
OCHRANNÁ ORGANIZACE AUTORSKÁ  – 

Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 

a obrazové složky audiovizuálních děl

IČ: 60166916

Registrace MV ČR: VS/1-21014/93-R

Národní 973/41, 110 00  Praha 1

tel.: 224934406, e-mail: info@ooas.cz

jméno a příjmení nositele práv :

pseudonym :

rodné číslo : /

bydliště :

e-mail :

telefon :

nositel práv je :

spoluautoři :

Nedílnou součástí této přihlášky jsou přílohy s vyobrazením nebo ukázkou díla (způsobem přiměřeným

povaze díla, např. elektronická kopie na CD nosiči, fotokopie, skica, apod.).  Přílohu v elektronické

podobě lze zaslat rovněž e-mailem.

Počet příloh :

Poučení:

PŘIHLÁŠKA DĚL
do Rejstříku předmětů ochrany

autor

jiný nositel za autora

Se zápisem do Seznamu předmětů ochrany vedeného OOA-S na základě § 97c odst 2, zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění, 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

dále jen „AutZ“, jsou spojeny účinky podle § 6 AutZ:

„Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v seznamu 

předmětů ochrany  vedeném příslušným kolektivním správcem,  není-li prokázán opak;   to neplatí v případech,  kdy je údaj 

v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem 

přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.“

Veškeré údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

v platném znění.  OOA-S je shromažďuje na základě platné registrace č. 00000944/001 u Úřadu pro ochranu osobních

údajů a zpracovává jevýhradně pro účely výkonu kolektivní správy.

datum přijetí, razítko a podpis

Přihláška děl do Rejstříku předmětů ochrany



Druhy děl výtvarných umění:

 SC, TO;     FO - umělečtí FO tografové (klasičtí);     FT - F otografičtí T vůrci  (díla vyjádřená postupem podobným fotografii);    

Čestné prohlášení :

Potvrzuji pravdivost veškerých výše uvedených údajů a jsem si vědom, že v případě nesprávného

vyplnění ponesu odpovědnost  za všechny způsobené újmy.

V dne podpis

Upozornění :

Přihláška do Rejstříku je na základě usnesení  Výboru OOA-S  č. 5/2003 a Interním předpisem 1/2013, 1/2019
platným od 1.5.2019 zpoplatněna manipulačním poplatkem ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši

AK - AK varelisté;    AR - AR chitekti (stavební, zahradní aj.);    DE - průmysloví DE signéři;    FI - jiní FI lmoví tvůrci než KM,

GD - G rafičtí D esignéři (užití grafici);    GL - GL yptika;    GR - GR afici;    HR - HR ačka;    IL - IL ustrátoři;   IN – Inter.architekti;

KA - KA rikaturisté;    KE – KE ramikové;    KL – K a L igrafie;    KM – K a M eramani;    KO – Konceptualisté;  KR  – Kresba;

KŠ - K ov- Š perk;    KŮ - umělci pracující s KŮ ží;    KV - umělečtí K nih V azači;    MA – Malíři;   ME  – MEdailéři;    OD  – ODěv; 

ŘE - umělečtí ŘE meslníci;     SC - SC énografové (jevištní, audio-vize);     SK – SKláři;  SO  – SOchaři;    ST  – Střihači;

TO - T extil – O děv (kostýmní výtv., návrháři);    TX – T e X til;    UU -tvůrci Užitého Umění bez specifikace;   UR  – Urbanisté; 

VI - tvůrci VI deoprogramů, videoartu;   VR - V irtuální R ealita;    VÝ – Výstavní tvůrci (uspořadatelé)

Druh
Název díla, rok Rozměr, stopáž, technika

%
díla spoluautorství

Přihláška děl do Rejstříku předmětů ochrany


