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informace o kandidátech 

Valné shromáždění OOA-S, z. s., s hlasováním per rollam  

ve dnech 18.5.-23.5.2021 

                                                                                                                                                                               

              

Valné shromáždění OOA-S v letošním roce musí zvolit nově členy Dozorčí rady a také ředitele spolku, který 

je statutárním orgánem OOA-S. Dovolujeme si krátce představit jednotlivé kandidáty, které naleznete na 

svých hlasovacích lístcích: 

 

Kandidáti na členy Dozorčí rady: 

1. Vladimír Groh:  

Pro OOA-S pracuje od roku 1996, z toho od roku 2019 jako předseda Dozorčí rady. Výtvarník, člen Unie 

výtvarných umělců ČR a předseda profesního spolku keramiků – výtvarníků. Mnoho zahraničních stáží, 

působil jako hostující profesor na Musashino University v japonském Tokiu. Pravidelně se účastní 

mezinárodních akcí a výstav, publikuje v odborných časopisech (Ceramics Art, Ceramics Review a další.). 

 

2. Prof. Doc.MgA. Marek Jícha, AČK: 

Je členem Dozorčí rady OOA-S od roku 2019. Kameraman, od roku 1995 člen Asociace českých 

kameramanů, od roku 1999 člen jejího prezídia a od roku 2012 jejím prezidentem. Od roku 2003 vyučuje na 

FAMU, v roce 2012 získal titul Profesor. Autor kamery v mnoha celovečerních a dokumentárních filmech, 

z nichž mnohé získaly česká i mezinárodní ocenění. Aktivně se účastní digitalizace českých filmů. 

 

3. Stanislav Klecandr: 

Pro OOA-S aktivně pracuje od roku 2010, je členem Dozorčí rady od roku 2019. Specialista v oboru 

informačních technologií se zaměřením počítačová grafika. Pro OOA-S vytvořil strategii možné realizace 

autorských práv při veřejném užití grafického počítačového rozhraní, je členem vyjednávacího týmu pro 

sazebníky a výběr odměn. 

 

Kandidát na ředitele OOA-S: 

Eva Štěpánková: 

Pro OOA-S pracuje od roku 1999 na postu ředitelky spolku. Pod jejím vedením se podařilo OOA-S znovu 

získat oprávnění k výkonu kolektivní správy v plném rozsahu (2009), inkaso spolku z nulové pozice 

pozvedla v roce 2020 na rekordních 51mil Kč. Aktivně komunikuje s kulturní obcí, zajišťuje vernisáže, 

podílí se na digitalizaci českých filmů a prosazuje zájmy všech výtvarných autorských oborů, a to i proti 

státu ČR a jeho institucím. 
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Volba členů Dozorčí rady a volba Ředitelky (příloha č. 3): 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Hlasování pro tyto jednotlivé kandidáty: 
 

prof. MgA. Marek Jícha      

kandidát do Dozorčí rady v kategorii I.  Pro: 135 proti: -2- zdržel se: -1- 

     
 

Vladimír Groh 

kandidát do Dozorčí rady v kategorii II.   Pro: 137 proti: -0- zdržel se: -1- 

 
 

Stanislav Klecandr 

kandidát do Dozorčí rady v kategorii III.  Pro: 133 proti: -0- zdržel se: -5- 

 
 
Eva Štěpánková 

kandidátka na Ředitelku OOA-S   Pro: 138 proti: -0- zdržel se: -0- 

 

 

 

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

Počet hlasujících členů OOA_S: 138 z celkového počtu 1348 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 2021:  

 

Bylo usnášeníschopné a všechny body VS jsou schváleny. 

 

Byli schváleni členové Dozorčí rady a ředitelka na další volební období do 30.6.2026. 

 


