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Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.,
Nám. Svobody 87/18, 60200 Brno
IČO 077 54 035, DIČ CZ 077 54 035
obchodní společnost vedená 
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Vážení,
předně si dovolujeme poděkovat za Váš zájem o spolupráci s naší advokátní kanceláří.
Dovolujeme si níže poskytnout informace o naší kanceláři a možnostech spolupráce.

tel.: 607 270 689
valickova@brno-advokatnikancelar.cz

tel.: 603 822 267 
valicek@brno-advokatnikancelar.cz
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JUDr. Irena Valíčková, MBA JUDr. Adam Valíček, MBA

Pobočka PRAHA
The Flow Building
Václavské náměstí 47, 110 00 Praha

Pobočka VYŠKOV
Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov



Před mnoha lety jsme my, Irena a Adam
Valíčkovi, začali studovat práva, tehdy ještě ne
jako manželé. Studium jsme úspěšně
dokončili, ale teprve první krok do právní
praxe byl ochutnáním toho, co nás v životě po
profesní stránce naplnilo, a to aplikace práva.

Po úspěšně zvládnuté advokátní
koncipientuře a po několikaměsíční intenzivní
přípravě jsme se rozhodli, již jako manželé,
společně složit advokátní zkoušky, což bylo
prvním, zásadním klíčem k našemu
společnému výkonu advokacie. Začínali
jsme nejdříve jako samostatní advokáti
s pobočkami na ulici Kobližná v OD Vichr a na
Dřevařské ulici v Brně. V obavách o finanční
zvládnutí nákladů spojených s provozem
kanceláře jsme se do toho pustili. Oba nás již
od studií spojuje motto „Per aspera ad astra“
(tedy „přes překážky ke hvězdám“). Po
přibližně půl roce jsme přijali prvního
zaměstnance na občasnou výpomoc. Přibližně
po roce jsme pak přijali prvního zaměstnance
do pracovního poměru. V současné době
tvoříme jedenáctičlenný tým a věříme        
 v další růst. V roce 2019 se nám podařilo
získat na Žofíně v Praze prestižní ocenění
Právnická firma roku - velmi doporučovaná
kancelář. Téhož roku jsme rovněž v Praze na
Žofíně přebírali ocenění finalista Kanceláře
roku – advokacie, pro design a pracovní
prostředí. 
V roce 2019 jsme byli zařazeni tiskem EURO  
 a také serverem Epravo.cz mezi významné
advokátní kanceláře České republiky.
Členové našeho týmu působí v různých
profesních komorách, pravidelně
publikujeme v médiích (Česká televize, MF
Dnes, Metro, Epravo.cz  atd.) a realizujeme
školení v různých právních oborech. 

O NÁS. Naše advokátní kancelář je pojištěna do
výše 100 milionů Kč, a to pro Vaši
maximální ochranu při spolupráci s námi.
Sídlem naší advokátní kanceláře je Brno,
pobočky máme v Praze a ve Vyškově.
Působíme však po celé České republice.

A protože víme, že advokacie není jen
byznys, jak se v očích veřejnosti může zdát, 
 a vnímáme ji jako naše poslání, rozhodli
jsme se v roce 2020 založit projekt Právní
kliniky jako pomoc potřebným občanům
(seniorům, matkám a otcům samoživitelům,
zdravotně znevýhodněným občanům       
 a mladistvým) a dále projekt „Nastartuj
úspěšný byznys“, kdy pomáháme
začínajícím podnikatelům. Věříme, že svými
činy pomáháme…

Vřelé díky za důvěru, kterou v nás
vkládáte. Bez vás, našich klientů, ale       
 i našeho spolehlivého a dobře fungujícího
týmu, bychom nebyli tam, kde dnes jsme.

JUDr. Irena Valíčková, MBA  
                            & 
                                JUDr. Adam Valíček, MBA 

Advokátní kancelář, 
která stojí

na Vaší straně.
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NÁŠ TÝM.
JUDr. Irena Valíčková, MBA

advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA

advokát

Mgr. Miroslav Papoušek

advokát

Mgr. Lucia Komárková

advokátka

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

právník

Mgr. Petra Mergenthalová

právník

Mgr. Martin Maliňák

právník

Mgr. Marek Němeček

právník

Ing. Irena Spirová, LL.M., MBA

manager pro kurzy a semináře

Mgr. Alžběta Čučová

vedoucí asistentka

Dagmar Kokešová Bettincová

asistentka

Mgr. Michal Knecht

externí spolupracující právník

Máme zkušený kvalifikovaný tým.
"

"

tel.: 607 270 689
valickova@brno-advokatnikancelar.cz

tel.: 603 822 267 
valicek@brno-advokatnikancelar.cz



.

Díky kvalifikovanému týmu našich advokátů poskytujeme právní služby ve všech oblastech
práva od práva pracovního, přes trestní právo až po právo rodinné a občanské. Mezi klienty

naší advokátní kanceláře patří jak fyzické osoby, jež potřebují právní pomoc v nejrůznějších

životních situacích, tak podnikatelé i drobní živnostníci, začínající a malé obchodní společnosti

až po velké obchodní společnosti, pro které zajišťujeme komplexní právní servis.

CO UMÍME NEJLÉPE.

D

PŘEHLED SLUŽEB.

Poskytujeme rovněž služby  související s WHISTLEBLOWINGEM - dozvěděli jste se v souvislosti se svým druhem
práce/pracovní pozicí o podezřelém či protizákonném jednání ve Vaší organizaci? Poradíme se správným postupem,
pomůžeme Vám. 



V roce 2019 jsme získali ocenění Kanceláře roku – pro kvalitní pracovní prostředí a design,

a především ocenění Právnická firma roku 2019 a Právnická firma roku 2020 – oblast

pracovního práva, dále nás týdeník EURO zařadil mezi TOP advokátní kanceláře v České
republice. 

Standardní pojištění advokátů činí v České republice 5 milionů Kč. Naše advokátní kancelář
je však pojištěna až do výše 100 milionů Kč, abychom našim klientům poskytli maximální

jistotu při poskytování právních služeb.   

Vedoucími advokáty jsou JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka & JUDr. Adam Valíček,

MBA, advokát. Máme však tým 10 zaměstnanců, kteří se o klienty starají společně s námi.

PROČ MY.
V

S

V

100
Společně máme více než 
100 let praxe v oboru.

1 000
Naše řady tvoří více než
1 000 klientů  a dále je
rozšiřujeme.

10 000
Naše školení navštívilo
přes 10 000 účastníků
a stále přibývají.



Pravidelně se věnujeme publikační činnosti.
Jsme autory a spoluautory pracovněprávních
článků a publikací. Vytvořili jsme též
pracovněprávní vzory pro právní systém ASPI
od Wolters Kluwer, a.s.
Z naší publikační činnosti vybíráme (stačí
kliknout na název článku): 

Týdeník Euro (vydání 18. 11. 2019) – Příloha
Nejvýznamnější advokátní kanceláře v ČR 2019
– uvedena naše advokátní kancelář, rozhovor     
 s vedoucí advokátkou JUDr. Irenou Valíčkovou,
MBA.

Ročenka Epravo.cz: Nejvýznamnější advokátní
kanceláře 2019.

Reportáž s JUDr. Valíčkem v Událostech na ČT
24 a dále Týden v justici pro Českou televizi na
téma „Koronavirus“.

Právnická firma roku 2019 – velmi
doporučovaná kancelář Valíček & Valíčková,
advokátní kancelář,  s.r.o.

Reportáž s JUDr. Irenou Valíčkovou, vedoucí
advokátkou pro ČT24 v pořadu Týden v justici 
 (k pracovním úrazům).

Rozhovor na téma pracovní cesty pro server
Podnikatel.cz

Nemoc jako překážka při skončení pracovního
poměru? Je „neschopenka“ záchranou    
 zaměstnance?

... VÍCE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

MÉDIA.

Dostáváme právo
na Vaši stranu."
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http://www.pravnickafirmaroku.cz/
http://www.pravnickafirmaroku.cz/
http://www.pravnickafirmaroku.cz/
http://www.pravnickafirmaroku.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900929/video/723237
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900929/video/723237
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900929/video/723237
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900929/video/723237
https://www.podnikatel.cz/clanky/posilate-zamestnance-na-sluzebni-cestu-nezapomente-na-nektere-povinnosti/
https://www.podnikatel.cz/clanky/posilate-zamestnance-na-sluzebni-cestu-nezapomente-na-nektere-povinnosti/
https://adata.azami.cz/124582/www/www.tsmkurzy.cz/casopis-ad-rem/2_2019.pdf
https://adata.azami.cz/124582/www/www.tsmkurzy.cz/casopis-ad-rem/2_2019.pdf
https://adata.azami.cz/124582/www/www.tsmkurzy.cz/casopis-ad-rem/2_2019.pdf
https://adata.azami.cz/124582/www/www.tsmkurzy.cz/casopis-ad-rem/2_2019.pdf
https://www.brno-advokatnikancelar.cz/napsali-o-nas


ODMĚNA
ZA PRÁVNÍ
SLUŽBY.

Hodinová odměna pro fyzické i právnické

osoby se pohybuje v rozmezí 

/započatá hodina. 

Na nezávazné schůzce, telefonicky či

emailem Vám odměnu rádi upřesníme.
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Více informací o cenách a službách...

MINI

PAUŠÁLNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO FIRMY (ceny uvedeny bez DPH):   

BASIC

OPTIMUM PREMIUM

EXKLUSIVE VIP

PAUŠÁL PAUŠÁL 

PAUŠÁL PAUŠÁL 

PAUŠÁL PAUŠÁL 

Základní paušál typicky pro 
malé firmy  a OSVČ.
5 hodin paušálních služeb 
v ceně 1 900,- Kč  za každou 
započatou hodinu.

Ideální paušál pro malé a střední 
firmy.
10 hodin paušálních služeb 
v ceně 1 800,- Kč za každou 
započatou hodinu.

Nejoblíbenější typ paušálu pro malé 
a střední firmy.
15 hodin paušálních služeb v ceně 
1 700,- Kč za každou započatou hodinu.

Garance expresního zpracování Vámi zadané práce
max. do 4 pracovních dnů, v jednoduchých případech
obratem.
Sleva na školení u partnerské vzdělávací agentury
TSM ve výši 10 %.

Standartní paušál pro podnikatele.
20 hodin paušálních služeb v ceně 
1 500,- Kč za každou započatou hodinu.

Garance expresního zpracování Vámi zadané práce max.
do 3 pracovních dnů, v jednoduchých případech
obratem.
Nejvyšší priorita mezi našimi klienty při zpracování úkolů.
Sleva na školení u partnerské vzdělávací agentury TSM
ve výši 10 %. Vstup na naše školení zdarma

Právní služby pro střední a větší firmy.
30 hodin paušálních služeb v ceně  1 300,- Kč za
každou započatou hodinu.
Garance expresního zpracování Vámi zadané práce
max. do 2 pracovních dnů, v jednoduchých případech
obratem. Nejvyšší priorita mezi našimi klienty při
zpracování úkolů. Konzultace denně v pracovní dny
obratem od 8 ráno až do 22 hodin.
Sleva na školení u partnerské vzdělávací agentury
TSM ve výši 15 %, 1 x ročně školení u Vás ve
společnosti zdarma pro Vaše zaměstnance.

Nonstop externí full time právník, 
nadstandardní právní služby.

9 500 Kč 18 000 Kč

25 500 Kč 30 000 Kč

39 000 Kč 50 000 Kč

/měsíc /měsíc 

/měsíc /měsíc 

/měsíc /měsíc 

Garance expresního zpracování Vámi zadané práce
max. do 2 pracovních dnů, v jednoduchých případech
obratem.
Nejvyšší priorita mezi našimi klienty při zpracování
úkolů.
Konzultace denně v pracovní dny obratem od 7 ráno až
do 22 hodin, telefonické konzultace nonstop (včetně
víkendů). 
Sleva na školení u partnerské vzdělávací agentury
TSM ve výši 15 %, 2 x ročně školení u Vás ve
společnosti zdarma pro Vaše zaměstnance.

750 - 3 000 Kč + DPH



Ctíme hodnoty tradiční
advokacie moderním způsobem."

"

NAŠE VÝHODNÉ BALÍČKY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
(ceny uvedeny bez DPH):   

POKUD ZAČÍNÁTE PODNIKAT, PAK SI PROHLÉDNĚTE

PAUŠÁL PRÁVNÍCH SLUŽEB
Na první rok podnikání Vám nabídneme zvýhodněný měsíční paušál právních služeb, kdy s námi můžete
 v rozsahu čtyř hodin měsíčně řešit Vaše právní problémy telefonicky, online či osobně!

2 200 Kč /měsíc 

ZVÝHODNĚNÁ HODINOVÁ SAZBA
Pokud nevyužijete paušálu, hodinová sazba pro začínající podnikatele činí 750,- Kč + DPH pro první rok
podnikání.

750 Kč /měsíc 

VZOR PRACOVNÍ SMOUVY 
A DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 

VZOR SMLOUVY O DÍLO,
KUPNÍ SMLOUVY 

A SMLOUVY O NÁJMU PROSTOR

Zvýhodněná sazba za vzor pracovní smlouvy a dohody
o provedení práce.

Zvýhodněná sazba za vzor smlouvy o dílo, kupní
smlouvy, smlouvy o nájmu prostor sloužících                   
 k podnikání - 2.300 Kč + DPH/vzor.

3 900 Kč 2 300 Kč /vzor 
6 000 Kč /komplet 



ŠKOLENÍ.

Stojíme
na Vaší straně."

"

Realizujeme otevřená školení prostřednictvím vzdělávací agentury TSM, spol. s r.o., dále

prostřednictvím Hospodářských komor ČR, a rovněž organizujeme sami zakázková školení ve

společnostech, a to v následujících oblastech:
R

Zákoník práce komplexně (včetně jednotlivých specifických témat).

Právní minimum pro jednatele (právo občanské, obchodní, insolvenční, pracovní a trestní ve vztahu 
k podnikatelům).

Komplexní agenda GDPR.

Smluvní vztahy.

Zákon o obchodních korporacích.

Registr smluv.

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů.

Občanský zákoník.

http://www.tsmkurzy.cz/


Před několika lety jsme si začínali jako manželé od píky plnit svůj sen, a sice otevřít si vlastní advokátní kancelář. Pokud
je v začínajícím podnikání jeden z manželů, druhý je jakousi finanční „pojistkou“. Pokud do nejistého výdělku jdete dva,
znamená to mnoho bezesných nocí a jakési věčné finanční kalkulačky v hlavě, aby Vaše výdaje nepřevýšily příjmy.

Začátky podnikání s sebou nesou velké množství investic, kdy nemalou položkou, ale velice důležitou, je i kvalitní
právní servis. Bez dobře zvládnuté orientace v právních předpisech a bez dobře nastavených smluv pro dodavatele,
zákazníky či obchodní partnery to lze jen stěží zvládnout. Je lepší vybudovat kvalitní základ podnikání a na něm stavět,
než se roky soudit z důvodu ústně dojednaných obchodů či platit pokuty za porušení právních předpisů. A protože
víme, že začátky podnikání nejsou lehké a nesou s sebou ekonomickou zátěž, rozhodli jsme se všechny začínající
podnikatele podpořit.

Vytvořili jsme proto projekt „Nastartujte úspěšný byznys“. Dlouho jsme přemýšleli, jak náš projekt uchopit, jak jej
pojmenovat a nabídnout našim klientům. Vytvořili jsme název „Nastartujte úspěšný byznys“, kdy v úvahu připadala jak
anglická varianta „bussiness“ tak česká „byznys“. I přes současné využívání angličtiny snad ve všech oblastech našeho
života jsme zůstali věrni krásnému českému jazyku a zvolili jsme český výraz „byznys“, kdy netradiční „y“, ještě na dvou
místech zdůrazňuje, že podmínky pro podnikání jsou u nás tvrdé.

POMÁHÁME.
V roce 2020 jsme se rozhodli spustit zcela unikátní projekt Právní kliniky, který má za cíl pomoci

ekonomicky slabším občanům. Dalším našim počinem bylo spuštění projektu na pomoc začínajícím

podnikatelům "Nastartuj úspěšný byznys", kdy chceme stát u prvních krůčků v budoucnu možná

velkých projektů.

V

PRÁVNÍ KLINIKA
Naše advokátní kancelář pomáhá ekonomicky slabším osobám, jež se ne
vlastní vinou ocitli bez dostatečných finančních prostředků, a tudíž                       
 si nemohou dovolit placenou právní pomoc. Rozhodli jsme se proto pro
vytvoření projektu, který pomůže zdarma ohroženým skupinám osob.

Jak probíhá právní pomoc? 
V naší advokátní kanceláři může klient splňující podmínky výše uvedené
využít bezplatné 15 minutové konzultace, na které Vám nastíníme možnosti
řešení Vašeho problému. Našim cílem je Vám ve Vaší situaci pomoci.
Konzultace je zdarma. Pokud byste potřebovali právní zastoupení či další
právní služby, nabídneme Vám velice zvýhodněnou sazbu na základní pokrytí
našich výdajů.
Naše advokátní kancelář tak hradí veškeré náklady s tímto spojené. V případě,
že spadáte do výše uvedené kategorie osob a potřebujete právní radu, můžete
se objednat na konzultaci ZDE.

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELÉ

PAUŠÁL PRÁVNÍCH SLUŽEB

ZVÝHODNĚNÁ HODINOVÁ SAZBA

2 200 Kč/měsíc + DPH

750 Kč/měsíc + DPH

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY SMLUVNÍ
DOKUMENTACE více informací ZDE.

https://www.reservio.cz/b/individualni-sluzby
https://www.brno-advokatnikancelar.cz/sluzby/zacinajici-podnikatele


Vaše spokojenost je naší prioritou...

REFERENCE.
V



VAŠE 
SPOKOJENOST 

JE NÁŠ CÍL.

brno-advokatnikancelar.cz
pracovni-pravo.cz

http://www.brno-advokatnikancelar.cz/
http://www.pracovni-pravo.cz/

