
Externí právník 
pro Vaši firmu

Měsíční poplatek 
10 000 Kč bez DPH

Hlavní výhody:
 Náklady na právní služby pod kontrolou
 Zkušený právní poradce vždy po ruce 

Na co všechno můžete tuto službu využít?
 Každodenní konzultace právních záležitostí
 Dohlížení na soulad s právními předpisy, GDPR
 Vymáhání pohledávek, pracovněprávní záležitosti
 Kontrola smluv a jiných právních dokumentů či jejich příprava 

a mnohé další 

Podmínky služby:
 Zahrnuje 10 hodin právních služeb
 Možnost převodu hodin do dalšího měsíce
 Smlouva alespoň na 6 měsíců



JAK NÁS VYUŽIJE JEDNATEL, PŘEDSTAVENSTVO?

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).

JAK NÁS VYUŽIJE PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ 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 starého 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 IT ODDĚLENÍ?

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 PRÁVNÍ ODDĚLENÍ?

Jakmile Vaši interní právníci nestíhají, pomůžeme jim.

JAK NÁS VYUŽIJE ODDĚLENÍ NÁKUPU A PRODEJE (PROCUREMENT)?

Každé slovíčko ve smlouvě či objednávce je důležité! Revidujeme významné
smlouvy či objednávky, aby firma dostala to, za co zaplatila, nebo aby dostala
zaplaceno za to, co dodala. I na drobnostech záleží. Postaráme se o ně za Vás.

Lucie Demeterová, advokátní kancelář, ev. č. ČAK 16484
Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice, +420 608 822 771, Ldemeterova@demeterlegal.cz

REFERENCE NA PARTNERA NAŠÍ AK

Filip Brtník, Legal Manager, Home Credit
„Lucie je zkušená právnička vždy hledající
nové a lepší způsoby, aby se věci pohnuly.
Odvádí nadstandardní a precizní práci. Mohu
ji doporučit jako skutečně komerčně
smýšlející právníka a spolehlivého
obchodního partnera.“

Petr Suchý, Associate Partner at Deloitte Legal
„Lucie působila v mém týmu v oborech práva
korporací a právního poradenství při fúzích a
akvizicích po dva a půl roku. Během naší
spolupráce prokázala Lucie vysokou
spolehlivost, pracovní nasazení, kreativitu a
vysoké odborné standardy a mohu ji
doporučit jako advokáta.“


