
 

OCHRANNÁ ORGANIZACE AUTORSKÁ – SDRUŽENÍ 

AUTORŮ DĚL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, ARCHITEKTURY 

A OBRAZOVÉ SLOŽKY AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Z.S.       V PRAZE 30.4.2021 

 

110 00 PRAHA 1, NÁRODNÍ 973/41 

HTTP://WWW.OOAS.CZ 

TEL 224 934 406 
Vážené kolegyně, kolegové, vážení nositelé autorských práv, 

opět po roce a opět bohužel jen virtuálně před Vás předstupuji s milou povinností odprezentovat Vám, 

zástupcům nejvyššího orgánu OOA-S, činnost kolektivního správce v uplynulém roce 2020. Byl to rok 

beze sporu složitý a ve všech aspektech velmi těžký. Kulturní život byl v naší zemi vládními opatřeními 

proti šíření viru Covid – 19 zásadně omezen, v některých segmentech došlo dokonce k úplnému 

zastavení.  

Kolektivní správce na situaci zastupovaných nositelů práv zareagoval dvojím způsobem tak, aby jeho 

činnost měla efektivní dopad na zastupované nositele práv v co možná nejširší míře. OOA-S aktivoval 

své sociální fondy a ve dvou vlnách uvolnil celkem částku 1.523.074,- Kč, jako podporu nositelům 

autorských práv OOA-S v materiální nouzi. Jednalo se především o případy, kdy autorsky činným 

členům bylo zamezeno v tvorbě a tato omezení se významně promítla v jejich příjmech. Věříme, že 

jsme pomohli mnohým překonat nejtěžší období a ukázali, že kolektivní správce je Váš spolek a je 

možné s jeho podporou počítat.  

Kromě realizace sociální podpory kancelář OOA-S celý rok velmi tvrdě pracovala na zajištění co možná 

nejvyššího inkasa, které bude v letošním roce mezi zastupované rozděleno. A povedlo se, i přes vládní 

opatření, více než dobře! Celkové inkaso v roce 2020 bylo opět rekordní, celkově dosáhlo 51,6 mil Kč. 

Opět jsme překonali náš osobní loňský rekord, když jsme inkaso zvýšili o bezmála 3 mil Kč. Věřím, že 

nositelé práv, jejichž díla byla v roce 2020 užita, budou potěšeni částkou na každoročním vyúčtování.  

Kolektivní správce ale nechce usnout na vavřínech, hodlá i v dalších letech bojovat o zvyšování inkasa 

za užití Vašich děl. Hlavním cílem pro vedení kolektivního správce bude nastolit rovnováhu mezi 

provozovateli kabelových a satelitních televizí. Zatímco prvně uvedení si řádně plní své závazky vůči 

nositelům autorských práv, provozovatelé satelitních televizí autorské odměny za užití Vašich děl 

neodvádějí. Situace je i přes aktivně vedenou mediaci již neudržitelná a pravděpodobně nebude možné 

se vyhnout soudnímu řízení. Kolektivní správce OOA-S také hodlá ukončit stav, kdy Státní fond 

kinematografie přes četné urgence a vypracovaný znalecký posudek odmítá uznat autorská práva 

střihačů a vyplácet jim odměny za užití starších českých filmů. A konečně jsme přesvědčeni, že je nutné 

pro naše zastupované vyjednat účinnější státní podporu či podporovat vytvoření systému sociální 

podpory, který by zamezil opakování mnohých příběhů materiální nouze z minulého roku. 

Věřím, že jste a nadále budete s prací Vašeho kolektivního správce spokojeni. Prosím podpořte nás tím, 

že se zúčastníte korespondenčního a elektronického hlasování letošního Valného shromáždění. Letošní 

rok je volební pro ředitele spolku a Dozorčí radu, kdy každý člen kolektivního správce může projevit 

svojí volbou jejich podporu či naopak.  

Vaše hlasy rozhodnou a určí další směrování Vašeho správce. Rozhodujete o svých penězích, 

rozhodujete o svých reprezentantech a o dalších krocích Vašeho kolektivního správce. 

Děkuji Vám a přeji krásné jarní dny. 

Eva   Š t ě p á n k o v á  

      ředitelka OOA-S        


