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1. Úvodem 

V roce 2014 pokračovala pravidelná aktivita české národní skupiny ALAI, zástupci ALAI Česká 
republika se účastnili světového kongresu ALAI v Bruselu, předseda zastupoval českou pobočku 
v práci exekutivy ALAI v Paříži, pokračovalo se v pořádání seminářů v Praze i Brně. ALAI Česká 
republika se podílela též na pořádání sekce práva duševního vlastnictví na konferenci Olomoucké 
právnické dny. 

V závěru roku 2014 byly přijaté nové stanovy zohledňující především reformu českého soukromého 
práva a zdůrazňující veřejněprospěšný charakter spolku. 

Podrobné informace o činnosti spolku lze sledovat i na stránkách www.alai.cz, které jsou pravidelně 
aktualizovány. 

2. Činnost v roce 2014 

Hlavní náplní spolkové činnosti zůstalo i v roce 2014 pořádání seminářů věnujících se různým 
aspektům autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Ačkoli jsou semináře určeny 
především pro členy spolku, jsou veřejně přístupné.  

Seminář 28. 1. 2014 – novela Směrnice o prodloužení doby ochrany II (Praha) 

Na svou prosincovou přednášku na téma směrnice o prodloužení doby ochrany a její transpozice do 
autorského zákona navázala JUDr. Petra Žikovská. 

Konference Olomoucké právnické dny 15. – 16. 5. 2014 (Olomouc) 

ALAI Česká republika se z iniciativy prof. Ivo Telce účastnila pořádání sekce práva duševního 
vlastnictví na konferenci Olomoucké právnické dny organizované Právnickou fakultou Univerzity 
Palackého. Na konferenci vystoupilo též několik členů ALAI. 

Seminář 21. 5. 2014 – Aktuální judikatura SDEU (Praha) 

Na semináři vystoupilo několik referentů s příspěvky, na které navázala debata. 

http://www.alai.cz


Zuzana Císařová: UPC Telekabel Wien (blokování přístupu na stránky kino.to) s přihlédnutím 
k starší judikatuře (L’Oreal v. eBay, Scarlet Extended v. SABAM, SABAM v. Netlog) 
k problematice opatření, která lze uložit zprostředkovatelům na ochranu práv autorů 

Petr Ostrouchov: Svensson – k otázce, zda je poskytování odkazů užitím díla, k pojmovému 
vymezení sdělování veřejnosti  

Dagmar Hartmanová: OSA v. Mariánské Lázně, zejména k otázce monopolu kolektivního správce 

Rudolf Leška: ACI Adam k otázce určování výše náhradních odměn a legálnosti pořízení 
rozmnoženiny pro osobní potřebu z nelegálního zdroje 

Vladan Rámiš: Innoweb v. Wegener k vytěžování databází „metavyhledáváním“ 

Seminář 30. 5. 2014 – Setkání s prof. Jiřím Malenovským k judikatuře SDEU (Brno) 

Referát prof. Jiřího Malenovského a diskuse s účastníky na téma recentních rozsudků SDEU 
(Svensson, OSA, UPC Telekabel Wien ad.). 

Seminář 12. 9. 2014 – Skupinové žaloby v autorskoprávních věcech v USA – Jak se týkají 
českých nositelů práv a jak je zapojit (Praha) 

Úspěšný newyorský advokát Joshua Graubart se podělil o své zkušenosti s vedením skupinových 
žalob a o mezinárodních implikacích těchto sporů. Prezentace a zvukový záznam v angličtině 
vedeného semináře je dostupný na stránkách ALAI http://www.alai.cz/index.php?uid=10). 

Světový kongres 17. – 20. 9. 2014 – Osobnostní práva autorská v 21. století (Brusel) 

ALAI pořádalo světový kongres tentokrát na uvedené téma. Podrobnosti o kongresu lze najít na 
stránkách kongresu http://alai2014.org/. Členům ALAI bude distribuován sborník s konferenčními 
příspěvky. 

Vánoční setkání 16. 12. 2014 (Praha) 

U příležitosti vánočních svátků proběhlo neformální setkání členů a zasedání shromáždění členů. 

3. Hospodaření spolku 

Spolek hospodařil s přebytkem způsobeným tím, že členský příspěvek pro ALAI za rok 2014 byl 
zaplacen v roce 2015. 

Jediný příjem spolku tvořily v roce 2014 členské příspěvky. 

Přehled: 

Příjmy: 39.000 Kč (část členských příspěvků nebyla zaplacena včas v roce 2014)  

Výdaje (vč. DPH): 17.116 Kč, z toho: 
- 566 Kč webhosting; 

http://www.alai.cz/index.php?uid=10
http://alai2014.org/


- 10 000 Kč rozhraní a naprogramování internetových stránek; 
- 1936 (2 x 968 Kč) nájem prostor (JazzDock); 
- 168 Kč doména alai.cz; 
- 2752 Kč zpracování závěrky a dokladů za rok 2013; 
- 1694 Kč překlad výroční zprávy za rok 2013. 

- Členské příspěvky pro Mezinárodní sdružení literární a umělecké za rok 2014 
byly zaplaceny v lednu 2015 (ve lhůtě splatnosti) 

4. Spolkové orgány a činovníci 

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů. 

Výkonným orgánem spolku je správní rada o pěti členech. Její složení se v roce 2014 nezměnilo: 

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

Statutárním orgánem spolku je předseda, kterým byl po celou dobu roku Rudolf Leška. 

5. Členská základna 

V roce 2014 došlo k rozšíření členské základny, která ke konci roku 2014 činila 36 členů, vedle 
toho 1 člen na rok 2014 přerušil své členství. 

6. Příloha: Účetní závěrka 2014 

Následuje na samostatných listech. 

         Výroční zprávu zpracoval 
         Rudolf Leška, předseda 



ROZVAHA pro nevýd"le#né organizace 
 ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú"etní jednotky 
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a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú"etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú"etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finan"ní majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem                      (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finan"ní majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
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b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú"etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú"etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm%ní celkem    

A. II. Výsledek hospoda&ení celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú"etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú"etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú"etní jednotky Osoba odpov%dná za ú"etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P&edm%t podnikání Osoba odpov%dná za ú"etní záv%rku (jméno a podpis) 
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