OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
STANOVY
Úplné znění platné od 23. 5. 2017

Preambule
OSA navazuje na činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl,
zapsaného společenstva s ručením omezeným, které bylo založeno v roce 1919 Karlem Barviciem,
Rudolfem Piskáčkem, Arnoštem Hermannem, Josefem Švábem, Františkem Šmídem, Eduardem
Joudalem, Emilem Štolcem, Otakarem Hanušem a Karlem Hašlerem. Sdružení prošlo postupně řadou
změn právních forem. Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní konfederace ochranných
autorských společností CISAC
(v roce 1926) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv
k mechanickým záznamům děl BIEM (v roce 1929).

Článek 1.
Název, sídlo a postavení spolku
1.1.

Název spolku zní OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. Tam, kde
je to vhodné, bude použit akronym OSA (dále v textu jen „OSA“).

1.2.

OSA je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.3.

OSA je samosprávná organizace autorů hudebních děl, autorů slovesných děl užívaných ve
spojení s díly hudebními, hudebních nakladatelů, dědiců autorských práv a jiných nositelů
autorských práv založená za účelem naplňování jejich společného zájmu, kterým je ochrana
autorských práv, podpora tvorby a provozování hudebních děl autorů, jejichž práva OSA
spravuje na základě smlouvy, a poskytování pomoci autorům, kteří se ocitli v tíživé sociální či
životní situaci.

1.4.

Sídlem OSA je Praha 6, Československé armády 20/786.

1.5.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2.
Činnosti spolku
2.1.

Hlavní činností OSA jako neziskové organizace je kolektivní správa majetkových autorských
práv k dílům hudebním s textem či bez textu a k jiným autorským dílům ve smyslu autorského
zákona, zpřístupňování těchto děl veřejnosti a činnosti související, na základě oprávnění
uděleného Ministerstvem kultury ČR podle platného autorského zákona nebo na základě
pověření uděleného OSA jiným kolektivním správcem.
OSA (ve smyslu autorského zákona kolektivní správce) spravuje autorská majetková práva
každého nositele práv ze zákona nebo na základě smlouvy.
OSA je povinen převzít za obvyklých podmínek správu autorských majetkových práv každého
nositele práv, pokud o to požádá. Podmínky uzavření a ukončení smlouvy, jakož i základní
obsah této smlouvy a závazky mezi OSA a nositelem práv jsou upraveny stanovami.

2.2.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí OSA v souladu s vydanými živnostenskými listy činnosti
vedlejší:
2.2.1

zprostředkování obchodu a služeb,

2.2.2

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

2.2.3

výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1–3 živnostenského zákona.

2.3.

Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

2.4.

OSA realizuje své poslání a chrání zájmy svých členů dále tím, že zejména:
2.4.1

předkládá ministerstvu kultury a dalším orgánům a institucím návrhy na řešení a
opatření v oblasti ochrany a správy autorských práv,

2.4.2

v zájmu rozvoje kultury v České republice spolupracuje s vědeckými a odbornými
ústavy, s vysokými školami a dalšími kulturními institucemi a pracovníky v oblasti
kultury,

2.4.3

věnuje soustavnou péči a pozornost rozvoji hudební tvorby v České republice a
podporuje oblast hudebního umění,

2.4.4

zřizuje nadace nebo nadační fondy.

Článek 3.
Členství
3.1.

Členem OSA se může stát každý nositel autorských majetkových práv, jehož práva OSA
spravuje na základě smlouvy a jenž splňuje následující podmínky:
3.1.1

skladatel, trvá-li jeho smluvní vztah s OSA nejméně po dobu 5 let a dosáhl-li
minimálních autorských odměn:
a) po čtyři poslední za sebou následující roky vždy nejméně 80 000 Kč nebo
b) v období posledních pěti let souhrnně 1 000 000 Kč.
Pro autory působící v oblasti vážné hudby a jejich dědice se požadované minimální
odměny snižují o ½.

3.1.2

textař, trvá-li jeho smluvní vztah s OSA nejméně po dobu 5 let a dosáhl-li minimálních
autorských odměn po čtyři poslední za sebou následující roky vždy nejméně v částce
dle čl. 3.1.1 a) nebo v období posledních pěti let souhrnně v částce dle čl. 3.1.1 b).

3.1.3

hudební nakladatel, trvá-li jeho smluvní vztah s OSA nejméně po dobu 5 let, dosáhl-li
minimálních autorských odměn po čtyři poslední za sebou následující roky vždy
nejméně ve výši dvojnásobku částky dle čl. 3.1.1 a) nebo v období posledních pěti let
souhrnně ve výši dvojnásobku částky dle čl. 3.1.1 b). Pro hudební nakladatele
působící v oblasti vážné hudby se požadované minimální odměny snižují o ½.

3.1.4

dědic autorských práv za podmínek, že
a) zemřelý nositel autorských práv (autor nebo dědic) byl ke dni úmrtí členem OSA

 autorská odměna zůstavitele po tři poslední za sebou následující roky
před úmrtím dosáhla vždy alespoň dvou třetin stanoveného limitu jeho
skupiny

 dědic o členství písemně požádá nejpozději v roce následujícím po
ukončení dědického řízení. Jestliže tak neučiní, v následujících letech se
může stát členem, pokud bude splněna podmínka minimálních
autorských odměn dle čl. 3.1.4 b).
b) zemřelý nositel autorských práv (autor nebo dědic) nebyl ke dni úmrtí členem
OSA

 autorské odměny autora, resp. souhrnně všech dědiců za období
posledních pěti let dosáhly souhrnně nejméně dvojnásobku částky dle čl.
3.1.1 b); pro dědice autorských práv po skladatelích, kteří působili
v oblasti vážné hudby, se požadovaná minimální odměna snižuje o ½.

3.2.

3.1.5

Je-li dědiců více, může se členem OSA stát ten z nich, který k tomu byl všemi
ostatními dědici vybrán a písemně zmocněn. Práva a povinnosti ze členství
vyplývající pak vznikají pouze tomuto členu-dědici.

3.1.6

Dědicové mají právo do 31. března své zmocnění písemně odvolat s účinností
k 31. prosinci a zmocnit jiného z dědiců s účinností od 1. ledna roku následujícího.
Nově zmocněný dědic musí splnit podmínky vzniku členství dle čl. 3.4.

Byl-li nositel práv, jehož autorská majetková práva OSA spravuje na základě smlouvy, již
jednou členem OSA, postačí k obnovení členství, dosáhne-li kdykoli později
3.2.1

skladatel minimálních autorských odměn ve dvou posledních po sobě následujících
letech nejméně vždy v částce dle čl. 3.1.1 a) ročně nebo v období posledních pěti let
souhrnně ve výši osminásobku částky dle čl. 3.1.1 a),

3.2.2

textař minimálních autorských odměn ve dvou posledních po sobě následujících
letech nejméně vždy v částce dle čl. 3.1.1 a) ročně nebo v období posledních pěti let
souhrnně ve výši osminásobku částky dle čl. 3.1.1 a),

3.2.3

hudební nakladatel minimálních autorských odměn ve dvou posledních po sobě
následujících letech nejméně vždy ve výši dvojnásobku částky dle čl. 3.1.1 a) ročně
nebo v období posledních pěti let souhrnně ve výši šestnáctinásobku částky dle čl.
3.1.1 a),

3.2.4

dědic minimálních autorských odměn ve dvou posledních po sobě následujících letech
nejméně vždy ve výši dvojnásobku částky dle čl. 3.1.1 a) ročně nebo v období
posledních pěti let souhrnně ve výši šestnáctinásobku částky dle čl. 3.1.1 a).

3.2.5

Pro nositele práv působící v oblasti vážné hudby se požadované minimální odměny
snižují o ½.

3.2.6

Dřívější léta členství v OSA se započítávají v plném rozsahu.

3.3.

Člen OSA nemůže být současně zaměstnancem OSA. Bližší podrobnosti stanoví Etický kodex
člena OSA.

3.4.

Členství v OSA lze nabýt na základě písemné žádosti nositele práv. Žádost musí obsahovat
prohlášení žadatele, že bude jednat v souladu s těmito stanovami, rozúčtovacím řádem
a uvedením profesní skupiny (skladatel, textař, hudební nakladatel), jejímž členem se chce
stát a v níž bude požívat členských práv v případě, že přichází v úvahu více skupin. Jestliže
nositel práv dosahuje odměny z užití děl hudebních i z užití zhudebněných textů a podmínky
podle čl. 3.1. nebo 3.2. splní pouze po sečtení odměn z těchto obou užití, je pro zařazení do
profesní skupiny rozhodující to, zda žadatel dosáhl vyšších odměn z užití děl hudebních, či
z užití zhudebněných textů. Na základě žádosti žadatele může valné shromáždění na návrh
dozorčí rady výjimečně zařadit žadatele i do profesní skupiny, v níž dosáhl nižších odměn.
O přijetí žadatele za člena OSA rozhoduje valné shromáždění na návrh dozorčí rady nebo
členů OSA, je-li podepsán nejméně 10 členy.

3.5.

Valné shromáždění může na návrh dozorčí rady výjimečně přijmout za členy i ty skladatele,
textaře, hudební nakladatele nebo jejich dědice, jejichž členství je pro OSA přínosem i přesto,
že nesplňují podmínky čl. 3.1.; podmínkou pro toto výjimečné přijetí za člena je skutečnost, že
OSA spravuje jejich práva na základě smlouvy nejméně 5 let.

3.6.

Doba trvání správy práv jiným kolektivním správcem nebo členství u jiného kolektivního
správce autorských práv se stejným předmětem činnosti před přijetím do OSA může být
započtena výjimečně se souhlasem valného shromáždění.

3.7.

Žadatel se stává členem 1. ledna roku následujícího po dni, kdy bylo o jeho žádosti kladně
rozhodnuto valným shromážděním. Splňuje-li člen podmínky pro členství i v jiné profesní
skupině než ve skupině, v níž požívá svých členských práv, je oprávněn změnit příslušnost
k profesní skupině s účinností od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž podal žádost
o změnu.

3.8.

Členství je vázáno na hrazení členských příspěvků.

3.9.

Člen OSA má práva:
3.9.1

účastnit se valného shromáždění,

3.9.2

volit do orgánů OSA,

3.9.3

být volen do orgánů OSA s výjimkou členů – dědiců autorských práv,

3.9.4

aktivně se účastnit činnosti OSA svými podněty, návrhy a stížnostmi,

3.9.5

užívat výhod člena OSA plynoucích z hospodaření spolku, pokud jsou schváleny
příslušnými orgány OSA,

a povinnosti:

3.10.

3.9.6

dodržovat stanovy a podmínky smlouvy uzavřené s OSA,

3.9.7

chránit a zachovávat dobré jméno OSA,

3.9.8

platit členské příspěvky vždy nejpozději do 30. 4. na daný kalendářní rok.

Způsoby ukončení členství:
3.10.1 členství je ukončeno na základě písemného prohlášení člena ke dni v něm
uvedenému nebo ke dni jeho doručení do OSA,
3.10.2 členství zaniká ke konci třetího kalendářního roku členům, jejichž autorské odměny od
OSA byly po dobu tří posledních po sobě následujících let od vzniku členství nižší
než dvě třetiny stanoveného limitu jejich skupiny (čl. 3.1.1 až 3.1.4),
3.10.3 ustanovení čl. 3.10.2 se nepoužije u členů, kteří byli mimořádně přijati rozhodnutím
valného shromáždění podle čl. 3.5., u členů, jejichž členství trvalo celkem alespoň 10
let, ani u členů, kteří za doby trvání členství nebo před jeho získáním dovršili věk 60
let.
3.10.4 Členství může ukončit valné shromáždění vyloučením, existuje-li pro to závažný
důvod.
Za závažný důvod se považuje úmyslné nebo nedbalostní hrubé porušování stanov,
rozúčtovacího řádu, oprávněných zájmů OSA či autorského zákona.
Právnická osoba může být vyloučena z OSA, pokud její statutární orgán, člen,
společník, akcionář nebo ovládající osoba hrubě poruší stanovy, rozúčtovací řád,
smlouvu uzavřenou s OSA, oprávněné zájmy OSA či autorský zákon.
Důvodem pro vyloučení je i zneužití pravomocí člena orgánu OSA na úkor ostatních
členů OSA.
Vyloučený člen pozbývá svá členská práva dnem doručení rozhodnutí o vyloučení
člena z OSA. Na vyloučeného člena se nevztahuje ustanovení čl. 3.2. Smlouva
uzavřená s OSA však zůstává nedotčena.
3.10.5 členství dále zaniká:


úmrtím člena,



uplynutím doby trvání autorských majetkových práv stanovené českým autorským
zákonem,



ukončením smlouvy uzavřené s OSA,



odvoláním zmocnění dědice-člena podle čl. 3.1.6,



nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené OSA dodatečně ve
výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek člen ve výzvě upozorněn.

3.11.

OSA vede v elektronické formě seznam členů, který je k dispozici k nahlédnutí v sídle OSA.

3.12.

Splnění podmínky podle čl. 3.1.1 a) se řídí stanovami platnými k 31. 12. sledovaného roku.

3.13.

Za skladatele nebo nakladatele působícího v oblasti vážné hudby se považuje ten, jehož
odměny z užití hudebních děl zařazených do oblasti vážné hudby převažují nad odměnami,
kterých dosáhl z užití děl ostatních. Splněním této podmínky v okamžiku přijetí skladatele nebo
nakladatele za člena OSA se pokládá podmínka za splněnou v celém období trvání členství
v OSA až do jeho ukončení nebo zániku.

3.14.

Autorskou odměnou se z hlediska finančních limitů pro členství a obnovení členství rozumí
celkový objem vyplacených autorských odměn v daném roce po odečtení účelně
vynaložených nákladů, bez záloh na autorské odměny, bez příspěvků z podpůrného fondu
a fondu solidarity (které jsou součástí kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu) a bez DPH.
Za účelem splnění finančních limitů pro členství v profesních skupinách skladatelů a textařů se
autorské odměny dosažené z užití děl hudebních a z užití zhudebněných textů sčítají.

Článek 4.
Základní zásady vztahu mezi OSA a nositelem práv
4.1.

Nositel práv může podle své volby svěřit OSA výkon správy svých autorských majetkových
práv k dílům hudebním a ke zhudebněným dílům slovesným
4.1.1

pro území podle svého výběru

4.1.2

pro kategorie práv níže uvedené:
a) živé nedivadelní provozování díla a přenos živého provozování (§ 19 AZ);
b) vysílání díla rozhlasem (§ 21 AZ) a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za účelem jeho
vysílání rozhlasem;
c) vysílání díla televizí (§ 21 AZ), včetně práva zařadit dílo do audiovizuálního díla
televizním vysílatelem (příp. v koprodukci s jiným televizním vysílatelem), je-li toto
audiovizuální dílo určeno pro užití tímto vysílatelem, a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za
účelem jeho vysílání televizí;
d) přenos rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 22 AZ);
e) provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ);
f) provozování rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 23 AZ);
g) zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na
místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí –
tzv. provozovací on-line práva; rozmnožování díla (§ 13 AZ) v provedení výkonnými
umělci v elektronické formě – tzv. mechanická on-line práva;
h) rozmnožování díla v provedení výkonnými umělci s výjimkou užití dle bodů b), c) a g)
(§ 13 AZ) a rozšiřování rozmnoženin díla (§ 14 AZ);
i) pronájem (§ 15 AZ) a půjčování (§ 16 AZ) rozmnoženiny díla; právo na přiměřenou
odměnu za pronájem rozmnoženiny díla (§ 97d, odst. 1 písm. b) AZ);

j) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu (§ 97d, odst. 1
písm. a) bod 3. AZ);
k) divadelní provozování díla, synchronizace a případně jiná užití dle individuální
dohody.
4.2.

Nositel práv je povinen uhradit náklady spojené s jeho registrací a s poskytováním dalších
služeb. Tyto náklady v paušálních částkách schvaluje dozorčí rada OSA. Ceník úhrady
nákladů je uveřejněn na webových stránkách OSA.

4.3.

Podmínky výkonu správy práv svěřených OSA jsou upraveny smlouvou o zastupování
autorských majetkových práv nebo budou dojednány smlouvou o správě autorských
majetkových práv (dále jen „smlouva“) uzavřenou v listinné podobě mezi OSA a nositelem
práv. Ve smlouvě nositel práv určuje práva podle čl. 4.1., jejichž výkon svěřuje OSA, a pro jaká
území.

4.4.

Nositel práv může poskytnout oprávnění k výkonu práv k nekomerčnímu užití jím zvolených
práv, i když svěřil výkon těchto práv OSA. O poskytnutí takového oprávnění je povinen OSA
písemně informovat do 15 dnů před plánovaným užitím.

4.5.

Nekomerčním užitím podle čl. 4.4. se rozumí užití hudebních děl nikoli za účelem přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, které není spojeno s propagací
žádných výrobků, služeb nebo jiných výkonů a hodnot a kdy je celý příjem uživatele z užití
hudebních děl použit pro charitativní a dobročinné účely.

4.6.

Nositel práv je oprávněn zcela nebo zčásti odvolat pověření k výkonu kolektivní správy, a to
podle svého výběru všech nebo některých kategorií práv uvedených v čl. 4.1. včetně výběru
území, písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou. Toto odvolání se stane účinným
koncem kalendářního roku, v němž byla výpověď podána a doručena do OSA.

4.7.

Do okamžiku vypořádání všech nároků nositele práv z výkonu kolektivní správy po ukončení
pověření podle čl. 4.6. zůstávají nedotčena jeho práva stanovená autorským zákonem.

4.8.

Ukončení pověření podle čl. 4.6. není podmíněno svěřením výkonu odvolaných kategorií práv
jinému kolektivnímu správci.

4.9.

Nositelé práv mohou s OSA komunikovat elektronickými prostředky.

Článek 5.

Orgány OSA
5.1.

Orgány OSA jsou:




valné shromáždění
dozorčí rada
představenstvo

5.2.

Pro výkon funkce člena dozorčí rady, v případě právnických osob jejich zástupců, a člena
představenstva se vyžaduje čistý výpis z trestního rejstříku a u osob narozených do
30. 11. 1971 také negativní lustrační osvědčení.

5.3.

Člen dozorčí rady OSA nebo člen představenstva OSA (dále jen „člen vedení OSA“) je
povinen bez zbytečného odkladu informovat OSA o riziku střetu zájmů mezi jeho osobními
zájmy a zájmy OSA.

5.4.

Oznámení podle čl. 5.3. projedná dozorčí rada OSA na svém nejbližším zasedání po jeho
oznámení a stanoví konkrétní postupy pro to, aby bylo možné střetu zájmů v oznámeném
případě zamezit, popřípadě aby střet zájmů nepříznivě neovlivnil kolektivní zájmy nositelů
práv, pro které OSA vykonává kolektivní správu.

5.5.

Nastalé i možné střety zájmů budou uveřejňovány na valném shromáždění členů OSA.

Článek 6.

Valné shromáždění
6.1.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem OSA.

6.2.

Řádné valné shromáždění je svoláváno nejméně jednou ročně, v prvé polovině kalendářního
roku po uzavření hospodářských výsledků za předchozí rok. Termín konání řádného valného
shromáždění bude oznámen nejméně tři měsíce předem.

6.3.

Písemné pozvánky na valné shromáždění musí být odeslány doporučeným dopisem na
adresy členů OSA nejpozději čtyři týdny před dnem konání. Součástí pozvánek na řádné valné
shromáždění musí být výroční zpráva představenstva za uplynulý rok, program jednání
valného shromáždění a návrhy, o kterých bude valné shromáždění rozhodovat.

6.4.

Každý člen je povinen oznámit OSA adresu, na kterou je mu možno doručovat písemnosti.
Veškeré písemnosti včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené.

6.5.

Mimořádné valné shromáždění může být svoláno na žádost představenstva, dozorčí rady
nebo 20 % členů OSA.

6.6.

Valné shromáždění svolává představenstvo na návrh dozorčí rady. Jednání řídí předseda
dozorčí rady, popř. jiný pověřený člen dozorčí rady nebo představenstva (dále jen
předsedající).

6.7.

Valného shromáždění se mohou účastnit členové OSA, další osoby pozvané představenstvem
nebo dozorčí radou a zástupce ministerstva kultury. Za členy – právnické osoby se může
účastnit vždy pouze jedna osoba. Člen má právo zmocnit jinou osobu, aby se jeho jménem
účastnila zasedání valného shromáždění a hlasovala na něm. Zmocněnec je povinen prokázat
se plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Každé zmocnění platí pro jedno
valné shromáždění. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valném shromáždění pouze
jednoho člena.

6.8.

Vykonávat členská práva spojená s účastí na valném shromáždění mohou členové rovněž
elektronickými prostředky. Pozměňovací návrhy k návrhům, o nichž bude valné shromáždění
hlasovat a které byly zaslány společně s pozvánkou, nemohou být z důvodu zavedení
elektronického hlasování podávány. Elektronickými prostředky nelze v průběhu zasedání
valného shromáždění hlasovat o procedurálních a organizačních záležitostech ani volit
v případě druhého kola voleb podle čl. 6.18. Podmínky upravuje jednací řád valného
shromáždění. Pokud se člen, který hlasoval nebo volil elektronicky, účastní valného
shromáždění, není již oprávněn hlasovat nebo volit na něm.

6.9.

Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno 10 % členů a zároveň 10 % členů
z každé profesní skupiny (3.1.1 až 3.1.3). Nesejde-li se do 30 minut od okamžiku, na který
bylo svoláno valné shromáždění, tolik členů, aby bylo usnášeníschopné, předsedající zahájí
valné shromáždění, které bude usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů za
předpokladu, že bude zastoupena každá z profesních skupin. Na tuto skutečnost však musí
být členové upozorněni v pozvánce.

6.10.

Program jednání řádného valného shromáždění sestavuje představenstvo a schvaluje dozorčí
rada na základě návrhů a požadavků členů dozorčí rady, členů představenstva a členů OSA.
Návrh podepsaný nejméně 10 členy OSA bude na program valného shromáždění zařazen
automaticky. Do limitu 10 členů OSA se nezapočítají podpisy členů zvolených do dozorčí rady
OSA.

6.11.

Návrhy bodů programu řádného valného shromáždění musí být doručeny představenstvu
nejméně 8 týdnů před datem konání valného shromáždění. Pokud se návrhem vypouštějí,
rozšiřují nebo mění některé části stanov, rozúčtovacího řádu nebo jiného dokumentu OSA,
musí být k návrhu přiloženo znění platného dokumentu nebo jeho části, jíž se návrh týká,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

6.12.

K bodům, které nejsou na programu uvedeny, není možno přijímat usnesení a rozhodnutí.

6.13.

Valnému shromáždění přísluší zejména:

6.13.1 schválení výroční zprávy představenstva za uplynulý rok a roční účetní závěrky,
6.13.2 projednání zprávy dozorčí rady,
6.13.3 volba a odvolání dozorčí rady nebo jednotlivých členů dozorčí rady, volba a odvolání
členů komisí, ustavených dle potřeby valným shromážděním, volbou dozorčí rady se
vykonává její jmenování,
6.13.4 rozhodování o členských otázkách,
6.13.5 schvalování stanov a jejich změn,
6.13.6 schvalování výše členských příspěvků,
6.13.7 schvalování rozúčtovacího řádu a jeho změn,
6.13.8 schvalování statutu kulturního, sociálního a vzdělávacího fondu OSA a jeho změn,
6.13.9 rozhodování o investiční strategii, pokud jde o příjmy z výkonu práv a o veškeré příjmy
z investování příjmů z výkonu práv,
6.13.10 rozhodování o strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů
z investování příjmů z výkonu práv,
6.13.11 rozhodování o použití příjmů z výkonu práv, které nemohly být vyplaceny v zákonem
stanovené lhůtě z důvodu, že nositelé práv nemohli být určeni nebo nalezeni,
6.13.12 rozhodnutí o nakládání s hospodářským výsledkem z jeho vedlejší hospodářské
činnosti,
6.13.13 projednání a rozhodnutí jakékoli otázky patřící do kompetence kteréhokoli orgánu
OSA, považuje-li to za nutné či vhodné,
6.13.14 schvalování jednacího řádu valného shromáždění,
6.13.15 schvalování jednacího řádu dozorčí rady,
6.13.16 schvalování právních úkonů představenstva, ke kterým je dle stanov třeba
předchozího souhlasu valného shromáždění,
6.13.17 určení a odvolání auditora,
6.13.18 rozhodnutí o zrušení OSA podle čl. 12.
6.14.

Na valném shromáždění disponuje každý člen jedním hlasem, hlasovací právo musí každý
člen vykonat osobně, na zasedání valného shromáždění rovněž prostřednictvím svého
zmocněnce. Právnické osoby hlasují prostřednictvím svých statutárních orgánů, prokuristů,
zmocněnců nebo zaměstnanců pověřených statutárním orgánem. Tvoří-li statutární orgán více
fyzických osob, hlasuje za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl
pověřen. Dědic hlasuje v profesní skupině, jejímž členem byl zůstavitel.

6.15.

Je-li některý člen patřící k profesní skupině skladatelů či textařů zároveň oprávněn hlasovat
jménem nebo v zastoupení právnické osoby v souladu s čl. 6.14, je oprávněn hlasovat pouze
v jedné z těchto skupin. Pokud je zmocněnec oprávněn hlasovat ve více profesních skupinách,
toto ustanovení platí obdobně.

6.16.

Každému členovi přináleží pouze jeden hlas.

6.17.

Valné shromáždění jedná na základě jednacího řádu, schváleného valným shromážděním.

6.18.

Každá z profesních skupin volí své zástupce do dozorčí rady OSA odděleně tajnou volbou.
Kandidáti z řad nakladatelů – právnických osob nominují do dozorčí rady jako své zástupce
fyzické osoby. Nominovat mohou pouze jednu osobu. Kandidáti se podle počtu získaných
hlasů stávají členy dozorčí rady a náhradníky. V případě rovnosti získaných hlasů na pozici

člena dozorčí rady a/nebo náhradníka následuje druhé kolo volby z kandidátů, kteří získali
stejný počet hlasů.
6.19.

Schvalování stanov, rozúčtovacího řádu, včetně jejich změn, podání žádosti o odejmutí
oprávnění k výkonu kolektivní správy v celém jeho rozsahu a rozhodování o zrušení OSA jsou
prováděny odděleně v jednotlivých profesních skupinách, z nichž každá disponuje pouze
jedním hlasem, přičemž změny těchto dokumentů nabývají platnosti pouze v případě, je-li
volba všech tří profesních skupin souhlasná. Každá profesní skupina musí schvalovat svá
rozhodnutí třípětinovou většinou. Rozhodnutí o zrušení OSA a o podání žádosti o odejmutí
oprávnění k výkonu kolektivní správy v celém jeho rozsahu musí schválit každá profesní
skupina třípětinovou většinou všech členů dané profesní skupiny.

6.20.

O odvolání celé dozorčí rady rozhoduje valné shromáždění v plénu. Odvolání musí být
schváleno dvoutřetinovou většinou. V případě, že byla dozorčí rada odvolána, bude se do
dvou měsíců konat mimořádné valné shromáždění, které zvolí novou dozorčí radu. Mimořádné
valné shromáždění v takovém případě svolává představenstvo. Ukončení funkčního období
odvolané dozorčí rady se řídí podle čl. 7.3.1.

6.21.

O odvolání člena dozorčí rady rozhoduje tříčtvrtinovou většinou tajným hlasováním profesní
skupina, kterou byl zvolen.

6.22.

Ze zasedání valného shromáždění se pořizuje zápis do 90 dnů od jeho ukončení, který je
přístupný členům v sídle OSA a v informačním systému INFOSA. Ve veřejném rejstříku se
zakládají usnesení valného shromáždění, pokud jsou podkladem pro zápis zákonem
stanovených skutečností do rejstříku.

Článek 7.

Dozorčí rada
7.1.

Dozorčí rada je v období mezi zasedáními valného shromáždění řídicím a kontrolním orgánem
OSA.

7.2.

Dozorčí rada sestává ze 13 členů, kteří jsou nejméně 3 roky členy OSA, z nichž musí být
6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé.

7.3.

7.2.1

Každého nakladatele – právnickou osobu může v dozorčí radě zastupovat pouze
jedna osoba zvolená valným shromážděním.

7.2.2

Za každou profesní skupinu musí být zvoleni vždy 2 náhradníci s určením jejich pořadí
podle počtu získaných hlasů.

7.2.3

Náhradníci mají právo účastnit se jednání dozorčí rady s plným hlasovacím právem
v případě, že řádní členové jejich profesní skupiny, popř. zástupci členů z řad
nakladatelů – právnických osob se nemohou zasedání dozorčí rady účastnit.

Členové dozorčí rady jsou voleni valným shromážděním na tři roky, opakovaná volba je
přípustná.
7.3.1

Funkční období dozorčí rady běží od ukončení valného shromáždění, na němž byla
zvolena, a končí ukončením valného shromáždění, na němž byla zvolena nová
dozorčí rada.

7.3.2

Členství v dozorčí radě zaniká, jestliže členu dozorčí rady zanikne členství v OSA
nebo jestliže zástupce zvolený za nakladatele – právnickou osobu ukončí pracovní
nebo obdobný poměr u tohoto nakladatele nebo zanikne jeho pověření či zmocnění.

7.3.3

Odstoupí-li některý z členů, je odvolán nebo zanikne-li jeho členství v dozorčí radě
podle čl. 7.3.2, kooptuje dozorčí rada z příslušné profesní skupiny náhradníka
v pořadí určeném podle čl. 7.2.2.

7.4.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda je zvolen
z profesní skupiny skladatelů, oba místopředsedové z ostatních profesních skupin, tj. jeden
z textařské a jeden z nakladatelské profesní skupiny.

7.5.

Dozorčí rada je oprávněna zřizovat a rušit komise podle potřeb OSA, jmenovat jejich členy,
stanovovat náplň jejich práce a schvalovat jejich jednací řád.

7.6.

Dozorčí rada je oprávněna rozhodovat o všech otázkách, pokud nejsou vyhrazeny zákonem
nebo stanovami jinému orgánu nebo nevyhradí-li si je valné shromáždění. Usnesením je
oprávněna vyhradit si rozhodnutí o otázce náležející podle stanov představenstvu.

7.7.

Dozorčí rada je oprávněna rozhodnout o otázce, která je stanovami vyhrazena valnému
shromáždění, pokud hrozí bezprostředně vznik škody a pokud nejde o výhradní pravomoc
svěřenou valnému shromáždění zákonem. Takové rozhodnutí platí nejdéle do příštího valného
shromáždění, které o otázce rozhodne s konečnou platností.

7.8.

Dozorčí radě přísluší v rámci jejího jednacího řádu zejména:
7.8.1

volba a odvolávání předsedy a členů představenstva,

7.8.2

kontrola činnosti představenstva a komisí,

7.8.3

projednávání a schvalování zásadních otázek postupu OSA při ochraně svěřených
autorských práv, nejsou-li stanovami vyhrazeny valnému shromáždění,

7.8.4

projednávání a schvalování zásad smluvních vztahů pro jednotlivé druhy užití děl,
nejsou-li stanovami vyhrazeny valnému shromáždění,

7.8.5

projednávání návrhů sazebníků autorských odměn,

7.8.6

projednávání čtvrtletní zprávy o výsledcích hospodaření,

7.8.7

určování ekonomických cílů OSA na běžný rok a v závislosti na jejich plnění
stanovování odměn členů představenstva,

7.8.8

rozhodování o konkrétní procentní výši režijních srážek pro jednotlivé druhy užití,

7.8.9

rozhodování o konkrétní procentní výši srážek do rezervního fondu pro jednotlivé
druhy užití,

7.8.10 rozhodování o čerpání prostředků z rezervního fondu, kromě oprávněných reklamací,
na návrh představenstva,
7.8.11 schvalování právních úkonů představenstva, ke kterým je dle stanov třeba
předchozího souhlasu dozorčí rady,
7.8.12 schvalování vzorové smlouvy o správě autorských majetkových práv a jejích změn,
7.8.13 uzavírání smluv s členy představenstva jménem OSA,
7.8.14 rozhodování o postupech pro rozvrh investičních rizik,
7.8.15 rozhodování o členství v mezinárodních organizacích, jejichž předmětem činnosti je
ochrana autorských práv, nebo o jeho ukončení.
7.9.

Při hlasování v dozorčí radě rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti
hlasů má hlas předsedy váhu dvou hlasů. Zastávají-li členové dozorčí rady z řad skladatelů
přítomných na zasedání dozorčí rady jednomyslně stejný názor, nemohou být ostatními
přítomnými členy dozorčí rady přehlasováni.

7.10.

Účastnit se zasedání dozorčí rady a hlasovat musí členové dozorčí rady osobně, s výjimkou
nakladatelů – právnických osob, za které se účastní a hlasují zvolení zástupci.

7.11.

Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každá
profesní skupina však musí být zastoupena nejméně jedním členem.

7.12.

Dozorčí rada se při své činnosti řídí jednacím řádem.

7.13.

Dozorčí rada je za svou činnost odpovědna valnému shromáždění. Jednotliví členové dozorčí
rady jsou za výkon funkce odpovědni podle obecně závazných právních předpisů.

7.14.

Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by
mohlo způsobit OSA či jednotlivým nositelům práv škodu. Při prokázaném porušení tohoto
ustanovení rozhodne dozorčí rada o pozastavení výkonu funkce takového člena dozorčí rady
do nejbližšího valného shromáždění, kterému přísluší konečné rozhodnutí.

7.15.

Členům dozorčí rady a komisí, popř. zástupcům nakladatelů – právnických osob náleží za
výkon funkce funkční požitek podle zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb., § 6 odst. 10,
a náhrada prokázaných hotových výdajů. Výši funkčního požitku stanovuje valné shromáždění
na návrh dozorčí rady.

Článek 8.

Představenstvo
8.1.

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem OSA.

8.2.

Představenstvo je voleno a odvoláváno dozorčí radou. Členové představenstva vykonávají
funkce na základě smlouvy řídící se občanským zákoníkem. Funkční období členů
představenstva je stanoveno na dobu neurčitou.

8.3.

Představenstvo tvoří předseda představenstva a dva členové.

8.4.

Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky
provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., „živnostenského zákona“, a u níž není dána
překážka provozování živnosti tímto zákonem stanovená, bez ohledu na předmět činnosti.

8.5.

Za OSA jednají společně vždy předseda představenstva a další člen představenstva.

8.6.

Představenstvo stojí v čele OSA, jehož organizační struktura, pravomoci a odpovědnost jsou
upraveny organizačním řádem.

8.7.

Představenstvo je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech OSA, které nejsou obecně
závaznými právními předpisy, stanovami nebo usnesením valného shromáždění nebo dozorčí
rady vyhrazeny do působnosti valného shromáždění nebo dozorčí rady.

8.8.

Představenstvo zejména:
8.8.1

řídí zaměstnance OSA a kontroluje jejich činnost,

8.8.2

účastní se zasedání dozorčí rady, nerozhodne-li tato jinak,

8.8.3

účastní se valných shromáždění a realizuje jejich usnesení,

8.8.4

předkládá dozorčí radě čtvrtletně zprávu o hospodaření OSA, finanční plán na příští
rok nejpozději do konce prosince a výroční zprávu včetně roční závěrky za předchozí
rok do konce března,

8.8.5

po projednání dozorčí radou schvaluje sazebníky autorských odměn,

8.8.6

neprodleně informuje dozorčí radu o
8.8.6.1 organizačních změnách,

8.8.6.2 uzavírání a vypovězení smluv s tuzemskými a zahraničními kolektivními
správci a významnými uživateli.
8.9.

8.10.

Předchozí souhlas dozorčí rady je nutný k platnosti následujících úkonů a rozhodnutí ve věci:
8.9.1

uzavření smlouvy, pokud cena přesahuje buď částku 500 000 Kč (bez DPH) za
jednorázovou dodávku zboží, služeb a prací, nebo částku 100 000 Kč (bez DPH)
měsíčně za dodávku poskytovanou po dobu delší než 6 měsíců,

8.9.2

poskytnutí zálohy na autorské odměny, pokud záloha přesahuje čtvrtinu odměn
nositele práv za minulé dva roky a vždy, má-li záloha přesáhnout částku 100 000 Kč,

8.9.3

členství OSA v jiných sdruženích, společnostech, organizacích či jiných právnických
osobách,

8.9.4

podávání žalob v zásadních sporech, nejde-li o spory, v nichž se OSA domáhá vůči
uživatelům plnění závazků ze smluv o užití autorských děl a vydání bezdůvodného
obohacení.

Předchozí souhlas valného shromáždění je nutný k platnosti následujících úkonů a rozhodnutí
ve věci:
8.10.1 nabytí, zcizení a jakéhokoli zatížení nemovitostí,
8.10.2 přijímání a poskytování půjček nebo úvěrů,
8.10.3 přebírání záruk a garancí nebo jiných ručení,
8.10.4 vydávání a avalování směnek.

8.11.

Za svoji činnost a rozhodnutí odpovídá představenstvo valnému shromáždění a dozorčí radě.
Jednotliví členové představenstva jsou odpovědni podle obecně závazných právních předpisů.

8.12.

Členové představenstva, kteří způsobí porušením právních povinností při výkonu funkce
škodu, odpovídají za tuto škodu podle občanského zákoníku, a to společně a nerozdílně,
ledaže některý z členů představenstva prokáže, že při jednání představenstva upozornil na
nevhodnost zamýšleného kroku a v zápise z příslušného jednání představenstva je uvedeno,
že hlasoval proti kroku, kterým škoda vznikla. Za škodu podle předchozí věty neodpovídá člen
představenstva, který ji svým jednáním nebo opomenutím ani spolurozhodováním nijak
nezavinil, zejména pokud vůbec nevěděl o jednání, jímž byla škoda způsobena. Členové
představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili plněním pokynu nebo rozhodnutí
valného shromáždění nebo dozorčí rady, pokud alespoň jeden člen představenstva valné
shromáždění nebo dozorčí radu na nevhodnost pokynu nebo rozhodnutí písemně upozornil,
a valné shromáždění nebo dozorčí rada na svém pokynu nebo rozhodnutí trvaly.

Článek 9.

Řešení sporů a stížností
9.1.

Dojde-li ke sporu mezi nositeli práv, mohou obě strany sporu požádat dozorčí radu o vytvoření
smírčí komise, která by jejich spor vyřešila smírnou cestou.

9.2.

Písemné stížnosti nositelů práv včetně kolektivních správců, kteří pověřili OSA výkonem
kolektivní správy, vyřídí příslušný organizační celek OSA. Proti způsobu vyřízení se může
stěžovatel odvolat do 30 dnů od doručení rozhodnutí k představenstvu, které rozhodne
o odvolání. Proti rozhodnutí představenstva je stěžovatel oprávněn podat do 30 dnů námitky,
o kterých rozhodne dozorčí rada.

9.3.

Rozhodování o námitkách proti rozúčtování odměn (reklamace) se řídí rozúčtovacím řádem.

Článek 10.

Hospodaření OSA a jeho kontrola
10.1.

OSA vykonává kolektivní správu nevýdělečně.

10.2.

Prostředky k výkonu kolektivní správy získává OSA z náhrad účelně vynaložených provozních
nákladů srážených z vybraných autorských odměn za užití autorských děl a z příjmů
z bezdůvodného obohacení.

10.3.

Ke krytí členských nákladů slouží výhradně členské příspěvky podle čl. 3.8.

10.4.

Zisk OSA z jeho vedlejší hospodářské činnosti se užije po schválení roční účetní závěrky
k podpoře tvorby a provozování hudebních děl.

10.5.

OSA vytváří kulturní, sociální a vzdělávací fond. Zdroje fondu a způsob užití stanovuje jeho
statut.

10.6.

Roční účetní závěrku a výsledky hospodaření přezkoumá nezávislý auditor schválený valným
shromážděním. Závěry auditu budou zveřejněny podle obecně závazných právních předpisů
a na vlastních webových stránkách OSA spolu s výsledky hospodaření za předchozí rok.

Článek 11.

Odpovědnost za závazky
11.1.

OSA odpovídá za své závazky veškerým svým movitým i nemovitým majetkem včetně všech
svých pohledávek a nároků.

11.2.

Členové ani jiní nositelé práv neručí za závazky OSA vůči třetím osobám.

Článek 12.

Zrušení OSA
12.1.

Rozhodování o zrušení OSA je prováděno odděleně v jednotlivých profesních skupinách,
z nichž každá disponuje pouze jedním hlasem, přičemž zrušení je schváleno pouze v případě,
je-li volba všech tří profesních skupin souhlasná. Každá profesní skupina musí schválit zrušení
OSA třípětinovou většinou všech členů dané profesní skupiny. Prostou většinou rozhodne
valné shromáždění o způsobu likvidace a o použití majetku, který zůstane po likvidaci. V rámci
likvidace je OSA povinen zajistit vyúčtování autorských odměn domácích i zahraničních
nositelů práv za běžný kalendářní rok, resp. za jeho příslušnou část.

12.2.

Současně zvolí valné shromáždění prostou většinou likvidátora.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení
13.1.

Stanovy OSA a jejich případné změny schvaluje valné shromáždění.

13.2.

V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právnímu řádu,
nebo vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

13.3.

Stanovy nabývají platnosti schválením valným shromážděním členů dne 23. 5. 2017
a účinnosti ode dne následujícího.

