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1.

Strategie značky

Úvod

Český trh nepotřebuje další advokátní
kancelář s sídlem v historickém centru,
koženými křesly a vševědoucími právníky.
České prostředí potřebuje responsivní
právní poradenství.
Jsme vyzyvatel. Partner pro společnosti
v pohybu, kterým tradiční statické právní
služby nestačí.

Brand manuál v1
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1.2 Strategie značky

Business rámec

profil

Jsme právní poradenství,
které neprodává šablony,
nevnucuje tradiční právní
rámec, ale vytváří řešení
klientovi na míru podle jeho
obchodní situace.

konkurence

Naším největší konkurentem
je google. Dál jsou to střední,
malé advokátní kanceláře
postavené na lokálních
vazbách.
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kategorie

Právníci obecně nemají
dobrou pověst a většině
tradičních advokátních
kanceláří to nevadí, jelikož
žijí v představě, že zákazníci
stejně nemají na vybranou ...
(zatím).

kanály

LinkedIn
Instagram
Facebook
Podcast
Eventy
Vzdělávání
Website

segmentace

Obchodně se chceme
soustředit na střední firmy
v regionu. Dál se chceme
věnovat několika vybraným
korporacím a rozvíjet náš
„start-up“ program.

ambice

Do konce roku 2021 chceme
20% EBIT. Dosáhneme toho
tím, že ovládneme segment
středních firem v regionu.
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1.3 Strategie značky

Esence

kategorie

Tržní prostředí se rapidně mění
a nejsou to ti nejsilnější ani
nejinteligentnější, kteří toho
dokážou využít. Nejlépe se daří
těm, kteří na změny dokážou
responsivně reagovat.

esence

zákazník

Bojuje s nedostatkem
času a neustálou změnou.
Hledá způsob, jak v tom
všem vyjádřit a ochránit
vlastní identitu, majetek,
tržní postavení.
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Responsivní právní
poradenství.

brand

SL chrání identitu
a majetek svých klientů.
Zároveň klientům pomáhá
reagovat na změny a
nacházet v nich nové
příležitosti.
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1.4 Strategie značky

Pozicování

pozicování

Jsme responsivní právní poradenství, partner pro společnosti v pohybu, kterým prostá
statická znalost práva nestačí. Responsivita
je náš princip, způsob práce, filosofie, která
nás vede k tomu abychom dělali obojí: chránili
identitu a majetek svých klientů, a zároveň jim
aktivně pomáhali v růstu.
To v praxi znamená, že proaktivně vyhledáváme nové technologie, které našim
klientům zjednoduší a zlevní spolupráci s
námi. V našem profesním vzdělávání jdeme
nad rámec tradičního práva a pronikáme do
nových neprobádaných oblastí proto, abychom klientům lépe porozuměli, resp. mohli
jak chránit, tak akcelerovat.
Komunikujeme a jednáme energicky a responsivně, jelikož cokoli jiného je z našeho
pohledu špatně.
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challanger brand

Jsme challanger brand – značka vyzyvatel. Od
samého začátku našeho působení challangujeme tradiční právní poradenství.Formální,
byrokratický přístup často udusí nové myšlenky a inovaci, a proto se snažíme k právu přistupovat jinak, responsivně.
Responsivita je náš princip, způsob práce,
filozofie, která nás vede k tomu abychom
dělali obojí: chránili identitu a majetek svých
klientů, a zároveň jim aktivně pomáhali v růstu.

hodnoty

Jsme tým.
Jsme otevření novým názorům.
Nebojíme se nové názory formulovat.
Jsme důslední a nic nepodceňujeme.
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2

Vizuální identita

Logotyp
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2.1 Logotyp

Koncept
Název společnosti umístěný do dvou různých
bublin volně odkazuje na motiv chatu, který
rozvíjíme v dynamické práci s logem, viz
kapitola 3. Dialog. Typografie vychází z písma
Matter, které je doplněné o zaoblené detaily
u vybraných glyfů.
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Pokud je to možné doporučujeme používat
defaultní provedení loga. Konzistence je
jedna z nejdůležitějších kvalit silné značky.
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2.3 Logotyp

Velikosti
Logotyp je navržený ve dvou velikostech 9 pt.
a 18 pt. Velikost 9 pt. má mírně větší mezery
mezi jednotlivými písmeny, tak aby logotypy
vypadaly opticky stejně.

Alternativní provedení v lince lze použít v
dynamických aplikacích identity, které jsou
popsané v kapitole 3. Dialog.

Font 18 pt.

Font 18 pt.

Font 9 pt.

Font 9 pt.

Brand manuál v1
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2.4 Logotyp

Konstrukce
Velikost bublin je odvezená od šířky a výšky
písmene E tak, aby konstrukce bublin byla
snadná, resp. parametrizovatelná.

Není povoleno jakýmkoli způsobem
zasahovat do typografického provedení
názvu společnosti.

B+B

A

A

A

B+B

B
A+B

Brand manuál v1

A+B

½B

¾B
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2.4 Logotyp

Konstrukce
Velikost bublin je odvezená od šířky a výšky
písmene E tak, aby konstrukce bublin byla
snadná, resp. parametrizovatelná.

Doporučujeme nezasahovat do
typografického provedení názvu společnosti.

B+B

A

A

A

B+B

B
A+B

A+B

½B

¾B

Linka by měla mít opticky
stejnou váhu jako linka
jednotlivých písmen. Váha
linky se proporčně mění
spolu s velikostí textu.
Oriantace stroku je vždy
dovnitř tvaru

Brand manuál v1
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2.5 Logotyp

Ochranná zóna
Ochranná zóna vymezuje prostor, do kterého
by neměla zasahovat žádná jiná grafika.
Výjimku tvoří dynamická práce s identitou.

C

C

C

C

C

Brand manuál v1
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2.6 Logotyp

Pozadí
Pokud je to možné doporučujeme umístit
logo na bílé pozadí, případně světle
šedé pozadí (šedá 1). Značka tak zůstane
konzistentní a rozeznatelná.
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Jiné varianty než ty uvedené by se neměli
používat. Zejména se jedná o záměnu barev
uvnitř loga, nebo použití jiných barev.

Bílá (deafult)

SL Šedá 1

SL Šedá 2

SL žlutá

SL zelená

Černá
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3

Vizuální identita

Dialog
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3.1 Dialog

Koncept
Responsivita je náš princip, způsob práce,
filosofie, která nás vede k tomu abychom
dělali obojí: chránili identitu a majetek svých
klientů, a zároveň jim aktivně pomáhali v
růstu. To v praxi znamená, že proaktivně
zjišťujeme potřeby klienta. To nelze dělat
jinak, než se aktivně ptát a vést s klientem
dialog, a proto náš brand mluví.

Ano.

Brand manuál v1

Sdělení uvnitř bublin by mělo být krátké,
úderné a překvapivé. Kompozice by měla
působit dynamicky a přehledně. Důležité je
v kompozici ponechat dostatek negativní
místa, tak aby celek nepůsobil přeplněně.

Náš brand

mluví.
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3.2 Dialog

Konstrukce
Konstrukce bublin se řídí pravidly pro
konstrukci logotypu. Barevnost se řídí
následujícím pravidlem:
[A] Barevný logotyp – bubliny v lince.
[B] Barevné bubliny – logotyp v lince.

Stejná velikost textu
jako ve všech bublinách.

A

A

Jak vám pomůžeme?

A

B

½B

A+B

B+B
Linka by měla mít opticky
stejnou váhu jako linka
jednotlivých písmen. Váha
linky se proporčně mění
spolu s velikostí textu.
Oriantace stroku je vždy
dovnitř tvaru

Brand manuál v1
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3.2 Dialog

Konstrukce

¾B

A

Konstrukce bublin se řídí pravidly pro
konstrukci logotypu. Barevnost se řídí
následujícím pravidlem:
[A] Barevený logotyp – bubliny v lince.
[B] Barevné bubliny – logotyp v lince.

B

IT právo

Investice

U bublin lze využít
následující provedení
linek.

Právo duševního vlastnictví
Pracovní právo
Právní pomoc start-upům
Ochrana osobních údajů
S čím vám pomůžeme?

Brand manuál v1
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3.3 Dialog

Variace
V případech, kdy je sdělení delší lze
namísto bublin použít standardní odstavec
umístěný mezi logotyp. Sazba písma by měla
respektovat styly a velikosti stanovené v
kapitole 5. Typografie.

Typografii lze doplnit emoji, je‑li to
komunikačně vhodné. Emoji jsou definované
v kapitole 5. Typografie.

responsivní
právní

poradenství

Ano.
Náš brand mluví.

Brand manuál v1
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Vizuální identita

Typografie
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4.1 Typografie

Písmo
Naším primárním písmem je Matter od české
písmolijny Displaay. Jedná se o grotesk,
který v sobě spojuje formální tvary s živými
organickými detaily. Stejně jako náš brand,
který spojuje formální právní služby s
responsivní komunikací, dialogem.

Sekundárním písmem je Matter Mono. Obě
písma patří do stejné rodiny a mají tedy
podobný charakter. Mono svým strojovým,
digitálním vzhledem vhodně doplňuje
primární písmo, vytváří potřebný kontrast
tam, kde je to zapotřebí.

Primární písmo ↘

Matter
Matter Matter
Matter
Matter
Sekundární písmo ↘

Brand manuál v1
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4.2 Typografie

Úprava
Níže navržená hirearchie představuje
doporučení pro práci s textem v tištěných
aplikacích. Jednotlivé styly jsou v poměrně
velkém kontrastu záměrně, tak aby výsledek
působil dynamicky.

Title
Nadpis 1

Brand manuál v1

Typografické měřítko pro digitální aplikace
(type-scale) lze navrhnout, odvodit od
proporcí definových pro tisk.

Matter semibold
72/62 pt, -15 em

Matter semibold
36/38 pt, -10 em

Nadpis 2

Matter semibold
28/30 pt, -5 em

Nadpis 3

Matter bold
14/16 pt

Nadpis 4

Matter bold
9/11 pt

Odstavec

Matter regular
9/12 pt

Popisek

Matter-mono regular
9/11 pt
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4.2 Typografie

Úprava
Níže navržená hirearchie představuje
doporučení pro práci s textem v tištěných
aplikacích. Jednotlivé styly jsou v poměrně
velkém kontrastu záměrně, tak aby výsledek
působil dynamicky.

Typografické měřítko pro digitální aplikace
(type-scale) lze navrhnout, odvodit od
proporcí definových pro tisk.

Český trh nepotřebuje další advokátní
kancelář s sídlem v historickém centru,
koženými křesly a vševědoucími právníky.
České prostředí potřebuje responsivní
právní poradenství.
Jsme vyzyvatel. Partner pro společnosti
v pohybu, kterým tradiční statické právní
služby nestačí.
Matter regular
36/38 pt, -10 em

Brand manuál v1

22

4.2 Typografie

Úprava
Níže navržená hirearchie představuje
doporučení pro práci s textem v tištěných
aplikacích. Jednotlivé styly jsou v poměrně
velkém kontrastu záměrně, tak aby výsledek
působil dynamicky.

Typografické měřítko pro digitální aplikace
(type-scale) lze navrhnout, odvodit od
proporcí definových pro tisk.

Matter regular
9 pt

Jsme responsivní právní poradenství, partner pro
společnosti v pohybu, kterým prostá statická znalost práva nestačí. Responsivita je náš princip,
způsob práce, filosofie, která nás vede k tomu abychom dělali obojí: chránili identitu a majetek svých
klientů, a zároveň jim aktivně pomáhali v růstu.

Matter regular
14/16 pt

To v praxi znamená, že proaktivně vyhledáváme
nové technologie, které našim klientům zjednoduší
a zlevní spolupráci s námi. V našem profesním
vzdělávání jdeme nad rámec tradičního práva a
pronikáme do nových neprobádaných oblastí proto, abychom klientům lépe porozuměli, resp. mohli
jak chránit, tak akcelerovat.
Jednáme proaktivně a energicky – responsivně, jelikož cokoli jiného je z našeho pohledu špatně.

Brand manuál v1
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4.3 Typografie

Emoji
Typografii lze doplnit emoji, je‑li to
komunikačně vhodné. Emoji doporučejeme
používat v neformální komunikaci, nebo v
komunikací cílené na mladší publikum.

V tištěných a digitálních aplikacích lze využít
open-source knihovnu openemoji.org.
Stylizace emoji se hodí k našemu brandu a
navíc lze jednotlivé symboly baravně upravit.

↗ openemoji.org

Ano.
Náš brand mluví.

Brand manuál v1
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Vizuální identita

Barvy
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5.1 Barvy

Specifikace
Jsme brand vyzyvatel. Naše barevné schéma
tedy není tradiční, naopak máme odvážné
kontrastní barvy, které vyjadřují dynamiku,
pozitivní a proaktivní mindset. Primární
barevné schéma vychází z kontrastní
kombinace žluté a zelené, tyto dvě barvy
jsou doplněné u stupnici šedých barev.

HEX:

FFE8A6

HEX:

BEF0D2

RGB:

255 232 166

RGB:

190 240 210

HEX:

E6E6E6

CMYK:

1 8 43 6

CMYK:

30 0 26 0

RGB:

230 230 230

CMYK:

0 0 0 80

HEX:

cccccc

RGB:

204 204 204

CMYK:

0 0 0 80

HEX:

999999

HEX:

70A7FF

RGB:

153 153 153

RGB:

112 167 255

CMYK:

0 0 0 80

CMYK:

57 30 0 0

PANTONE: 7401 U

PANTONE: 7478 U

HEX:

FFD96A

HEX:

93E6B4

RGB:

255 217 106

RGB:

147 230 180

HEX:

464646

HEX:

0A68FF

CMYK:

0 15 70 0

CMYK:

45 0 36 0

RGB:

70 70 70

RGB:

10 104 255

CMYK:

0 0 0 80

CMYK:

84 60 0 0

PANTONE: 120 U

PANTONE: 352 U

HEX:

FFCC33

HEX:

5AD88C

RGB:

255 204 51

RGB:

90 216 140

HEX:

0 0 0

HEX:

004ECC

CMYK:

0 21 84 0

CMYK:

59 0 52 0

RGB:

0 0 0

RGB:

0 78 204

CMYK:

0 0 0 100

CMYK:

91 69 0 0

PANTONE: 115 U

PANTONE: 353 U

primární

Brand manuál v1

Primární schéma doplňuje výrazná
sekundární barva, která by se neměla
objevovat v velkých plochách. S sekundární
barvou je lepší jako s akcentem a použít jen
na místech, kde je to opravdu nutné.

sekundární
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5.2 Barvy

Zvýraznění textu
Je-li to technicky proveditelné, texty
zvýrazňujeme primární žlutou, zelenou, nebo
kombinací obou barev s světleším odstínu viz
specifikace barev.

Český trh nepotřebuje další advokátní
kancelář s sídlem v historickém centru,
koženými křesly a vševědoucími právníky.
České prostředí potřebuje responsivní
právní poradenství.
Jsme partner pro společnosti v pohybu,
kterým tradiční statické právní služby
nestačí. Jsme vyzavatel statického práva.
Brand manuál v1
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5.3 Barvy

Obarvení textu
Sekundární fialová je vhodná pro obarvení
textů, případně pro odlišení sekundárních
informací.

Jsme responsivní právní poradenství, partner pro
společnosti v pohybu, kterým prostá statická
znalost práva nestačí. Responsivita je náš princip,
způsob práce, filosofie, která nás vede k tomu abychom dělali obojí: chránili identitu a majetek svých
klientů, a zároveň jim aktivně pomáhali v růstu.
To v praxi znamená, že proaktivně vyhledáváme
nové technologie, které našim klientům zjednoduší
a zlevní spolupráci s námi. V našem profesním
vzdělávání jdeme nad rámec tradičního práva
a pronikáme do nových neprobádaných oblastí
proto, abychom klientům lépe porozuměli, resp.
mohli jak chránit, tak akcelerovat.
Neváhejte nás kontaktovat: info@sedlakovalegal.cz

Brand manuál v1

HEX: 004ECC
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Vizuální identita

Mřížka
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6.1 Mřížka

A4 na šířku
Konzistence je jedna z hlavních kvalit silné
značky. Typografická mřížka (grid) je nástroj,
který napomáhá tomu, aby komunikace
působila kompaktně a konzistentně. Pro
širokoúhlé formáty máme definovanou
mřížku o 12 sloupcích s jednotnými okraji.
Veškerý o obsah by měl respektovat
nastavení mřížky.

Pro ostatní formáty si lze nastavit vlastní
mřížku, která by měla proporčně odpovídat
vzorové mřížce pro A4 formát na šířku. To
samé platí pro layout webu a další digitální
aplikace.

Doporučené nastavení
bloků s textem:
1×5
1×4
1×3
2×3
3×3
2x4

sloupců
sloupce
sloupce
sloupce
sloupce
sloupce

Fotografie,
grafiku, ilustrace
lze umístit přes
libovolný počet
sloupců a to jak s
dodrženými okraji,
tak na spad.

Brand manuál v1
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6.2 Mřížka

A4 na výšku
Pro formáty na výšku máme definovanou mřížku o 6 sloupcích
s jednotnými okraji. Veškerý o obsah by měl respektovat
nastavení mřížky.
Pro ostatní formáty na výšku si lze nastavit vlastní mřížku, která
by měla proporčně odpovídat vzorové mřížce pro A4 formát na
šířku. To samé platí pro layout webu a další digitální aplikace.

Doporučené nastavení
bloků s textem:
1×2
1×3
1×4
2×3
3×3

sloupců
sloupce
sloupce
sloupce
sloupce

Brand manuál v1

Fotografie,
grafiku, ilustrace
lze umístit přes
libovolný počet
sloupců a to jak s
dodrženými okraji,
tak na spad.
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Vizuální identita

Ikony
a ilustrace
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7.1 Ikony

Základní set
Naše ikony jsou jednoduché a účelné. Ikony
by měli vždy zůstat v lince, kterou lze vhodně
doplnit o zaoblené detaily rohů, podobně
jako tomu je v logotypu.

Brand manuál v1

Softwarové
IT právo

Právo 
nemovitostí

Pracovní 
právo

Ochrana
osobních údajů

Právní pomoc
start-upům [v1]

Právní pomoc
start-upům [v2]

Právo duševního
vlastnictví [v1]

Právo duševního
vlastnictví [v2]

33

7.2 Ilustrace

Emoji
OpenEmoji lze využít pro samostatnou
ilustraci. Jednotlivé emoji lze upravit,
břebarvit tak, aby se koncepčně hodili
do naší identity.

Brand manuál v1
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Vizuální identita

Fotografie
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8.1 Fotografie

Portréty
Fotografie by měly být světlé, svěží, klidné.
U portrétů čisté, jednoduché pozadí.
Dominující barva je bílá, kterou lze doplnit
o akcenty naší žluté, případně zelené.
Fotografie by neměly být tmavé,
komplikované, a těžkopádné.

Brand manuál v1

Zaměstnanci SEDLAKOVA LEGAL by
primárně měli působit sebevědomě. Styl
oblákání může být nápaditý a vhodně
reflektovat současné trendy. Nicméně vždy
bychom měli dodržet korektní business
casual dress code.
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8.2 Fotografie

Právníci v akci
Fotografie s tématem spolupráce by měli
zachycovat responsivní právníky v akci.
Fotografie by měly být světlé, svěží a
kompozičně jednoduché. Dominující barva je
bílá, kterou lze doplnit o akcenty naší žluté,
případně zelené. Fotografie by neměly být
tmavé, komplikované, a těžkopádné.

Brand manuál v1

Zaměstnanci SEDLAKOVA LEGAL by
primárně měli působit sebevědomě. Jde nám
o to autenticky ukázat profesionály při práci.
Styl oblákání může být nápaditý a vhodně
reflektovat současné trendy. Nicméně vždy
bychom měli dodržet korektní business
casual dress code.
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8.3 Fotografie

Technologie a lidé
Fotografie s tématem technologií by měli
zachycovat současnou technologii v lidských
rukou. Fotografie by měly být světlé, svěží a
kompozičně jednoduché. Dominující barva je
bílá, kterou lze doplnit o akcenty naší žluté,
případně zelené. Fotografie by neměly být
tmavé, komplikované, a těžkopádné.

Brand manuál v1

Fotografie by neměli zachycovat lidské tváře.
Důraz by měl být na používání technologií v
autentických situacích.
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Branding

Print
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9.1

Print

Vizitka
Vizitka rozvíjí koncept dynamické brand
identity. Přední strana obsahuje obecné
informace, název společnosti a webová
stránku. Zadní strana zdůrazňuje konkrétní
kontaktní údaje dané osoby.

Brand manuál v1

Technologie tisku a kvalitu papíru bude
hrát zásadní roli v celkovém dojmu vizitky.
Doporučený papír: karton Super letter 700g.
Doporučená technologie tisku: letter press,
přímé pantone barvy.
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9.2 Print

Brand manuál v1

Hlavičkový papír
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9.3 Print

Roll-up
Vytahovací roll-up, podobně jako vizitka,
rozvíjí koncept dynamické brand identity.
Roll-up prezentuje přehled nabízených
služeb umístěných dovnitř logotypu.

Brand manuál v1
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Branding

Digital
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10.1 Digital

Příspěvek na sociální sítě – varianta 1

SEDLAKOVA LEGAL
1,510 followers
20h

Hledáte způsob, jak si zpříjemnit vstup do nového roku, a zároveň
začít tento rok přísunem kvalitních informací?
... see more
See translation

IT

Agilní vývoj a prototypování.

Jak řídit právní rizika?

PRÁVO

WORKSHOP: 13.01.22 od 9:00, Brno
Pavel Čech and 5 others

Like
Brand manuál v1

Comment

4 comments

Share

Send
44

10.1 Digital

Příspěvek na sociální sítě – varianta 2

SEDLAKOVA LEGAL
1,510 followers
20h

"Jsou také chvíle, kdy mám pocit, že lidstvo vlastně není na technický
vývoj připraveno. Když se podíváme na digitalizaci státu 21. století ...
... see more
See translation

Apple
Spotify
YouTube

LINDA

Umělá inteligence

je fascinující.

KOVAŘÍKOVÁ

Pavel Čech and 5 others

Like
Brand manuál v1

Comment

4 comments

Share

Send
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10.1 Digital

Příspěvek na sociální sítě – varianta 3

SEDLAKOVA LEGAL
1,510 followers
20h

Chcete si registrovat ochrannou známku, ale máte strach z velkých
finančních nákladů?
... see more
See translation

Dotace na registraci
ochranné známky.
Od 1. 10. 22 startuje druhé
kolo finanční podpory na
správu a ochranu práv
duševního vlastnictví.
Potřebujete pomoct s
registrací ochranné známky?
Napište nám.

Pavel Čech and 5 others

Like
Brand manuál v1

Comment

4 comments

Share

Send
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10.2 Digital

Cenová nabídka

Cenová nabídka č.1722

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

HODINOVÁ SAZBA

Dle potřeby

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

30.000 Kč bez DPH

CELKEM

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner
↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
1/2
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10.3 Digital

Smlouva o poskytování služeb

+420 733 555 958
office@sedlakovalegal.com
www.sedlakovalegal.com

Smlouva o poskytování
právních služeb
Úvodem
Než Vám začneme poskytovat Naše služby, potřebujeme s Vámi uzavřít tuto smlouvu. Snažili jsme se ji napsat co
nejsrozumitelněji. Pokud ale přesto nebudete něčemu rozumět, zeptejte se nás na to ještě před podpisem. Rádi Vám
všechno vysvětlíme.

+420 733 555 958
office@sedlakovalegal.com
www.sedlakovalegal.com

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Za podmínek této smlouvy a dle vašich instrukcí a objednávek Vám budeme poskytovat právní služby. Vy nám na
oplátku budete platit dohodnutou odměnu a výdaje a poskytovat nám potřebnou součinnost.

2.

JAK VÁM BUDEME PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTOVAT

2.1.

Právní služby Vám budeme poskytovat na základě Vaší objednávky. Objednávky můžete činit osobně, telefonicky
nebo například e-mailem.
Doba k plnění objednaných právních služeb běží od okamžiku, kdy jednotlivou objednávku potvrdíme. Pokud
nám však neposkytnete součinnost ani do 2 pracovních dnů ode dne, kdy vás o ni požádáme, prodlužuje se doba
k plnění právních služeb o dobu, po kterou jste v prodlení s poskytnutím součinnosti.

2.2.

Co si myslíme, že je pro Vás nejpodstatnější?
……

Co Vám nabízíme?
POSKYTOVÁNÍ
PRÁVNÍCH SLUŽEB
Rychle a přesně, na základě
Vaší objednávky

MLČENLIVOST

POJIŠTĚNÍ

máme ji již ze zákona a od
okamžiku, kdy nám sdělíte
důvěrné informace

Jsme pojištěni do částky
1 000 0000 Kč

Co od Vás požadujeme?

N a še ú d a je :

V aše údaje:

S E D L A K O V A L E G A L s.r.o ., IČ : 0 5 6 6 9 8 7 1

[B U D E D O P L N Ě N O ], IČ : [B U D E D O P L N Ě N O ]

se síd le m P u rkyň o va 6 4 8 /1 2 5 , 6 1 2 0 0 B rn o ,

se síd le m [B U D E D O P L N Ě N O ]

sp o le čn o st za p sa n á u re jstříko vé h o so u d u v B rn ě

sp o le čn o st za p sa n á u [B U D E D O P L N Ě N O ]

sp iso vá zn a čka C 9 7 2 7 8 („M y“)

sp iso vá zn a čka [B U D E D O P L N Ě N O ] („V y“)

za sto u p e n á M g r. Ja n o u S e d lá ko vo u , je d n a te lko u

za sto u p e n á [B U D E D O P L N Ě N O ]

b a n ko vn í sp o je n í: 1 1 5 - 494322027 7/0100

UHRADÍTE ODMĚNU

UHRADÍTE ZÁLOHU

50.000 Kč bez DPH
za prvních 20 h v měsíci,
následně 2.800 Kč bez DPH
za hodinu nad paušál.

ve výši 30 % z odhadované
odměny, pokud Vás o to
požádáme.

e -m a il: jan a@ sed lako valegal.com

e-m a il: [B U D E D O P L N Ě N O ]

Datum:

Náš podpis:

Místo:

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., Jana Sedláková

Datum:

Váš podpis:

Místo:

[BUDE DOPLNĚNO]

SDĚLÍTE NÁM, JAK VÁM
MŮŽEME POMOCI
Objednání právních služeb
telefonicky nebo emailem,
odpovíme do 24 hodin.

.

Co může být ještě důležité?
DOBA TRVÁNÍ

FAKTURACE

Smlouvu uzavíráme na dobu
určitou: od 1.1.2022 do
31.12.2022.

Fakturu Vám vystavíme po uplynutí každého kalendářního měsíce a
spolu s rozpisem provedených prací ji zašleme na Váš email.

Detaily naleznete v smlouvě níže.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. Purkyňova 648/125 Brno-Medlánky 612 00 IČO: 05669871
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97278 vedeném u Krajského soudu v Brně

Brand manuál v1
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SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. Purkyňova 648/125 Brno-Medlánky 612 00 IČO: 05669871
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 97278 vedeném u Krajského soudu v Brně
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10.5 Digital

Žádost o referenci v1

Pro zanechání
klikněte zde.

reference
Děkujeme

Jsme moc pyšní, že můžeme spolupracovat právě s Vámi. Proto pokud s tím
budete souhlasit, rádi bychom Vás uvedli mezi našimi významnými klienty
(například v našich cenových nabídkách, nebo na sociálních sítích). Tímto
bychom se Vás chtěli zeptat, zda s tímto uvedením v referencích souhlasíte?
Postačí nám, když na tento e-mail odpovíte, že souhlasíte.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o zanechání krátké recenze přímo na
Google. Je to jednoduché a zabere Vám to jen pár minut.
P.S.: Pokud byste nám recenzi rádi udělili, ale máte problém s vymýšlením
jejího znění, rádi Vám pomůžeme :)

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
Mob: +420 739 914 552
Mail: jiri.h@sedlakovalegal.com
Web: www.sedlakovalegal.com
SEDLAKOVA LEGAL
Purkyňova 648/125
612 00 Brno

Brand manuál v1
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10.5 Digital

Žádost o referenci v2

Pro zanechání
recenze klikněte zde

Jsme moc pyšní, že můžeme spolupracovat právě s Vámi. Proto pokud s tím
budete souhlasit, rádi bychom Vás uvedli mezi našimi významnými klienty
(například v našich cenových nabídkách, nebo na sociálních sítích). Tímto
bychom se Vás chtěli zeptat, zda s tímto uvedením v referencích souhlasíte?
Postačí nám, když na tento e-mail odpovíte, že souhlasíte.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o zanechání krátké recenze přímo na
Google. Je to jednoduché a zabere Vám to jen pár minut.
P.S.: Pokud byste nám recenzi rádi udělili, ale máte problém s vymýšlením
jejího znění, rádi Vám pomůžeme :)

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
Mob: +420 739 914 552
Mail: jiri.h@sedlakovalegal.com
Web: www.sedlakovalegal.com

Brand manuál v1

SEDLAKOVA LEGAL
Purkyňova 648/125
612 00 Brno

50

10.X Digital

Podpis do mailu

Tento týden mám prostor až ve středu, kdy bychom to mohli projít. Časově
bych se přizpůsobil, nemohu pouze od 10:00-11:00.
S pozdravem
Mgr. Jiří Hradský

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
Mob: +420 739 914 552
Mail: jiri.h@sedlakovalegal.com
Web: www.sedlakovalegal.com
SEDLAKOVA LEGAL
Purkyňova 648/125
612 00 Brno

Brand manuál v1
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Branding

Předměty
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12.1 Předměty

Brand manuál v1

Zápisník – Propiska
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12.2 Předměty

Brand manuál v1

Hrnek
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12.3 Předměty

Brand manuál v1

Markery
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12.4 Předměty

Brand manuál v1

Taška
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12.5 Předměty

Brand manuál v1

Tričko
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12.6 Předměty

Brand manuál v1

Cyklistický dres
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×

Vizuální identita

Odložené
nápady
Brand manuál v1
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×

Gradient

Koncept
Jsme responsivní právní poradenství,
partner pro společnosti v pohybu. Identitu
lze doplnit o abstraktní práci s gradientem,
která evokuje pohyb, nebo responsivitu.
Tento způsob komunikace by měl mít pouze

podpůrnou roli.
Kompozice by měla zůstat čistá a přehledná.
Gradient by měl vytvářet pocit pohybu,
dynamiky. Tento vjem je dobré podpořit
vhodně zvoleným textem.

12.5.22

Právní aspekty
komerčního
využití AI.
↗ webinar

Brand manuál v1
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×

Gradient

Design
Gradient se tvoří z primárních barev
specifikovaných v kapitole 6. Barvy. Je-li
to nutné, definované barvy lze doplnit o
saturovanější odstíny.

S gradientem lze volně pracovat a různě jej
transformovat, morfovat.

HEX:FFD96A

HEX:FFE8A6

HEX:FFCC33

HEX:5AD88C

HEX:93E6B4

HEX:BEF0D2

Brand manuál v1
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×

Ilustrace

Koncept a stylizace
Naše ilustrace, podobně jako ikony, jsou
jednoduché. Primárně se jedná o linky, které
lze doplnit barevnými plochami. Ilustrace
může být oproti ikonám hravější, vtipnější.

Brand manuál v1

S ilustracemi lze volně pracovat. Vkládat je
mezi bubliny, případně napojit na text.
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×

Ilustrace

Koncept a stylizace
Naše ilustrace, podobně jako ikony, jsou
jednoduché. Primárně se jedná o linky, které
lze doplnit barevnými plochami. Ilustrace
může být oproti ikonám hravější, vtipnější.

S ilustracemi lze volně pracovat. Vkládat je
mezi bubliny, případně napojit na text.

# podcast

Twitch
a současné
právo.

Brand manuál v1
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10.5 Digital

Žádost o referenci v2

Pro zanechání recenze

klikněte zde

Jsme moc pyšní, že můžeme spolupracovat právě s Vámi. Proto pokud s tím
budete souhlasit, rádi bychom Vás uvedli mezi našimi významnými klienty
(například v našich cenových nabídkách, nebo na sociálních sítích). Tímto
bychom se Vás chtěli zeptat, zda s tímto uvedením v referencích souhlasíte?
Postačí nám, když na tento e-mail odpovíte, že souhlasíte.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o zanechání krátké recenze přímo na
Google. Je to jednoduché a zabere Vám to jen pár minut.
P.S.: Pokud byste nám recenzi rádi udělili, ale máte problém s vymýšlením
jejího znění, rádi Vám pomůžeme :)

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
Mob: +420 739 914 552
Mail: jiri.h@sedlakovalegal.com
Web: www.sedlakovalegal.com

Brand manuál v1

SEDLAKOVA LEGAL
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
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10.2 Digital

Cenová nabídka v1

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Cenová nabídka č.1722

Dobrý den,

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

HODINOVÁ SAZBA

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

CELKEM

↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Dle potřeby

30.000 Kč bez DPH

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
1/2
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10.2 Digital

Cenová nabídka v2

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Cenová nabídka č.1722

Dobrý den,

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

HODINOVÁ SAZBA

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

CELKEM

↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Dle potřeby

30.000 Kč bez DPH

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
1/2

Brand manuál v1

2/2

66

10.2 Digital

Cenová nabídka v3

Cenová nabídka č.1722

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Dobrý den,

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

HODINOVÁ SAZBA

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

CELKEM

↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Dle potřeby

30.000 Kč bez DPH

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
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10.2 Digital

Cenová nabídka v4

Cenová nabídka č.1722

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Dobrý den,

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

HODINOVÁ SAZBA

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

CELKEM

↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Dle potřeby

30.000 Kč bez DPH

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
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10.2 Digital

Cenová nabídka v5

Cenová nabídka č.1722

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Dobrý den,

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

HODINOVÁ SAZBA

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

CELKEM

↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

Dle potřeby

30.000 Kč bez DPH

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
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10.2 Digital

Cenová nabídka v5

Cenová nabídka č.1722

17.1.2022

17.1.2022
Cenová nabídka č.1722

Na základě telefonátu jsme se dohodli, že
Vám zašleme naši cenovou nabídku pro
následující právní služby:

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za Váš zájem o spolupráci
s naší advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Níže přikládám nabídku právních služeb, v návaznosti
na Vaši poptávku. Jsme právní kancelář, která se již
více než 6 let specializuje na IT a softwarové právo,
kde se opakovaně umisťujeme v prestižním žebříčku
Právnická firma roku. Pro naše klienty zajišťujeme
kompletní servis v oblasti práva duševního vlastnictví,
ochranných známek, korporátního práva a práva
nemovitostí. Dále jsme schopni poskytovat právní
poradenství v oblasti pracovního práva, závazků
a GDPR. Klientům se snažíme vždy vyjít vstříc a
maximálně veškerou právní agendu zjednodušovat.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mne
neváhejte obrátit.
S úctou,
Mgr. Jana Sedláková

PŘÍPRAVA RÁMCOVÉ SMLOUVY O VÝVOJI SOFTWARE

20.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

PŘÍPRAVA KONTRAKTORSKÉ SMLOUVY

10.000 Kč bez DPH

Tato smlouva bude upravovat obecné podmínky, v souladu se kterými
si mohou vaši klienti objednat služby vývoje software. Vývoj bude podle
této smlouvy probíhat agilně za hodinovou sazbu, avšak budete se s
klientem domlouvat na měsíčním budgetu.

HODINOVÁ SAZBA

Dle potřeby

Naše hodinová sazba pro poskytování dalších služeb činí 2 800 Kč
bez DPH. Právní služby se ale vždy snažíme poskytovat za předem
dohodnutou cenu pro konkrétní projekt. Před zahájením prací se
tedy můžeme dohodnout na finančním odhadu, abyste měl přehled
náročnosti jednotlivých projektů.

30.000 Kč bez DPH

CELKEM

Mgr. Jana Sedláková
CEO | partner
↗ +420 733 555 958
↗ jana@sedlakovalegal.com
↗ www.sedlakovalegal.com

O projekt
se budou starat:

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com

Mgr. Jméno Příjmení
↗ jmeno@sedlakovalegal.com
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10.5 Digital

Žádost o referenci v2

Jsme moc pyšní, že můžeme spolupracovat právě s Vámi. Proto pokud s tím
budete souhlasit, rádi bychom Vás uvedli mezi našimi významnými klienty
(například v našich cenových nabídkách, nebo na sociálních sítích). Tímto
bychom se Vás chtěli zeptat, zda s tímto uvedením v referencích souhlasíte?
Postačí nám, když na tento e-mail odpovíte, že souhlasíte.
Zároveň bychom Vás chtěli požádat o zanechání krátké recenze přímo na
Google. Je to jednoduché a zabere Vám to jen pár minut.

Pro zanechání recenze

klikněte zde

P.S.: Pokud byste nám recenzi rádi udělili, ale máte problém
s vymýšlením jejího znění, rádi Vám pomůžeme :)

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
Mob: +420 739 914 552
Mail: jiri.h@sedlakovalegal.com
Web: www.sedlakovalegal.com

Brand manuál v1

SEDLAKOVA LEGAL
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
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