Příloha č. 6

Valné Shromáždění OOA-S – 18.5.2022
Program
1.
13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
2.
Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
3.
Schválení programu VS
4.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2021 včetně výroku auditora
5.
Schválení auditora na rok 2022
6.
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2021
7.
Schválení investiční strategie
8.
Schválení usnesení VS

Bod 6, - Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých v roce 2021
Výbor a DR na doporučení ředitelky navrhuje výši RF 2021, jako každý rok, aby byla zachována
stejná bodová hodnota díla i při rozdělení RF - na 30% a 70% rozdělení nositelům práv.
Novela AZ nařizuje KS aby sledoval i užití děl nezastupovaných autorů, kteří se na základě informace na
webových stránkách organizace se nově přihlašují, tudíž mají nárok i na odměny z RF v horizontu 3 let
zpětně.
odměny z reprografie (dovoz kopírovacích zařízení a kopírování v copy centrech)

-

Rok 2021 – Celkem částka ve výši 4.576.639,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku:
Navrhujeme na rozdělení autorům 70%……….……….……….3.203.647,- Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%………………1.372.992,-Kč
Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2018 ve výši:……….. 1.177.028,- Kč
Celkem k rozdělení za obor reprografie………………………….4.380.675,- Kč
Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek děl do konce července 2022.
-

odměny z provozování televizního vysílání a kabelového přenosu (televizní přístroje ve
veřejných prostorách restaurací a hotelů a kabelová TV)
Rok 2021-Celkem částka ve výši 24.412.318,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku:
Navrhujeme na rozdělení autorům 70%………………………..…17.088.623,-Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%…………………7.323.695,-Kč
Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2018 ve výši……………. 3.602.591,-Kč
Celkem k rozdělení za obor audiovizuální složky je ………….….20.691.214,-Kč
Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce června 2022

1

- náhradní odměny za nenahrané nosiče a přístroje - OOA-S uzavřela smlouvu s OSA,
Rok 2021 – celkem částka ve výši 8.480.757,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku.
Navrhujeme na rozdělení autorům 70%…………………….…5.936.530,-Kč
na 3 uložit roky do rezervního fondu ve výši 30%………….…2.544.227,-Kč
Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2018 ve výši:…….… 1.521.795,-Kč
Celkem k rozdělení za obor složky nenahraných nosičů je …..7.458.325,-Kč
Částka bude rozdělena na základě zpracovaných ohlášek do konce září 2022
-

odměny z knihovní licence „právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny
vydaného díla“, digitalizace a elektronického rozšiřování“, výběr z půjčování fyzických a
digitalizovaných knih.
Rok 2021 celkem částka 6.940.109,- Kč bez DPH. Částka je ponížena o režijní srážku.
navrhujeme na rozdělení autorům 70%………………………..….4.858.076,-Kč
na 3 roky uložit do rezervního fondu ve výši 30%……………..….2.082.033,-Kč
Zároveň se rozděluje Rezervní fond z roku 2018 ve výši:…………….. 735.543,-Kč
Celkem k rozdělení za obor složky knihovní licence je ……………5.593.618,-Kč
Odměny autorům PC rozhraní – dle RŘ nárokováno 1% z audiovizuální složky=246.589,36,-Kč.
Tyto odměny budou na zvláštním účtu 3 roky (Usnesení VS 2017).
V letošním roce bychom měli rozdělit 31.086.876,- Kč, do Rezervního fondu 2021 uložit na
3 roky 13.569.536,36,- Kč.
Celkem vyplatit v roce 2022 odměny za rok 2021 včetně RF 2018 38.123.832,- Kč.
V roce 2022 (za rok 2021) rozúčtujeme mezi nositele práv cca o 6 mil. více než v loňském roce!
Od roku 2008 jsou náklady na provoz OOA-S a všech Kolektivních správců odečteny od
autorských odměn v poměrné části k výběru a autoři na Valném shromáždění budou rozhodovat
o částkách k rozdělení a do rezervního fondu, přičemž budou autoři informováni o celkovém %
režijní srážky v daném roce.
Finanční prostředky, při rozdělení autorských odměn nepřesahující, při vyúčtování, 100,- Kč
nebudou autorům zasílány (ani nebudou obesíláni s informací o tomto dělení).
(Dodatečná výplata pozastaveného podílu se uskuteční ve třetím roce po pozastavení, a to podle zjištěných podkladů
pro vyúčtování a bodovacího klíče (ohodnocení), který byl účinný v prvním roce pozastavení. - Výňatek
Rozúčtovacího řádu)
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