
Externí právník 
pro Vaši firmu

Náklady na právní služby pod kontrolou

Zkušený právní poradce vždy po ruce 

Každodenní konzultace právních záležitostí

Můžete zavolat/napsat kdykoliv

Možnost převodu hodin do dalšího měsíce

Smlouva na alespoň 6 měsíců

Výhody služby



Jak nás můžete využít?  

Jak nás využije jednatel, představenstvo?

Jak nás využije IT oddělení?

Jako jednatel či člen představenstva odpovídáte společnosti celým svým

majetkem za to, že budete postupovat s péčí řádného hospodáře. Péče

řádného hospodáře se mimo jiné prokáže i tím, že se před každým

významným právním jednáním (např. před uzavřením smlouvy či

objednávky nad 200 tis.) poradíte s odborníkem (finančním, daňovým a

právním).

Chystáte se pro firmu nakoupit (nebo jste již nakoupili) nový IT systém?

IT oddělení s námi konzultuje náležitosti smlouvy; říká nám své

požadavky na to, co má IT systém umět a jak chce využívat následnou

službu údržby, a my dohlížíme na to, aby smlouva měla vše, co má mít,

aby služba/IT systém fungoval správně a v případě, že tomu tak není,

připravíme postup pro to, jak to efektivně napravit.

Jak nás využije personální oddělení?

Vaše personální i mzdové oddělení se každodenně potýká s řadou

otázek, na které je třeba mí správné odpovědi a vhodně reagovat. Když

chce najmout nového zaměstnance, když chce stávajícího propustit, jak

správně stanovit odměňování, jak stanovit nenárokovou složku mzdy či

odměny, jak evidovat pracovní dobu, přestávky, kdy vznikají přesčasy

na pracovní cestě, zda může mít zaměstnanec dvě smlouvy, atd.

Jak nás využije právní oddělení?

Jakmile Vaši interní právníci nestíhají, pomůžeme jim. Nastudujeme za 

ně nové právní úpravy a proškolíme je. Sledujeme za ně judikaturu a 

pomáháme implementovat nové právní úpravy.



KontaktCena služby

Lucie Demeterová, advokátní kancelář 
Tel: 608 822 771
Email: Ldemeterova@demeterlegal.cz
Web: www.demeterlegal.cz
Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice

My víme, co je třeba, a rádi Vám poradíme.

10 000 Kč za 10 hodin právních služeb/měsíc

6 000 Kč za 5 hodin právních služeb/měsíc
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Vyberte si ze dvou tarifů:


