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1. Úvodem

V roce 2013 se na základě myšlenky několika právníků mladší generace podařilo obnovit činnost 
české národní skupiny Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého se sídlem v Paříži 
(Association littéraire et artistique internationale – ALAI) založeného v roce 1878. Spolek ALAI 
Česká republika byl založen s úmyslem sdružit odborníky z oboru autorského práva a poskytnout 
jim platformu k vzájemnému setkávání se, nabídnout místo k výměně názorů a informací a prostor 
pro diskusi nad aktuálními autorskoprávními problémy, včetně zlepšování každodenní 
autorskoprávní praxe i promýšlení legislativně kvalitní autorskoprávní úpravy de lege ferenda. 

Sluší se připomenout, že československá národní skupina ALAI byla založena v roce 1926, v roce 
přijetí prvního československého autorskoprávního kodexu, a to především péčí dr. Jana 
Löwenbacha. Svou činnost čs. národní skupina nuceně ukončila po nástupu nacistického panství 
v roce 1939, kdy se někteří její čelní představitelé uchýlili do exilu. 

Spolek ALAI Česká republika byl založen dne 14. 3. 2013 a vznikl dne 16. 4. 2013 registrací stanov 
občanského sdružení Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb. První zasedání shromáždění 
členů, na kterém byli též zvoleni první činovníci spolku, se uskutečnilo dne 21. 5. 2013. 

Během prvního roku své existence spolek získal oficiální uznání za českou pobočku ze strany 
Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého na zasedání exekutivy ALAI v Paříži (dne 9. 3. 
2013 s účinností odloženou ke dni vzniku). Následně se spolku podařilo etablovat se jako místo 
přátelského setkávání nemalého počtu předních českých odborníků na autorské právo různého 
zaměření, zejména z oblasti advokacie, vědy, vysokého školství, justice, státní správy či podniků. 
Jádrem činnosti ALAI bylo především pořádání seminářů pro členy (viz níže), ačkoli zejména první 
rok bylo nutné zvládnout i veškeré další aktivity spojené se založením spolku, jako jsou registrace u 
správce daně, zřízení bankovního účtu a datové schránky, příprava vizuální prezentace (logo ALAI 
vychází, stejně jako u většiny ostatních národních skupin ALAI, z logotypu Mezinárodního sdružení 
literárního a uměleckého), zřízení internetových stránek (provozovaných na doméně www.alai.cz), 
příprava nepravidelného newsletteru pro členy apod.

Spolek ALAI participuje i přímo na činnosti Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého. 
Předseda spolku zastupoval českou národní skupinu na světovém kongresu ALAI v kolumbijské 
Cartageně (16. – 18. 9. 2013), k podrobnostem viz http://alaicartagena2013.org). Členové spolku 
jsou automaticky též členy Mezinárodního sdružení literárního a uměleckého a mohou využívat 
výhod s tím spojených.

http://alaicartagena2013.org).
www.alai.cz),


2. Činnost v roce 2013

Hlavní náplní spolkové činnosti v roce 2013 bylo pořádání seminářů věnujících se různým 
aspektům autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Ačkoli jsou semináře určeny 
především pro členy spolku, nejsou odborné veřejnosti uzavřeny. Nosným tématem roku 2013 byl 
pochopitelně nový občanský zákoník, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2014.

Seminář 21. 5. 2013 – Autorské právo a nový občanský zákoník I

Na první zasedání shromáždění členů navázal i první seminář ALAI Česká republika. Prof. Ivo 
Telec přednesl referát ke změnám v autorském právu v návaznosti na přijetí nového občanského 
zákoníku.

Seminář 19. 6. 2013 – Autorské právo a nový občanský zákoník II

Na téma předchozího semináře navázal na červnovém setkání prof. Martin Boháček, který se 
zaměřil na další problematické body vztahující se k novému občanskému právu, zejména v rovině 
práva smluvního.

Seminář 30. 9. 2013 – Směrnice o kolektivní správě

O procesu vzniku a o některých problematických ustanoveních nové směrnice o kolektivní správě 
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití 
hudebních děl online na vnitřním trhu (2014/26/EU) promluvila dr. Adéla Faladová a dr. Peter 
Mikita.

Seminář 10. 12. 2013 – Směrnice o osiřelých dílech a směrnice o prodloužení doby ochrany

V souvislosti s transpozičními pracemi na nových unijních směrnicích o osiřelých dílech 
(2012/28/EU) a o prodloužení doby ochrany (2011/77/EU) přednesli příspěvky k osiřelým dílům 
prof. Srstka a dr. Barták a k prodloužení doby ochrany dr. Žikovská.

Na seminář navázalo neformální společenské setkání umožňující v předvánočním čase bilancovat 
první rok činnosti ALAI Česká republika.

3. Hospodaření spolku

Spolek hospodařil v prvním roce vyrovnaně, některá plnění byla pro spolek zajištěna členy (část 
nájmů, logo apod.). Největší část výdajů tvořily členské příspěvky pro Mezinárodní sdružení 
literární a umělecké.

Jediný příjem spolku tvořily v roce 2013 členské příspěvky.

Přehled:

Příjmy: 25.000 Kč (část členských příspěvků nebyla zaplacena včas v roce 2013)

Výdaje (vč. DPH): 20.723,94 Kč, z toho:
- 19.337,94 Kč členské příspěvky pro Mezinárodní sdružení literární a umělecké;
- 968 Kč nájem prostor (JazzDock);
- 168 Kč doména alai.cz;
- 250 Kč bankovní poplatky.



4. Spolkové orgány a činovníci

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů.

Výkonným orgánem spolku je správní rada o pěti členech. První správní rada byla zvolena 21. 5. 
2013 v tomto složení:

 Zuzana Císařová
 Rudolf Leška (předseda spolku)
 Jakub Menčl (místopředseda spolku)
 Ivo Telec
 Petra Žikovská

Během roku se složení správní rady nezměnilo.

Statutárním orgánem spolku je předseda. Prvním předsedou byl dne 21. 5. 2013 zvolen Rudolf 
Leška, jehož funkce trvala po zbylou část roku.

5. Členská základna

Na prvním zasedání shromáždění členů došlo k rozšíření členské základny (původně tvořené sedmi 
zakládajícími členy) o dalších 19 osob. Ke konci roku 2013 se členská základna rozšířila na celkem 
30 členů.

6. Příloha: Účetní závěrka 2013

Následuje na samostatných listech.

Výroční zprávu zpracoval
Rudolf Leška, předseda, v.r.
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