
Smlouva o poskytování právních služeb

Čermák a Spol., advokátní a patentová kancelář, Se Sidlem Elišky Peškové 15, 150 00 Praha 5, IČ: 27109500, DIČ: CZ27109500(dálejen „advokátní kancelář“)

a

THERMAL-F, a.S. Se Sídlem I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25401726, DIČ: CZ25401726(dálejen „klient“)

uzavírají k níže uvedenému dni tuto Smlouvu o poskytování právních Služeb:

1. Advokátní kancelář poskytne klientovi právní Služby v níže uvedeném rozsahu:
právní konzultace, účast na jednáních, sepisování Stanoviska, korespondence Sprotistranou v Souvislosti S autorskými právyk hotelu Thermal v maximálním rozsahu 100.000 Kč + DPH.

2. Pokud právní Služba Spočívá v zastupování, bude poskytnuta prostřednictvím advokáta Z řad Společníků, popř. zaměstnancůadvokátní kanceláře, jemuž klient udělí plnou moc. Odvolání plné moci klientem má za následek ukončení poskytováníprávních služeb podle této Smlouvy. I v těchto případech přísluší Odměna Za právní služby výlučně advokátní kanceláři.
3. Na poskytování právních Služeb Se podílejí Společnici a Zaměstnanci advokátní kanceláře, včetně Zaměstnaných advokátů,advokátních koncipientů, patentových zástupců a jejich asistentů, popř. Spolupracující advokáti a patentoví Zástupci.Administrativními úkony mohou být pověřeni i jiní Zaměstnanci advokátní kanceláře S odpovídající kvalifikací. Za kvalitu

poskytnutých právních Služeb odpovídá advokátní kancelář. Všechny poskytnuté Služby jsou právními Službami ve SmySlu
Zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném Znění.

4. Klient může ukončit poskytování právních Služeb podle této Smlouvy výpovědí. Výpověď je účinná doručením advokátní
kanceláři, popř. uplynutím výpovědní lhůty, kterou klient ve výpovědi vyznačí. Po účinnosti výpovědi provede advokát již
pouze úkony eZSahu nezbytném pro Zachování práv a právních Zájmů klienta vSouladu Se Zákonem o advokacii a
Stavovskými předpisy. Spočívá-li právní služba výlučně vzaStupováni v řízení, považuje Se za výpověď této Smlouvy též
Odvolání příslušné plné moci.

5. Advokátní kancelář může poskytování právních služeb podle této smlouvy ukončit výpovědi S dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Pokud advokátní kancelář ZjiStí, že není oprávněna vdané věci poskytovat právní Služby, vpřípadě Ztráty důvěry nebo
neposkytnutí Součinnosti Ze Strany klienta přes předchozí písemné vyrozumění advokátní kanceláře a v případě prodlení klienta
S platbou Splatných Závazků vůči advokátní kanceláři po dobu více než dvou měsíců je advokátní kancelář oprávněna ukončit
poskytování právních služeb podle této Smlouvy výpovědí Sokamžitým účinkem. I pro tento případ platí ustanovení
předchozího článku o ochraně práv a zájmů klienta v nezbytném rozsahu.

6. Odměna Za právní Služby je Sjednána jako Smluvní. Právní Služby jsou účtovány hodinovou sazbou Ve výši 2.700 Kč + DPH Za
práci advokáta, advokátního koncipienta nebo patentového Zástupce. Tyto vykonané právní Služby se Zaznamenávají do
Systému palmárních archů S přesností na l desetinu hodiny, tj. 6 minut. Započítává Se každá Započatá desetina hodiny. Na
žádost klienta poskytne advokátní kancelář klientovi rozpočet S odhadem pracovních hodin potřebných k poskytnutí určitého
uceleného komplexu právních Služeb (např. Zastupování v jedné instanci, příprava právního rozboru). Přehled poskytnutých
právních služeb Spolu S vyčíslením časové náročnosti jednotlivých úkonů právní Služby Zašle advokátní kancelář klientovi,
není-li dohodnuto jinak, vždy ke konci měsíce Spolu S fakturou, Splňujíci náležitosti daňového dokladu. Klient se Zavazuje
rozsah poskytnutých právních Služeb dle této faktury přezkoumat do dvaceti pracovních dnů Od jejího doručení, jinak Sepovažuje rozsah poskytnutých právních Služeb včetně jejich časové náročnosti za odsouhlasený.

7. Spolu Sodměnou Za právní Služby Se klient Zavazuje advokátní kanceláři uhradit hotové výdaje, účelně vynaložené při
poskytování právní Služby, zejména správní a soudní poplatky a notářské poplatky.

8. V případě Zastupování vagendě registrovaných průmyslových práv přísluší advokátní kanceláři kromě hodinové Sazby též
paušální Odměny Za jednotlivé Standardizované úkony právní služby v oblasti přihlašování a údržby registrovaných
průmyslových práv dle přiloženého tarifu, který obě Strany parafují. Jinak přísluší advokátní kanceláři pouze Smluvní Odměna
podle výše uvedených odstavců.

9. Advokátní kancelář poskytuje právní Služby na Základě klientových instrukcí. Na žádost klienta a vždy V případě, kdy je to
potřebné, poskytne advokátní kancelář vtéto Souvislosti klientovi nezbytná vysvětlení a doporučení, upozorní též na
nevhodnost udělených instrukcí; v takovém případě bude na základě instrukcí postupovat pouze tehdy, pokud je klient potvrdí;
to však neplatí v případě instrukcí k protiprávnímu jednání. V případě, že klientovy instrukce nelze obstarat a je nebezpečí
Z prodlení, učiní advokátní kancelář vhodné kroky k Zachování klientových práv a oprávněných zájmů (např. prodloužení lhůty,
uskutečnění lhůtou podmíněného úkonu V nezbytném rozsahu apod).

10. Klient je povinen poskytovat advokátní kanceláři potřebnou Součinnost, Zejména poskytovat Skutkové informace a potřebné
listiny a důkazní prostředky, popř. Spolupracovat při jejich obstarávání, a udělovat instrukce. Opakované porušení této
povinnosti přes předchozí výzvu advokátní kanceláře může Založit Ztrátu důvěru a být důvodem výpovědi této smlouvy Ze
Strany advokátní kanceláře (čl. 5).

11. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze Stran obdrží po jednom, a nabývá účinnosti dnem Svého
podpisu.

V Praze dne /I/I'ąv.........

. .............
Za THERMAL-F, as. Za Čermák a Spol.
ing. Stěpánka Furková na Základě plné moci JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LLM. advokát - Společník




