
Osa je organizace založená a provozovaná 
autory a hudebními nakladateli, která 
v prvé řadě hájí a chrání právo autora na 
zaslouženou odměnu za užití jeho díla. 
V minulých číslech Allegra jsme si mohli 
přečíst leccos o její historii, od založení do 
roku 1968, z pera jejího bývalého ředitele 
JUDr. Slaniny. Do tohoto čísla nám přispěl 
svými vzpomínkami dlouholetý zaměst-
nanec Osy dr. David. Popisuje následující 
období v dějinách Osy, totiž dobu nor-
malizace. Osa se již před tím, počátkem 
60. let, dostala mimo přímou kontrolu 
autorské obce a stala se „jinou socialistic-
kou organizací“, podřízenou ministerstvu. 
Autoři tak ztratili možnost volit vedoucí 
představitele Osy, ti byli dosazování tehdy 
obvyklými způsoby. Pokus o znovuusta-
vující valnou hromadu a změnu právní 
formy v roce 1968 ztroskotal pod pásy 
spojeneckých tanků. A jak to bylo 
s Osou dál, najdete uvnitř tohoto čísla.

Pro Osu je její jubilejní rok rokem tvrdé 
práce, rokem zkoušek její síly a života-
schopnosti. Dokončuje se implementace 
nového IT systému, buduje se online sys-
tém pro obchodní zástupce v terénu, pro-
běhla restrukturalizace firmy. To vše klade
zvýšené nároky na všechny naše zaměst-
nance a na samotné udržení funkčnosti 
firmy, tedy na výběr a rozúčtovávání na-
šich honorářů. V tuto nejméně vhodnou 
dobu nás obklopila ekonomická krize, lidé 
i firmy méně utrácejí a na prvním místě
jsou škrty v nákladech na zábavu, hudbu 
nevyjímaje. Důsledkem jsou desetimilio-
nové inkasní propady, zejména v oblasti 
náhradních odměn (prodej nenahraných 
nosičů a přístrojů k rozmnožování) 
a v živém provozování hudby. Dobrou 
zprávou je, že těmto nezaviněným 
ztrátám čelí Osa růstem tržeb v jiných 
oblastech. Nechci to zakřiknout, ale vše 
nasvědčuje tomu, že i tento, vnitřně pro 

Osu náročný a vnějškově velmi nepříznivý 
rok, zakončí Osa zvýšením svého celkového 
inkasa, byť tento nárůst nebude zdaleka 
tak velký, jak jsme byli v posledních letech 
zvyklí.

Dovolte mi popřát vám všem radostné 
prožití svátků narození a vše dobré do 
nového roku 2010.

Roman Cejnar
předseda dozorčí rady OSA
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Ano, je to již úctyhodných DEVĚT desetiletí! 
DEVÁTEHO dne měsíce října roku tisícDEVĚTsetDEVATENÁCT bylo zvoleno 
prvních DEVĚT funkcionářů a jmenován výkonný ředitel, čímž byl založen 
Ochranný svaz autorský. Osa toto výročí, plné devítek, oslavila důstojně, 
koncertním a audiovizuálním programem vážné i populární hudby v prostorách 
pražského Žofína.  Reportáž s fotogalerií najdete uvnitř tohoto čísla.


