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1 IDEA

I malé právní nedostatky mohou znamenat velké finanční ztráty v 

budoucnu, zejména v rámci vstupu investora.

Ověřte si proto:

 Je produkt z právního hlediska 

realizovatelný? Jakými pravidly se řídí?

 Nemáte zásadní mezery ve Vašich 

smlouvách/obchodních postupech?

 Jaká práva k produktu potřebujete, 

abyste ho mohli plně zpeněžit? 

 Jaké daňové zatížení na Vás dopadne?

 Jaké kroky lze podniknout ke snížení 

rizik spojených s Vaším produktem? 

 Další právní aspekty produktu.



2 CO NABÍZÍME

Schůzku

a analýzu

Sejdeme se s Vámi 

a provedeme základní 

analýzu v rozsahu

dohromady až 3 hodin

práce našich právníků.

Vzory

dokumentů

Poskytneme Vám 

bezúplatně vzory až 3 

dokumentů řešící Váš 

problém zjištěný při 

analýze. 

Slevu na 

sazbu

Jakožto účastníkům 

programu Vám 

poskytneme exkluzivní 

nabídku našich právních 

služeb za zvýhodněnou 

sazbu. 



2 CO NABÍZÍME

Váš

Tým

Budou se Vám věnovat 

naši experti na danou 

oblast – právo IP/TMT, 

osobní údaje, daňové 

právo, ochranu značky,  

apod. 

Zkušenosti 

Týmu

Členové týmu mají 

dlouholeté zkušenosti

ve své právní oblasti 

a  zkušenosti s pomocí 

startupům na jejich 

projektech. 

Ocenění

Tým získal řadu globálních 

i lokálních ocenění, mimo 

jiné Tier 1 v IP a TMT

a Global IP Firm. Již 12 let 

drží pozici Band 1 za IP 

a 13 let za TMT; Data 

Protection a Outsourcing. 



3 PRO KOHO

Tuzemská 
osoba

S 
bezúhonnými 

majiteli

Roční obrat 
do 50 mil. CZK

Mající méně 
jak 50 spolupr. 

osob

Podnikající
v IT, online 

retailu apod.

Bezúhonná 
a bez 

insolvenční 
historie



4 CO SI ODNESETE

Analýzu

Vašeho 

produktu

nebo podnikání

Až 3 vzory

právních 

dokumentů 

k Vašemu užití

Bezpečnější

podnikání

a zkušenosti



5 DALŠÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Kompletní podmínky programu naleznete na adrese bmprostartupy.cz.

Další důležité podmínky programu:

 Musíte splňovat podmínky programu    a 

projít kontrolou konfliktu zájmů. 

 Kapacita programu bude naplněna při 

počtu 21 účastníků. O zapojení Vás 

informujeme e-mailem.

 Program začíná 20. 9. 2020 a uzavře se 

naplněním kapacity. 

 Podmínky na stránkách viz výše se mohou 

měnit a mají přednost. 

 Přihlášení probíhá prostřednictvím stránek 

nebo e-mailem na 

BMproStartupy@bakermckenzie.com.

http://www.bmprostartupy.cz/
mailto:BMproStartupy@bakermckenzie.com


6 CO DÁL

■ Navštivte stránky 

www.bmprostartupy.cz.

■ Připravte si věci, které s námi 

chcete probrat. 

■ Přihlaste se do programu. ■ Sejděte se s námi – probereme 

Vaše dotazy.

■ Vyčkejte na kontakt z naší 

strany s dalšími pokyny. 

■ Aplikujte co jste se dozvěděli a 

podnikejte bezpečněji.

http://www.bmprostartupy.cz/


7 VÁŠ TÝM

Jiří Čermák
Partner

Samuel Král
Advokát
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