Okruhy poskytovaných právních služeb
__________________________________________________________________________________________
OBČANSKÉ PRÁVO
- zpracování a kontrola smluv na převod nemovitostí (byty, domy, pozemky) - kupní smlouvy, darovací
smlouvy, smlouvy na zřízení věcných břemen, zpracování návrhů na zápis práv do katastru nemovitostí
- provádění advokátních úschov peněz a listin
- sepis a kontrola nájemních a podnájemních k bytům i k nebytovým prostorům
- právní zastoupení před soudy a dalšími státními úřady (Krajské úřady, Katastrální úřady apod.)
- právní pomoc v dědickém řízení – poradenství a zastoupení v jednání s notářem
OBCHODNÍ PRÁVO
- zastoupení v obchodních sporech (spory ze smluv o dílo ve stavebnictví a dalších odvětvích, spory z
nájemních a jiných smluv) v předsoudní i soudní fázi
- tvorba a kontrola smluvní dokumentace pro podnikatele (pracovní smlouvy pro zaměstnance, smlouvy
s dodavateli a odběrateli apod.)
- soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek (zpracování předžalobních výzev, návrhů na vydání
platebního rozkazu a následně případně exekučních návrhů)
- zakládání a správa obchodních společností (zejména s.r.o.) - kompletní zajištění založení společnosti,
případně zajištění změn ve společnostech (převody podílů, změny sídel, zvýšení základního kapitálu
apod.) - úzká spolupráce s notářskou kanceláří
TRESTNÍ PRÁVO
- komplexní právní pomoc pro obviněné i poškozené v trestním řízení
- právní zastoupení při výslechu/podání vysvětlení u Policie ČR
- obhajoba obviněných v celém trestním řízení – zastoupení v přípravném řízení před Policií ČR,
zastoupení před soudem v hlavním líčení, zastoupení v odvolacím řízení včetně zpracování odvolání
proti rozsudkům soudů prvního stupně, sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody
- právní zastoupení osob poškozených trestným činem – zpracování trestních oznámení, zastoupení
poškozených v průběhu celého trestního řízení
INSOLVENČNÍ PRÁVO
- komplexní zastoupení věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení
- zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
- zastoupení věřitelů a dlužníků ve sporech s insolvenčními správci (incidenčních sporech)
- sepis insolvenčních návrhů s návrhy na prohlášení konkursu (podnikatelé, zaměstnanci)
- kompletní zpracování insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení (tzv. „osobní
bankrot“) pro jednotlivce i pro manžele
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