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Příkazce  

(dále „klient“)
r.č./IČ , bytem – sídlo  

adresa pro příjem pošty  

a

Příkazník  JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. advokát, IČ 65786262,
(dále „advokát“) zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK pod pořadovým číslem 12135
se sídlem:  Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč
advokát je plátcem DPH

uzavírají podle § 2530 občanského zákoníku 

smlouvu příkazní 

1. Odpůrce klienta (nehodící se škrtněte): 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
INTERGRAM, o. s.
Ochranná organizace zvukařů – autorů, o.s.

2. Předmětem právní pomoci bude zastoupení ve sporu s odpůrcem vedeném u Krajského soudu v 

 pod sp. zn. 

3. Výše smluvní odměny se stanovuje částkou ve výši 2.000,-Kč + DPH. Součástí odměny advokáta jsou 
rovněž náklady soudního řízení. Pokud bude v řízení před soudem klientovi přisouzena náhrada ná-
kladů řízení, a tato náhrada nákladů řízení bude odpůrcem zaplacena, vrátí advokát klientovi klientem 
zaplacenou smluvní odměnu a klientem zaplacený soudní poplatek.

4. Pokud bude třeba osobní účasti advokáta u soudu, je oprávněn advokát požádat klienta o zálohu na 
cestovné ve výši právních předpisů upravujících cestovní náhrady. V případě vymožení nákladů řízení 
vrátí advokát klientovi částku, která odpovídá uhrazené záloze na cestovné, kterou uhradil klient.

5. Výše smluvní odměny je stanovená v závislosti na uzavřenou smlouvu mezi klientem a Českou pirát-
skou stranou o poskytnutí podpory ve sporech s kolektivními správci, kde klient prohlásil, že v jeho 
provozovně byl hrán výhradně jiný repertoár než repertoár kolektivních správců. Pokud by se takové 
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má advokát právo účtovat klientovi odměnu v plné výši dle advo-
kátního tarifu.

6. Advokát je po domluvě s klientem oprávněn informovat Českou pirátskou stranu o průběhu sporu 
a o jeho výsledku včetně rozsudku. Tento postup advokáta není považován za porušení povinnosti 
mlčenlivosti advokáta.

V  dne 


