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Pozvání na Valné shromáždění OOA-S dne 18.5.2022 

 

 

 

Milí přátelé, věrní členové spolku OOA-S, 

 

mám velkou radost, že Vás mohu (po nucené, téměř tříleté přestávce – dvě setkání VS) 

pozvat ke společnému jarnímu setkání, konečně zase tváří v tvář, do historických prostor 

Café Louvre, Národní 22, Praha 1, kde se dne 18.5.2022 od 13 hodin uskuteční 

řádné zasedání Valného shromáždění všech našich členů, svolaného Výborem 

Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 

 

Podařilo se nám společně překonat obtížné období covidové pandemie, která tak závažně 

zasáhla do života mnoha našich blízkých a přátel. A jako by to nestačilo, ani v těchto 

dnech se svět nepřestává měnit způsobem dříve nečekaným. Snad nás tato situace 

všechny přivádí k ještě větší pokoře a k vděčnosti za každý nový den, kdy můžeme svým 

skromným způsobem naplňovat životní poslání, ale kéž v nás i vybudí aktivitu a pevnou 

vůli nepoddat se žádným obtížím a činit život (třeba prostřednictvím umění) smysluplným 

a snesitelným pro všechny bližní v našem okolí! 

 

Ráda bych Vám dodala takového povzbuzení a optimismu  po zkušenosti, kterou prošla 

naše organizace v uplynulém období nutného uzavření společnosti a propadu 

ekonomických aktivit. Postupně jsme se s využitím elektronických komunikací naučili 

fungovat mnohem efektivněji a úsporněji, výpadky dosavadních příjmů nás přivedly 

k hledání nových zdrojů a k uzavírání nových partnerství (mj. i díky zahraniční 

spolupráci), v jejichž zájmu jsme na jednu stranu museli hledat i kompromisy, na druhou 

stranu ale posílilo rovněž naše přesvědčení, že v zásadních věcech máme vždy stát pevně 

a nezalekneme se ani úředního nebo ekonomického nátlaku. 

Při všem, co se nyní ve Vašich životech hekticky mění, my chceme být klidným 

přístavem, připraveni poskytovat Vám podporu a zastání. Naše činnost se teď vrací 

k normálu. Díky tomu bude Valné shromáždění moci rozhodovat i o rozdělení poměrně 

slušných částek určených nositelům autorských práv, které se vzdor nepříznivé době 

podařilo získat za užití chráněných děl a z náhradních autorských odměn.  

 

Budu ze srdce potěšena, když si s každým z Vás budu moci na Valném shromáždění 

podat ruku. Stejně tak budou přítomni a na přímý kontakt s Vámi se těší i všichni členové 

Výboru a Dozorčí rady OOA-S.  

Dopravní spojení na místo konání je možné metrem do stanice Národní třída trasa B, 

nebo tramvají na zastávku Národní třída č. 2, 9, 18, 22. 

 

V Praze dne 4.4.2022 

 

 

 

za kancelář    za Výbor OOA-S 

 

Eva Štěpánková,   Ing. Arch. Josef Vrana, 

ředitelka OOA-S   předseda OOA-S 
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Pozvánka členům OOA-S  na Valné shromáždění 

 

konané dne 18.5.2022 od 13 hodin v Praze, 

v Café Louvre, Národní 22, Praha 1  

(od 12,00 do 13,00 akreditace účastníků) 

 

 

 

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 

 

 

 

(Rádi bychom Vás upozornili, že nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina 

všech členů spolku, pak i přesto se po uplynutí 20 minut bude jednání Valného 

shromáždění konat. Při hlasováních přítomných však bude třeba vždy dodržet přísnější 

hlasovací kvórum – usnesení budou přijata pouze tehdy, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová 

většina přítomných). 

 

 

 

 


