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Oznámení výsledků hlasování 

Valného shromáždění OOA-S, konaném per rollam 

ve dnech 18.5.-23.5.2021 
 
 

Vážení členové OOA-S, 

 

z důvodu vyhlášeného nouzového stavu spojeného s pandemií viru COVID-19 bylo zrušeno zasedání 

Valného shromáždění OOA-S (dále jen „VS“), které bylo původně naplánováno na 11.5.2021. K výše 

uvedeným okolnostem bylo Výborem a Dozorčí Radou OOA-S (dále jen „DR“) vyhlášeno VS formou per 

rollam -korespondenční a elektronické hlasování o zaslaných návrzích předložených VS ke schválení. Byla 

tak splněná zákonná povinnost, jak nám ukládá autorský zákon a další právní předpisy. 

 
OOA-S takovýto typ členské schůze ve svých Stanovách nemá. Lex Covid ale přináší výjimku, díky které 

může Valné shromáždění (dále jen „VS“) rozhodnout, aniž by se všichni členové sešli na jednom místě.  

 

Hlasování per rollam elektronickou i korespondenční cestou proběhlo od 18.5.2021 9:00 hod do 23.5.2021 

12:00 hod. 

 

Členům byl zaslán program VS s hlasovacím lístkem: 

Program VS 

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2020 včetně výroku auditora 

2. Schválení auditora na rok 2021 

3. Volba členů DR a statutárního orgánu OOA-S 

4. Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2020 

5. Úprava Rozúčtovacího řádu OOA-S 

6. Schválení investiční strategie dle §96f, odst.4 písm. b-e) autorského zákona1  

 

Komise pro sečtení hlasů Valného shromáždění OOA-S pro rok 2021 s pomocí hlasování per rollam2 ve 

složení Josef Vrana, Olga Jedličková a Pavla Kadlecová sdělují výsledek hlasování na VS elektronickou 

cestou dle speciálního Jednacího řádu pro hlasování per rollam s omezenou účinností do 30.6.2021. 

 

Usnášeníschopnost VS: 

Počet hlasujících členů OOA_S: 67 z celkového počtu 1348 členů OOA-S, netvoří počet hlasujících členů 

nadpoloviční většinu, a proto VS OOA-S pro rok 2021:  

 

Nebylo usnášeníschopné. 

 
1 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
2 ustanoveni rozhodnutím ředitelky OOA-S dne 13.4.2021 
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Valné shromáždění spolku nebylo usnášeníschopné, tedy nehlasovala o přiloženém programu nadpoloviční 

většina členů OOA-S. Dozorčí rada a ředitelka na svém zasedání 24.5.2021 rozhodují že bude dnem 

25.5.2021 vyhlášeno náhradní Valné shromáždění – 2 kolo obdobným způsobem do 30.6.2020, se 

shodnými body programu a shodnými navrženými usneseními předkládanými ke schválení 

v distančním hlasování, jako tomu bylo u programu a u návrhů usnesení 1.kola VS. 

 

I přes nepříznivou situaci doufáme, že náhradní hlasování per rollam bude úspěšné.  

 

 

Hlasování – 2. kola VS OOA-S per rollam elektronickou i korespondenční cestou proběhne od 25.5.2021 

9:00 hod do 31.5.2021 12:00 hod. Výsledky hlasování budou členům oznámeny ředitelkou spolku po 

vyhodnocení hlasů Dozorčí radou, které proběhne 1. června 2021 od 13,30 hod., a to vyvěšením výsledků 

hlasování per rollam na webových stránkách OOA-S. 

 

 

S úctou 

 

 

 

Eva Štěpánková, ředitelka 

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

audiovizuálních děl, z.s. 

 


