
Na míru
dle dohody

Máte potřeby
přesahující uvedené

balíčky?
 

Ozvěte se nám a my
Vám předložíme

individuální nabídku.

 počet hodin

LM
16.000,- Kč 

10 hodin

S
8.500,- Kč 

měsíční paušál

5 hodin

hodina jen za 1.700,- Kč

nevyčerpané hodiny se
převádí do dalšího
měsíce

nad rámec balíčku
hodina za 1.800,- Kč

20 hodin
28.000,- Kč 

FIREMNÍ
PRÁVNÍK
DOSTUPNÝ
PRO KAŽDOU
FIRMU

Řešíte často právní problémy, ale na
zaměstnání stálého firemního právníka na

plný úvazek to není

Chcete platit jen za to, co skutečně
potřebujete

Chcete mít v zádech svůj vlastní tým advokátů
specializovaných na různé oblasti práva a se
zkušenostmi z předních českých kanceláří

Chcete mít k ruce špičkové právní služby za ceny,
na které byste normálně nedosáhli

 

Chcete se soustředit pouze na Váš byznys a
přitom mít veškerá právní rizika ošetřená

MĚSÍČNÍ BALÍČEK PRÁVNÍ POMOCI

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

uvedené ceny jsou bez DPH

měsíční paušál

hodina jen za 1.600,- Kč

nevyčerpané hodiny se
převádí do dalšího
měsíce

nad rámec balíčku
hodina za 1.700,- Kč

měsíční paušál

hodina jen za 1.400,- Kč

nevyčerpané hodiny se
převádí do dalšího
měsíce

nad rámec balíčku
hodina za 1.600,- Kč

Chcete mít jistotu, ať už řešíte vztahy se
zaměstnanci, zákazníky, dodavateli nebo státními

orgány



KONTAKT

office@colegal.cz

www.colegal.cz

coLEGAL s.r.o., advokátní
kancelář

IČO:  09636072

DIČ:  CZ09636072
Pobočka Frýdlant nad Ostravicí

Jana Trčky 966,

739 11  Frýdlant  nad Ostrav ic í

Pobočka Praha

Pernerova 697/35

186 00 Praha 8 -  Kar l ín

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ COLEGAL?

BUDETE NÁM ROZUMĚT

Advokáti často mluví řečí, které běžný člověk
nerozumí. My komunikujeme vždy tak, aby pro Vás

bylo vše přehledné a srozumitelné.  

PRACUJEME V KONTEXTU

Neposkytujeme právní rady odtržené od reality, ale
vždy zohledňujeme okolnosti Vaší situace.

JDEME ROVNOU K VĚCI

Nezatěžujeme Vás dlouhými teoretickými rozbory.
Snažíme se vždy poskytovat co nejpraktičtější právní

radu, na jejímž základě dokážete učinit to správné
rozhodnutí.

JSME ODBORNÍCI

Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti z největších
českých advokátních kanceláří. Právní služby

poskytovali jak fyzickým osobám, tak i
nejvýznamnějším společnostem v České republice.

PROBLÉMY ŘEŠÍME KOMPLEXNĚ

Problémy nemají vždy jen právní aspekt, proto
spolupracujeme rovněž s odborníky z dalších oborů,
jako např. daňovými poradci či účetními, abychom

Váš problém řešili komplexně.

JSME KREATIVNÍ

Jsme zvyklí řešit složité problémy, a právě to nás na
právu baví. K naší práci přistupujeme kreativně a
dokážeme najít řešení i tam, kde jiní ani nehledají.

O KANCELÁŘI

V advokátní kanceláři coLEGAL se zaměřujeme zejména na právní podporu podnikatelů a firem. Našim klientům
pomáháme rozvíjet jejich podnikání, činit strategická rozhodnutí, posouvat jejich projekty, minimalizovat rizika i
řešit spory.

Nejsme běžní advokáti. Propojujeme byznys a právo. Ptáme se na Vaše potřeby. Namísto teoretických úvah a
zbytečně dlouhých právních rozborů pomáháme prakticky a flexibilně. Víme, že ideální řešení se nehledá jen v
paragrafech.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

PRACOVNÍ PRÁVOŘEŠENÍ SPORŮ

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

SPRÁVNÍ PRÁVO

KORPORÁTNÍ AGENDA A
AKVIZICE

SMLOUVY NEMOVITOSTI

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ
TRANSAKCE


