TEXT: REDAKCE

Skladatelé a textaři dostali
od OSA kompenzaci,
provozovatelům bude
část autorských odměn
za hudbu prominuta
Vzhledem k mimořádné situaci v boji s koronavirem jsme za kolektivní správce
připravili balíček opatření pro zastupované autory i uživatele hudby.
těžkých časech alespoň k malému zlepšení nálady ve společnosti.

1. Jednorázovou finanční
výpomoc formou daru
z Fondu solidarity pro
skladatele a textaře
„Vzhledem k opatřením vyplývajícím
z boje s koronavirem a zákazu kulturních akcí chceme podpořit naše autory
hudebních děl nejvíce zasažené nastalou
situací. OSA byl za první republiky zakládán mimo jiné na principech vzájemné
solidarity a přátelství mezi autory a na
těchto principech stojí dodnes. Jsem rád,
že OSA mohl těmto principům dostát
i v dnešní době, byť ne všem autorům
je možné v těchto tíživých dnech vypomoci,“ komentuje rozhodnutí Roman
Strejček, předseda představenstva OSA.
Finanční výpomoc směřovala primárně k autorům, kteří prakticky přes
noc přišli o své zaměstnání a honoráře
z koncertů tvoří významnou část jejich
rozpočtu. Podmínkou pro získání podpory byly vyplacené autorské honoráře
od OSA z živých hudebních produkcí za
poslední 3 roky. Autor musel ročně vydělat na autorských odměnách z živých
hudebních produkcí alespoň 20 tis. Kč,
v průměru zhruba 1 700 Kč za měsíc.
Při stanovování kritérií jsme vycházeli z toho, že pokud autor nevydělá ani
tuto částku, nejsou honoráře z hraní
jeho skladeb na koncertech významnou
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2. Provozovatelům
gastrozařízení, služeb a hotelů,
na které se vztahuje nařízení
vlády o omezení provozu

položkou v jeho rozpočtu. Přece jen bylo
nezbytné onu pomyslnou hranici někde
nastavit.
Věříme, že hudba, kterou jste pro lidi
a fanoušky vytvořili, přispěje v těchto

„Cítíme také povinnost ulevit restauracím,
hospodám, hotelům a dalším zařízením,
která musí mít zavřeno. Promineme část
plateb za letošní rok a zároveň jsme těmto
subjektům nabídli možnost odložit platby
o 90 dnů, v případě pokračování pandemie může toto období být ještě delší,“
dodává Roman Strejček.
Dále upozorňujeme klienty, že při
uzavírání smluv budeme kompenzovat
nejen období, po které byly provozovny
uzavřené, ale též přihlédneme k aktuálnímu vývoji situace.
Největší poděkování patří lidem, kteří
stojí v „první linii“ v boji s koronavirem,
ať už jde o zdravotní personál, hasiče,
policisty, řidiče veřejné dopravy, prodavače a všechny ostatní, kteří nemohou
být doma v bezpečí. Stejně tak oceňujeme práci řady dobrovolníků a lidí, kteří
ze solidarity jakýmkoli způsobem pomáhají ostatním. „Velmi si vážíme jejich práce a dle vlastních možností chceme i my
přispět ke zmírnění následků aktuální
situace,“ uzavírá Strejček. ×

