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POZVÁNKA 

na 2. Valné shromáždění OOA-S, z. s.  

v roce 2021, konané per rollam  

ve dnech 25.5. – 31.5.2021 
 
 

Vážení členové OOA-S, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že Valné shromáždění OOA-S s hlasováním per rollam, které se konalo do 
23.5.2021, nebylo usnášeníschopné. Z toho důvodu tímto vyhlašuji nové hlasování na Valném shromáždění 
OOA-S pro rok 2021 fyzickou a elektronickou cestou.1  
 
OOA-S takovýto typ hlasování ve svých Stanovách nemá. Zákon2 vyhlášený v nouzovém stavu ale přináší 
výjimku, díky které může Valné shromáždění (dále jen „VS“) rozhodnout, aniž by se všichni členové sešli na 
jednom místě a Stanovy OOA-S a speciální jednací řád VS platný do 30.6.2021 určuje, jak postupovat 
v případě, že první VS usnášeníschopné nebylo. Program VS OOA-S pro korespondenční 2. hlasování 
zůstává nezměněn. Všechny zaslané podklady a materiály vám byly zaslány s hlasovacím lístkem 1. kola a 
zůstávají nezměněny. 
 

Program 2. 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 

 

Způsob hlasování na 2.VS 

Hlasování per rollam bude probíhat elektronickou cestou přes systém na našem webu www.ooas.cz. a 
korespondenčním hlasováním. Materiály pro 2. kolo hlasování jsou nezměněny.  
 
Korespondenční cestou hlasují pouze členové, kteří v přihlášce nenahlásili svou emailovou adresu. 
Takovému členovi spolku zasíláme tuto pozvánku na VS společně s hlasovacím lístkem. 
 
 

 
1 díky opatření pro zmírnění dopadu koronaviru na právnické osoby v zákoně č. 191/2020 Sb, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 

insolvenčního zákona a OSŘ (dále jako „Lex Covid“) ve znění novelizace provedené zákonem č. 601/2020 Sb., účinné od 31.12.2020, 
2 Lex Covid 

http://www.ooas.cz/
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Druhé hlasování per rollam elektronickou i korespondenční cestou bude probíhat od 25.května 2021 od 
12:00 hod do 31. května 2021 12:00 hod. Výsledky hlasování budou členům oznámeny ředitelkou spolku 
po vyhodnocení hlasů Dozorčí radou, které proběhne 1. června od 13,30 hod., a to vyvěšením výsledků 
hlasování per rollam na webových stránkách OOA-S. 
 
Dle speciálního jednacího řádu pro VS s hlasováním per rollam platného do 30.6.2021 platí, že v případě, že 
VS nebude usnášeníschopné, je nutné rozeslat členům novou pozvánku na náhradní zasedání obdobnou 
formou, jako na hlasování první, což touto pozvánkou činíme. 
 

Těšíme se na Vaši spolupráci a doufáme, že druhé hlasování per rollam bude 
úspěšné – PROSÍM HLASUJTE !!!!!!!!!!! 

 
 
Za celý tým kolektivního správce OOA-S Vám přeji hlavně pevné zdraví.  
 
 
S úctou 

 
 

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

audiovizuálních děl, z.s. 
 


