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  Jak se zúčastnit z domova? 
   

 

Valné shromáždění OOA-S 18.5.2021 
– kvůli COVIDu se s Vámi nemůžeme osobně setkat v Praze 

– proto přicházíme se všemi důležitými informacemi a s několika otázkami až 
k Vám domů 

– prosíme Vás, abyste nám poslali zpět svoji odpověď 
 
 

Poštou nebo přes počítač 

– COVIDem se nenecháme vykolejit, budeme jednat i na dálku! 

Scházet se ve větším počtu je stále zakázáno. Vydržíme to – chráníme navzájem své 
zdraví a nechceme zbytečně riskovat. I přesto ale nejvyšší orgán OOA-S jednat bude, 
na dálku, v písemné formě, v souladu se zákony (lex covid – zákon č. 191/2020 Sb., 
ve znění z. č. 601/2020 Sb.). 

„Nejvyšší orgán“ je, když se sejdou hlasy a názory od všech nás, jednotlivých členů. 
Jedinec samotný málo zmůže, proto se spojujeme dohromady, abychom měli větší 
sílu. Udělejme pro naši společnost (= pro naši OOA-S) alespoň tolik, že se všichni 
aktivně zúčastníme letošního Valného shromáždění na dálku. 

Vše důležité, dostane každý člen v písemné formě domů. Kdo používá počítač, 
obdrží informace e-mailem. Potřebujeme zpětnou vazbu od každého člena 
(hlasování o navržených usneseních, výběr kandidátů ve volbách) – opět, dle 
vlastní volby, můžete přes počítač nebo poštovní zásilkou. Říká se tomu 
hlasování „per rollam“ 

Zabere to chvíli času, ale nemělo by to být nic složitého.  
 

Pracujeme pro Vás 

– podpořte nás a odpovězte, prosím, co si o tom myslíte! 

OOA-S je spolkem, který jsme si pro obranu našich právních, ekonomických i 
společenských zájmů založili my sami, činní tvůrci v oboru výtvarných umění, 
architektury a audiovize. 

Každý rok jsou naši zvolení zástupci povinni podat všem členům spolku výroční 
zprávu o své činnosti, o hospodaření spolku, o výsledcích kontrolního auditu 
zpracovaného nezávislým hodnotitelem. 

Z listů přiložených v příloze k nám postupně na dálku promlouvají Ředitelka OOA-S 
(vede kancelář a obstarává všechny každodenní záležitosti, včetně společného 
výběru a rozdělování autorských odměn), Výbor (složený ze zástupců různých 
autorských profesí, schází se skoro každý měsíc, rozhoduje všechny důležité věci a 
určuje strategické směřování spolku) i Dozorčí rada (dohlíží na dodržování předpisů 
a zejména na hospodaření spolku i správnost rozúčtování a rozdělování odměn). 

Vlastně dostáváme už předem domů do vlastních rukou úplný zápis všeho, co 
by se správně na takové pořádné valné hromadě mělo odehrát a projednat. A 
čeká se vlastně už jen na to, co odpovíte. 
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Čili tak, jako by se při osobním setkání na každém Valném shromáždění hlasovalo o 
schválení předložených zpráv, či o jiných navržených usneseních (např. o schválení 
účetní závěrky, auditu, rozúčtovacího řádu), potřebujeme Vaši odpověď i na dálku! 
Zaškrtněte prosím (v hlasovacím listinném archu nebo prostřednictvím webového 
hlasovacího rozhraní), zda schvalujete jednotlivá navržená usnesení. Případně 
připojte i další své reakce a sdělení, které budou zahrnuty do společného zápisu! 
 

Letos je volební rok 

– podpořte důvěryhodné kandidáty a hlasujte, prosím! 

Letos končí volební období Dozorčí radě (po změně stanov v roce 2019, jsme 
záměrně volili jen na zkrácené dvouleté období, abychom už do budoucna ve stejném 
roce neměnili současně členy Výboru i Dozorčí rady a přispěli tak k větší stabilitě 
spolkových orgánů), obnovená DR bude mít již pětileté funkční období. V Dozorčí 
radě vždy musí být 1 zástupce z kategorie tvůrčích činností audiovizuálních děl, 1 
zástupce z kategorie tvůrčích činností klasických výtvarných autorů a 1 zástupce 
z kategorie autorů výtvarného rozhraní počítačových programů a animací. 

Volit se bude na další pětileté období i Ředitelka/Ředitel spolku. Tam, kde jsou 
dobré výsledky, bylo by zbytečné cokoli měnit! Přes těžkou hospodářskou situaci se 
díky aktivitě ředitelky a vedení OOA-S podařilo nalézt dostatek zdrojů a získat 
nejvyšší výběr odměn za celé existenční období spolku – 51,6 mil. Kč! 

Kolegyně, kolegové, je to samozřejmě na Vás, ale kdo můžete, podpořte naši 
dosavadní ředitelku paní Štěpánkovou. 

Hlasovací lístky jsou přiloženy – pošlete, prosím, své hlasy poštou, nebo se přihlaste 
do internetového hlasovacího rozhraní a volte elektronicky (po zadání autentizačního 
hesla, které jste obdrželi). Termín pro hlasování je od 18. do 23.5.2021 (Vaše hlasy 
by měly být doručeny v uvedeném termínu). 
 

Rozdělují se odměny 

Společný výběr odměn za loňský rok vynesl částku 51,6 mil. Kč, o jejímž rozúčtování 
bude Valné shromáždění rozhodovat. Je třeba přijmout Rozúčtovací řád a schválit 
částky navržené k rozúčtování v jednotlivých kategoriích. A stejně tak je nezbytné 
schvalovat i náklady kanceláře vynaložené na dosažení uvedených příjmů pro autory 
a investiční strategii. 
 

Co když se nesejde dostatek hlasů? 

– možná bude potřeba hlasovat ještě jednou v náhradním termínu 25.5. – 30.5.2021 

Správně by se měla na řádném jednání Valného shromáždění sejít nadpoloviční 
většina všech členů spolku, aby mohlo být usnášeníschopné. 

Nesejde-li se ale v prvním hlasovacím termínu 18.5.-23.5.2021 do 12 hod. dostatek 
hlasů, bude vyhlášeno náhradní jednání Valného shromáždění OOA-S 
s hlasováním per rollam v termínu 25.5. – 30.5.2021 do 12 hod. 

Prosíme Vás velmi o trpělivost, hlasujte poté ještě jednou! 

 

Především, milé kolegyně a kolegové, buďte zdraví a zachovejte si dobrou mysl, moc 
se těšíme na lepší časy, kdy se budeme moci setkat všichni osobně! 
 
      Ing. arch. Josef Vrana,  

    předseda OOA-S 


