Tisková zpráva

16. 9. 2019

Světový kongres o autorském právu ALAI se po 93 letech vrací do
Prahy
Česká republika teprve podruhé v historii hostí světový kongres o autorském
právu pořádaný mezinárodní organizací ALAI – událost mimořádného
významu se do Prahy vrací po 93 letech. V pořadí 94. kongres ALAI se koná ve
dnech 19. a 20. září v hotelu Grandior a jeho tématem je Správa autorských
práv. Elitní akademici a úspěšní praktici budou informovat o aktuálním vývoji v
oblasti individuální a kolektivní správy práv, diskuse se zaměří na proměnu
obchodních modelů, problém přeshraničního licencování, správy velkých dat,
nových technologií ad.
Kongresu ALAI 2019 v Praze se zúčastní více než 300 delegátů ze 40 zemí.
Na úvod promluví Christian Archambeau, výkonný ředitel Úřadu Evropské unie pro
duševní vlastnictví (EUIPO), Gadi Oron, generální ředitel mezinárodní konfederace
CISAC, Sylvie Forbin, zástupkyně generálního ředitele Světové organizace
duševního vlastnictví pro autorské právo a další respektované osobnosti. Pošta
Praha 1 bude dne 19. 9. 2019 používat na příležitostné poštovní přepážce v hotelu
Grandior příležitostné razítko známého grafika Jiřího Slívy.
Kongres se pořádá pod záštitou prezidenta republiky a Ministerstva kultury, ve
spolupráci s Českou advokátní komorou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy,
za podpory partnerů a sponzorů CISAC (Mezinárodní konfederace společností
autorů a skladatelů), OAZA (kolektivní správce zabývající se ochranou autorských
práv zvukařů), OOA-S (kolektivní správce zastupující autory výtvarného umění),
INTERGRAM (kolektivní správce zastupující interprety, hudební vydavatele a
filmové producenty), OSA (kolektivní správce pro práva k dílům hudebním), DILIA
(kolektivní správce v oboru divadla, literatury a audiovize), jakož i za přispění
advokátních kanceláří TYCOVÁ DVOŘÁK, ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI a BIRD & BIRD.
Mezinárodní sdružení literární a umělecké (Association Littéraire et Artistique
Internationale – ALAI) působí jako učená společnost pro zkoumání otázek
autorského práva. Sdružení sídlí v Paříži a bylo založeno v roce 1878 s cílem
harmonizovat mezinárodní autorské právo – největším úspěchem této vize bylo
přijetí Bernské úmluvy, na jejímž textu se sdružení ALAI výrazně podílelo. ALAI je
pořadatelem každoročních kongresů, jejichž náplní je vždy jedno z aktuálních
témat autorského práva. „ALAI působí v desítkách zemí světa, v Československu
tomu tak bylo v letech 1926 až 1939, kdy byly její aktivity ukončeny mocenským
zásahem. Obnovená česká pobočka navázala na tuto činnost v roce 2013 a
každoročně pořádá několik vědeckých kolokvií na různá autorskoprávní témata. O
významu ALAI mimo jiné vypovídá i to, že v roce 1926 pozdravil účastníky
pražského kongresu svým telegramem prezident Masaryk a ministr zahraničí dr.
Beneš,“ upřesnil Rudolf Leška, předseda ALAI Česká republika.
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