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Vyúčtování autorských odměn - VYÚČTOVÁNÍ Reprografie za období:

rok 2019
V Praze dne 20. července 2020

Vážení autoři,
jménem Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl,
z.s. se na Vás obracím s přátelským pozdravem a předkládám Vám vyúčtování Vašich autorských odměn s několika následujícími
informacemi.
V souladu s usneseními Valného shromáždění OOA-S ze dne 25.6.2020, Dozorčí rady OOA-S a Výboru OOA-S dochází k rozdělení
vybraných odměn roku 2019 dle platného RŘ v daném roce.
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky (dle zákona č. 110/1998 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 ELEKTRONICKÉHO
KONFERENČNÍUHO HLASOVÁNÍ, pod přímým dohledem Dozorčí rady OOA-S.

OOA-S inkasovalo autorské odměny za:
1) užití zhotovení rozmnoženiny díla [§ 97d odst. 1 písm. a) bod 4. autorského zákona].

Celkem k rozdělení za rok 2019
(po odečtu režijní srážky OOA-S, DPH a nákladů na výkon ostatních kolektivních správců)

Reprografie
5.985.038,-Kč

celkové inkaso z uvedeného práva

Výše odvodu do rezervního fondu- 30% (k doúčtování)
1.795.511,-Kč
bude rozdělen podle RŘ po 3 letech
Celkem autorům k rozdělení – 70%
Pozn.:

4.189.527,- Kč

Podle Rozúčtovacího řádu OOA-S (RŘ) rezervní fond slouží pro uspokojení dodatečných
nároků nositelů autorských práv.

RF 2016 nebude rozúčtován. Výbor a Dozorčí rada OOA-S, v souladu s platným Rozúčtovacím řádem, RF 2016 převedl do Sociálního fondu. Členům OOA-S byla
poskytnuta finanční pomoc k situaci výskytu epidemie coronaviru

Vyúčtování probíhá v souladu s platným Rozúčtovacím řádem OOA-S.
V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na kancelář OOA-S.
Přejeme Vám hodně štěstí ve Vaší umělecké činnosti.
S pozdravem

Eva Štěpánková, v.r.
ředitelka OOA-S
Přílohy:

- Podrobné vyúčtování
Informujeme autory, že plátci DPH nově nefakturují odměnu navýšenou o DPH. Dle informace Generálního
finančního ředitelství a stanoviska daňového poradce, které jsme obdrželi, není tato odměna chápána jako
odměna za službu, a tudíž se zde DPH neaplikuje. Stanovisko daňového poradce k uplatňování DPH Vám
zašleme na vyžádání.
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