Stanovy spolku
ALAI Česká republika
Základní ustanovení
ČL. I

NÁZEV A SÍDLO
1. Ustanovuje se ve veřejném zájmu dobrovolné sdružení osob s názvem ALAI
Česká republika (dále jen „Spolek“).
2. Sídlem Spolku je obec Praha.

ČL. II

POSLÁNÍ, ČINNOST A TRVÁNÍ SPOLKU
1. Spolek je učenou společností sdružující právnické i fyzické osoby se zájmem o
podporu a ochranu autorských práv, včetně práv s autorským právem
souvisejících.
2. Spolek je národní sekcí Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého – ALAI
(Association Littéraire et Artistique Internationale) založeného v roce 1878
v Paříži (dále jen „ALAI“). Spolek se hlásí k cílům ALAI a navazuje na činnost
násilně rozpuštěného Československého odboru Mezinárodního sdružení
literárního a uměleckého v Paříži v letech 1926-1939.
3. Posláním Spolku je, v souladu s cíli ALAI, přispívat k dosahování obecného
blaha, vystupovat na obhajobu přiměřené ochrany práv autorů a poskytovat
prostor pro zkoumání otázek týkajících se práv autorských, a to zejména
prostřednictvím:
(a) sledování národní úpravy autorského práva a vyvíjením iniciativy
k jejímu zlepšování;
(b) obrany a propagace mezinárodní ochrany autorských práv;
(c) studia a srovnávání národních úprav autorského práva, projektů
směřujících k vývoji, zlepšení či sjednocování těchto právních úprav
a k uznání právní ochrany umělecké tvorby ve všech zemích;
(d) zlepšení a rozšíření uplatňování mezinárodních úmluv týkajících se
autorského práva, zejména Bernské úmluvy, Všeobecné úmluvy
o právu autorském a autorskoprávních úmluv spravovaných Světovou
organizací duševního vlastnictví, a to především jejich revizemi, a dále
přípravou nových mezinárodních úmluv sledujících stejné cíle
a vysokou úroveň mezinárodní harmonizace;
(e) účasti na studiích a aktivitách národních a mezinárodních organizací
sledujících stejné cíle;
(f) odborné podpory poskytované zákonodárným orgánům, úřadům,
soudům a mezinárodním organizacím při přípravě autorskoprávní
legislativy a při její implementaci;
(g) pořádání seminářů a konferencí a vzdělávání v oboru autorského práva.
4. Kdekoliv to bude možné, bude Spolek usilovat o zajištění svých výše uvedených
cílů na mezinárodní úrovni prostřednictvím nebo v součinnosti s ALAI.
Delegátem Spolku v exekutivě ALAI je předseda Spolku; připadne-li na Spolek
více míst delegátů, je druhým delegátem místopředseda Spolku a v případě

5.

6.

dalších míst delegátů, budou na další místa v exekutivě delegáti zvoleni Správní
radou.
Za účelem naplnění svého poslání bude Spolek vyvíjet činnost spočívající
zejména v poskytnutí platformy pro setkávání a diskuzi členů Spolku a dalších
osob se zájmem o práva autorská, pořádáním vzdělávacích akcí v dané oblasti,
přípravou stanovisek k autorskoprávním otázkám, vydáváním odborných
publikací apod.
Spolek bude svou činnost vykonávat trvale a zakládá se na dobu neurčitou.
Členství

ČL. III VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, PŘECHOD ČLENSTVÍ
1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud
souhlasí se stanovami a cíli Spolku.
2. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí správní rady o přijetí
za člena na základě jeho přihlášky podávané s doporučením alespoň dvou
stávajících členů Spolku. Členství ve Spolku se považuje za členství v ALAI, za
podmínek stanovených dle vnitřních předpisů ALAI.
3. Členství zaniká:
a) doručením členova písemného oznámení o vystoupení Spolku,
b) marným uplynutím lhůty k podání žádosti přezkoumání rozhodnutí správní
rady o vyloučení člena nebo v případě včasného podání žádosti dnem
rozhodnutí shromáždění členů potvrzujícím rozhodnutí správní rady
o vyloučení člena,
c) smrtí člena-fyzické osoby nebo zánikem člena-právnické osoby bez
právního nástupce.
4. Členství fyzické osoby se nedědí. Členství právnické osoby přechází v případě
zániku právnické osoby s právním nástupcem na tohoto právního nástupce. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že členství nepřechází na nabyvatele závodu
nebo jeho části v případě prodeje závodu nebo jeho části členem Spolku (fyzickou
nebo právnickou osobou), jenž je podnikatelem.
ČL. IV PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Člen Spolku má zejména tato práva:
a) podílet se na činnosti Spolku a podílet se na výhodách členství,
b) podílet se na řízení a kontrole činnosti Spolku, přímo nebo nepřímo,
v souladu s těmito stanovami,
c) volit a být volen do orgánů Spolku v souladu s těmito stanovami.
2. Člen Spolku má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat tyto stanovy, další vnitřní předpisy a respektovat rozhodnutí
shromáždění členů či správní rady,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
c) vystupovat a jednat v duchu poslání a cílů Spolku a ALAI a nepoškozovat
zájmy a pověst Spolku a ALAI (pro vyloučení pochybností se uvádí, že za
porušení povinností člena Spolku se nepovažuje jiný právní názor či
skutečnost, že při výkonu svých profesních povinností advokáta jedná
jménem a na účet osob s odlišnými zájmy),
d) vykonávat svědomitě a řádně funkce v orgánech Spolku, do nichž byl
zvolen.

ČL. IVA SEZNAM ČLENŮ
1. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy provádí předseda nebo se svým
souhlasem osoba jím určená.
2. Seznam členů se zpřístupňuje veřejnosti na internetových stránkách Spolku. Má
se za to, že členové Spolku souhlasí se zveřejněním svého členství. Člen Spolku,
který nesouhlasí se zveřejněním svého členství, je o tom povinen Spolek
informovat.
Organizace Spolku
ČL. V

ORGÁNY SPOLKU
1. Orgány Spolku jsou:
a) shromáždění členů,
b) správní rada,
c) kontrolní komise,
d) další orgány, pokud je ustaví shromáždění členů, které v takovém případě
vymezí jejich působnost a pravomoc.

ČL. VI SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Spolku, je tvořeno všemi jeho členy.
2. Zasedání shromáždění členů jsou neveřejná, neusnese-li se shromáždění členů
jinak. Zasedání předsedá předseda Spolku a v jeho nepřítomnosti osoba zvolená
shromážděním členů.
3. Shromáždění členů rozhoduje:
a) o změnách stanov,
b) volbě a odvolání členů správní rady a kontrolní komise, případně členů
dalších orgánů Spolku ustavených dle čl. V. odst. 1 písm. d) stanov,
c) o rozpuštění Spolku a způsobu vypořádání jeho majetku a závazků či o
jeho sloučení s jinou osobou za podmínek stanovených zákonem,
d) o dalších otázkách, pokud mu rozhodování o nich výslovně svěřuje zákon
nebo tyto stanovy.
4. Zasedání shromáždění členů je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných
členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak. Ve věcech dle odst. 3 písm. a), b) a c) rozhoduje shromáždění
členů dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
5. Člen Spolku se může nechat na zasedání shromáždění členů zastoupit kterýmkoli
jiným členem Spolku na základě písemné plné moci.
6. Zasedání shromáždění členů se koná jednou za rok a svolává je nejméně 7 dnů
předem kterýkoli člen správní rady pozvánkou zaslanou poštou nebo
elektronickou poštou na adresu všech členů Spolku, a to u každého člena na
adresu, kterou správní rada eviduje; správní rada svolá zasedání vždy, požaduje-li
to alespoň jedna třetina členů. V pozvánce se uvede doba zasedání a zpravidla
také pořad zasedání a místo zasedání; není-li uvedeno místo zasedání, má se za to,
že se zasedání uskuteční v sídle Spolku. Pořad zasedání lze změnit na zasedání
členské schůze se souhlasem prosté většiny přítomných členů; tímto způsobem
nelze zařadit na pořad zasedání otázky podle odst. 3 písm. c).
7. Zasedání shromáždění členů lze uskutečnit prostředky dálkové komunikace
(videokonference, telemost apod.), je-li následně zápis z takového zasedání
podpisem stvrzen všemi na něm zúčastněnými členy Spolku.
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Správní rada může vyzvat členy k vyjádření se k určité otázce rovněž
elektronicky (např. hlasováním prostřednictvím elektronického formuláře) a určit
k vyjádření lhůtu. Nestanoví-li správní rada v takové výzvě jinak, bude k přijetí
stanoviska rozhodující prostá většina hlasujících členů; k usnesení se musí
vyjádřit nejméně polovina všech členů. Tímto způsobem nelze rozhodovat o
otázkách dle odst. 3 písm. a), b) a c).
Shromáždění členů může přijmout svůj jednací řád, uzná-li to za vhodné.

ČL. VII SPRÁVNÍ RADA
1. Správní rada je výkonným orgánem Spolku, který se odpovídá shromáždění
členů. Správní rada řídí činnost Spolku. Členy správní rady mohou být jen
bezúhonné osoby.
2. Správní rada má pět členů. Člen správní rady se může nechat na zasedání správní
rady zastoupit kterýmkoli jiným členem správní rady na základě písemné plné
moci.
3. Členství ve správní radě vzniká volbou shromáždění členů. Klesne-li počet členů
správní rady na méně než tři, je správní rada povinna do šesti měsíců svolat
zasedání shromáždění členů; do zvolení nového člena správní rady vykonávají
zbylí členové či člen správní rady veškeré pravomoci správní rady. Nastane-li
situace, že není ani jednoho člena správní rady, svolá zasedání shromáždění členů
kterýkoli člen Spolku; předpisy o oznamování zasedání se pro tento případ použijí
přiměřeně.
4. Členové správní rady jsou voleni na dobu 5 let; po uplynutí svého funkčního
období vykonává člen správní rady funkci až do nejbližšího zasedání shromáždění
členů. Člen správní rady může být do své funkce zvolen opakovaně.
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; odstoupením z funkce člena
správní rady zaniká i jeho funkce předsedy nebo místopředsedy Spolku.
Odstoupení je účinné uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o
odstoupení Spolku. Člena správní rady může z jeho funkce odvolat shromáždění
členů většinou všech členů Spolku.
6. Správní rada se schází k zasedání na žádost kteréhokoli svého člena (zpravidla
předsedy Spolku) doručenou poštou či elektronickou poštou kdykoli, nejméně
však jednou ročně. Nesešla-li se správní rada déle než rok, je kterýkoli člen
Spolku oprávněn svolat zasedání shromáždění členů; předpisy o oznamování
zasedání se pro tento případ použijí přiměřeně.
7. Zasedání správní rady je neveřejné, neusnese-li se správní rada jinak.
8. Správní rozhoduje prostou většinou přítomných členů správní rady o všech
záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny shromáždění členů. Zasedání správní
rady je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů správní rady.
Správní rada zejména:
a) provádí usnesení shromáždění členů,
b) schvaluje výroční zprávu nebo zprávu o činnosti Spolku, kterou předkládá
jednou ročně shromáždění členů na jeho zasedání,
c) vypracovává nebo nechává vypracovat účetní závěrku,
d) schvaluje účetní závěrku, rozhoduje o způsobu naložení se ziskem
a o způsobu úhrady ztráty,
e) rozhoduje o zřizování fondů Spolku a způsobu jejich tvorby a čerpání,
f) svolává a připravuje zasedání shromáždění členů,
g) rozhoduje o přijetí člena,

h) rozhoduje o zavedení či zrušení povinnosti platit členské příspěvky
a o jejich výši, přičemž nestanoví-li správní rada ve svém rozhodnutí jinak,
jsou členské příspěvky splatné do 30. března kalendářního roku, za který se
platí,
i) rozhoduje o vyloučení člena, který porušil stanovy, je přes upomenutí
v prodlení s placením členského příspěvku nebo byl pravomocně
odsouzený za úmyslný trestný čin; vyloučený člen může do 15 dnů požádat
o přezkoumání rozhodnutí shromáždění členů žádostí doručenou Spolku;,
j) předkládá shromáždění členů návrhy na změny stanov, na rozpuštění
Spolku, jakož i jakékoli jiné návrhy a podněty.
9. Správní rada může rozhodnutí o kterékoli otázce předložit shromáždění členů.
10. Zasedání správní rady lze uskutečnit prostředky dálkové komunikace
(videokonference, telemost apod.), je-li následně zápis z takového zasedání
podpisem stvrzen všemi na něm zúčastněnými členy správní rady. Správní rada
může rozhodovat rovněž per rollam, a to tak, že kterýkoli člen správní rady
předloží návrh usnesení členům správní rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve
které mají učinit písemné nebo elektronické vyjádření – nevyjádří-li se ve lhůtě,
k jejich hlasům se při počítání většiny nepřihlíží; k usnesení se musí vyjádřit
nejméně polovina členů správní rady.
ČL. VIII PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA
1. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Spolku, kteří
zůstávají současně členy správní rady.
2. Předseda Spolku je individuálním statutárním orgánem jednajícím za Spolek
navenek. V nepřítomnosti předsedy Spolku nebo trvá-li u něj překážka ve výkonu
funkce, může za Spolek navenek jednat místopředseda Spolku.
3. Předseda i místopředseda můžou odstoupit z funkce předsedy nebo
místopředsedy, a to písemným odstoupením adresovaným Spolku nebo
oznámením učiněným na zasedání správní rady. Odstoupení je účinné uplynutím
dvou měsíců ode dne oznámení Spolku. Tím nezaniká členství ve správní radě.
ČL. VIIIA KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku. Má tři členy volené
shromážděním členů na stejné funkční období jako členy správní rady.
2. Členem kontrolní komise nesmí být člen správní rady nebo likvidátor, ani osoba
jim blízká. Nesmí jím být ani člen, který je v pracovním nebo obdobném poměru
vůči Spolku. Členem kontrolní komise může být jen bezúhonná osoba.
3. Kontrolní komise dohlíží na činnost správní rady, ověřuje výroční zprávu a účetní
závěrku a o svých nálezech podává zprávu shromáždění členů a správní radě.
Členové správní rady jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise
potřebnou součinnost a umožnit jim nahlížení do obchodních a účetních knih.
4. Člen kontrolní komise je oprávněn odstoupit ze své funkce písemným
odstoupením adresovaným Spolku nebo oznámením učiněným na zasedání
shromáždění členů. Odstoupení je účinné uplynutím dvou měsíců ode dne
oznámení Spolku.
5. Člena kontrolní komise může z jeho funkce odvolat shromáždění členů většinou
všech členů Spolku.

Zásady hospodaření
ČL. IX ÚČETNÍ OBDOBÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝROČNÍ ZPRÁVA
1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Spolek vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví.
Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.
3. Po skončení účetního období zajistí správní rada včasné vypracování řádné účetní
závěrky a výroční zprávy. Účetní závěrku spolu s návrhem na případné krytí ztrát
schvaluje správní rada.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným
právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné
informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Spolek nachází, a o výši
dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém účetním období.
5. Spolek vykazuje odděleně náklady a výnosy (příjmy a výdaje) spojené s veřejně
prospěšnou činností a ostatní činností a s vlastní správou. Tyto údaje uvede ve
výroční zprávě.
ČL. X

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
1. Spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšným účelům v souladu se
svým posláním.
2. Spolek hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných zejména z členských
příspěvků, přijatých darů a získaných grantů.
3. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou v rozsahu činnosti vydavatelské,
pořádání seminářů a školení, výroby a distribuce zvukových a zvukověobrazových záznamů, velkoobchodu a maloobchodu, poradenské a konzultační
činnosti, reklamní činnosti, odborného překladatelství a tlumočení či pořádání
kulturních produkcí. Spolek nerozděluje zisk, ale příjmy z vedlejší činnosti
používá pouze k podpoře své hlavní činnosti.
4. Spolek nezřizuje pobočné spolky.
Zánik Spolku a majetkové vypořádání

ČL. XI ZÁNIK SPOLKU
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo jinými způsoby stanovenými
zákonem či těmito stanovami.
ČL. XII MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ
1. Při zániku Spolku se provede majetkové vypořádání.
2. Majetkové vypořádání provede likvidátor, povolán správní radou.
3. Spolek nevyplatí členovi, jehož účast zaniká, žádný vypořádací podíl ani
nevyplatí žádnému členovi podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek je
likvidátor povinen nabídnout právnické osobě se statusem veřejné prospěšnosti
činné v oblasti kultury nebo autorského práva.
Ustanovení závěrečná
ČL. XIII ÚČINNOST STANOV
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015 a zcela nahrazují stanovy ze
dne 14. 3. 2013 registrované Ministerstvem vnitra dne 16. 4. 2013.

ČL. XIV PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K STANOVÁM ZE DNE 14. 3. 2013
1. První zasedání shromáždění zakládajících členů bude svoláno přípravným
výborem do jednoho měsíce od registrace Sdružení.
2. Zakládající členové se stávají členy Sdružení vznikem Sdružení.
3. Zakládající členové ustavili přípravný výbor ve složení Rudolf Leška, Jakub
Menčl, Petra Žikovská.
4. Seznam zakládajících členů:
a) Zuzana Císařová, datum narození 24. 8. 1971;
b) Adéla Faladová, datum narození 8. 9. 1968;
c) Rudolf Leška, datum narození 10. 3. 1984;
d) Jakub Menčl, datum narození 13. 6. 1977;
e) Petr Ostrouchov, datum narození 21. 11. 1972;
f) Kateřina Štechová, datum narození 1. 4. 1979;
g) Petra Žikovská, datum narození 11. 4. 1972.
ČL. XV PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K STANOVÁM ZE DNE 16. 12. 2014
1. Rozhodne-li ALAI, že nesouhlasí se stanovami Spolku ve znění schváleném
shromážděním členů, k novému znění stanov se nepřihlíží (rozvazovací
podmínka). V takovém případě správní rada vypracuje a předloží nový návrh
stanov na nejbližší zasedání shromáždění členů.
Schváleno na zasedání shromáždění členů dne 16. 12. 2014

