roku, mají krutý dopad jak na 

práva členů a zastupovaných nositelů (koneckonců i v tom ohledu, že není možno 

běžným způsobem uskutečnit zasedání nejvyššího spolkového orgánu), tak i na 

očekávaný výpadek příjmů a hospodářské výsledky OOA-S v účetním období 2020. 

Dozorčí rada v této neobvyklé mimořádné situaci, vědoma si své povinnosti 

důsledně chránit práva a společné zájmy reprezentovaných členů, se průběžně musí 

zabývat i přezkumem legality a adekvátnosti opatření přijímaných na úrovni výkonných 

orgánů OOA-S (nebo naopak eventuální absencí nějakých opatření potřebných a 

nezbytných v dané situaci). Proto Vás, jakožto členy spolku, můžeme nyní ujistit, že 

situace v OOA-S průběžně probíhá v pořádku tak, jak má a musí, přičemž 

vynucená omezení jsou nezbytná. V žádném případě nedochází k zanedbávání 

povinností kolektivního správce ani ke zbytečnému či nepřiměřenému omezení činností 

spolku či práv jeho členů. 

 

Dozorčí rada má osvědčeno, že v návaznosti na usnesení vlády České republiky 

č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z 

důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 

SARS CoV-2) nouzový stav, byla přijata Ředitelkou OOA-S adekvátní opatření (utlumení 

činnosti kanceláře v sídle OOA-S, výkon pracovních činností z domova v rámci tzv. home-

office, omezení členských agend na telefonickou a e-mailovou komunikaci, nahrazení 

osobních jednání elektronickými konferencemi, s využitím prostředků elektronické 

komunikace na dálku (včetně konání odborných komisí, jednání Výboru a Dozorčí rady 

OOA-S elektronicky na dálku). 

 

V rámci nouzového stavu (dle shora odkazovaného ústavního zákona o 

bezpečnosti České republiky) může docházet v legálním rámci k omezování práv občanů i 

institucí (tedy i našeho spolku) přijímáním opatření státními orgány ve smyslu § 5 

písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace. 

Na základě těchto kompetencí rozhodla vláda ČR o přijetí řady krizových opatření, jimiž 

jsme vázáni. 

 

Mezi nimi pak naposledy usnesením ze dne 23. 4. 2020 č. 452 vláda s účinností 

ode dne 24. 4. 2020 [v čl. III. písm. d) ] nařídila pro účast na spolkové činnosti takové 

omezení, aby zasedání orgánů spolku nebo jiného spolkového setkání se ve 

stejný čas na jednom místě nesmělo zúčastnit více než 10 osob. Tím je až do 

odvolání fakticky bráněno uskutečnění osobního jednání řádného Valného shromáždění 

OOA-S v obvyklém termínu, který je navázán na plnění dalších zákonných lhůt 

kolektivním správcem (pro schvalování auditu a hospodářských výsledků, včasné 

rozúčtování a rozdělení autorských odměn ve výplatních termínech dle rozúčtovacího 

řádu, pod sankcemi dozorového orgánu ministerstva kultury nad kolektivní správou). I 

dozorčí rada proto – ve shodě s výkonnými orgány OOA-S – pokládá za adekvátní a 

nezbytné, neodkládat jednání řádného Valného shromáždění na nejisté termíny pozdější, 

ale mimořádně uskutečnit toto jednání ve formě elektronické konference s využitím 

elektronických komunikačních prostředků na dálku a s absenčním hlasováním 



prostřednictvím zabezpečeného elektronického rozhraní, nad nímž si DR vyhrazuje svůj 

dohled. 

 

Vzhledem k úředním opatřením dopadajícím v situaci nouzového stavu na nucené 

omezení hospodářských aktivit i v sektoru některých našich uživatelů, je predikován 

výpadek příjmů všech kolektivních správců s přímým dopadem na snížení 

předpokládaného inkasa jednotlivých zastupovaných autorů. Výkonné orgány 

kolektivních správců stojí před citlivými rozhodnutími, zda a na jak dlouho uživatelům 

prominout platby za dobu nucené restrikce jejich činnosti, kdy nemohla být autorská díla 

užívána na veřejnosti; tato rozhodnutí mají do značné míry reputační dopady na 

kolektivní správu autorských práv. Dozorčí rada do značné míry chápe ohledy, které je 

nutno brát na osoby povinné k platbám autorských odměn, bere však důsledně v potaz 

rovněž zájmy zastupovaných autorů – umělců, kteří jsou postiženi výpadkem příjmů ze 

svých individuálních činností stejně nebo někdy i ještě daleko vážněji oproti běžnému 

podnikatelskému sektoru. Podle zpracovaných právních analýz proto bude třeba 

rozhodnout tak, aby pověst kolektivní správy nebyla nezvratně poškozena, ale zároveň 

aby naši zastupovaní nebyli naivně kráceni na úkor finančně zabezpečenějších uživatelů 

(např. hotelů). Výkonné orgány OOA-S budou muset rozhodovat citlivě a s rozvahou a 

Dozorčí rada hodlá všechny podklady i rozhodování důsledně sledovat a vyhodnocovat. 

 

Dozorčí rada podporuje přípravu našich vlastních spolkových ekonomických 

opatření pro překonání nastávající ekonomické krize vyvolané „Covidem“ a 

postihující jak naše zastupované nositele, tak i naše plátce (uživatele s povinností hrazení 

licenčních odměn a osoby povinné k platbám náhradních autorských odměn). Pro 

potřeby našich členů, kteří se ocitnou v hmotné nouzi, bude Dozorčí rada hledat 

možnosti, jak umožnit čerpání prostředků z kulturních a sociálních fondů 

tvořených pro takové účely v rámci OOA-S, případně spojit síly a zajistit čerpání 

z obdobných fondů spolupracujících subjektů, např. kolektivního správce GESTOR. 

 

4) Jaké jsou dlouhodobé problémy a vyhlídky do budoucna, na co bychom si 

měli dát pozor v oblasti ochrany autorských práv? 

Z minulého roku přetrvává obrovský problém v oblasti kolektivní správy 

(vykonávané pro autory), zapříčiněný změnou právní úpravy po novele autorského 

zákona z roku 2017 (provedené zákonem č. 101/2017 Sb.). Zákonem byly stanoveny tak 

přísné a složité podmínky procesu sjednávání sazebníků a vyjednávání s uživateli, že byl 

na dlouhé měsíce zcela paralyzován výběr autorských odměn. Osoby povinné k platbám 

autorských odměn se bránily konsenzuálnímu sjednání sazebníků nebo záměrně 

protahovaly všechny úřední kroky při vyjednáváních, kladly nesmyslné překážky a ve 

výsledku se tak vyhýbaly zaplacení odměn, přestože u nich po celou dobu běžících 

vyjednávání docházelo k užívání našich autorských děl (přitom zákon brání uplatnit práva 

soudní cestou, dokud jednání trvá). 

 

Dozorčí rada měla možnost sledovat, jak Ředitelka OOA-S s extrémně velkým 

úsilím, ale také s velkým zpožděním oproti dosavadním zvyklostem, v uplynulém roce 

postupně zajistila více než adekvátní prostředky k rozdělení autorům podle sazebníků pro 

rok 2019. Avšak souběžně již musely být rozběhnuty, se stejnými potížemi, kroky pro 

akceptaci sazebníků na letošní rok 2020. V tuto dobu již dávno měly nabíhat příjmy 

z užití děl v aktuálním roce, přitom je naše kolektivní správa nucena čelit ve většině 

oblastí stejným obstrukčním krokům, jako v uplynulém roce. 

 

Příčinu všech těchto potíží, navyšujících zbytečně náklady na výkon kolektivní 

správy a připravujících nás o příjmy z licenčních či náhradních odměn čili ohrožení našich 

zákonem přiznaných majetkových nároků, spatřujeme v nepřátelské právní úpravě 

procesu sjednávání sazebníků, zavedené novelou autorského zákonu z roku 2017. 

 

Apelujeme i na Vás, jednotlivé členy OOA-S: společně se musíme snažit o změnu 

atmosféry ve společnosti, jinak nás současný vývoj vysloveně hospodářsky ohrožuje. Je 

třeba stále hájit obsah, podstatu a smysl naší umělecké práce. Nebojme se toho ani před 

druhými, každý ve svém prostředí, v němž se každodenně pohybuje. Trpělivě 

vysvětlujme nutnost spravedlivého odměňování za naši autorskou práci. Jestliže 

kdokoliv dosahuje při své činnosti hospodářského prospěchu s využitím a s pomocí našich 

autorských děl, pak je zcela spravedlivé a oprávněné poskytnout z takto dosaženého 

prospěchu odpovídající dodatečný podíl autorovi za jeho kreativní činnost. 

 



5) Kontrolní výrok za uplynulé období 

Za sledované účetní období kalendářního roku 2019, po vykonaném přezkoumání 

hospodaření a vedení účetních výkazů a po celoroční průběžné kontrolní činnosti aktivit 

spolku a plnění úkolů uložených výkonným orgánům (Výboru a Ředitelce OOA-S), Dozorčí 

rada konstatuje: 

 

I. Účetnictví bylo vedeno řádně, podává věrný a poctivý obraz o 

hospodaření OOA-S v souladu s právními předpisy. 

II. Ve sledovaném období byly prováděny aktivity ke společnému prospěchu 

členů spolku a byla řádně uplatňována práva zastupovaných autorů vůči 

uživatelům povinným platit autorské odměny a vůči jiným stanoveným 

osobám povinným platit náhradní autorské odměny. 

III. Investování svěřených prostředků (dočasně volných, od okamžiku výběru 

od plátců, do okamžiku jejich rozúčtování ve výplatních termínech 

oprávněným nositelům) probíhalo hospodárně, v souladu s pravidly pro 

nakládání s příjmy z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu 

práv a v souladu se schválenou investiční strategií. Investice byly 

stoprocentně kryty zajišťovacími instrumenty. 

IV. Rozúčtování příslušných podílů z vybraných finančních prostředků 

náležejících oprávněným nositelům autorských práv bylo provedeno 

v souladu s rozúčtovacím řádem a v předepsaných termínech. 

V. Náklady hrazené z režijních srážek a z fondů OOA-S byly hospodárně a 

účelně vynaloženy na činnosti související s výběrem prostředků pro 

autory, na ochranu práv zastupovaných nositelů a na řádně schválené 

účely dle předmětu činnosti OOA-S. 

 

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost věnovanou spolkové činnosti, za podporu akcím ke 

společnému prospěchu nás všech, autorů činných ve výtvarné branži. 

 

Přejeme nám všem překonání těžkých časů v osobním profesním životě i v našem 

společném spolkovém díle. Doufáme, že jste a budete zdraví! Na osobní setkání se 

budeme těšit alespoň v roce následujícím. Společně to zvládneme! 

 

Za Dozorčí radu OOA-S zprávu předkládají k projednání a ke schválení: 

 

 Vladimír Groh,   Marek Jícha    Stanislav Klecandr 

 předseda DR OOA-S   člen DR OOA-S   člen DR OOA-S 

 

 

 

 

Na základě „jednacího řádu pro hlasování per rollam vyhlašujeme že: 

Počet hlasujících členů OOA_S: 117 z celkového počtu 1695 členů OOA-S, netvoří počet 

hlasujících členů nadpoloviční většinu, ale členové hlasovali pro jednotlivá Usnesení 

minimálně ½ hlasujících členů, proto VS OOA-S pro rok 2020:  

 

Bylo usnášeníschopné a všechny body VS jsou schváleny. 

 

Byla Schválena Výroční zpráva OOA-S za rok 2019, kterou je součástí i zpráva DR 

OOA-S, včetně výroku auditora 

Pro: 116 proti: 0 zdržel se: 1 

 

 


