Příkazní smlouva o poskytnutí právní pomoci
Příkazce…………………………………………………………………….………………
(dále „klient“)
r.č./IČ …………………, bytem - sídlo …………………………………………………………....
email: ……………………………… tel:...................................
a
Příkazník
(dále „advokát“)
se sídlem:
číslo účtu:

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. advokát, IČ 65786262,
zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod pořadovým číslem 12135
Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč
3500010102/7940, advokát je plátcem DPH

1.

Předmětem právní pomoci bude zastupování klienta při vyjednávání s kolektivními správci o návrhu sazebníku a uzavírání
hromadné a kolektivní smlouvy, která se týká užívání předmětů ochrany. Rozsah a způsob užívání předmětů ochrany je uveden
v plné moci, kterou klient zároveň advokátovi uděluje. Součástí právní pomoci je jednání o návrhu sazebníku včetně řízení u
zprostředkovatele nebo mediátora, jakož i jednání vůči Ministerstvu kultury, pokud by sazebník stanovovalo Ministerstvo kultury
opatřením obecné povahy. Součástí právní pomoci je tak i podání všech revizních prostředků proti opatření obecné povahy (např.
správní žaloba, kasační stížnost a ústavní stížnost). Advokát je rovněž oprávněn za klienta uzavřít hromadnou nebo kolektivní
smlouvu s kolektivním správcem.

2.

Klient bere na vědomí skutečnost, že obdobná smlouva je uzavírána s dalšími uživateli předmětů ochrany za účelem koordinace
společného postupu. Klient tak souhlasí s tím, aby tito klienti postupovali ve shodě. Klient souhlasí rovněž s tím, aby byl
společně s ostatními klienty informován o průběhu vyjednávání prostřednictvím hromadného emailu. Realizace tohoto bodu
smlouvy se tak nepovažuje za porušení povinnosti mlčenlivosti advokáta.

3.

Klient se s advokátem domluvil na odměně za poskytnutou právní pomoc následovně (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE - jinak platí
varianta B):
A) Klient uhradí advokátovi paušální odměnu ve výši 300,-Kč + DPH a výkonovou odměnu. Výkonovou odměnu má klient
povinnost uhradit pouze tehdy, když se dostaví úspěch ve věci. Úspěchem ve věci je, pokud klient nebude mít povinnost ať již
prosazením sazebníku nebo uzavřením hromadné nebo kolektivní smlouvy uhradit odměnu ve výši jako tomu bylo na základě
smlouvy uzavřené s kolektivním správcem za rok 2015. Pokud smlouva s kolektivním správcem za rok 2015 uzavřena nebyla, tak
ve výši stanovené sazebníkem pro případ, kdy je klient sám osloven kolektivním správcem.
Výše výkonové odměny se vypočítá následovně: V případě dřívějšího uzavření hromadné smlouvy je výše výkonové odměny 20
% (+ DPH) z rozdílu mezi částkou, která byla za rok 2015 uhrazena kolektivnímu správci a z částky, která byla vyjednána
v sazebníku, případně v hromadné nebo kolektivní smlouvě. Pokud se měnil rozsah plnění (např. počet pokojů u ubytovacích
zařízeních) bude výše odměny přepočtena poměrně a bude se vztahovat k aktuálně ušetřené částce. Příklad výpočtu. Pokud za rok
2015 platil klient kolektivnímu správci 5.000,-Kč a bude vyjednána cena 4.000,-Kč, pak výkonová oděna je 20 % z 1000,-Kč, což
je 200,-Kč + DPH.
B) Klient uhradí advokátovi paušální odměnu ve výši 600,-Kč + DPH bez výkonové odměny.

4.

Pokud by v rámci vyjednávání o sazebnících bylo nezbytné dle zákona využít institutu zprostředkovatele nebo mediátora,
případně podat žalobu k soudu je klient povinen náklady na mediátora a soudní poplatky poměrně s ostatními klienty uhradit.
Tyto náklady je možné odhadnout v rozsahu 50.000,-Kč, takže poměrně v zastoupení několika set klientů to představuje plnění v
řádu několika set Kč. Pokud by byla v řízení před soudem přiznána klientovi náhrada nákladů řízení, náleží tato náhrada zcela
advokátovi.

5.

Vzhledem k tomu, že realizovat právní pomoc dle této smlouvy má smysl pouze tehdy, pokud bude takto ve shodě postupováno
alespoň za 500 klientů, domluvily se smluvní strany na tom, že s plněním dle této smlouvy bude započato, až se dosáhne počtu
500 klientů. Advokát tak bude klienta informovat o tom, že počtu bylo dosaženo a zahájí poskytování právní pomoci. Teprve
poté, zašle klientovi fakturu na úhradu právní pomoci. Pokud by se dostatečný počet klientů do 30. 7 .2016 nenašel, bude o tom
advokát klienty informovat a smluvní strany nejsou touto smlouvou nadále vázány.

6.

Všechny částky uvedené v této smlouvě, které se týkají odměn advokáta, jsou uvedené bez DPH a jsou splatné na základě faktury
se splatností 15 dní.

7.

V Třebíči dne ……………..
……………………………………..
podpis klienta

……………………………………
podpis advokáta
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