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V Praze dne 4.5.2015

Pozvání na řádné Valné shromáždění OOA-S
dne 26.května 2015
Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás jako Váženého člena Ochranné organizace autorské – Sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních
děl, z.s. (OOA-S) pozvat na řádné Valné shromáždění, které se uskuteční dne
26.5.2015 (v úterý) ve 13 h

opět v Praze v rekonstruovaném Klubu Mánes,
tedy v tradičních prostorách někdejšího sídla našeho spolku, na adrese Praha 1,
Masarykovo nábř. 250/1 (přístup z MHD – tram Jiráskovo náměstí ca 100 m, metro B
Karlovo náměstí ca 500m). Pro všechny účastníky bude připraveno drobné občerstvení.
Zveme Vás k navázání přátelských kontaktů, vzájemnému předání zkušeností mezi
autory i k upozornění na pracovní či úřední problémy a na možnosti jejich řešení.
V úřední části programu bude Valné shromáždění (v souladu se stanovami, jakožto
nejvyšší orgán spolku) projednávat zprávu o hospodaření OOA-S, včetně účetní závěrky
ověřené auditorem, zprávu o činnosti OOA-S za uplynulé období, rozhodovat o drobných
úpravách stanov (dle nového občanského zákoníku) a o pravidlech pro rozdělování a užití
vybraných finančních prostředků.
Dále se jednání bude věnovat praktickým problémům, s nimiž jsou či v následujícím
období mohou být konfrontování námi zastupovaní autoři a jiní nositelé autorských práv:
Dochází k opakovaným změnám daňových předpisů, v jejichž důsledku se opětovně mění
režim vyplácení a danění autorských odměn vyplácených prostřednictvím OOA-S.
Ministerstvo kultury dokončuje přípravu další velké novely autorského zákona, v níž se
z důvodu harmonizace českého práva s evropskou Směrnicí o kolektivní správě bude
významně zasahovat do postavení a fungování všech kolektivních správců autorských
práv, tedy i našeho spolku. Velké skupiny autorů z oblasti audiovize řeší principiální
problémy s poškozováním jejich děl v procesu digitalizace a zejména digitálního
restaurování starších českých filmů. Významným tématem stále jsou nerovné podmínky
smluvních vzorů předkládaných činným autorům ze strany objednatelů autorské tvorby a
zadavatelů veřejných zakázek (to se týká jak oblasti klasických děl výtvarných umění a
děl architektonických, tak oblasti audiovize a producentských smluv zejména
s televizemi). Prosazují se lobbyistické tlaky některých organizovaných skupin uživatelů,
usilující o nejrůznější výjimky a vynětí ze systému autorských práv, ba dokonce o vracení
části inkasovaných autorských odměn, ať již se snahou ovlivňovat legislativu, nebo
rozhodování justičních instancí, a to i na úrovni orgánů EU.
Ve všech nastíněných oblastech chceme podpořit naše zastupované tvůrce a dát před
veřejností i před zodpovědnými státními orgány přijetím společných stanovisek najevo,
že chceme, aby byl slyšen a zohledněn i hlas nositelů autorských práv – tvůrců kulturních
hodnot, umění a inovací.
Jako obvykle rovněž připomínáme, že podmínkou účasti na rozúčtování náhradních
autorských odměn či jiných licenčních odměn ze společně vybraných prostředků v daném
kalendářním roce vždy je, aby jednotliví autoři včas předali ohlášky svých děl (nejpozději
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do konce května tohoto roku). V průběhu konání Valného shromáždění bude možno
předat vyplněné ohlášky přímo na místě pracovníkům kanceláře.
Pro případ, že byste se ze závažných důvodů nemohla/nemohl letošního Valného
shromáždění účastnit, zdvořile Vás žádáme alespoň o provedení průběžné aktualizace
Vašich kontaktních údajů – sdělte prosím naší kanceláři především adresy pro
elektronickou komunikaci (e-mail, datové schránky, jestliže je používáte).
Všichni členové volených orgánů našeho sdružení i pracovníci kanceláře se těší na setkání
s Vámi!
S přáním mnoha úspěchů v profesním i osobním životě
Ing. arch. Josef Vrana,
předseda OOA-S

Eva Štěpánková,
ředitelka OOA-S

Pozvánka členům OOA-S na Valné shromáždění
konané dne 26.5.2015 od 13 hodin v Praze,

v rekonstruovaném Klubu Mánes
vchodem vedle galerie
(od 12,00 – 13,00 akreditace účastníků)
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13,00 - Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VS
Volba skrutátorů, ověřovatelů VS
Schválení programu VS
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření OOA-S za rok 2014
Stanovy OOA-S – úprava Čl. I.
Pravidla rozdělení odměn z výkonu práv přijatých za rok 2014
Informace o daňových změnách
Schválení usnesení VS
Diskuse
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