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Příloha č.2 

 

Valné Shromáždění OOA-S 18.5.2021 
 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky (dle zákona č. 601/2020 Sb., 

v platném znění), v situaci výskytu epidemie coronaviru SARS CoV-2 a nutných návazných 

ochranných opatření, bylo plánované ústní jednání VS OOA-S uskutečněno mimořádně ve formě 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE, s využitím prostředků elektronických komunikací na dálku, za 

účasti a pod přímým dohledem Dozorčí rady OOA-S: 

 
 

Program 

 

 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 

7. Schválení usnesení VS 

 

 

Bod 2. Schválení auditora na rok 2021 

 
ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Výrok auditora  

  

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky a výroční zprávy spolku Ochranná organizace autorská - Sdružení 

autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.. (dále také „Spolek") 

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za 

rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 

metod a další vysvětlující informace. Údaje o Spolku jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.  

  

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Spolku Ochranná organizace 

autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.. k 

31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými 

účetními předpisy.  

   

Praha 5 Zličín 8.4.2021 

  

Ověření provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu 

auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1160.  

  

          

  Ing. František MEIERL auditor ev. č. 1160   

 

 

 

 

 

 
Dále v rámci informací a pověření výkonem agendy DR OOA-S prosím o opětovné schválení 

pana auditora OOA-S Ing. Meierla i na rok 2021. 
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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. 

 

Byl schválen auditor, pan Ing. František Meierl, pro rok 2021. 

Pro: 85 proti: -0- zdržel se: -1- 

 


