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C E N Í K    P R Á V N Í C H     S L U Ž E B  

 

/ platný s účinností od 1.6.2015 / 

 

 

1. Převod nemovitostí / bez sporných práv a povinností na nem. váznoucích /:  

 

a) sepis smluv o převodu nemovitostí       6.000,- Kč  

-       v hodnotě do 3 mil. Kč   

b)  sepis smluv o převodu nemovitostí                 10.000,- Kč 

- v hodnotě od 3 do 5 mil. Kč        

c) sepis smluv o převodu nemovitostí       dohodou 

- v hodnotě nad 5 mil. Kč  

 

2. Vymáhání pohledávek / v hodnotě do 1 mil. Kč /:  

 

a) zaslání předžalobní upomínky:                      1.000,- Kč 

b) přihláška do insolvenčního řízení                   2.500,- Kč  

c)  návrh na nařízení exekuce                    3.500,- Kč  

 

3. Korporační záležitosti:  

 

a) úprava, aktualizace společenské smlouvy      2.000,- Kč 

b)  příprava valné hromady společnosti       3.000,- Kč  

c)  návrh na zápis změn do obchodního rejstříku      1.500,- Kč  

 

4. Svěřenecká úschova peněz:  

 

a)  úschova peněžité částky do 3 mil. Kč       3.500,- Kč  

b)  úschova peněžité částky od 3 do 5 mil. Kč      5.000,- Kč 

c)  úschova peněžité částky od 5 do 10 mil. Kč                 10.000,-Kč 

d)  úschova peněžité částky nad 10 mil. Kč                  dohodou

   

5.  Insolvenční agenda : 

a)  návrh na povolení oddlužení fyz. osoby      6.000,- Kč 

b)  návrh na společné oddlužení manželů       8.000,- Kč 

c)  návrh na prohlášení konkurzu právnické osoby      8.000,- Kč 

d)  návrh na povolení reorganizace právnické osoby     dohodou 

 

Shora uvedené ceny nezahrnují hotové výdaje spojené s poskytnutím právní služby a zákonnou sazbu 

daně z přidané hodnoty ve výši 21%.  

 
 

V Hradci Králové dne 31.5.2015  

 

 

Mgr. Radan Vencl 

advokát 

http://www.ak-vencl.cz/

