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1. Úvodem 

V roce 2015 pokračovala pravidelná aktivita české národní skupiny ALAI, zástupci ALAI Česká 
republika se účastnili světového kongresu ALAI v Bonnu, předseda zastupoval českou pobočku 
v práci exekutivy ALAI v Paříži, pokračovalo se v pořádání seminářů v Praze. ALAI Česká 
republika se opět podílela na pořádání sekce práva duševního vlastnictví na konferenci Olomoucké 
právnické dny. 

Od roku 2015 se spolek řídí novými stanovami schválenými 16. 12. 2014. 

Nejdůležitější událostí spolku bylo vznesení žádosti o pořádání světového kongresu ALAI v roce 
2019 v Praze. Tato žádost byla schválena a pozitivně přijata exekutivou ALAI na zasedání 21. 3. 
2015 v Paříži. Kongres se bude dít v době 100. výročí OSA a ÚPV a ALAI bude usilovat o získání 
široké veřejné i odborné podpory pro pořádání kongresu.  

ALAI Česká republika byla v květnu 2015 zařazena Ministerstvem kultury do pracovní skupiny 
k novele autorského zákona. K návrhu novely zákona byla zpracována řada odborných připomínek, 
z nichž mnohé Ministerstvo kultury vzalo za své (stanovisko ALAI je dostupné na stránkách http://
www.alai.cz/index.php?id=21).  

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

2. Činnost v roce 2015 

Hlavní náplní spolkové činnosti zůstalo i v roce 2015 pořádání seminářů věnujících se různým 
aspektům autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Ačkoli jsou semináře určeny 
především pro členy spolku, byly i nadále veřejně přístupné.  

Konference Olomoucké právnické dny 21. – 22. 5. 2015 (Olomouc) 

ALAI Česká republika se opět díky iniciativě prof. Ivo Telce účastnila pořádání sekce práva 
duševního vlastnictví na konferenci Olomoucké právnické dny organizované Právnickou fakultou 
Univerzity Palackého. Na konferenci vystoupilo několik členů ALAI. 
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Seminář 28. 5. 2015 – Novela autorského zákona a směrnice o kolektivní správě (Praha) 

ALAI Česká republika ve spolupráci s Ústavem práva autorského, práv průmyslových a práva 
soutěžního PF UK v Praze připravila workshop s Adélou Faladovou k připravované novele 
autorského zákona a transpozici směrnice o kolektivní správě. Workshop se uskutečnil za živého 
zájmu členů i další odborné veřejnosti. 

Světový kongres 18. – 20. 6. 2015 – Odměna za užití děl – exkluzivita vs. jiné přístupy (Bonn) 

ALAI pořádalo světový kongres na uvedené téma. Podrobnosti o kongresu lze najít na stránkách 
kongresu www.alai2015.org. Členům ALAI byl distribuován sborník s konferenčními příspěvky.  

Seminář 25. 6. 2015 – Odpovědnost agregátora zpráv (News Aggregator Liability) (Praha) 

Z iniciativy našeho člena Jiřího Jirsy a ve spolupráci s Ústavem práva autorského, práv 
průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze byl připraven seminář s prof. Toshiko 
Takenakovou z University of Washington School of Law, která se věnovala odpovědnosti 
agregátorů zpravodajského obsahu, zejm. v souvislosti se službou Google News. 

Letní setkání 30. 7. 2015 (Praha) 

Letní období využil spolek pro nepracovní společenské setkání členů v restauraci Žofín Garden. 

Seminář 21. 10. 2015 – Svobodné licence – autorskoprávní a daňové aspekty (Praha) 

Matěj Myška (Ústav práva a technologií PF Masarykovy univerzity, legal lead Creative Commons 
CZ) přednesl přednášku k aktuálním autorskoprávním otázkám svobodných licencí a Libor Kyncl 
(Katedra finančního práva a národního hospodářství PF Masarykovy univerzity, advokát) přednesl 
přednášku k daňovým aspektům aplikace svobodných licencí v podnikání. 

Prezentace M. Myšky je dostupná ke stažení na stránkách ALAI, článek L. Kyncla vyšel v časopisu 
Právní rozhledy 3/2015 (dostupné na https://www.beck-online.cz/). 

Za pomoc s organizací děkujeme Komoře daňových poradců. Seminář podpořila DILIA 
poskytnutím prostor a občerstvení. 

Seminář 9. 12. 2015 – Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality (Praha) 

Pavel Koukal (Katedra občanského práva PF Masarykovy univerzity) přednesl přednášku 
k aktuálním problémům v právní ochraně děl užitého umění. Současně byl u této příležitosti pokřtěn 
nový komentář nakladatelství Wolters Kluwer k Zákonu o ochraně průmyslových vzorů autorského 
týmu Pavel Koukal, Miroslav Černý, Radim Charvát.  

Pořádání semináře laskavě podpořilo nakladatelství Wolters Kluwer. 

3. Hospodaření spolku 

Spolek hospodařil se ztrátou způsobenou tím, že členský příspěvek pro Mezinárodní sdružení 
literární a umělecké za rok 2014 byl zaplacen v účetním roce 2015. Současně byl v tomto roce 
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placen i členský příspěvek za rok 2015. 

Příjem spolku tvořily v roce 2015 členské příspěvky (37 000 Kč) a dar (1 000 Kč). 

Přehled: 

Příjmy: 38.000 Kč, z toho: 
- 38 000 Kč – členské příspěvky (8 členských příspěvků nebylo zaplacených včas v roce 

2015, 2 členské příspěvky byly zaplaceny předem v roce 2014, 1 členský příspěvek 
zaplacený v roce 2015 byl zaplacen za rok 2013, 3 členské příspěvky zaplacené v roce 
2015 byly zaplaceny za rok 2014, 1 členský příspěvek zaplacený v roce 2015 byl 
zaplacen za rok 2016). 

Výdaje (vč. DPH): 53.859,30 Kč, z toho: 
- 23 382,50 Kč - členské příspěvky pro Mezinárodní sdružení literární a umělecké 

za rok 2014 
- 27 282,71 Kč - členské příspěvky pro Mezinárodní sdružení literární a umělecké 

za rok 2015 
- 2 400,09 Kč - clo/daň na zásilku knih pro členy z Japonska (sborník z kongresu 

v Kjótu z r. 2012) 
- 566 Kč webhosting; 
- 168 Kč doména alai.cz; 
- 60 Kč bankovní poplatky. 

Dle nových stanov došlo ke dni jejich účinnosti (1.1.2015) z důvodu zjednodušení administrativy ke 
zrušení rezervního fondu, jehož zůstatek byl rozhodnutím shromáždění členů ze dne 16. 12. 2014 
převeden do vlastního kapitálu spolku.  

Spolek dále získal od japonské a belgické národní skupiny ALAI sborníky z kongresů v Kjótu 
(2012) a Bruselu (2014), které byly poskytnuty členům. Vyzvednutí zásilky z Japonska bylo 
spojeno s administrativními poplatky 2 400,09 Kč. 

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 2015 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. 

Nové stanovy s účinností od 1. 1. 2015 zřídily nový kontrolní orgán, kterým je kontrolní komise. 
Shromáždění členů zvolilo dne 16. 12. 2014 tyto členy kontrolní komise (na volební období 5 let), 



kteří se od 1. 1. 2015 ujali své funkce a působili v ní po celou dobu roku 2015 (poznamenává se, že 
rejstříkový soud zapsal mylně jako dobu vzniku funkce datum 16. 12. 2014): 

• Jiří Štaidl 
• Kateřina Štechová 
• Vojtěch Chloupek 

Činovníci byli zapsáni do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 

5. Členská základna 

V roce 2015 došlo k dalšímu rozšíření členské základny, která ke konci roku 2015 činila 43 členů, 
včetně 1 člena, který měl na svou žádost přerušeno členství v roce 2014. 

6. Příloha: Účetní závěrka 2015 

Následuje na samostatných listech. 

         Výroční zprávu zpracoval 
         Rudolf Leška, předseda
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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   
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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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