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uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

I.
Smluvní strany

Česká pirátská strana
Řehořova 943/19 
130 00 Praha 3 
IČ: 71339698

zastoupená Ing. Lukášem Černohorským, předsedou strany

(dále jen „Piráti“)

a

(dále jen „provozovatel“)

II.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je podpora osob, které jsou dle názorů Pirátů neoprávněně žalovány kolektivními
správci za užívání hudebních děl s textem a bez textu, uměleckých výkonů, zvukových a zvukovo-obrazo-
vých záznamů (dále jen „předměty ochrany“).

Podpora je určena pro provozovatele zařízení, ve kterých není a to ani částečně hrán repertoár kolektiv-
ních správců (např. v rámci projektu „Hrajeme svobodnou hudbu“ uveřejněného na stránkách http://www.
pirati.cz/hudba, případně užívání repertoáru rádia Jamendo).

III.
Poskytování podpory

Provozovatel je oprávněn požádat Piráty o podporu v rámci probíhajícího nebo připravovaného soudního
sporu vedeného s těmito kolektivními správci – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudeb-
ním, o. s., INTERGRAM, o. s., Ochranná asociace zvukařů – autorů, o. s. (OAZA), kdy provozovatel je
žalován těmito kolektivními správci za neoprávněné užívání předmětů ochrany.

Požádat o podporu je možné nejpozději 1 týden před prvním soudním jednání ve věci.

Podmínkou poskytnutí podpory je, že v provozovně provozovatele byl hrán jiný repertoár než repertoár
kolektivních správců. Provozovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že v období, za které po něm ko-
lektivní správce chce uhradit odměnu za užívání předmětů ochrany, byl hrán v jeho provozovně výhradně
jen takový repertoár, který nespadá pod správu kolektivních správců.

Podpora poskytovaná Piráty spočívá: 

ve výběru a úhradě právního zastoupení provozovatele a) 
v úhradě soudního poplatku v případě odvolání provozovateleb) 
v úhradě jistiny a příslušenství žalované částky včetně příslušenství (úroků z prodlení, soudního po-c) 
platku a nákladů právního zastoupení kolektivního správce)

Smlouva o poskytování podpory ve sporech s kolektivními správci



Česká pirátská strana • Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3 • Doručovat do datové schránky
b2i4r6j • Tel. +420 608 963 111 • Web http://www.pirati.cz • E-mail info@pirati.cz • IČO

71339698
T

IV.
Výběr právního zástupce

Právního zástupce vyberou provozovateli Piráti z řad advokátů specializující se na problematiku autorské-
ho práva, se kterými bylo domluveno poskytování právních služeb za sníženou odměnu.

Provozovatel je povinen poskytnout advokátovi nezbytnou součinnost, zejména uzavřít s ním smlouvu
o právní pomoci, udělit mu plnou moc k zastupování, doložit mu důkazy o tom, že v jeho provozovně byl
hrán jiný repertoár než repertoár kolektivních správců.

Provozovatel rovněž souhlasí s tím, aby advokát informoval Piráty o průběhu sporu a o jeho výsledku
včetně rozsudku. Tento postup advokáta není považován za porušení povinnosti mlčenlivosti advokáta.

Provozovatel rovněž souhlasí se zveřejňováním a propagací rozsudku vyneseného ve sporu s kolektivním
správcem.

V. Úhrada
podpory

V případě neúspěchu ve věci, kdy bude provozovatel nucen uhradit kolektivnímu správci jistinu a
příslušenství nahradí Piráti provozovateli tyto částky do 30 dní po té, co provozovatel prokáže, že dlužné
částky kolektivnímu správci zcela uhradil.

V případě neúspěchu ve věci, kdy bude provozovatel nucen uhradit svému právnímu zástupci
vyúčtovanou odměnu, nahradí Piráti provozovateli tuto částku do 30 dní po té, co provozovatel prokáže,
že dlužné částky kolektivnímu správci zcela uhradil.

V případě úspěchu ve věci, kdy bude mít provozovatel vůči kolektivnímu správci (žalobci) právo na
náhradu nákladů řízení, případnou zálohu poskytnutou provozovateli na odměnu za právní pomoc vrátí
provozovateli advokát po úhradě nákladů řízení kolektivním správcem.

V případě vyúčtování soudního poplatku soudem uhradí Piráti provozovateli tuto částku do 30 dní po té, co
provozovatel prokáže, že soudní poplatek soudu zcela uhradil. Pokud bude soudní poplatek, který uhradili
Piráti, provozovateli vrácen (např. soudem nebo kolektivním správcem v rámci úhrady nákladů soudního
řízení), je povinen ho do 30 dní po jeho obdržení vrátit zpět Pirátům.

VI.
Odepření poskytnutí podpory

Piráti jsou oprávněni odepřít poskytnout provozovateli podporu, pokud nebude řádně plnit své povinnosti
dle této smlouvy, zejména tehdy:

pokud se ukáže prohlášení provozovatele o tom, že v jeho provozovně byl hrán výhradně jiný repertoár a) 
než repertoár kolektivních správců, jako nepravdivé
pokud neposkytne advokátovi požadovanou součinnostb) 

V případě odepření podpory dle čl. VI této smlouvy je provozovatel povinen uhradit právní pomoc
advokátovi, který mu ji poskytl, nikoli ve snížené sazbě, ale v sazbě dle advokátního tarifu.

V Praze dne …………….....................

……………………….......……………..                                                ……………………….......……………..

                        Piráti                                                                                                 Provozovatel


