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Naše organizace, registrovaná právě
podle občanského zákoníku, přestala
být občanským sdružením a stala se

„zapsaným spolkem“. V názvu se proto mění
připojená koncovka. Dříve OSA o.s. nyní OSA
z.s. Vedle změn nutných k uvedení našich sta-
nov do souladu s novým občanským zákoní-
kem byly současně aktualizovány i některé další
články. Celé znění platných stanov již je na we-
bovém portálu OSA. 

To, co bylo přijato zcela nově, je etický
kodex člena OSA. Je to dokument, který jsme
celá léta postrádali a který má zamezit střetu
zájmů zastupovaného člena ve vztahu k OSA.
Zjednodušeně lze říci, že člen OSA nemůže být
zároveň zaměstnancem OSA. Do střetu zájmů
by se takový člen dostal především tím, že po-
žívá právo volit a být volen do dozorčí rady
OSA. Ta jmenuje představenstvo OSA a před-
stavenstvo řídí zaměstnance včetně jejich od-
měňování. Tím se kruh uzavírá. 

Další otázkou je, do jaké míry by mohl ta-
kový člen přímo či nepřímo ovlivňovat rozúč-
tování autorských odměn. V  otázce osob
blízkých již není etický kodex tak strohý.
Striktně nevylučuje zaměstnávání osob  blíz-
kých členu OSA, ale dotyčný člen má povin-
nost na tuto okolnost OSA upozornit, aby
takový zaměstnanec nebyl na pracovní pozici,
která by představovala riziko střetu zájmů. Pod-
mínkou takového vztahu je tedy transparent-
nost a posouzení pracovního zařazení
zaměstnance.

K jistému rozvlnění letošního shromáždění
došlo v jeho závěru, když se strhla vášnivá dis-
kuse o smyslu, kvalitě a budoucnosti časopisu,
který s nejvyšší pravděpodobností právě držíte
v ruce. Názory na Autor in byly rozporuplné.
Od požadavku na jeho úplné zrušení, přes
úpravy ve vzhledu, obsahu nebo kvality papíru
až k zachování současného formátu. Musíme
o těchto otázkách přemýšlet. Domnívám se

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi, abych se ještě vrátil k letošnímu valnému
shromáždění členů OSA 2014. 
Hlavním tématem byla novela našich stanov, vyvolaná novým
občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2014. 

// To, co bylo přijato zcela nově, je etický kodex člena
OSA. Je to dokument, který jsme celá léta postrádali
a který má zamezit střetu zájmů zastupovaného
člena ve vztahu k OSA. Zjednodušeně lze říci, že člen
OSA nemůže být zároveň zaměstnancem OSA.
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však, že nějaký druh tištěných informací smě-
rem k zastupovaným OSA potřebný je. Vždy tu
byl (myslím od roku 1923) a všechny zahra-
niční ochranky jej také mají. Jisté je, že to, co
bývalo vždy jen jakýmsi věstníkem, bude těžko
hrát roli komerčního hudebního časopisu.
Autor in je neprodejný a náklady na jeho vý-
robu neseme všichni. Hlavním hlediskem tedy
zůstává určení cílové skupiny čtenářů a také to,
co si kdo od takové tiskoviny slibuje. Jasná od-
pověď na tyto otázky je zásadní pro jeho vzhled,
obsah, formát i pro vynaložené prostředky.

Závěrem chci konstatovat, aniž bych tím
něco naznačoval, že všechny návrhy předložené
dozorčí radou, byly s několika malými úpra-
vami valným shromážděním schváleny. Valné
shromáždění se tentokrát konalo v nových pro-

storách a zdá se, že tato změna nebyla nikomu
proti mysli. Našemu spolku jsme takto ušetřili
ne úplně nepodstatnou částku.

Děkuji vám za účast a budu se těšit na další
setkání.

Příjemné babí léto a hodně 
úspěchů všem srdečně přeje
Váš Luboš Andršt
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