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Weinhold Legal, with its team of several dozen Czech
and foreign lawyers, ranks amongst the largest law
ﬁrms in the Czech Republic.
Weinhold Legal has been awarded a number of
international accolades, including recently:“Law Firm of the Year for M&A for the Czech
Republic” under the Corporate Intl. Legal Awards
2014
“Law Firm of the Year in the field of Information
Technology for the Czech Republic” under the
Corporate Intl. Legal Awards 2014
“Law Firm of the Year General (Overall)” in the
Czech Republic by the British magazine ACQ for the
ACQ Global Awards 2013
Weinhold Legal appears consistently in the charts of
Mergermarket; it was named amongst the
Top 10 law ﬁrms in Central and Eastern Europe
in its 2013/1Q and 2014/Q1 rankings for
transactions with a value of over $5 million.
Weinhold Legal specialists provide legal services
in the following areas:•
•
•
•
•
•
•
•

Mergers & Acquisitions
Banking, Finance and Insurance
Litigation and Arbitration
Real Estate
Labour Law
Intellectual Property
Corporate and Commercial Law
Public and Private Procurement

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 - Nové Město
Czech Republic, Phone.: +420 225 385 333, Fax: +420 225 385 444, E-mail: wl@weinholdlegal.com
Weinhold Legal v.o.s. advokátní kancelář, organizační složka Bratislava, Hodžovo námestie 1A,
811 06 Bratislava, Slovak Republic, Phone.: +421 233 221 100, Fax: +421 233 221 122,
E-mail: wlsk@weinhodlegal.com, www.weinholdlegal.com

Ďakujeme našim klientom

VÍŤAZ KATEGÓRIE

VEĽMI ODPORÚČANÁ KANCELÁRIA

VEĽMI ODPORÚČANÁ KANCELÁRIA

www.rowanlegal.com

Špecialisti
na hospodársku
súťaž.
hospodárska súťaž
energetika
verejné obstarávanie
compliance
Praha
www.nklegal.eu

Bratislava

MALATA, PRUŽINSKÝ, HEGEDŰŠ & PARTNERS
Prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie je profesionálne poskytovanie
právnych služieb tuzemským aj zahraničným klientom zohľadňujúc ich individuálne
potreby a požiadavky. Advokátska kancelária MPH poskytuje právne služby
prostredníctvom viacerých tímov vedených vedúcimi advokátmi v slovenskom,
českom, anglickom a nemeckom jazyku, využívajúc pri tom dlhoročné skúsenosti
získané v jednotlivých oblastiach práva. MPH je členom LAWorld, t. j. medzinárodnej
siete advokátskych kancelárií, na základe čoho je pripravená zabezpečiť svojim
klientom poskytnutie právnych služieb na odbornej a profesionálnej úrovni aj v iných
štátoch.
Advokátska kancelária sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v nasledovných oblastiach, zohľadňujúc pri tom právo Európskej únie:
t 0CDIPEOÏQSÈWP
t 4UBWFCOÏQSÈWPWŭTÞWJTMPTUJTŭSFBMJ[ÈDJPVEFWFMPQFSTLâDI
  QSPKFLUPW



t 1SÈWPIPTQPEÈSTLFKTÞřBäF
t 4QSÈWOFQSÈWP
t 1SBDPWOÏQSÈWP
t 1SÈWPJOGPSNBĳOâDIBLPNVOJLBĳOâDIUFDIOPMØHJÓ
t 1SÈWPEVÝFWOÏIPWMBTUOÓDUWB
t 0CĳJBOTLFQSÈWP
t .FE[JOÈSPEOÏQSÈWPTÞLSPNOÏWFSFKOÏ
t ,PNQMFYOÏQSÈWOFTMVäCZ
t &VSØQTLFQSPKFLUZ JOWFTUJĳOÏTUJNVMZ ÝUÈUOFEPUÈDJF

Head Ofﬁce Bratislava
Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s. r. o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/32 11 30 31, Email: ofﬁce@mph-advocates.com, web: www.mph-advocates.com



Váš partner pre správne riešenia

LEGATE s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8/A
+421 2 6252 7561 (62)
811 02 Bratislava
+421 2 6252 7316 (18)
Slovenská republika

info@legate.sk
www.legate.sk

Váš cieľ.
Naša cesta.

www.ikrenyirehak.sk

Advokátska kancelária
JUDr. Matúš Meheš
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. bola založená v roku 2007. Od roku 2008 začala vykonávať advokátsku prax za účelom efektívneho poskytovania komplexných právnych služieb pre svojich klientov. Zabezpečuje
právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, malým
a stredným a v súčasnosti aj nadnárodným obchodným
spoločnostiam ako aj podnikateľom v súvislosti s ich obchodnom činnosťou. Taktiež zastupujeme záujmy fyzických osôb v bežných životných situáciách podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb na vysoko odbornej úrovni.
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky. Špecializuje sa najmä na oblasť:

• obchodného práva,
• práva obchodných spoločností,
• konkurzného práva,
• občianskeho práva
• rodinného práva
• práva duševného vlastníctva
• nehnuteľností, pozemkového a stavebného práva
• pracovného práva
• finančného, daňového a bankového práva,
• správneho práva
• trestného práva
Skúsený tým Advokátskej kancelárie JUDr. Matúš Meheš
s.r.o. sa okrem vyššie uvedených oblastí, zameriava na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach. Zámerom týmu Advokátskej kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. je efektívne riešenie problémov klientov
a poskytovať klientom právnu pomoc a poradenstvo pri
presadzovaní ich obchodných zámerov. Skúsený tým Ad-
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vokátskej kancelárie JUDr. Matúš Meheš, s.r.o. poskytuje
právne služby vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva, a to najmä nie však výlučne v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Naša kancelária vie
úspešne zastrešiť aj projekty realizované na území Českej
republiky a iných krajín.
Vyniká v oblasti masívneho vymáhania pohľadávok,
ktorých súčasťou je aj zastupovanie klientov v prípade
súdneho a mimosúdneho vymáhanie pohľadávok, v exekučnom konaní a pod.
V danej oblasti poskytuje komplexné právne poradenstvo
s efektívnym časovým harmonogramom vymáhania prevzatých pohľadávok.
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. spolupracuje aj s notárskymi, exekútorskými úradmi, znalcami
a inými inštitúciami za účelom zabezpečenia promptného
a komplexného právneho servisu pre svojich klientov.
V rámci kancelárie sa podporuje a zároveň realizuje kreatívne myslenie všetkých zamestnancov.

•

Advokátska kancelária
JUDr. Matúš Meheš
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Nevädzova 6C (polyfunkčný objekt RETRO)
821 01 Bratislava
www.akmehes.sk
office@akmehes.sk
+421-2-45 69 37 03

Advokátska kancelária
Allen & Overy Bratislava
Na Slovensku úspešne pôsobíme ako jeden z vedúcich
právnych poradcov od otvorenia našej bratislavskej kancelárie v roku 1999. Náš skúsený tím právnikov poskytuje
poradenstvo v širokom spektre právnych oblastí.

na základe programu. Ďalej sme radili spoločnosti J&T
IB and Capital Markets a J&T Banke ako aranžérom v súvislosti s emisiami dlhopisov spoločnosti Tatry mountain
resorts TMR I a TMR II spolu vo výške 180 miliónov eur.
Asistovali sme tiež bankám v súvislosti s financovaním a refinancovaním projektov v oblasti nehnuteľností
a energetiky a tiež v oblasti bankovej regulácie. Ďalej sme
sa podieľali na troch najväčších neformálnych reštrukturalizáciách spoločností v strojárskom a stavebnom priemysle na Slovensku.

Poskytujeme sofistikované právne poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou finančným inštitúciám ako aj
obchodným spoločnostiam podnikajúcim v rôznych priemyselných odvetviach. V priebehu minulého roka sme sa
podieľali na viacerých unikátnych transakciách a projektoch v každej z oblastí práva, na ktoré sme poskytli referencie. Niektoré z nich boli prvé svojho druhu na slovenskom trhu.
Právnici z nášho oddelenia bankového a finančného práva
poskytovali poradenstvo v súvislosti s tromi významnými
projektmi emisie dlhopisov. Jedným z nich je refinancovanie prvého slovenského PPP projektu, rýchlostnej cesty
R1. Je to prvý infraštruktúrny projekt takéhoto rozsahu
v Európskej únii, ktorý bol refinancovaný cez projektové
dlhopisy. Prestížny časopis Project Finance International
vyhlásil refinancovanie tohto PPP projektu za najlepší dlhopisový projekt roku 2013 v Európe. Poskytovali sme tiež
poradenstvo spoločnosti Západoslovenská energetika,
a.s. v súvislosti s jej eurobondovým programom EMTN
s celkovým objemom 1 miliardy eur a s emisiou dlhopisov

Napriek útlmu aktivity v oblasti M&A, naša kancelária
poskytovala poradenstvo na viacerých pozoruhodných
M&A transakciách, vrátane poradenstva pre spoločnosť
GlaxoSmithKline pri akvizícii spoločnosti de Miclén, a.s.,
jedného z najväčších podnikov chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku. Radili sme tiež na troch
z mála veľkých M&A transakcií v oblasti nehnuteľností
– spoločnosti HB Reavis pri predaji kancelárskych a obchodných budov Bratislave a nákupného centra v Žiline.
Okrem toho sme poskytovali poradenstvo spoločnosti SANEF pri predaji jej 10% podielu v prevádzkovateľovi systému elektronického mýta SkyToll, a.s..
V oblasti energetiky poskytujeme poradenstvo klientom
v oblasti regulácie, hospodárskej súťaže, finančného práva, pracovného práva aj pri súdnych sporoch a arbitráži.
V minulom roku sme radili na jednej z najzaujímavejších
transakcií v energetickom sektore – asistovali sme spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri vyjednaní novej dlhodobej zmluvy na dodávku elektriny v celkovom objeme
19 TWh so spoločnosťou Slovalco, a.s..
V oblasti práva informačných technológií poskytujeme
poradenstvo klientom najmä v súvislosti s ochranou osobwww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 19

ných údajov, prenosom osobných údajov, outsourcingom
a cloud computingom. Zastupujeme tiež šesť hlavných
holywoodskych filmových štúdií (Sony, Disney, 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount, Universal) v otázkach autorského pirátstva na internete.
Okrem poradenstva klientom sa zapájame do viacerých
iniciatív združení a obchodných komôr zameraných na
rozvoj a podporu podnikateľského prostredia. Naši právnici sú členmi výboru pre ochranu osobných údajov, výboru pre verejné obstarávanie a výboru pre zamestnanosť
a sociálne otázky Americkej obchodnej komory. Podieľajú
sa na pripomienkach k návrhom novej legislatívy a aktívne prispievajú k skvalitneniu legislatívneho prostredia na
Slovensku.
Naše dlhoročné skúsenosti na komplexných projektoch
na slovenskom trhu a naše úzke prepojenie so sieťou našich medzinárodných kancelárií nám umožňujú pomáhať
klientom s akýmkoľvek právnym problémom. Našim cieľom je poskytovať špičkové právne poradenstvo a v konečnom dôsledku, absolútna spokojnosť našich klientov
s našimi službami.

•

Allen & Overy Bratislava
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Eurovea Central 1, Pribinova 4
811 09 Bratislava
www.allenovery.com
infobank.bratislava@allenovery.com
+421 2 5920 2400

Advokátska kancelária
BEATOW PARTNERS
Spoločnosť
BEATOW PARTNERS s. r. o. je dynamicky a rýchlo rozvíjajúca sa advokátska kancelária poskytujúca širokú škálu právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho
práva pre slovenské a nadnárodné spoločnosti ako aj pre
jednotlivých klientov.

Celosvetová sieť meritas
BEATOW PARTNERS s.r.o. je výlučným slovenským zástupcom v prestížnej celosvetovej sieti nezávislých právnických kancelárií Meritas, jednej z najväčších a najuznávanejších aliancií samostatných právnických kancelárií na svete (www.meritas.org).

kanceláriám a ich klientom. Najvýznamnejšími z nich sú
právnické kancelárie Baker & McKenzie a Norton Rose
Fulbright, dve z piatich najväčších globálnych právnických kancelárii na svete.

Praktické skúsenosti
nižšie nájdete zoznam vybraných transakcií a projektov,
na ktorých sa podieľali naši právnici v priebehu ich profesionálnej kariéry (vo väčšine prípadov ako vedúci poradcovia alebo ako kľúčoví členovia projektového tímu):

Fúzie a akvizície

• Významný švédsky výrobca stavebných kom-

IsFin GLOBAL NETWORK
BEATOW PARTNERS s .r. o. je výlučným slovenským zástupcom v IsFin, ktorá je vedúcou svetovou sieťou špecialistov na finančné právo vrátane islamského financovania (www.isfin.net).

Hodnotenie v medzinárodných
právnických rebríčkoch

•

•
•

BEATOW PARTNERS s.r.o. je zaradená a vysoko hodnotená v najvýznamnejších medzinárodných právnických
rebríčkoch ako sú Legal 500, Chambers Global, Chambers
Europe, IFLR 1000 a PLC Which Lawyer?.

Práca pre popredné
medzinárodné právnické
kancelárie
BEATOW PARTNERS s.r.o. pravidelne poskytuje právnu asistenciu popredným medzinárodným právnickým

•

•
•

ponentov – kúpa významného slovenského výrobcu oceľových strešných a profilových krytín s dcérskymi spoločnosťami v Rumunsku, Českej republike
a Maďarsku
Významná francúzska spoločnosť – zastupovanie
v tendri na výber strategického investora do spoločnosti prevádzkujúcej sieť verejných vodovodov a verejných kanalizácií v stredoslovenskom kraji
Majiteľ slovenskej IT spoločnosti – predaj majetkových účastí vedúcej slovenskej telekomunikačnej
spoločnosti
Popredná európska spoločnosť spravujúca infraštruktúru – zastupovanie v tendri na privatizáciu
bratislavského a košického letiska
Významný nemecký výrobca súčiastok do motorov – kúpa slovenskej prevádzky na výrobu súčiastok
do motorov od významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle
Významná rakúska energetická spoločnosť –
predaj prevádzky na výrobu veternej energie v Slovenskej republike
Jedna z najväčších petrochemických spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe –
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•
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•

•
•
•

•
•

zastupovanie v tendri na kúpu stredoeurópskych prevádzok predaja pohonných hmôt pre motorové vozidlá,
distribúcie mazív a predaja leteckých pohonných hmôt
od významnej americkej petrolejárskej spoločnosti
Slovenská vláda – plánovaná privatizácia šiestich
teplárenských spoločností
Významný francúzsky výrobca syra – kúpa jedného z najväčších výrobcov syra na Slovensku
Významná európska masmediálna skupina –
plánované akvizície na slovenskom mediálnom trhu
Významný francúzsky producent syra – kúpa
prevádzky výroby syra od slovenskej mliekárenskej
spoločnosti
Španielsky priemyselný koncern – kúpa skupiny
spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v strednej Európe, vrátane Slovenskej
republiky
Indický investor – zamýšľaná akvizícia talianskeho
výrobcu motorov, ktorý mal jednu zo svojich prevádzok aj na Slovensku
Významná dánska mliekarenská spoločnosť –
kúpa dvoch významných producentov mliečnych výrobkov na Slovensku
Globálna výrobná a technologická spoločnosť –
predaj niektorých prevádzok na Slovensku
Holandsko-švédsky výrobca priemyselných
komponentov – predaj divízie na výrobu automobilových súčiastok, ktorá mala jednu zo svojich prevádzok
aj v Slovenskej republike
Významný poľský prevádzkovateľ sietí lekární
– zamýšľaná akvizícia jednej z najväčších slovenských
sietí lekární
Belgická spoločnosť – kúpa časti podniku slovenskej chemickej továrne
Spoločníci slovenskej spoločnosti výrábajúcej
papierové vreckovky a servírovacie podložky
pod poháre – predaj obchodných podielov poprednej
medzinárodnej papierenskej spoločnosti
Významná belgická poisťovňa – kúpa slovenskej
poisťovne
Medzinárodná holdingová spoločnosť – predaj
výrobcu senzorov a ovládačov do automobilov s jednou z jeho prevádzok na Slovensku poprednej globálnej spoločnosti, ktorá sa venuje výrobe systémov kontroly pohonu
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• Akcionári slovenskej IT spoločnosti – predaj akcií
rakúskej IT spoločnosti

• Významný holandský producent mliečnych výrobkov – predaj jeho prevádzok v Slovenskej republike
• Významný škandinávsky prevádzkovateľ internetového portálu – kúpa veľkého slovenského prevádzkovateľa internetového portálu
• Akcionári popredne slovenskej poľnohospodárskej skupiny – predaj akcií významnému českému
poľnohospodárskemu, potravinárskemu a chemickému koncernu
• Akcionári poprednej slovenskej pekárenskej
spoločnosti – predaj akcií významnému českému
poľnohospodárskemu, potravinárskemu a chemickému koncernu
• Významný škandinávsky prevádzkovateľ satelitnej komunikácie a internetu – kúpa slovenského
internetového prevádzkovateľa
• Belgická spoločnosť – zamýšľaná akvizícia slovenskej strojárenskej spoločnosti
• Spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii – kúpa
slovenskej časti divízie starostlivosti o poranenia od
vedúceho globálneho producenta výrobkov starostlivosti o ľudské zdravie, farmaceutík a zdravotníckych
prístrojov
• Nemecká priemyselná skupina – slovenská časť
právneho auditu v súvislosti s akvizíciou skupiny zlievarní, ktorá mala jednu zo svojich prevádzok na Slovensku
• Súkromní investori – kúpa viacerých solárnych
elektrární na Slovensku
• Významná dánska spoločnosť, ktorá sa venuje
sťahovacím službám – slovenská časť právneho auditu v spojení s akvizíciou poprednej európskej spoločnosti v oblasti sťahovacích služieb, ktorá mala jednu
zo svojich prevádzok na Slovensku
Právo obchodných spoločností & obchodné právo
• Významná dánska inovatívna farmaceutická
spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia slovenských prevádzok
• Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštrukturalizácia
jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských
prevádzok

• Významná európska farmaceutická spoločnosť • Americká spoločnosť – kúpa pozemku určeného na
•
•

•

•

•

•
•

– reštrukturalizácia jej majetkovej účasti na jednom
z najväčších slovenských výrobcov liekov
Významný holandský producent mliečnych výrobkov – dobrovoľná likvidácia slovenskej dcérskej
spoločnosti
Popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie mobilných zariadení a poskytovania logistických služieb prispôsobených
potrebám zákazníka – dlhodobá zmluva na outsoursovanie logistických funkcií s jedným z najväčších
slovenských mobilných operátorov
Veľký americký výrobca osobných počítačov,
prenosných hudobných digitálnych prehrávačov a mobilných komunikačných zariadení –
slovenské právne aspekty spustenia on-line obchodu
s aplikáciami v Slovenskej republike
Jeden z najvýznamnejších svetových výrobcov
nealkoholických nápojov – implementácia nových
európskych regulačných pravidiel do vzorovej zákazníckej zmluvnej dokumentácie používanej na Slovensku
Viacero popredných globálnych spoločností –
reštrukturalizácia ich majetkových účastí v jednej
z najväčších slovenských spoločností pôsobiacej v oblasti odpadového hospodárstva
Popredná medzinárodná maklérska poisťovacia
spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia slovenských prevádzok
Významná americká automobilová spoločnosť
– reštrukturalizácia vnútroskupinového financovania
v hodnote 65 mil. eur zahŕňajúceho nemecké, slovenské a české dcérske spoločnosti

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Nehnuteľnosti a výstavba

• Britský
•
•
•

developer – výstavba nákupného centra
v hodnote 40 mil. eur na západnom Slovensku
Skupina švajčiarskych investorov – plánovaná
kúpa pozemkov o rozlohe 750 tis. metrov štvorcových
v Bratislave
Rakúsky developer – kúpa stavebného pozemku
v Bratislave pre účely vybudovania administratívnej
budovy
Významná francúzska automobilová spoločnosť – brownfield projekty na východnom Slovensku

•
•

•

výstavbu v priemyselnom parku na východnom Slovensku
Významná americká výrobná a technologická
spoločnosť – zmluva o dielo na výstavbu výrobnej
haly pre slovenskú dcérsku spoločnosť
Významná francúzska automobilová spoločnosť – greenfield projekt na východnom Slovensku
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – predaj a spätný nájom výrobných a skladových priestorov používaných slovenskou dcérskou
spoločnosťou
Francúzsky predajca módneho oblečenia – nájom
obchodných priestorov v rôznych nákupných centrách
po Slovensku
Popredný dodávateľ MRO a OEM so sídlom
v Spojených štátoch amerických – prenájom výrobnej haly a skladu v Bratislave
Popredná americká telekomunikačná spoločnosť – prenájom približne 5500 metrov štvorcových
kancelárskych priestorov v dvoch administratívnych
budovách v Bratislave
Popredná americká IT spoločnosť – prenájom
približne 2500 metrov štvorcových kancelárskych
priestorov v administratívnej budove v Bratislave
Významná výrobná a technologická spoločnosť – prenájom približne 1600 metrov štvorcových
kancelárskych priestorov v administratívnej budove
v Bratislave
Vlastník administratívnej budovy – predaj administratívnej budovy v Bratislave zahraničnému realitnému fondu
Zahraničná private equity skupina – viacero súbežných projektov plánovaného výkupu pozemkov vo
viacerých lokalitách na západnom Slovensku pre účely ďalšej výstavby
Svetový výrobca senzorov a ovládačov do automobilov – greenfield projekt na západnom Slovensku
Realitná spoločnosť veľkej slovenskej banky –
nákup viacerých pozemkov v rôznych častiach Bratislavy pre účely výstavby rezidenčných a obchodných
projektov
V Holandsku sídliaca nadnárodná sieť supermarketov – viaceré prenájmy priestorov pre supermarkety v Bratislave
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• Medzinárodný

výrobca v oblasti automobilového priemyslu – vnútroskupinový predaj a spätný
nájom výrobného závodu v Slovenskej republike financovaný bankovým úverom

Financovanie

•
•

• Významná britská banka – akvizičné financova-

•
•

•

•

•
•

•
•

nie v hodnote 175 mil. eur týkajúce sa CEE telekomunikačnej skupiny zabezpečené, medzi iným, rôznymi
formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníka a následná reštrukturalizácia financovania a zabezpečovacích inštrumenov vyplývajúca
z korporátnej reštrukturalizácie
Významná americká banka – financovanie výstavby výrobného závodu belgickej spoločnosti v Slovenskej republike v hodnote 12 mil. eur
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v objeme 50
mil. dolárov zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane obchodného podielu na slovenskej dcérskej spoločnosti a pohľadávok z bankových účtov tejto dcérskej
spoločnosti
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v objeme 21
mil. dolárov zabezpečené, medzi iným, pohľadávkami
a krátkodobým hnuteľným majetkom slovenskej dcérskej spoločnosti
Zahraniční private equity investori – financovanie akvizície poskytnuté poprednou slovenskou bankou v súvislosti s management buy-outom slovenskej
výrobnej spoločnosti
Popredná česká banka – financovanie akvizície veľkého slovenského internetového poskytovateľa
Poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednému japonskému producentovi automobilov – kompletná vzorová dokumentácia používaná
slovenskou dcérskou spoločnosťou pre financovanie
siete predajcov automobilov na Slovensku a retailové
finančné produkty (spotrebiteľské úvery a finančný
lízing) určené pre slovenských zákazníkov
Konzorcium popredných medzinárodných bank
– syndikovaný úver poskytnutý veľkej slovenskej prepravnej spoločnosti
Faktoringová spoločnosť poprednej českej ban-
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•

ky – zabezpečovacie inštrumenty s ohľadom na existujúcu faktoringovú dokumentáciu
Popredná svetová mediálna agentúra – financovanie poskytnuté slovenskej dcérskej spoločnosti od
slovenskej pobočky významnej francúzskej banky
Popredná európska banka – zabezpečenie úveru
poskytnutého v súvislosti s financovaním výrobcu
technických tkanín
Európska banka pre obnovu a rozvoj – právne stanovisko v súvislosti s poskytnutím úveru v hodnote 10
mil. eur poprednej slovenskej banke

Private Equity

• Americkí a belgickí private equity investori –
•
•
•
•
•

•

management buy-out slovenského výrobcu polyetylénových obalových materiálov
Významná CEE private equity skupina – zamýšľaný predaj najväčšej stávkovej kancelárie v strednej
Európe
Popredná CEE private equity firma – tender na
predaj litovského výrobcu generických liekov, ktorý
mal jednu z jeho prevádzok na Slovensku
Americkí a belgickí private equity investori – zamýšľaný exit zo slovenského výrobcu polyetylénových
obalových materiálov
Fond rizikového kapitálu – investícia do poskytovateľa kontextovej reklamy pôsobiaceho v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku
Spoločnosť sídliaca vo Veľkej Británii investujúca do projektov obnoviteľných zdrojov energie
– potenciálna investícia do projektov solárnych elektrární na Slovensku
Private equity fond – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s kúpou európskeho poskytovateľa IT
riešení špecializujúceho sa na ICT architektúru

•

BEATOW PARTNERS
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Panenská 23
811 03 Bratislava
www.beatow.com
info@beatow.com
+421 2 5273 1235

Advokátska kancelária
Biksadský & Partners
Advokátska kancelária Biksadský & Partners poskytuje
svojim klientom odborné právne poradenstvo a zastupovanie v právnych sporoch od roku 2006, pričom
odvtedy prešla niekoľkými zásadnými zmenami. Tie boli
odpoveďou na neustále zväčšujúci sa dopyt po kvalifikovaných právnych službách a rozširujúci sa tím spolupracovníkov zakladajúceho člena spoločnosti – JUDr. Pavla
Biksadského.
Vznik spoločnosti bol na počiatku podmienený najmä
dynamicky sa rozvíjajúcim regiónom mesta Malacky
a jeho okolia, kde bolo aj prvé sídlo spoločnosti. Po svojom
vzniku však advokátska kancelária prekročila hranice
regiónu a centralizovala svoje dve pobočky do nových priestorov v centre Bratislavy (Staré Mesto).

• pracovné právo
• zastupovanie v súdnom a správnom konaní, rozhodcovské konania (medzinárodná arbitráž)

• súťažné právo
• zmluvné právo
• vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo
• stavebné a správne právo
• zmenkové právo a právo cenných papierov
• fúzie, akvizície, rozdelenie, právny audit (due diligence)

• duševné a priemyselné vlastníctvo, ochrana osobnosti, ochrana osobných údajov

• reklamné a mediálne právo
• úradné prekladateľské a tlmočnícke služby – taliansky
jazyk

• otázky územnej samosprávy
V súčasnosti naša advokátska kancelária poskytuje právne služby širokej škále slovenskej i zahraničnej klientely
so zvláštnym zameraním na taliansky a anglicky
hovoriacich klientov. Spoločnosť je členom talianskej a britskej obchodnej komory.
Kancelária tiež spolupracuje s odborníkmi na účtovné
a daňové poradenstvo a vieme tak vytvárať komplexné
riešenia na mieru.

Pôsobenie
Advokátska kancelária Biksadský & Partners ponúka
kvalitné a vysoko profesionálne právne služby najmä v nasledujúcich oblastiach:

•
•
•

obchodné právo a právo obchodných spoločností
lokalizácia dcérskych spoločností na území Slovenskej
republiky (komplexné poradenstvo)
právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Náš tím
Tím advokátskej kancelárie Biksadský & Partners má
dlhodobé skúsenosti s právnym poradenstvom
spoločnostiam, ktoré pôsobia v rôznych priemyselných odvetviach (automobilový priemysel, stavebný
priemysel a developerstvo, tlačiarenský priemysel, informačné technológie, oblasť spracovania plastov, kozmetický priemysel, farmaceutický priemysel, atď.). Našimi
klientmi sú aj úspešné spoločnosti poskytujúce služby
(personálny leasing, projektové riadenie a vzdelávanie,
konzultačná činnosť, transport a logistika, polygrafia...)
a tiež subjekty verejnej správy.
Tím pozostáva zo štyroch kvalifikovaných právnikov,
ktorí vytvárajú zohratý tím zdieľajúci rovnaké profesijné
a ľudské hodnoty. Tím dopĺňa office manager zabezpečujúci každodenný chod kancelárie.
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JUDr. Pavol Biksadský, CIMA
Cert. BA
– Managing Partner
Narodil sa v Bratislave v roku 1977, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1996 – 2001. Absolvoval
pracovné a študijné stáže v Bruseli (Európska komisia –
september 1998) a v Haagu (september – december 1999
– T.M.C. Asser Instituut). V roku 2013 získal “Certificate in
business accounting” na CIMA (Chartered Institute of Management Accounting, UK). Je členom Slovenskej advokátskej komory od 1. januára 2006. Pred založením kancelárie
pracoval v pobočke medzinárodnej právnickej kancelárie
v Bratislave. Pavol poskytoval právne služby a komplexne
viedol množstvo projektov v oblasti etablovania zahraničných spoločností na území Slovenskej republiky, pričom
ich komplexne sprevádzal pri ich ďalšom rozvoji. Pavol sa
zameriava najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov a obchodného práva všeobecne, na právne otázky týkajúce sa nehnuteľností, zastupovanie v občianskom súdnom
konaní a rozhodcovskom konaní, vrátane medzinárodnej
obchodnej arbitráže. Pavol publikoval množstvo brožúr
a článkov týkajúcich sa právneho rámca podnikania na
území Slovenskej republiky (napr. Acquisition International
Magazine, United Kingdom), ako aj v oblasti medzinárodnej
arbitráže (Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, Juris Publishing, Inc., New York, 2006).
Jazyky: anglický a taliansky jazyk

JUDr. Táňa Šefčíková
– Partner
Narodila sa v Bratislave v roku 1978. V roku 2003 ukončila
štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998-2003). Od roku 2003 do 2011 pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii. V roku 2007
s vyznamenaním absolvovala advokátske skúšky. V roku
2008 bola v rámci medzinárodnej advokátskej kancelárie
nominovaná do pozície „senior associate“, v ktorej pôsobila až do svojho odchodu v roku 2011. V rámci výkonu tejto
pozície manažovala vlastný tím ľudí, ktorý sa špecializoval na oblasť práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií, pracovného práva a na otázky správneho práva. Počas
svojho pôsobenia bola involvovaná do množstva nadnárodných transakcií a zodpovedala za ich bezproblémový
priebeh v rámci slovenskej jurisdikcie (počnúc vykonaním
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právneho auditu, prípravou due diligence správy obsahujúcej odporúčania týkajúce sa formy transakcie, prípravou
potrebných dokumentov a následnou registráciou s príslušnými autoritami). Publikovala množstvo brožúr a článkov týkajúcich sa podnikania na Slovensku a právnych
otázok v oblasti pracovného práva. Táňa sa zameriava najmä na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície (so
špecializáciou na právny audit), zmluvné právo, pracovné
právo, právne otázky týkajúce sa správneho práva, súdne
procesy a arbitráž, právo duševného vlastníctva.
Jazyky: anglický jazyk

Mgr. Ján Dobák
– Advokát
Narodil sa v Kežmarku v roku 1982, študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch
2000 – 2005. Po ukončení štúdia pracoval ako člen právneho tímu na Ministerstve financií SR, pričom sa zaoberal prevažne zastupovaním Slovenskej republiky ako aj
samotného ministerstva pred súdmi (najmä v občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch, v konkurzných konaniach, ako aj v oblasti správneho súdnictva).
Ján je členom tímu Biksadský & Partners od roku 2007.
Je členom Slovenskej advokátskej komory od 1. júla 2010.
Ján sa zameriava sa najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov, práva obchodných spoločností, pracovného práva, na právne otázky týkajúce sa nehnuteľností
a na zastupovanie v občianskom súdnom konaní.
Jazyky: anglický a taliansky jazyk

Dr. Tomáš Valla
– Junior Právnik
Narodil sa v Malackách v roku 1979, študoval na Právnickej fakulte Bolognskej Univerzity v Taliansku v rokoch
1999 – 2005. Právna prax v Studio Ponti e Petta Forlí,
Taliansko, v rokoch 2006 – 2008. Tomáš je členom tímu
Biksadský & Partners od roku 2008. Je zároveň úradným
prekladateľom a tlmočníkom talianskeho jazyka, zapísaným v Zozname znalcov tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR od 2010. Tomáš sa zameriava
sa najmä na otázky obchodných záväzkových vzťahov
a práva obchodných spoločností.
Jazyky: anglický a taliansky jazyk

Mgr. Soňa Biksadská
– Office Manager
Narodená v Skalici v roku 1983. V rokoch 2002 až 2007
študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií pracovala v najväčšej slovenskej
personálnej agentúre na pozícii personálny konzultant.
Tu nadobudla skúsenosti v oblasti personalistiky- nábor
a výber zamestnancov pre klientov, priamy kontakt s klientom, konzultácie pri uzatváraní kontraktov, executive search (head hunting). Realizovala tiež interné školenia pre
zamestnancov ôsmych slovenských pobočiek. Opakovane
bola vybraná ako prednášajúca na veľtrhu práce „Národné
dni kariéry“ v Bratislave. V roku 2009 nastúpila na materskú dovolenku, počas ktorej začala čiastočne pracovať na
pozícii Office Manager v spoločnosti Biksadský & Partners.
Jazyky: anglický jazyk

•

Biksadský & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Michalská 9
811 01 Bratislava
www.biksadsky-partners.com
office@biksadsky-partners.com
+421 2 54 131 200

www.epravo.sk I EPRAVO.SK I 27

Advokátska
kancelária bnt
bnt | attorneys-at-law
na medzinárodnej úrovni
S tímom viac než 100 advokátov a právnikov pôsobiacich
výlučne v právnych systémoch krajín strednej a východnej Európy má bnt | attorneys-at-law na úrovni medzinárodných kancelárií v regióne CEE jedinečnú pozíciu.
V rámci svojej desaťročnej histórie bnt | attorneys-at-law vybudovala kancelárie v desiatich hlavných
mestách: Bratislava, Budapešť, Minsk, Norimberg, Praha, Riga, Sofia, Tallinn, Varšava, Vilnius. Jedným zo základných princípov bnt | attorneys-at-law je spájanie
západoeurópskych a lokálnych advokátov na partnerskej
úrovni, čím ponúkame klientom optimálnu kombináciu
lokálnej expertízy a medzinárodných skúseností.

bnt | attorneys-at-law Bratislava

a Hospodárske noviny, Slovak Spectator, Forbes a Eurobiznis atd. Samozrejmosťou je pre nás taktiež pravidelné
organizovanie odborných seminárov.

Ratingové hodnotenia
O kvalite nami poskytovaných právnych služieb, o profesnom rešpekte našich kolegov a konkurencie a v neposlednom rade o spokojnosti našich klientov s našimi službami
svedčia aj pozitívne hodnotenia v nezávislých medzinárodných ratingových publikáciách, akými sú International Financial Law Review (IFLR1000), Legal 500, Chambers EUROPE a JUVE Handbuch. Ratingové publikácie
International Financial Law Review (IFLR) 1000 – 2013
a Legal 500 zamerané na hodnotenie vedúcich firiem poskytujúcich služby v oblasti práva, odporúčajú našu spoločnosť v oblastiach Mergers & acquisitions a Banking &
finance.

Na čele advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law, s.r.o.,
stoja štyria partneri, JUDr. Margareta Sovova, JUDr.
Zuzana Chudáčková, Mgr. Ing. Dávid Oršula a Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

http://www.chambersandpartners.com/firm/149736/7#RankedPracticeAreas

Bratislavský bnt tím tvorí vyše dvadsať spolupracovníkov,
z toho štrnásť advokátov a právnikov, väčšina s ukončeným postgraduálným štúdiom na zahraničných univerzitách v Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Náš dlhodobo
stabilný tím svojim profesionálnym prístupom, excelentnou jazykovou vybavenosťou a bohatými skúsenosťami,
zabezpečuje klientom kontinuálne kvalitné právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni.

bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej zodpovednosti (corporate responsibility) myslí aj na právnu
pomoc organizáciám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a aktívne sa od roku 2011 podieľa na projekte
Advokáti Pro Bono, nadácie Pontis. Pomáhame posilňovať
spravodlivosť v spoločnosti, obhajovať verejný záujem
a práva tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Tým, že sa program
zameriava na právnu podporu neziskových organizácií,
posilňuje sa právne povedomie v občianskej spoločnosti
a ich pomoc je mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu
dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí,

Partneri kancelárie, tak ako aj lídri jednotlivých tímov pravidelne publikujú v slovenskej a zahraničnej odbornej literatúre, ako aj v periodikách akými sú Profit, denníky SME
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Pro bono

seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnutím,
ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom či prírode.

http://www.nadaciapontis.sk/uspesne-pripady
www.bnt.eu

Naši klienti
V priebehu roku 2013 sme realizovali napríklad nasledovne projekty:

•

Právo obchodných spoločností

• Nemak – klientovi z oblasti automobilového priemys-

•

•

•

•

lu sme v roku 2013 poskytovali poradenstvo pri zvyšovaní základného imania o 19 mil. EUR., vrátane kompletnej dokumentácie zvýšenia základného imania.
Objem projektu dosiahol 19 mil. EUR.
Wolf Slovenská republika – klientovi pôsobiacemu
v oblasti energetiky poskytujeme komplexné právne
poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností
vrátane reorganizácie organizačnej štruktúry jej manažmentu a vyhotovenia podpisového poriadku, či prípravy zmlúv o výkone funkcie konateľa a prokuristu.
RAJO – dcérskej spoločnosti nemeckého potravinového koncernu MEGGLE poskytujeme komplexné
právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností.
Fresenius Medical Care Slovensko – pre spoločnosť, ktorá je najväčší svetový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súkromných dialyzačných centrách
a výrobca zdravotníckych pomôcok pre dialýzu poskytujeme na Slovensku komplexné právne poradenstvo
v oblasti práva obchodných spoločnosti. V roku 2013
naše poradenstvo predstavovalo najmä zmeny spoločenskej zmluvy, zavedenie prokúry v dcérskej spoločnosti nastavenie interného compliance.
SHT Slovensko – klientovi z oblasti veľkoobchodu so
sanitou, tepelnou a inštalačnou technikou sme v roku
2013 poskytovali komplexné spoločensko-právne poradenstvo.

Reštrukturalizácia a insolvencia

• Bank

Austria Real Invest Asset Management
– zastupovanie klienta ako veriteľa v konkurzných
a reštrukturalizačných konaniach dlžníkov, pričom

•

•

naša činnosť spočíva najmä v prihlasovaní pohľadávok veriteľov, účasť na zasadnutiach vo veriteľských
orgánoch, rokovania so správcom a veriteľským výborom, príprava stanovísk k rôznym otázkam týkajúcich
sa predmetného konkurzného a reštrukturalizačného
konania, spolupráca s konkurzným správcom pri speňažovaní oddelenej podstaty v konkurznom konaní
dlžníka klienta.
BS Construct – realizácia funkcie predbežného správcu a následne správcu v konkurznom konaní spoločnosti BS Construct, a.s. („dlžník“), zisťovanie majetku
dlžníka, zisťovanie výšky jeho záväzkov, úzka spolupráca s veriteľmi dlžníka a súčinnosť s konkurzným
súdom pri realizácii konkurzného konania dlžníka, popieranie a zisťovanie pohľadávok v konkurze dlžníka,
organizácia a realizácia schôdze veriteľov, rokovania
s veriteľmi a dlžníkom. Konkurzné konanie ešte nebolo ukončené. Objem projektu dosiahol 12 mil. EUR.
Ultramix – realizácia funkcie predbežného správcu
a následne správcu v konkurznom konaní spoločnosti
Ultramix, s.r.o. („dlžník“), zisťovanie majetku dlžníka,
zisťovanie výšky jeho záväzkov, úzka spolupráca s veriteľmi dlžníka a súčinnosť s konkurzným súdom pri
realizácii konkurzného konania dlžníka, popieranie
a zisťovanie pohľadávok v konkurze dlžníka, organizácia a realizácia schôdze veriteľov, rokovania s veriteľmi a dlžníkom, speňažovanie majetku dlžníka,
podanie žalôb proti veriteľovi a dlžníkovi na určenie
neúčinnosti právnych úkonov a podanie trestného
oznámenia na konateľa dlžníka podozrenie zo spáchania trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania. Konkurzné konanie ešte nebolo
ukončené pre prebiehajúce súdne spory, ktoré v prípade úspešnosti môžu priniesť majetok do konkurznej
podstaty a tým výrazne zvýšiť uspokojenie veriteľov
dlžníka. Objem projektu dosiahol 500.000,- EUR
MCSyncro – zastupovanie klienta pri prihlasovaní
jeho pohľadávok do konkurzného konania spoločnosti LS&Co, s. r. o. („dlžník“) vyplývajúcich z porušenia
zmluvných povinností zo strany dlžníka a predstavujú
náhradu škody. Zastupovanie klienta na zasadnutiach
vo veriteľských orgánoch, rokovania so správcom
z dôvodu popretia pohľadávok klienta, a následné
podanie žaloby o určenie popretých pohľadávok. Po
rokovaniach so správcom došlo k dohode o urovnaní
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sporných nárokov a späť vzatiu žaloby. Objem projektu
dosiahol 300.000,- EUR.

hraničných private equity investorov pri projektoch nákupu a prenájmu poľnohospodárskej pôdy na
Slovensku za účelom jej obhospodarovania a prvovýroby. Právne poradenstvo zahŕňa najmä založenie
obchodných spoločností, prípravu sprostredkovateľských, kúpnych a nájomných zmlúv a riešenie súvisiacich právnych otázok ohľadom právneho stavu nehnuteľností (právny audit, pozemkové úpravy, komasácie).
Objem projektov dosiahol cca 1,2 mil. EUR.

Developerské projekty a nehnuteľnosti

• Bank Austria Real Invest Asset Management –
komplexné právne poradenstvo pre jedno z najväčších bratislavských nákupných centier v portfóliu
investičného fondu banky obsahuje najmä: prípravu,
zmeny a ukončovanie nájomných zmlúv, vypratávanie
prenajatých priestorov, vymáhanie pohľadávok vrátane komunikácie s dlžníkmi a zastupovania na súde,
zastupovanie v exekučných konaniach, presadzovanie záujmov vo veriteľských orgánoch konkurzných
a reštrukturalizačných konaní, vypracovanie právnych stanovísk k nájomným vzťahom v prevádzke
centra a právna a organizačná podpora asset managementu.

Fúzie a akvizície

• EUROTALC, Schmid Industrieholding – obsahom

• EUROTALC, Schmid Industrieholding – Komplex-

•

•

•

né právne poradenstvo v súvislosti s nákupom pozemkov na východnom Slovensku zahŕňa komplexný právny audit záujmových nehnuteľností, vrátane koordinácie zmien územného plánu a zastupovania klienta pri:
- výkupe a vyvlastnení pozemkov,
- vysporiadaní spoluvlastníckych vzťahov,
- pri posudzovaní strategického dokumentu,
- pred ústrednými orgánmi štátnej správy (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky),
- v konaní o vyvlastnení,
- pri povoľovaní priemyselnej prevádzky.
Objem projektu dosiahol 40 mil. EUR.
Veeser Plastic – právne poradenstvo pri projekte
nájmu výrobnej haly, vrátane poradenstva ohľadom
uzavretia nájomnej zmluvy v priemyselnom parku pri
Trenčíne. Objem projektu dosiahol 1,5 mil. EUR.
TERRA MORAVA – komplexné právne poradenstvo
v súvislosti s nákupom a prenájmom poľnohospodárskej pôdy na Slovensku za účelom jej obhospodarovania a prvovýroby, ktoré zahŕňa najmä založenie
obchodných spoločností, prípravu sprostredkovateľských, kúpnych a nájomných zmlúv a riešenie súvisiacich právnych otázok ohľadom právneho stavu nehnuteľností (právny audit, pozemkové úpravy, komasácie).
Objem projektu dosiahol 1,5 mil. EUR.
Komplexné právne poradenstvo pre viacerých za-
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•

•

•

projektu bolo zlúčenie sesterských spoločností VSK
Mining s.r.o. a VSK EUROTALC s.r.o. do jednej spoločnosti VSK Mining s.r.o. Klientovi (nástupníckej spoločnosti) sme poskytli kompletné právne poradenstvo
v projekte zlúčenia a následnej zmene obchodného
mena na EUROTALC s.r.o. Objem projektu dosiahol
100 mil. EUR.
V roku 2013 sme zastupovali popredného rakúskeho
poskytovateľa sociálnych služieb pri jeho vstupe
na slovenský trh, kde sme v rámci projektu robili kompletný právny audit projektu zariadenia pre seniorov.
Poskytnuté právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu
zmluvnej dokumentácie (syndikátna zmluva, záložné
zmluvy na nehnuteľnosti, úverové zmluvy, zmluvy
o prevode obchodných podielov, zmluvy o postúpení
pohľadávok, dohoda o novácii úveru, založenie neziskovej organizácie za účelom prevádzkovania projektu)
za účelom postupnej akvizície projektu rakúskym investorom (od joint venture rakúskeho a slovenského
investora po 100-percentný take-over celého projektu
rakúskym investorom).
HQM Slovakia – HQM Slovakia s.r.o. predala podnik
vyrábajúci komponenty do osobných motorových vozidiel spoločnosti Duvenbeck Slovensko, s.r.o. Objem
projektu dosiahol 3 mil. EUR.
SHT Haustechnik – rakúska spoločnosť pôsobiaca
v oblasti veľkoobchodu so sanitou, tepelnou a inštalačnou technikou v rámci optimalizácie svojho pôsobenia
na slovenskom trhu zlučovala všetky tri svoje slovenské spoločnosti do jednej nástupníckej spoločnosti.
Naše poradenstvo zahŕňalo kompletnú dokumentáciu
zlúčenia vrátane vypracovania zmluvy o zlúčení. Objem projektu dosiahol 2,5 mil. EUR.

• FMC – dialyzačné služby – spoločnosť, ktorá je najväčší svetový operátor súkromných dialyzačných centier nadobudla 100%-ný obchodný podiel na inej spoločnosti s obdobným predmetom podnikania. Naše
poradenstvo v projekte zahŕňalo prípravu kompletnej
zmluvnej dokumentácie a due diligence. Objem projektu dosiahol 1,5 mil. EUR.

•
Bankovníctvo a financie

• Raiffeisen Zentralbank Österreich – poskytnuté

•

•

právne poradenstvo v projekte refinancovania – zabezpečenia opätovného čerpania úveru (Lazaretská
ulica, Bratislava) spočívalo najmä v príprave zabezpečovacej dokumentácie k opätovnej možnosti čerpania
už poskytnutého úveru na rekonštrukciu real estate
projektu v centre Bratislavy (príprava dodatkov k úverovej zmluve, zmluve o zriadení záložného práva na
nehnuteľnosti a obchodné podiely, zmluve o postúpení pohľadávok). Objem projektu dosiahol 27 mil. EUR.
HYPO-BANK BURGENLAND – v roku 2013 sme
klientovi poskytli komplexné právne poradenstva
pri rôznych projektoch financovaní a refinancovaní
nehnuteľností – bytové objekty, garážové státia, polyfunkčný objekt vo Svätom Jure, rodinné a bytové
domy v Bratislave. Projekty sa týkali aj refinancovania
časti nákladov v súvislosti s rekonštrukciou administratívnej budovy v Bratislave a refinancovania nákladov spojených s výstavbou a nadobudnutím nákupného centra v Senici. Naše poradenstvo spočívalo najmä
vo vypracovaní kompletnej právnej dokumentácie,
vrátane kúpnej a záložné zmluvy a prípravy kompletnej úverovej dokumentácie. Príprava úverovej dokumentácie zahŕňala najmä úverové zmluvy, zmluvy
o zabezpečení hnuteľných a nehnuteľných vecí, o založení obchodných podielov, pohľadávok, zapísanie zabezpečovacích práv do katastra nehnuteľností, notárskeho registra, centrálneho registra záložných práv SR
a obchodného registra. Naše služby zahŕňali taktiež
prípravu dohôd o podriadenosti pohľadávok, právne
stanoviská ohľadom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, preskúmanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a rozhodnutia o kolaudácii. Objem projektov dosiahol 20 mil. EUR.
Raiffeisenlandesbank – poskytnuté právne poradenstvo pri refinancovanií úveru modernizácie výrob-

ného závodu spočívalo najmä v príprave stanoviska
k refinancovaniu úveru a problematiky zákazu vrátenia vkladov a príprave zabezpečovacej dokumentácie
k poskytnutému úveru (zmluva o zriadení záložného
práva na nehnuteľnosti, zmluva o zriadení záložného
práva na hnuteľné veci). Objem projektu dosiahol 300
tis. EUR.
Raiffeisenbank Prinzersdorf eGen – poskytnuté
právne poradenstvo v projekte zabezpečenia úveru
spočívalo najmä príprave zabezpečovacej dokumentácie k poskytnutému úveru na nákup poľnohospodárskej pôdy rakúskym investorom na Západnom Slovensku (zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti). Objem projektu dosiahol 320 tis. EUR.

Pracovné právo

• Rajo – klienta sprevádzame už viac ako 10 rokov pri

•

•

všetkých aktivitách súvisiacich s jeho podnikateľskou
činnosťou, vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva. V roku 2013 sme pre najväčšiu slovenskú
mliekarenskú spoločnosť vypracovali špecifické stanoviská, najmä stanoviská k externej kontrole BOZP
zo strany odborov, k návratu z rodičovskej dovolenky,
k hmotnej zodpovednosti, k zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a k skončeniu
pracovného pomeru dohodou po doručení výpovede.
Continental Automotive Systems Slovakia –
predmetom poradenstva bola najmä podpora pri revízii pracovnoprávnych dokumentov – dohoda o flexikonte, pracovný poriadok, vzorové pracovné zmluvy
a kolektívna zmluva. Naše poradenstvo zahŕňalo taktiež podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (pracovný úraz).
RWE IT Slovakia – pre spoločnosť, ktorá je našim
klientom aj v Maďarsku poskytujeme komplexné riešenie otázok pri jej podnikateľskej činnosti. V oblasti
pracovného práva sa naše poradenstvo týka najmä prípravy pracovných zmlúv, ukončovania pracovných pomerov, optimalizácie inštitútu home office a iných špecifických otázok. Klientovi poskytujeme taktiež podporu pri dočasných prideleniach a vyslaniach vysoko
kvalifikovaných zamestnancov k iným spoločnostiam
(skupiny aj mimo nej) na Slovensku, v Poľsku, Nemecku a v Českej republike. Projekty zahŕňajú najmä prípravu stanovísk týkajúcich sa dočasného pridelenia
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a vyslania do rôznych krajín a riešenie súvisiacich otázok, prípravu potrebnej dokumentácie týkajúcej sa dočasného pridelenia a vyslania zamestnancov (dohoda
o dočasnom pridelení a vyslaní zamestnanca). V projekte cezhraničného prechodu zamestnancov klienta
do inej spoločnosti za účelom zabezpečenia outsourcingu služieb, kedy určité oddelenia spoločnosti RWE
IT boli presunuté k externému poskytovateľovi služieb
zahŕňalo naše poradenstvo prípravu stanoviska týkajúceho sa prechodu zamestnancov podľa slovenského
práva s ohľadom na Európske právo, revízia zmlúv súvisiacich s prechodom. Zahrnuté do projektu boli aj iné
krajiny skupiny RWE IT.
Doppelmayr Seilbahnen – klientovi poskytujeme
komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného
práva najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (pracovné úrazy) a tiež pri koordinácii dočasného pridelenia zamestnancov. Pri smrteľnom úraze
zamestnanca a pri pracovnom úraze zamestnanca
v Slovenskej republike, sme komplexne riešili vzniknutú situáciu vrátane vypracovania stanoviska týkajúceho sa postavenia klienta v danej situácii a komunikácie s developerom projektu.
skupina BASF – pre klienta, ktorý pôsobí v chemickom sektore sme v roku 2013 riešili špecifické otázky
z oblasti pracovného práva, vrátane vypracovania
stanoviska ohľadom rodičovskej dovolenky, flexikonta
a výpovednej lehoty a odstupného. Taktiež sme pripravovali optimálny model pre vyslanie zamestnanca
do zahraničia, delegačné listy, stanoviská (ukončenie
pracovného pomeru v skúšobnej dobe, zaradenie zamestnanca po rodičovskej dovolenke) a kompletnú
zmluvnú dokumentáciu skrátenia pracovného času
zamestnancov.
HQM Slovakia – koordinácia celého projektu presunu
zamestnancov k viacerým zamestnávateľom a vypracovanie stanovísk ohľadom identifikácie rizík a návrhov
optimálnych riešení, príprava komplexnej dokumentácie (výpovede, dohody o skončení pracovných pomerov,
potvrdenia o skončení pracovných pomerov).
Wolf Slovenská republika – reorganizácia manažmentu spoločností v skupine (pôsobiaca v oblasti
energetiky), ktorá zahŕňala štrukturálne zmeny v pozíciách manažmentu v Slovenskej a Českej republike.
Naše poradenstvo predstavovalo najmä vypracovanie
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stanoviska týkajúceho sa rozdelenia manažérskych
povinností medzi spoločnosti v Slovenskej a Českej
republike, koordinácia reštrukturalizačného procesu,
menovanie konateľov a prokuristov v spoločnostiach
a s tým spojené vypracovanie manažérskych zmlúv.
Príprava dohôd o dočasnom pridelení členov manažmentu zo Slovenska do Čiech a naopak, príprava
nového podpisového a kompetenčného poriadku spoločností, koordinácia získania formulárov A1. Pri projekte sme koordinovali aj ukončenie pracovného pomeru člena manažmentu. Na projekte spolupracovala
aj naša česká kancelária v Prahe.
Bank Austria Real Invest Asset Management –
komplexné právne poradenstvo v oblasti práva ochrany osobných údajov a povinnosti klienta pri spracovaní osobných údajov s prihliadnutím k zabezpečeniu
marketingových aktivít a bezpečnosti ochrany údajov.
Poradenstvo zahŕňalo najmä vypracovanie stanovísk
týkajúcich sa novej slovenskej legislatívy, vypracovanie dokumentácie potrebnej k správnemu spracúvaniu osobných údajov (zmluvy, súhlas so spracúvaním,
atď.) a komunikácia s príslušnými štátnymi orgánmi
(Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike).
BAUMIT – pre známeho výrobcu suchých omietkových zmesí sme v rámci projektu posudzovali pracovné zmluvy, odmeňovací systém klienta, organizačný
poriadok, pracovný poriadok a zmluvy o zabezpečení
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Poradenstvo
ďalej zahŕňalo prípravu zmlúv o hmotnej zodpovednosti a spoločnej hmotnej zodpovednosti a osobné rokovania s manažmentom spoločnosti o implementácii
novej dokumentácie.
Naše poradenstvo pre jednu z najväčších európskych logistických spoločností v projekte cezhraničného posúdenia postavenia konateľa a postavenia
pracovných a manažérskych zmlúv v krajinách strednej a východnej Európy zahŕňalo najmä posúdenie
postavenia manažéra v rámci pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a daní, posúdenie manažérskych zmlúv súčasných manažérov v jednotlivých
spoločnostiach skupiny v krajinách strednej a východnej Európy. Pre klienta sme posudzovali aj vzorové pracovné zmluvy spoločností skupiny v krajinách strednej a východnej Európy. Na projekte spolupracovali aj
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naše kancelárie v Českej republike, Maďarsku, Poľsku,
Nemecku a kooperačná kancelária v Rusku.
Pre celosvetovo pôsobiacu kultúrnu inštitúciu Spolkovej republiky Nemecko dlhodobo poskytujeme
komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného
práva, ktoré zahŕňa najmä vypracovanie vzorových
pracovných zmlúv a stanovísk týkajúcich sa pracovnoprávnych otázok.
skupina Fresenius – pre spoločnosť, ktorá je najväčší
svetový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súkromných dialyzačných centrách a výrobca zdravotníckych pomôcok pre dialýzu poskytujeme na Slovensku
kompletné poradenstvo v oblasti pracovného práva,
vrátane prípravy zmlúv o hmotnej zodpovednosti
a spoločnej hmotnej zodpovednosti, zmlúv o pridelení
a používaní služobného automobilu, dohody o používaní súkromného vozidla na služobné účely, kompletnej dokumentácie pre ukončovanie pracovných
pomerov, stanovísk k odmeňovaniu zamestnancov
a vzorových cestovných príkazov. Klientovi poskytujeme aj poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
v súvislosti s prijatím novej legislatívy. Projekt zahŕňal najmä školenia oprávnených osôb, vypracovanie
zmluvy o spracúvaní osobných údajov, vypracovanie
typizovaných poučení oprávnených osôb a informácií
pre dotknuté osoby.
Dcérskej spoločnosti rakúskeho výrobcu karosérií a automobilov dlhodobo poskytujeme komplexné
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, vrátane revízie pracovných zmlúv a pracovného poriadku,
vypracovania zmlúv o dočasnom pridelení zamestnancov, vzorových dokumentov pre ukončenie pracovných pomerov, vzorových vytýkacích listov a dohody
o časovom konte. Naše poradenstvo zahŕňalo taktiež
vypracovanie guideline k právam a povinnostiam
odborov vo vzťahu k zamestnávateľovi, koordináciu
zmeny agentúry dočasného zamestnávania a prípravu dokumentácie k ochrane obchodného tajomstva
zamestnávateľa voči zamestnancom. Klientovi sme
poskytovali aj poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti s prijatím novej legislatívy.
Projekt zahŕňal najmä školenia oprávnených osôb, vypracovanie zmluvy o spracúvaní osobných údajov, vypracovanie typizovaných poučení oprávnených osôb
a informácií pre dotknuté osoby.

• KROMBERG & SCHUBERT – pre známeho výrobcu
káblových zväzkov do automobilov sme v roku 2013
poskytovali komplexné právne poradenstvo v oblasti
pracovného práva, okrem iného aj prípravu vhodného postupu pri chorobe z povolania. Klientovi sme poskytovali poradenstvo aj v oblasti ochrany osobných
údajov v súvislosti s prijatím novej legislatívy. Projekt
zahŕňal najmä školenia oprávnených osôb, vypracovanie zmluvy o spracúvaní osobných údajov, vypracovanie typizovaných poučení oprávnených osôb a informácií pre dotknuté osoby.

•

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Cintorínska 7
811 08 Bratislava
www.bnt.eu
info.sk@bnt.eu
+421 2 57 88 00 88
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Advokátska kancelária
Böhm & Partners
Böhm & Partners je advokátska kancelária zameraná na
poskytovanie kvalitných právnych služieb v širokospektrálnej a komplexnej oblasti práva, ktorá poskytuje svoje
právne služby právnickým a fyzickým osobám, a to najmä
obchodným slovenským a nadnárodným spoločnostiam,
peňažným a poisťovacím ústavom, štátnym orgánom,
verejným inštitúciám, zastupiteľstvám cudzích štátov,
tretiemu sektoru a neziskovým organizáciám. Böhm &
Partners je jedna z najstarších nezávislých advokátskych
kancelárií a zároveň jedna z popredných slovenských advokátskych kancelárií s medzinárodnými skúsenosťami
a širokospektrálnou klientelou. Spolupracuje s viacerými
medzinárodnými advokátskymi kanceláriami a právnymi firmami po celom svete.
Böhm & Partners bola kreovaná ako nezávislé združenie
advokátov pracujúcich v tímoch vytvorených ad hoc pre
jednotlivých klientov, resp. pre jednotlivé právne prípady.
Právne služby poskytuje Böhm & Partners hlavne pre väčších domácich a zahraničných klientov a to jednak pri systémových právnych riešeniach dlhodobejšieho charakteru, tak aj pri zastupovaní klientov v konaní pred súdmi,
orgánmi štátnej správy ako aj pred orgánmi slovenskej
a medzinárodnej arbitráže a pred rozhodcovskými súdmi.
Podľa ročenky publikovanej v roku 2007 na www.americanlawyer.com zastupovala advokátska kancelária Böhm
& Partners Slovenskú republiku pred Medzinárodnou arbitrážou v Paríži v spore o 1.900.000.000 EUR, čo bol v tej
dobe objemom najväčší arbitrážny spor na Slovensku
a ôsmy najväčší arbitrážny spor v Európe.
Mnohí z advokátov kancelárie Böhm & Partners sú dlhoročnými členmi International Bar Association v Londýne,
sudcami disciplinárnych senátov ako na Slovensku tak aj
v medzinárodných inštitúciách.

•
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BOĽOŠ
Advokátska kancelária
O nás
BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o. má na Slovensku zriadené 2 pobočky, v Bratislave a v Banskej Bystrici, a v súčasnosti zamestnáva 15 právnikov a administratívny
personál.
Kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti konkurzných
a reštrukturalizačných konaní a pri revitalizácii podnikov.
V predchádzajúcich rokoch sme poskytovali právne poradenstvo významným dlžníkom, veriteľom alebo správcom v najväčších konkurzných a reštrukturalizačných
konaniach na území Slovenskej republiky. Obdobne poskytujeme právne poradenstvo klientom a investorom pri
záchrane ich rizikových aktív v regióne strednej Európy.
Praktické skúsenosti v oblasti insolvenčného práva sú
mnohokrát kľúčové v spletitosti konkurzných či reštrukturalizačných konaní ako aj v orientácii v množstve záujmov oprávnených subjektov. V tejto súvislosti poskytujeme klientom tiež odborné poradenstvo v oblastiach
bankového financovania, štruktúrovaného financovania,
korporátnej reštrukturalizácie, oddlženia a obdobne súvisiaceho M&A. Pre zvýraznenie našich skúseností v oblasti insolvencie, advokátska kancelária bola v druhom ročníku súťaže “Právnická firma roka 2014“ vyhlásená a oce-

nená ako “Odporúčaná právnická firma roka“ v kategórii
Reštrukturalizácia a insolvencia.
V oblasti M&A poskytujeme právne poradenstvo pri vstupe domácich a zahraničných investorov do obchodných
spoločností, ktorého súčasťou je aj právny audit a podpora pri kúpe a predaji podnikov. Okrem prípravy transakčného procesu a dokumentácie, naše služby zahŕňajú aj
oblasť súťažného práva.
Napriek tomu, že primárnou snahou našej kancelárie je
riešenie sporov mimosúdnou cestou, je možné konštatovať, že náš tím má aj mimoriadne bohaté skúsenosti
v sporových konaniach pred súdmi a rozhodcovskými
orgánmi, kde sme úspešne zastupovali našich klientov
vo viacerých významných obchodných a občianskoprávnych záležitostiach.

Oblasti špecializácie
• Reštrukturalizácie a konkurzy
• Obchodné a korporátne právo
• Fúzie a akvizície
• Bankovníctvo a financie
• Občianske právo
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• Riešenie sporov
• Nehnuteľnosti
• Pracovné právo
• Právo duševného vlastníctva
• Správa aktív
Vybrané významné poradenské
projekty
• Najväčšie konkurzné konanie v histórii Slovenskej re•

•

•

•
•

•
•
•
•

publiky chemických závodov, ktoré zamestnávali približne 1 700 zamestnancov
Ukončená reštrukturalizácia známeho štvorhviezdičkového hotela nachádzajúceho v historickom centre
Bratislavy s 250 izbami a viac ako 50 zamestnancami,
nasledovaná predajom hotela v medzinárodnom tendri
Ukončená reštrukturalizácia najväčšej špedičnej spoločnosti zameriavajúcej sa na tranzit oceľových výrobkov v strednej Európe, ktorá zamestnávala viac ako
400 zamestnancov.
Ukončená reštrukturalizácia jedného z najväčších
domácich výrobcov plastových a hliníkových okien,
dverí a špeciálnych konštrukcií na slovenskom trhu
s viac ako 200 zamestnancami a 5 obchodnými zastúpeniami
Konkurz poprednej slovenskej petrochemickej spoločnosti, ktorá v minulosti zamestnávala približne 1 400
zamestnancov
Ukončená reštrukturalizácia etablovanej slovenskej
spoločnosti v oblasti spracovania a predaja hutníckeho materiálu s približne 100 zamestnancami a 5 prevádzkami na území Slovenskej republiky
Poradenstvo medzinárodnému investorovi pri reštrukturalizácii jeho významného administratívneho centra nachádzajúceho sa v historickom centre Bratislavy
Konkurzné konanie člena medzinárodnej developerskej skupiny týkajúce sa areálu bývalého pivovaru nachádzajúceho sa v centre Bratislavy
Konkurzné konanie známeho slovenského výrobcu
mrazených výrobkov
Ukončené reštrukturalizačné konanie prevádzkovateľa obľúbeného lyžiarskeho strediska s približne so 100
zamestnancami

•
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Advokátska kancelária
Senior Consultants
– Braxator s.r.o.
„Senior Consultants je prvá slovensko-švajčiarska advokátska kancelária, ktorá kombinuje slovenské lokálne vedomosti a odbornosť so švajčiarskou presnosťou,
dôslednosťou a požiadavkami na vysokú kvalitu. Názov
Senior Consultants označuje senioritu a skúsenosť našich
advokátov, ktorí bezprostredne radia klientom bez ohľadu
na ich veľkosť a oblasť, v ktorej podnikajú. Sme flexibilní
a ústretoví nie len ohľadne časového plánu sledovaného
našimi klientmi, ale aj vo vzťahu k honoráru, ktorý účtujeme za naše služby. Naši právnici pracujú na vysokej
odbornej úrovni v anglickom, nemeckom, španielskom
a samozrejme v slovenskom jazyku. V rámci našich poradenských služieb uplatňujeme princíp štyroch očí na
seniorskej úrovni. Spektrum našich klientov siaha od
súkromných osôb, výrobných spoločností, distribučných
a maloobchodných podnikov, cez medzinárodné finančné inštitúcie, až k výrobcom energií a stavebným spoločnostiam. Klienti si cenia našu spoľahlivosť a proaktívny
prístup, ktoré predstavujú integrálnu súčasť našej poradenskej činnosti. Naši právnici sú individuálne pozitívne
hodnotení a odporúčaní medzinárodnými inštitúciami
a ratingovými agentúrami.
Zásadnou charakteristikou našej kancelárie je osobné
úsilie každého partnera, pre daného klienta docieliť maximálny prospech z danej situácie. Spokojnosť zákazníka je
našim hlavným krédom a pocit dobre vykonanej práce je
našou motiváciou. Každý klient, či súkromná osoba alebo
veľký medzinárodný podnik, užíva u nás rovnakú pozornosť. Cieľovou skupinou našej kancelárie sú predovšetkým podnikatelia a spoločnosti so zahraničným prvkom,
avšak pribúda rovnako aj domáca klientela.

Za uplynulých 12 mesiacov sme posilnili náš právny tím
a venovali sme sa bližšie naším jednotlivým špecializáciám. Zúčastnili sme sa niekoľko významných transakcií
v hodnote desiatok miliónov eur, a to v oblasti obchodu
s odevmi, nehnuteľností (predovšetkým lesov) a stavebníctva.
V budúcnosti plánujeme ďalej rozvíjať zdravotnícke právo,
prepravné právo, logistiku a právo priemyselného vlastníctva. Sú to zaujímavé a dynamicky sa rozvíjajúce právne oblasti, v rámci ktorých už máme značné skúsenosti
a chceme ich ďalej zhodnocovať. Veríme, že proaktívny
prístup k ďalšej špecializácii našich právnikov bude pre
našich klientov určite prínosný.“
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Advokátska kancelária
BRICHTA & PARTNERS
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. Júliusom Brichtom v roku 1990, pod súčasným názvom vystupuje od
roku 1996. V kancelárii v súčasnosti pôsobia siedmi
advokáti, piati advokátski koncipienti a podporný personál pozostávajúci z administratívnych zamestnancov/asistentov a externých technických konzultantov
pre oblasť priemyselných práv (vynálezov a úžitkových
vzorov) a právnych konzultantov pre oblasť konkurzov a európskeho práva, čo kanceláriu zaraďuje medzi
stredne veľké advokátske kancelárie v SR. Partneri
kancelárie sú členmi Medzinárodného združenia advokátov (IBA), národnej skupiny Medzinárodného združenia na ochranu duševného vlastníctva (AIPPI), Medzinárodnej organizácie pre ochranné známky (INTA)
a viacerých obchodných komôr pôsobiacich v SR. Hoci
sme nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou,
exkluzívne s nami spolupracuje viacero popredných
globálne pôsobiacich kancelárii, ktoré na Slovensku nie
sú priamo činné, ako aj viacero veľmi rešpektovaných
národných butikových kancelárií v segmente duševného vlastníctva.
Našimi klientmi v oblasti občianskeho a obchodného
práva sú najmä obchodné spoločnosti rôzneho zamerania a rozsahu právnej regulácie – medzi našich klientov
patrí platobná inštitúcia, leasingová spoločnosť, ale aj
popredná slovenská reklamná agentúra. Právne služby
však poskytujeme aj pre fyzické osoby, cirkevné inštitúcie, občianske združenia a územnú samosprávu. V oblasti
práva duševného vlastníctva sú našimi klientmi najmä
zahraničné a nadnárodné spoločnosti, vrátane 18 spoločností zo zoznamu Fortune Global 500, ktorým sme v tejto
oblasti a v oblastiach s ňou súvisiacich poskytovali právne poradenstvo.
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Dôležitú časť nášho právneho poradenstva tvorí obchodné právo a komplexná starostlivosť o spoločnosti.
V rámci tejto oblasti pre klientov pripravujeme a posudzujeme všetky druhy obchodných zmlúv, obchodných
podmienok, ale aj právne analýzy stavu (due dilligence). V oblasti korporátneho práva riešime najmä zakladanie a zmeny v spoločnostiach, úpravu majetkových pomerov vo vnútri spoločností, ako aj konkurzy
a reštrukturalizácie.
V sporovej agende prevláda súdne vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v exekučnom konaní. Vzhľadom na
rozsiahlu agendu duševného vlastníctva však klientov
zastupujeme tiež v sporoch vyplývajúcich z ochrany pred
nekalou súťažou, porušovania autorských práv a iných
práv duševného vlastníctva.
Kancelária získala bohaté skúsenosti pri zastupovaní
v konaniach týkajúcich sa reštitúcií veľkých pozemkových portfólií a tiež v súvislosti s developerskými a stavebnými projektami, kde klientom poskytujeme poradenstvo v súvislosti so stavebnými konaniami, vrátane
integrovaných povolení prevádzky, ako aj pri riešení nadväzujúcich zmluvných vzťahov od financovania, cez výstavbu až po predaj.
Naša kancelária zastupuje vlastníkov nehnuteľností
s regulovaným nájomným v ôsmich hromadných sťažnostiach pred Európskym súdom pre Ľudské práva
v Štrasburgu proti Slovenskej republike. V tejto oblasti
sa snažíme spolupodieľať na tvorbe prislúchajúcej legislatívy a spolupracujeme so združením vlastníkov budov
s regulovaným nájomným.
Jedným z kľúčových pilierov našej praxe je oblasť práva duševného vlastníctva, kde patrí naša kancelária

medzi najdlhšie pôsobiace subjekty na slovenskom trhu
a našim klientom poskytujeme komplexné služby. V súvislosti s registráciami priemyselných práv ich nielen
zastupujeme pred Úradom priemyselného vlastníctva
SR, Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a Európskym
patentovým úradom pri prihlasovaní ochranných známok, dizajnov, vynálezov a úžitkových vzorov, ale im
poskytujeme aj strategické poradenstvo pri rozširovaní
priemyselno-právnej ochrany v globálnom kontexte, pričom vďaka vybudovanej sieti kontaktov vieme zabezpečiť registračné konania prakticky v ktorejkoľvek krajine
na svete. V oblasti zmluvnej zabezpečujeme dispozície
s predmetmi práv priemyselného vlastníctva, pripravujeme a posudzujeme licenčné zmluvy v oblasti autorských
práv a reklamy. Zastupujeme tiež významných svetových majiteľov práv duševného vlastníctva v oblasti boja
proti falzifikátom.

CorporateINTL Global Awards 2014: Intellectual
Property Law Firm of the Year in Slovakia
CorporateINTL Global Awards 2012: Intellectual
Property Law Firm of the Year in Slovakia
CorporateINTL Global Awards 2011: Intellectual
Property Law Firm of the Year in Slovakia
Managing Intellectual Property IP Handbook:
Slovakia – Trademark/Copyrights Ranked Law Firm

•

Významnú zložku našej agendy predstavuje aj právo informačných technológii a s ním súvisiace právne odvetvia, kde pripravujeme zmluvy súvisiace s tvorbou a licencovaním softwaru a poskytovaním cloudových služieb,
vrátane SLA. Okrem toho zastupujeme klientov v doménových sporoch a poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Zoznam ocenení:
CHAMBERS EUROPE 2013: Intellectual Property:
Slovakia – Band 2 Law Firm
CHAMBERS EUROPE 2012: Intellectual Property:
Slovakia – Band 1 Law Firm
CHAMBERS EUROPE 2011: Intellectual Property:
Slovakia – Band 1 Law Firm
CHAMBERS EUROPE 2009: Intellectual Property:
Slovakia – Band 2 Law Firm
WTR 1000 2014: Slovakia – Gold Law Firm
WTR 1000 2013: Slovakia – Gold Law Firm
WTR 1000 2012: Slovakia – Gold Law Firm
WTR 1000 2011: Slovakia – Highly recomended Law
Firm / Individual
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URL:
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Advokátska kancelária
Bukovinský & Chlipala
Advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala
vznikla v roku 2003 spojením dvoch nezávislých advokátov. Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby
už viac ako 10 rokov. Počas tejto doby sme poskytovali
komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch ako aj poskytujeme právne služby významným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. V kancelárii v súčasnosti pôsobia
traja advokáti, dvaja advokátski koncipienti ako aj podporný personál. Svojim klientom zaručujeme, že všetky
právne služby sú na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.
Prednosťou našej spoločnosti je spolupráca s odborníkmi
z iných oblastí (daňové poradenstvo, účtovníctvo, oceňovanie majetku a nehnuteľností, dobrovoľné dražby, exekútor, notár), ktorá nám umožňuje poskytovať klientom
komplexné služby zamerané na ich podnikanie. Naša
spoločnosť ďalej spolupracuje s advokátmi z jednotlivých
krajov v Slovenskej republike a s partnermi z Českej republiky. Uvedená spolupráca umožňuje našej spoločnosti operatívne reagovať na potreby našich klientov a tým
zabezpečiť maximálnu mieru ochrany ich práv a oprávnených záujmov.
Kľúčovými oblasťami praxe našej advokátskej kancelárie
sú nasledovné oblasti:

Právo duševného vlastníctva, IT
právo, ochrana osobných údajov
V rámci tejto oblasti má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti najmä v oblasti autorského práva v súvislosti s vývojom softvéru, t.j. príprava licenčných zmlúv
a zároveň s tým súvisiacich zmlúv o ochrane dôverných
informácií, vypracovanie a posúdenie softwarových
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zmlúv, SLA, právne analýzy v oblasti IT, právne aspekty
cloudových riešení a právne poradenstvo pre uvádzanie
aplikácií do AppStoru.
Za veľmi dôležitú oblasť činnosti našej advokátskej kancelárie považujeme poskytovanie právneho poradenstva
v súvislosti s ochranou osobných údajov v informačných
systémoch. Venujeme sa praktickým aspektom ochrany
osobných údajov z pohľadu podnikateľov, ako aj novým
trendom v tejto oblasti a problematike ochrany osobných
údajov v prostredí cloudových riešení.
Ďalej máme bohaté skúsenosti s konaním o registráciu
ochranných známok vrátane námietok, a to tak na národnej úrovni, ako aj komunitárnej a medzinárodnej úrovni.
Nemenej dôležitou oblasťou v rámci práva duševného
vlastníctva je poskytovanie právneho poradenstva v oblasti vedeckého výskumu, konkrétne v oblasti biotechnológií – a to najmä v súvislosti so zabezpečením ochrany
výsledkov výskumu a nakladania s výsledkami výskumu
a asistencia pri podávaní prihlášok na udelenie patentov.
Rovnako poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti
s ochranou domén – v tomto prípade máme aj praktické
skúsenosti s rozhodcovskými orgánmi zriadenými priamo pre účely rozhodnutia doménových sporov.
Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považujeme za významnú oblasť nášho pôsobenia na slovenskom
právnom trhu. Preto sme sa rozhodli podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti. V roku 2013 sa
naša advokátska kancelária stala generálnym partnerom
výročnej TREND konferencie – INFOTRENDY 2013 –
KROKY PRE DIGITÁLNE SLOVENSKO ako aj odborným
partnerom Festivalu vedy – NOCI VÝSKUMNÍKOV (www.
NocVyskumnikov.sk).

V roku 2013 sme sa aktívne zúčastnili niekoľkých konferencií v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva:

• eFOCUS konferencia: Identita jednotlivca a jej tech-

•
•

•

nologická a ochrana v kyberpriestore s príspevkom
„Digitálna stopa, právo jednotlivca na zmazanie digitálnej stopy“
EUROCLOUD SLOVAKIA DAY 2013 s príspevkom
„Právne desatoro pre cloud computing“
III. ČESKO-SLOVENSKÝ VEDECKÝ SEMINÁR
O AUTORSKOM PRÁVE ako spoluautori prednášky
„Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (licenčné
podmienky pre slobodný softvér)“
INFOTRENDY 2013 – KROKY PRE DIGITÁLNE
SLOVENSKO s príspevkom „Právo byť zabudnutý /
právo na výmaz“

Za poskytovanie právneho poradenstva a rozvoj kancelárie v oblasti IT práva a práva duševného vlastníctva
v našej advokátskej kancelárii zodpovedá partner – JUDr.
Ing. Miroslav Chlipala, PhD., ktorý sa dlhodobo venuje
aj publikačnej činnosti v tejto oblasti práva. V roku 2013
sa ako spoluautor podieľal na odborných článkoch „Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér)“ publikovanom v odbornom
časopise Právny obzor a na odbornom článku „Slobodný
softvér a softvér s voľným kódom“, ktorý bol publikovaný
v Zborníku z medzinárodnej konferencie Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov
verejnej moci.

Developerské projekty
a nehnuteľnosti
Počas celej existencie našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexný právny servis pre developerské
spoločnosti, najmä pri výstavbe administratívnych centier, bytových komplexov a nových vilových štvrtí. Tento
servis zahŕňa najmä uskutočňovanie právneho auditu,
asistenciu pri výkupoch pozemkov a vysporiadavaní
vlastníckych vzťahov, právne poradenstvo v územnom
a stavebnom konaní. V rámci tejto oblasti máme bohaté skúsenosti s vypracovávaním, kúpnych zmlúv, zmlúv
o dielo, s uplatňovaním vád zo zmlúv o dielo, nájomných
zmlúv atď..

V súvislosti s developerskými projektami sme poskytovali komplexné právne poradenstvo zahraničnému investorovi, ktorý v Bratislave vybudoval 4 administratívne
centrá s celkovou prenajímanou plochou cca 70.000 m2.
Taktiež sme poskytovali komplexné právne poradenstvo
zahraničnému investorovi pri realizácii developerskeho
projektu, ktorý bol vyhodnotený týždenníkom TREND
ako projekt roka z pohľadu výšky investície.
Slovenskému investorovi sme poskytovali komplexný
právny servis pri predaji, správe a prenájme 45 administratívnych a rekreačných budov nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ktoré nadobudol slovenský investor od významnej slovenskej telekomunikačnej
spoločnosti.

Sporová agenda
Naša advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti so
zastupovaním svojich klientov pred súdmi za účelom
ochrany ich práv a záujmov ako aj v exekučnom, konkurznom, reštrukturalizačnom konaní. Služby v tejto oblasti
zahŕňajú právne analýzy obsahujúce návrhy na optimálne uspokojenie pohľadávok, osobné rokovania s dlžníkmi,
uplatnenie zabezpečovacích nástrojov spojených s pohľadávkami, právne poradenstvo pri postúpení pohľadávok
a vypracovanie súvisiacej zmluvnej dokumentácie.
Okrem štandardného vymáhania pohľadávok, ktoré naša
kancelária vykonáva pre viaceré väčšie alebo menšie
spoločnosti spolu v objeme niekoľko sto tisíc eur, sme poskytovali komplexné právne poradenstvo zahraničnému
investorovi v súvislosti so správou a vymáhaním bankových dubióznych pohľadávok v celkovej nominálnej hodnote 465 mil. EUR.
Ďalej sme úspešne zastupovali slovenskú stavebnú spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou v zložitom
súdnom spore s jednou z najväčších stavebných spoločností, kde hodnota sporu presiahla 1.300.000,-EUR
Rovnako sme úspešne zastupovali zahraničného klienta
v incidenčnom súdnom spore, ktorého predmetom bolo
určenie, že jeho pohľadávka v sume 1,6 mld SKK je po práwww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 41

ve s nárokom na oddelené uspokojenie a následné úspešné zastupovanie, ktorého výsledkom bolo uspokojenie
tejto pohľadávky.
Súčasťou našej činnosti v rámci sporovej agendy bolo aj
je poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s tendrami na odkúpenie pohľadávok v objemoch niekoľko sto
miliónov eur – v týchto prípadoch bolo predmetom právneho poradenstva ohodnocovanie bonity a vymožiteľnosti pohľadávok.

Obchodné právo, právo
obchodných spoločností, fúzie
a akvizície
Naša advokátska kancelária má v tejto oblasti mimoriadne bohaté skúsenosti, a to jednak v súvislosti so založením a registráciou obchodných spoločností, zmenami
v obchodných spoločnostiach, vypracovaním právnych
stanovísk k otázkam obchodných spoločností, vypracovávanie obchodných zmlúv, zastupovanie v obchodných
a majetkových sporoch, výkon funkcie likvidátora.
V rámci oblasti fúzií a akvizícií vykonáváme právny audit
a následne poskytujeme právne poradenstvo pri výbere
vhodnej právnej formy transakcie a pripravujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu pre transakciu. Poskytovali sme právne poradenstvo vrátane prípravy dokumentácie pri cezhraničnom zlúčení (i) slovenskej a českej
spoločnosti a (ii) slovenskej a poľskej spoločnosti. Rovnako máme skúsenosti s prípravou akcionárskych dohôd,
dohôd spoločníkov a osobitných úprav spoločenských
zmlúv v súvislosti so vstupom investora do spoločnosti,
poskytovaním komplexného due diligence a prípravou
zmluvnej dokumentácie pre vstup investora do spoločnosti.

•

Bukovinský & Chlipala
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Advokátska kancelária
Čechová & Partners
Náš profil a postavenie na trhu
právnych služieb:
Čechová & Partners patrí medzi popredné a najväčšie advokátske kancelárie na Slovensku. Počas svojej viac ako
23 ročnej histórie si udržala a naďalej rozvíja postavenie
nezávislej slovenskej advokátskej kancelárie. Poskytuje
právne služby zahraničnej aj domácej korporátnej klientele a vybudovala si uznávané miesto na trhu právnych služieb v oblasti slovenského práva obchodných spoločností
a ostatných oblastí práva ako napr. obchodného, súťažného, finančného, správneho, občianskeho či pracovného
práva. Jej doménou je poskytovanie právnej pomoci pri
vysoko sofistikovaných obchodných a finančných transakciách, fúziách a akvizíciách, financovaní projektov
a podnikov, reorganizáciách, v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, či práva regulovaných odvetví.
Čechová & Partners ponúka svojím klientom jasné, na
mieru šité riešenia ich právnych záležitostí, ktoré predstavujú kombináciu rozsiahlych znalostí práva, dlhoročných
praktických skúseností, dôverného poznania domáceho podnikateľského prostredia, integrity a v neposlednom rade služieb na úrovni kvalitatívnych štandardov
medzinárodných právnych kancelárií.
Pri zachovaní postavenia nezávislej advokátskej kancelárie, Čechová & Partners a jej klienti benefitujú z dlhoročných dobrých vzťahov s inými advokátskymi kanceláriami a konkrétnymi renomovanými právnikmi po celom
svete. Na rozdiel od modelu medzinárodnej kancelárie,
v rámci zvoleného podnikateľského modelu nezávislého
pôsobenia môžu klienti využiť potenciál osobných kontaktov a konkrétnych pracovných skúsenosti s právnikmi
a kanceláriami, pričom je možné vždy zvoliť vedúcu kanceláriu v danom obore a regióne, s ktorou má Čechová &

Partners priamu skúsenosť. Takéto geografické a špecializačné pokrytie je možné zabezpečiť len v rámci spolupráce nezávislých kancelárií. Čechová & Partners zároveň
poskytuje právne služby v oblasti slovenského práva podstatnej časti medzinárodných advokátskych kancelárii,
ktoré nie sú na Slovensku priamo zastúpené.

Naše hodnoty a princípy,
spoločenská zodpovednosť
a pro bono činnosť
Advokáti Čechová & Partners kladú dôraz na prísne dodržiavanie etických princípov výkonu advokátskeho povolania, uplatňovanie protikorupčných zásad a vysoko profesionálny prístup pri budovaní vzťahov s klientmi, kolegami,
obchodnými partnermi a všetkými verejnými inštitúciami.
Mimo rámca svojej advokátskej činnosti sa všetci členovia Čechová & Partners aktívne zapájajú do verejného
života na Slovensku prostredníctvom predovšetkým legislatívnych, publikačných, vzdelávacích a dobročinných
aktivít. Čechová & Partners je hrdá na svoju dlhoročnú
tradíciu poskytovania bezplatnej pro bono právnej pomoci, ale aj ďalšiu úzku spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v treťom sektore, čo považuje za samozrejmý prejav
profesionálnej a etickej zodpovednosti už od vzniku kancelárie. Advokáti Čechová & Partners sú presvedčení
o tom, že z ich postavenia príslušníkov právnej profesie
vyplýva celospoločenská povinnosť, aby svojou aktivitou a úsilím napomáhali zabezpečeniu reálneho prístupu
k právnej pomoci nielen v súkromnom záujme osobám
nachádzajúcim sa v nepriaznivej ekonomickej situácii, ale
aj vo verejnom záujme poskytovaním pro bono právnych
služieb organizáciám, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie verejnoprospešných služieb.
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Naši ľudia
Tím kancelárie pozostáva z kvalifikovaných právnikov
so širokým spektrom právnych špecializácií, rozšírený
o manažérsky a podporný personál ako napr. interná prekladateľská služba. Viacerí z nich sú autormi významných
odborných publikácií, napr. Katarína Čechová je autorkou
viacerých článkov o právnej úprave insolvenčného konania a tiež právnych aspektoch ukončenia podnikania v Slovenskej republike (World Bank), medzinárodnej publikácie
o zodpovednosti štatutárnych orgánov (Directors‘ Liability) a tiež spoluautorkou publikácie o medzinárodnom
rozhodcovskom konaní v Európe (Biblioteca de Arbitraje
Collection). Tomáš Maretta pravidelne publikuje na tému
práva hospodárskej súťaže (Kluwer, European Competition
Journal, ICLG). Tomáš Rybár je spoluautorom publikácií
o pracovnom práve (American Bar Association) a ochrane
osobných údajov (Aspen Publishers/Wolters Kluwer, IBA).
Michaela Jurková je autorkou článkov týkajúcich sa európskej spoločnosti, cezhraničného zlúčenia, verejnej ponuky
cenných papierov a ponuky na prevzatie (Cambridge University Press). Simona Haláková je spoluautorkou viacerých článkov o práve elektronických komunikácií a ochrane súkromia (Global Legal Group, Bloomberg BNA).
Advokáti-partneri z Čechová & Partners sú medzinárodnými rankingovými inštitúciami opakovane vysoko hodnotení ako top odborníci vo svojej právnej oblasti, pričom
viacerí z nich sa tešia nielen uznaniu doma i v zahraničí,
ale zastávajú i významné funkcie v stavovských a profesijných organizáciách, napr.:
Katarína Čechová je Chambers Europe a Legal 500
označovaná za kľúčového odborníka v oblasti práva obchodných spoločností s popredným miestom v oblasti
fúzií a akvizícii; IFLR 1000 ju označuje za jednu z najaktívnejších a najodporúčanejších právnych poradkýň pre
oblasť fúzií a akvizícií. K. Čechová pôsobí vo viacerých
funkciách v International Bar Association (IBA), bola spolupredsedkyňou Európskeho fóra IBA a od roku 1996 je
stálym zástupcom Slovenskej advokátskej komory v Rade
IBA. Pôsobí tiež ako reštrukturalizačný a konkurzný
správca; od roku 1997 je rozhodkyňou pre medzinárodné
spory Rozhodcovského súdu SOPK.
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Tomáš Rybár je špecialistom na pracovné právo, farmaceutický sektor, ochranu osobných údajov, pričom aktívne
pôsobí aj pri obchodnoprávnej a zmluvnej agende. Je dlhoročným členom AIJA – Medzinárodnej asociácie mladých
právnikov, kde pôsobí ako člen výkonného výboru a viceprezident jednej z komisií. Chambers Europe ho zaradil
medzi vedúcich advokátov v oblasti pracovného práva,
práva obchodných spoločností/M&A i práva nehnuteľností. Legal 500 ho odporúča v oblasti práva obchodných spoločností/M&A a PLC Which Lawyer v oblasti pracovného
práva.
Tomáš Maretta, je uznávaným odborníkom v oblasti
súťažného práva, čomu korešpondujú aj jeho hodnotenia
v renomovaných ratingových publikáciách (Global Competition Review, PLC Which Lawyer). Chambers Europe
ho zaradil na prvé miesto spomedzi slovenských právnikov pre oblasť súťažného práva.
Michaela Jurková je odporúčaná ako popredný odborník v oblasti práva duševného vlastníctva (Chambers Europe) a v oblasti bankovníctva a financií (IFLR1000).
Simona Haláková patrí medzi odporúčaných odborníkov špecializujúcich sa na právo regulovaných odvetví,
vrátane oblastí bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a energetiky.

Členstvo v najuznávanejších svetových
asociáciách
Od roku 2001 sme výhradným členom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex Mundi je najväčšou globálnou asociáciou nezávislých právnych kancelárií. Členstvo v nej je
ponúknuté len kanceláriám, ktoré preukázali najvyšší štandard a kvalitu poskytovaných právnych služieb, pričom
každý člen je pravidelne podrobovaný interným previerkam a kontrole kvality. Lex Mundi bola napr. v roku 2010 vyhodnotená britským časopisom The Lawyer ako najlepšia
medzinárodná sieť advokátskych kancelárií na svete a obdobné hodnotenie udelil v roku 2013 tejto sieti aj Chamber
& Partners jej zaradením do „Band 1“ medzi sieťami.
Od roku 2003 sme výhradným členom World Services
Group za Slovenskú republiku. World Services Group je
celosvetovou sieťou spájajúcou firmy poskytujúcich pora-

denské služby profesionálne služby. Členstvo je ponúknuté vždy len jednej právnej kancelárii z príslušnej jurisdikcie, ktoré preukázala dodržiavanie najvyšších kvalitatívne štandardov v rámci poskytovania poradenstva svojim
klientom. Špecifikom siete je, že zahŕňa okrem právnych
služieb aj iných nezávislých poskytovateľov poradenských služieb, napr. vo sfér investičného poradenstva,
daní apod. Čo sa týka celkového počtu právnikov, ktorí
pôsobia v členských kanceláriách, ide globálne o druhú
najväčšiu sieť po Lex Mundi.

Pracovné právo – Táto popredná lokálna kancelária sa
teší výnimočnej povesti a je všeobecne považovaná za
jedného z najsilnejších hráčov na slovenskom trhu pracovného práva.

Naši klienti a príklady našej
najvýznamnejšej práce
v nedávnom období

Zdroje hovoria:

Sme hrdí na všetkých našich klientov. Spomedzi tých, ktorým poskytujeme právne služby, sme radi, že pri súčasnom
dodržaní našich zákonných povinností môžeme uviesť
napr. Lenovo, CROWN, Inalfa Roof Systems, AFS Technologies Inc., Nike, Toshiba, Scania, Schindler, Flughafen Wien,
Merck Sharp Dohme, Electricité de France, Bayer, Celgene,
Skanska, Karlovarské minerální vody, OMV, Travel Service, Reckitt Benckiser, Astrium (EADS), Amgen, NCH, Fresenius Kabi, Alpiq, IFCO Systems, Audatex, Ceragon, Interoute, Enics, Avago Technologies, Altimo, New Frontier
Group. Vo väčšine z uvedených príkladov ide o komplexné
právne poradenstvo alebo právnu pomoc v oblasti korporátneho, pracovného a zmluvného práva ich dcérskym
spoločnostiam a prevádzkam v Slovenskej republike alebo
v konaniach pred Protimonopolným úradom SR.

Ako nás hodnotia klienti

Reštrukturalizácie/Platobná neschopnosť – Zdroje potvrdzujú najvyššie postavenie tohto lokálneho tímu v danej
oblasti, pričom poukazujú na jeho jedinečné poradenstvo
v konkurzných prípadoch, čo priťahuje slovenských klientov, ktorí sa ocitli vo finančných ťažkostiach.

„Dlhoročne etablované meno na Slovensku.“
„Pre poskytnutú protihodnotu, spoľahlivé poradenstvo
a dôkladné pochopenie sveta fúzií a akvizícií môžeme
tento tím vrelo odporučiť.”
„Meno tejto kancelárie skutočne rezonuje – má silný tím
s odbornými znalosťami v oblasti pracovného práva.“
„Profesionálny a flexibilný prístup so širokou znalosťou
lokálnych zákonov.“

Podľa Legal500 2013:
Špičková advokátska kancelária Čechová & Partners rieši
exponované transakcie v oblasti fúzií a akvizícií a reštrukturalizácie v celom rade odvetví vrátane farmaceutického
priemyslu, dopravy a IT. Katarína Čechová je odborníkom
v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a Tomáš Maretta je kľúčový odborník na súťažné právo. Tomáš Rybár sa
orientuje na regulačné otázky v oblasti life sciences, poštových služieb a ochrany osobných údajov.

Podľa Chambers Europe 2013:
Právo obchodných spoločností/Fúzie a akvizície – Tento
14-členný tím je dlhodobým lokálnym hráčom a kolegovia
v medzinárodných firmách ho považujú za hlavného konkurenta. Má meno v oblasti energetiky, stavebníctva, life
sciences a dopravy.

Podľa IFLR 1000 2013:

Súťažné právo - Táto nezávislá kancelária naďalej dominuje v odvetví súťažného práva v Slovenskej republike. Tím
získava nadšené slová uznania za prácu v oblasti schvaľovania koncentrácií a za poradenstvo v otázkach protimonopolného vyšetrovania a dodržiavania predpisov.

Čechová & Partners

Čechová & Partners patrí medzi popredné advokátske
kancelárie v Slovenskej republike. Jeden klient opísal
firmu ako „najlepšiu advokátsku kanceláriu v Bratislave“,
ktorá ponúka „vynikajúcu podporu“.

•
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Advokátska kancelária
Čavojský & Partners
Základné informácie
advokátska kancelária Čavojský & Partners pôsobí na
trhu právneho poradenstva od roku 2006 a v súčasnej
dobe náš tím tvorí trinásť právnikov, päť asistentov a dvaja office manageri. Okrem nášho sídla v Bratislave je našou významnou súčasťou aj pobočka v Trenčíne.
Našim klientom poskytujeme nielen vysoko kvalitné
právne znalosti, ale rovnako porozumenie ich business
aktivitám, preto tvoria riešenia “na mieru“, zohľadňujúce
klientove potreby štandardný výstup našej práce. Našou
snahou je ponúknuť klientovi to najlepšie z možných riešení.
Vo svojej činnosti kladieme dôraz na neustále prehlbovanie odbornej úrovne a využívanie poznatkov tak z domácich zdrojov ako aj zo skúseností nadobudnutých v zahraničí. Skúsenosti získané praxou od roku 2001 pretavujeme
aj do publikačnej činnosti a vzdelávacích akcií, na ktorých
sa aktívne zúčastňujeme na Slovensku i zahraničí najmä
prostredníctvom nášho členstva vo viacerých asociáciách a spoločenstvách odborníkov. Tieto stretnutia sú prínosom nielen pre nás, ale aj pre našich klientov nakoľko
prostredníctvom nich máme možnosť vymieňať si názory
na rôzne právne otázky s inými odborníkmi zo slovenskej
aj zahraničnej jurisdikcie a taktiež nám nadobudnuté kontakty umožňujú zabezpečiť našim klientom kvalifikované
poradenstvo aj v iných krajinách po celom svete, keďže
ich aktivity často presahujú oblasť Slovenskej republiky.
Sme členmi Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia
spoločností (CECGA), Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Americkej obchodnej komory v SR, INSOL
Europe (asociácia pre konkurzných a reštrukturalizačných špecialistov v Európe). Ako právny poradca spolu46 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

pracujeme s Europäisches EWIV-Informationszentrum
v oblasti implementácie európskych noriem v slovenskom
právnom poriadku.
Naša kancelária neustále zlepšuje poskytovanie svojich
služieb, pretože sme presvedčení, že jediná cesta v právnom poradenstve (ako aj v každom inom biznise) je napredovanie. O tom svedčí aj pozitívne hodnotenie v popredných rebríčkoch a sprievodcoch.
Sme veľmi hrdí na prestížne ocenenie managing partnera našej kancelárie, ktoré nám bolo udelené sprievodcom
Chambers Europe, ktorý hodnotí advokátske kancelárie
vo viac ako 50 krajinách celého sveta už skoro 15 rokov.
Ich hodnotenie vychádza predovšetkým z dôsledného
prieskumu spokojnosti klientov, a na jeho základe bol Peter Čavojský zaradený do kategórie významných odborníkov v oblasti súdnych sporov a M&A.
Ďalšími významnými oceneniami získanými za rok 2013
sú tie udelené mesačníkom Acquisition International, ktorý sa špecializuje na novinky zo sveta korporátnych financií, a to najmä ocenenie ako najlepšia advokátska kancelária v oblasti zmluvného práva a tiež práva nehnuteľností.
Zároveň má naša kancelária snahu aj o získanie ďalších
ocenení v medzinárodne uznávaných rebríčkoch právnych špecialistov v oblasti práva, pretože prestíž, ktorú
tieto ocenenia dávajú tým, že sú vytvárané na základe
hodnotenia odborníkov a najmä pozitívnych hodnotení
našich klientov, je dôležitou hnacou silou našej práce.
Partneri našej kancelárie sú taktiež správcovia konkurznej podstaty zapísaní do zoznamu správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti a preto majú tie najlepšie
odborné predpoklady a podmienky na zastupovanie sub-

jektov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a to
tak na strane dlžníka ako aj veriteľa.

• právne zastupovanie poisťovne v oblasti vymáhania
pohľadávok,

• právne poradenstvo pre zahraničného investora v obZ nášho pohľadu má advokácia aj istý spoločenský status
a preto je podľa nás dôležité, aby si advokáti plnili svoje záväzky voči spoločnosti. Preto poskytujeme aj právne služby bez nároku na odmenu, a to prostredníctvom
programu Advokáti Pro bono, ktorý administruje Nadácia Pontis v spolupráci s medzinárodnou sieťou PILnet
(The Global Network for Public Interest Law).

•
•
•
•

Klienti

•

Našu klientelu tvoria predovšetkým obchodné spoločnosti pôsobiace na slovenskom ale aj zahraničnom trhu
zväčša dlhšiu dobu, a tých najdôležitejších referencií spomenieme najmä:

•
•
•

• komplexné právne poradenstvo významných konzul-

•
•

•
•
•
•
•
•

tačných spoločnostiam najmä v oblasti obchodného
práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
právne poradenstvo významnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmä v oblasti zmluvného práva
a procesného zastupovania,
komplexné právne poradenstvo slovenskej stavebnej
spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva
a práva obchodných spoločností,
výkon due diligence a príprava transakčnej dokumentácie v M&A procesoch (konzultačná spoločnosť, stavebníctvo, automobilový priemysel, IT),
právne poradenstvo pre krízový manažment významnej slovenskej stavebnej spoločnosti v procese
reštrukturalizácie,
komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti hazardných hier,
právne poradenstvo zahraničnému investorovi podnikajúcemu v automobilovom priemysle (subdodávateľ),
právne poradenstvo pre zahraničnú banku v oblasti
finančného práva, ochrany spotrebiteľa, právneho posúdenia produktov a AML,
právne poradenstvo pre ústredný orgán štátnej správy
pre oblasť štátnej pomoci,

•
•
•

lasti štátnej pomoci,
právne poradenstvo pre PR agentúru,
komplexné právne poradenstvo pre zahraničnú poradenskú spoločnosť (finančný trh),
komplexné právne poradenstvo pre zahraničného investora podnikajúceho v oblasti výroby izolácií,
komplexné právne poradenstvo v developerskom projekte (výstavba polyfunkčného objektu),
právne poradenstvo pre medzinárodnú poisťovňu pre
oblasť finančného, občianskeho a obchodného práva,
právne poradenstvo pre slovenský štátny orgán v oblasti správneho práva,
právne poradenstvo pre zahraničného investora podnikajúceho v oblasti energetiky,
komplexné právne poradenstvo a právny servis pre reklamnú agentúru v oblasti obchodného práva a práva
duševného vlastníctva,
právne poradenstvo významnej slovenskej banke
v oblasti právnej podpory práv veriteľa v konkurze
a reštrukturalizácii,
právne poradenstvo pre private-equity spoločnosť,
komplexné právne poradenstvo pre medzinárodnú logistickú spoločnosť.

Služby
Naša advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým
na obchodné právo, kde podstatnú časť poskytovaných
právnych služieb tvorí
1. Právo obchodných spoločností

•
•
•
•
•
•

fúzie a akvizície vrátane prípravy transakčnej dokumentácie a zastupovania investora/predávajúceho
realizácia due diligence v stanovených oblastiach podľa predmetu podnikania
implementácia princípov corporate governance
poskytovanie právnej podpory risk manažmentu
manažment zmluvných vzťahov z hľadiska interných
noriem obchodných spoločností
nastavenie právnych procesov fungovania spoločnosti
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• akcionárske spory
• Post-akvizičná podpora
• Start-up projekty

5. Právo nehnuteľností

• komplexné právne poradenstvo v developerských pro-

2. Právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc

•

• právne poradenstvo pri nekalosúťažnom konaní pod- •
nikateľa
•
• posudzovanie možných dopadov súťažného práva na
•
•
•
•
•
•

konanie podnikateľa
právne poradenstvo v oblasti regulácie sieťových odvetví
zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom
vyhodnocovanie negatívnych aspektov zneužívania
dominantného postavenia na trhu
právne poradenstvo v oblasti kartelových dohôd
M&A poradenstvo
právne poradenstvo v procese poskytovania štátnej
pomoci a posudzovanie dopadov slovenského právneho poriadku ako aj európskej legislatívy

jektoch
príprava vzorových zmlúv týkajúcich sa prevodov
nehnuteľností
zastupovanie v konaní pred príslušnou správou katastra
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

6. Bankové a poisťovacie právo

• právne posúdenie bankových a poisťovacích produktov z pohľadu slovenskej a európskej legislatívy

• posudzovanie činností na finančnom trhu z pohľadu
právnej úpravy ochrany spotrebiteľa

• právne poradenstvo v oblasti projektového financova•
•
•

nia a jeho zabezpečenia
sporová agenda v oblasti produktov bankového a poisťovacieho trhu, sprostredkovania finančných služieb
právna podpora compliance
ochrana spotrebiteľa

3. Obchodné a majetkové právo

7. Právo duševného vlastníctva

• príprava a analýza zmlúv a zmluvných vzťahov
• príprava vzorových zmlúv a všeobecných obchodných

• registrácia ochrannej známky
• príprava zmluvnej dokumentácie v oblasti ochrany au-

•
•
•

podmienok, efektívne nastavenie modelu zmluvných
vzťahov v spoločnosti
právne posúdenie majetkovej štruktúry a identifikácia
rizikových oblastí
due diligence zmluvných vzťahov (rights & liabilities,
riziká)
právne poradenstvo veriteľom pri realizácii ich práv

torského práva

• námietkové, výmazové a iné konania týkajúce sa plat•
•

nosti ochranných známok, patentov, dizajnov
prevody, licencie a záložné práva k ochranným známkam, k patentom, resp. úžitkovým vzorom
vymáhanie práv z ochranných známok ako aj ďalšie
sporové veci z oblasti ochranných známok

4. Konkurzy a reštrukturalizácie

8. Pracovné právo

• právne poradenstvo veriteľom
• reštrukturalizácia spoločnosti
• právne poradenstvo risk managementu

• právne poradenstvo pri efektívnom nastavení vzťahov

•
•
•

v oblasti ľudských zdrojov
v procese

• spracovanie interných noriem spoločnosti a vytvore-

reštrukturalizácie
zastupovanie v sporoch vyvolaných konkurzom/
reštrukturalizáciou
príprava reštrukturalizačných plánov
právne poradenstvo dlžníkom

nie systému ich kontroly
právne poradenstvo v oblasti manažérskych zmlúv
zabezpečenie a realizácia personálneho auditu spoločnosti
zastupovanie v procese pracovnoprávnych sporov
a v kolektívnom vyjednávaní
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•
•
•

• komplexná právna podpora zamestnávateľa v procese
hromadného prepúšťania

• due diligence v oblasti HR
9. Verejné obstarávanie

• právne posúdenie nastavenia podmienok účasti ako aj
kritérií na hodnotenie ponúk

• právne poradenstvo pri príprave ponuky
• zastupovanie uchádzača/verejného obstarávateľa
v konaní o námietkach

•

Čavojský & Partners, s.r.o.
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Advokátska kancelária
ČERNEJOVÁ & HRBEK
Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
je nezávislá pôvodná slovenská advokátska kancelária
s vyše dvadsaťročnou tradíciou, skúseným tímom a reputáciou kvality.
Kancelária vznikla začiatkom 90-tych rokov, jej súčasní senior partneri v nej spoločne pôsobia od roku 1997.
Advokáti združení v kancelárii mali od začiatku výhodu
skúseností, ktoré získali počas zahraničných stáží, a to
predovšetkým v renomovaných zahraničných právnych
kanceláriách. Aj to bol určite jeden z faktorov, ktorý pomohol kancelárii presvedčiť významné zahraničné kancelárie a priamych zahraničných investorov, že dokážeme poskytovať právne služby v kvalite, ktorú očakávajú.
Kancelária, ktorú viaceré publikácie označili za obľúbenú lokálnu firmu zahraničných kancelárií na Slovensku,
spolupracovala s množstvom medzinárodných právnych
firiem, najmä anglických a amerických, ktoré nemali pobočky na Slovensku, s mnohými z nich spolupráca pokračuje aj v súčasnosti. Aj vďaka tejto spolupráci a tiež
vďaka vlastnej rastúcej reputácii sa členovia kancelárie
podieľali na medzinárodných transakciách a projektoch,
vrátane veľkých projektov akvizícií na Slovensku. Advokáti kancelárie pracovali na riešeniach, ktoré pomáhali
aplikovať medzinárodne známe a uznávané právne konštrukcie a inštitúty, na Slovensku v tom čase mnohokrát
ešte neznáme, a tým formovať legislatívne právne prostredie, ako aj aplikačnú právnu prax. Stali sa jednými
z najvyhľadávanejších slovenských právnych poradcov
pre akvizície, bankové poradenstvo a finančný trh. Pri tejto praxi sa rozvinuli ďalšie oblasti práva, ako súťažné právo, právo duševného vlastníctva či oblasť realít, v ktorých
kancelária vyniká. Kancelária tiež pracovala na strane
záujemcov a nadobúdateľov pri viacerých privatizáciách,
vrátane tých najväčších na slovenskom trhu (napríklad
v sektore telekomunikácií). Pomáhala a doteraz pomáha
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zahraničným investorom vstúpiť na slovenský trh a presadiť sa na ňom, či už akvizíciou slovenských podnikov
od štátu alebo od predchádzajúcich vlastníkov (napríklad
akvizície dvoch pivovarov celosvetovo druhou najväčšou
pivovarníckou skupinou, akvizície troch mliekarenských
podnikov celoeurópskym mliekarenským výrobcom, akvizícia cukrovaru britským holdingom, predaj spoločnosti
na výrobu a predaj destilátov zahraničnému investorovi)
alebo vybudovaním úplne nových prevádzok a spoločností (napríklad vybudovanie výrobných hál americkým
výrobcom súčastí automobilov, vybudovanie závodu
európskym oceliarskym holdingom, výstavba štyroch
hypermarketov celosvetovo druhou najväčšou sieťou
hypermarketov, vybudovanie slovenskej prevádzky európskeho prenajímateľa železničných vozňov s vypracovaním zmluvnej základne na dlhodobý prenájom a dokumentácie na financovanie podnikania).
Kancelária tiež stála pri niektorých z prvých veľkých transakcií v oblasti bankovníctva a finančného trhu a pomáhala definovať v slovenskej právnej praxi dovtedy nové
a nepoužívané inštitúty z týchto oblastí.
Kancelárii sa už od počiatku fungovania podarilo získať
dôveru slovenských podnikateľských subjektov, slovenských výrobcov a bánk, ktorým poskytuje poradenstvo
aj v bežných veciach zmluvnej agendy, pracovného práva
a riešenia sporov. V súčasnosti poskytujeme všeobecné
poradenstvo v zmluvných, pracovnoprávnych a regulačných veciach pre klientov z oblasti projektovania a výstavby stavieb (v tejto oblasti sme sa podieľali na príprave
PPP projektov diaľnic), farmaceutického priemyslu a distribúcie a propagácie liekov, pivovarníctva, výroby súčastí automobilov, výroby a distribúcie nákladných automobilov a osobných automobilov, mliekarenstva, správy
nehnuteľností, energetiky, veľkoobchodu a maloobchodu,

bankovníctva, poisťovníctva a poskytovania spotrebiteľských úverov a zdravotníctva.
Oblasť súťažného práva sa stala aj vďaka predchádzajúcej
vedeckovýskumnej činnosti JUDr. Aleny Černejovej jednou zo silných oblastí našej kancelárie. Prejavila sa tak
v medzinárodnej publikačnej činnosti kancelárie, ale aj
v praxi pri oznamovaní koncentrácií, a to aj v prípadoch
získania kontroly nepriamo na nadnárodnej (európskej,
celosvetovej) úrovni. Po roku 2004, kedy sa veľká časť
prípadov koncentrácií presunula na Európsku komisiu,
sa v rámci súťažného práva zvýšil pomer práce súvisiacej
s konaniami vo veciach dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a zneužívania dominantného postavenia. Dnes
poskytujeme poradenstvo pri oznamovaní koncentrácií
a komplexné poradenstvo v ostatných súťažných veciach,
vrátane uskutočňovania školení top-managementu a obchodných tímov za účelom predchádzania prípadnému
porušeniu súťažných predpisov, analyzujeme a revidujeme zložité obchodné vzťahy, zmluvy a schémy v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, priemyselnej
výroby, vzťahy medzi výrobcami a veľkoobchodníkmi,
veľkoobchodníkmi a maloobchodníkmi. V týchto veciach
tiež úspešne zastupujeme klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
Právo nehnuteľností súviselo spočiatku najmä s akvizíciami, kedy sme sa podieľali na mnohých veľkých projektoch
kúpy, výstavby a prestavby nehnuteľností pre podnikateľské účely. V súčasnosti sa tím JUDr. Petra Stavrovského
zaoberá aj poradenstvom pre investorov a developerov
realít, či už ide o nadobudnutia pozemkov, získanie práv
na výstavbu budov a sietí, nájom a prenájom nehnuteľností a riadenie zmluvnej agendy pre vzťahy s nájomcami. V tejto oblasti sme poskytovali právne poradenstvo
v množstve greenfield a brownfield projektov výstavby
pre oblasť priemyselnej výroby, logistiky a služieb. Poskytovali sme napríklad poradenstvo pri prestavbe závodu
na západnom Slovensku a výstavbe nového závodu na
juhu Slovenska pre európsku oceliarsku skupinu, na greenfield projekte pre významného európskeho výrobcu
zváracej a rezacej techniky. V ostatnom období sme poskytovali právne poradenstvo pre nemeckého investora
pôsobiaceho v oblasti logistiky v automobilovom priemysle pri nadobúdaní nehnuteľnosti, výstavbe logistického

centra a uzavieraní nájomnej zmluvy. Poskytujeme komplexnú právnu pomoc slovenskej spoločnosti z európskej
skupiny výrobcu a distribútora nákladných automobilov
pri dlhodobom projekte výstavby vlastných servisno-administratívnych centier v rôznych oblastiach Slovenskej republiky, pričom doteraz bola realizovaná výstavba
piatich takýchto centier. Poskytovali sme poradenstvo
pre významný investičný realitný fond pri kúpe obchodného a administratívneho centra v Bratislave a tiež poradenstvo jednej z najväčších developerských spoločností,
ktorá vlastní, spravuje a v súčasnosti rozširuje nákupné
centrum v Bratislave, predovšetkým pri príprave zmluvnej agendy s nájomcami nebytových priestorov v tomto
centre. Na dennej báze poskytujeme poradenstvo našim
klientom z oblasti priemyslu, obchodu či služieb pri uzatváraní nájomných zmlúv pre ich obchodné, výrobné,
skladové alebo kancelárske priestory.
Ďalšou odborne silnou stránkou našej kancelárie sa stalo právo duševného vlastníctva, najmä oblasť ochranných známok, používaných označení, nekalej súťaže
a iného porušovania práv duševného vlastníctva a práva
informačných technológií. Advokáti našej kancelárie pripravovali prvé komplexné pravidlá riadenia doménového priestoru pre doménu .sk. Pre viacerých klientov sme
vytvárali a vyhodnocovali zmluvy v oblasti marketingu,
reklamy a prieskumu trhu. Jednou z takýchto firiem je aj
celosvetovo pôsobiaca marketingová spoločnosť. Dlhodobé poradenstvo v oblasti ochranných známok poskytujeme napríklad spoločnostiam z celosvetovej skupiny
výrobcu mliečnych výrobkov, celosvetovej pivovarníckej skupiny. Zastupovali sme aj zahraničného klienta
v špecifickej oblasti licencií na televízne formáty vo veci
ochrany autorských práv a porušovania práv z poskytnutých licencií v Slovenskej republike. Na pravidelnej báze
pripravujeme licenčné zmluvy a franšízingové zmluvy
na predmety duševného vlastníctva. Poskytujeme klientom aj špecializované poradenstvo v oblasti ochrany
osobných údajov, vrátane postupov a zmlúv pri medzinárodných presunoch dát.
V oblasti riešenia sporov, v ktorej tradične naša kancelária a tím JUDr. Milana Hrbeka získava výborné hodnotenia, zastupujeme klientov v najrôznejších zložitých
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vokátskej kancelárii pri zastupovaní Slovenskej republiky
v medzinárodnej arbitráži pred ICSID. Zastupujeme telekomunikačného operátora v množstve sporov, ktorých
celková hodnota žalovanej sumy presahovala ročný rozpočet Slovenskej republiky. Zastupovali sme slovenskú
banku v rôznych sporoch, ktoré mali dopad na povinnosť
štátnych orgánov odškodniť nového akcionára v rámci
privatizačného procesu. Pravidelne zastupujeme veľkých
aj malých podnikateľov pri mimosúdnom riešení sporov,
súdnych zmieroch a v súdnych konaniach. Venujeme sa
aj trestnoprávnym veciam, v tejto oblasti vzrastá podiel
analýz a vyhodnocovania možnej trestnej činnosti manažérov (white collar crimes). Silné zázemie v oblasti riešenia sporov nám pomáha upozorňovať našich klientov na
riziká ich zmlúv alebo vzťahov už predtým, ako by mohlo
dôjsť k sporu a účinne ich zastupovať pri ochrane ich práv.

služby využívajú nepretržite už mnoho rokov. Spolupráca
s medzinárodnými kanceláriami nám dáva medzinárodný rozmer, zapájame sa do ich komplexných projektov
a globálnych riešení a analýz. Na druhej strane naša nezávislosť a silná prítomnosť na slovenskom trhu nám poskytuje možnosť dokonale porozumieť slovenskému právnemu prostrediu a potrebám našich klientov v slovenských
podmienkach a na slovenskom trhu.
A napokon, prestíž a dobré meno kancelárie nás zaväzujú
neustále držať a zvyšovať latku našej odbornosti a venovať sa každej práci pre klienta s rovnakou pozornosťou
a kvalitou.

•

Kancelária tiež poskytuje poradenstvo v oblasti práva
ochrany spotrebiteľa, a to tak pri príprave spotrebiteľských zmlúv ako aj pri riešení sporov. Táto oblasť práva
sa najmä v poslednej dobe dostáva výrazne do popredia
záujmu súdov a právnej obce a prechádza dynamickým
vývojom, najmä v prospech spotrebiteľa a logicky v neprospech poskytovateľov tovarov a služieb spotrebiteľom. To
si vyžaduje často premyslenú právnu obranu. V sporoch
naša kancelária zastupuje aj tú menej favorizovanú stranu – podnikateľov, a to v súdnych konaniach, kde ako protistrana a navrhovateľ vystupujú spotrebitelia a občianske združenia na ochranu práv spotrebiteľov. V týchto
súdnych konaniach sme úspešne bránili a bránime záujmy klientov a jednu zo základných zásad súkromného
práva – zásadu zmluvnej slobody.
Vsádzame na skúsený tím odborníkov a náš tím partnerov považujeme za jeden z najskúsenejších tímov slovenských advokátov, ktorý je schopný spoločne zvládnuť aj
tie najzložitejšie právne veci. Dnes pôsobí v kancelárii 11
právnikov, pričom všetci šiesti súčasní partneri pracujú
spolu už viac ako 13 rokov.
Pokračujeme v každodennej snahe o odborný rast a vzdelávanie a o čo najlepšie využitie našich skúseností v prospech našich klientov. Teší nás, že za svoje pôsobenie sme
si získali nielen uznanie odbornej obce a našich kolegov,
ale aj dôveru mnohých klientov, dôkazom čoho je, že naše
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Advokátska kancelária
DEDÁK & Partners
DEDÁK & Partners poskytuje od roku 1991 právne
služby obchodným spoločnostiam, zahraničným investorom, vládnym aj mimovládnym inštitúciám. V súčasnosti patrí medzi vedúce právne firmy na Slovensku a právne služby poskytuje vo všetkých oblastiach
podnikania. Svojim klientom poskytuje poradenstvo
na najvyššej odbornej úrovni. Ako nezávislá slovenská
právna firma pružne reaguje na potreby klientov, pričom využíva aj medzinárodné skúsenosti. Vďaka vysokému počtu právnikov a dôkladnej znalosti slovenského právneho systému klientom poskytuje maximálnu
pozornosť, vysokú profesionalitu a efektívny prístup aj
pri riešení akútnych záležitostí. S takmer dvadsiatimi
vysoko kvalifikovanými právnikmi je naša advokátska
kancelária schopná riešiť aj komplexné nadnárodné
projekty, ako aj tie najkomplikovanejšie prípady a zároveň zachovávať citlivosť voči obchodným potrebám
a záujmom klientov.

• Duševné vlastníctvo & médiá
• Pracovnoprávne vzťahy
• Energetika a infraštruktúra
• Právna regulácia automobilového priemyslu
• Farmaceutické a zdravotnícke právo
• Právo vo verejnom záujme
• Fúzie a akvizície
• Protimonopolné právo a hospodárska súťaž
• Informačné technológie
• Public Private Partnership
• Konkurzy, platobná neschopnosť a reštrukturalizácia

Dôraz, ktorý kladieme na odbornosť členov nášho tímu,
ako aj dlhoročné skúsenosti s vykonávaním právneho
poradenstva nám pomáhajú napĺňať náš hlavný cieľ,
ktorým je vysoká profesionalita a kvalita poskytovaných
právnych služieb. Spolupracujeme s významnými slovenskými a svetovými spoločnosťami, pre ktoré hľadáme
optimálne právne riešenia zohľadňujúce ich obchodné
ciele.

DEDÁK & Partners je dlhodobo zaraďovaná medzi vedúce
právne kancelárie v Slovenskej republike. Renomované
medzinárodné nezávislé ratingové organizácie Chambers and Partners, European Legal 500, IFLR 1000a iné ,
zaoberajúce sa nezávislým hodnotením právnych firiem,
odporúčajú spoločnosť DEDÁK & Partners ako vedúcu
a významnú slovenskú právnu firmu vo všetkých hodnotených oblastiach práva.

Ako jedna z najväčších právnych firiem na Slovensku poskytuje právne služby svojim klientom v nasledovných
oblastiach práva:

Vynikajúca firma s expertmi v tomto odbore (pracovné
právo).

• Bankovníctvo, cenné papiere a financie
• Nehnuteľnosti, Stavebníctvo
• Dane
• Poisťovníctvo

Významná miestna firma, ktorá ponúka vynikajúce
služby.

spoločností

• Súdne spory a arbitrážne konania
• Legislatíva
• Športové právo
• Obchodné spoločnosti
• Verejné právo a verejné obstarávanie
• Obchodné a zmluvné právo

Chambers & Partners, 2013

Chambers & Partners, 2012
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„Dynamický a tvorivý tím zameraný na hľadanie riešení“ priťahuje nemeckých a rakúskych investorov, a ako
slovenská právna firma poskytuje svoje služby aj zahraničným kanceláriám.
Chambers & Partners, 2011

Tento „silný a skúsený“ domáci hráč je považovaný
za jedného z najlepších v oblasti pracovného práva
na Slovensku.
Chambers & Partners, 2011

Veľmi dobrý reakčný čas, kvalifikované vedomosti
v odbore a efektívne využívanie času
Legal 500, 2010

Poskytuje služby, ktoré konkurujú mnohým uznávaným menám na trhu.
Chambers & Partners, 2009

Dedák & Partners ponúka klientom “vysokú úroveň
služieb a vynikajúce odborné znalosti”
Chambers & Partners, 2009

Spoločnosť DEDÁK & Partners tvorí tím špičkových právnikov a kvalifikovaných spolupracovníkov. Portfólio DEDÁK & Partner tvorí okrem množstva právnych úspechov
aj viacero významných obchodných transakcií, odborných publikácií v prestížnych periodikách, lektorskú činnosť, účasť na významných medzinárodných konferenciách a vystupovanie v rôznych špecializovaných televíznych a rozhlasových reláciách. Elitní právnici kancelárie
sa tiež podieľajú na príprave a pripomienkovaní návrhov
dôležitých zákonov.

Pavol Blahušiak je vedúcim partnerom
so zameraním na fúzie a akvizície, privatizácie, obchodné a zmluvné právo. Počas
svojej 21-ročnej kariéry nadobudol skúsenosti z mnohých medzinárodných transakcií, vrátane pri projektov joint venture a privatizácií
významných finančných inštitúcií na Slovensku.
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Boris Brhlovič je partnerom DEDÁK &
Partners so zameraním na energetiku, fúzie a akvizície, obchodné a zmluvné právo a právo obchodných spoločností. Boris
nadobudol bohaté skúsenosti v rámci
mnohých významných slovenských a zahraničných projektov, mimo iných aj pri vytvorení spoločných podnikov.
Portfólio jeho klientov tvoria významné medzinárodné
spoločnosti, akými sú napríklad Eni, FIAT, Metsa Tissue,
a iné.

Jiří Budinský je partnerom DEDÁK &
Partners. Jiří sa venuje najmä obchodnému, korporátnemu a finančnému právu,
pracuje aj v oblasti nehnuteľností, autorského práva a odpadov a obalov. V posledných dvoch oblastiach má bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov v legislatívnom procese. Medzi jeho
klientov patria okrem iných ASBIS, Eissmann Automotive
Slovensko, IT asociácia Slovenska, Rieker, SCA, SEVIS,
Shark Computers, slovenské spoločnosti S IMMO, SEWA
a významný výrobca automobilov.

Štefan Dedák je senior partnerom a advokácii sa venuje už 25 rokov. Zameriava
sa na korporátnu klientelu, poskytuje
poradenstvo v oblasti nehnuteľností, súdnych sporov. V posledných rokoch sa Štefan ako konkurzný a reštrukturalizačný správca venuje
primárne tejto oblasti práva.

Tomáš Kamenec je jedným z najrenomovanejších procesných právnikov
na Slovensku, ktorý zastupuje klientov
na všetkých stupňoch súdov, vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Tomáš je taktiež uznávaný v oblasti médií, práva
duševného vlastníctva, aktívne sa angažuje pri pripomienkovaní návrhov zmien zákonov, poskytuje poradenstvo Asosiácii nezávislých rozhlasových a televíznych
staníc, je členom rady audiovizuálneho fondu.

Eduard Winkler je partnerom DEDÁK
& Partners a orientuje sa hlavne na fúzie a akvizície, projektové financovanie
a nehnuteľnosti. Počas svojej 14-ročnej
praxe viedol tím pri mnohých významných transakciách, nevynímajúc pilotný PPP projekt, kde
bol členom medzinárodného poradenského tímu spolu
s Borisom Brhlovičom. Eduard poskytuje poradenstvo
popredným spoločnostiam na Slovensku a v zahraničí,
v ostatnom čase pre významného klienta E.D.F. so sídlom
vo Francúzsku.

•

DEDÁK & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Mlynské Nivy 45, Apollo Business Center
821 09 Bratislava
www.dedak.com
office@dedak.com
+421 2 58 28 28 28
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Dentons Europe CS LLP,
organizačná zložka
Dentons je globálna právnická firma, ktorá poskytuje
konkurenčné výhody na čoraz zložitejšom a prepojenom
globálnom trhu. Vznikla v marci 2013 spojením medzinárodnej advokátskej kancelárie Salans LLP, kanadskej advokátskej kancelárie Fraser Milner Casgrain LLP (FMC)
a medzinárodnej advokátskej kancelárie SNR Denton.
Firma Dentons je postavená na pevných základoch týchto troch prestížnych medzinárodných kancelárií. Každá
z nich si vybudovala vynikajúcu povesť a širokú klientelu
tým, že reagovala na miestne, regionálne a národné potreby širokého spektra klientov - fyzických osôb, podnikateľov, menších podnikov a start-up firiem, samosprávnych
a štátnych orgánov, stredne veľkých a veľkých súkromných a verejných korporácií, vrátane medzinárodných
a globálnych spoločností.

kvalitné a cenovo efektívne služby, a to tak v najnáročnejších cezhraničných transakciách, ako aj v menších a bežných domácich záležitostiach. Máme rozsiahlu prax v oblasti nehnuteľností (vo všetkých aspektoch od výstavby,
akvizícií, predaja až po riešenie súdnych sporov a rozhodcovských konaní), bankovníctva a financovania (vrátane
kapitálových trhov a cenných papierov), občianskeho, pracovného, obchodného a korporačného práva (fúzie a akvizície, reštrukturalizácie podnikov, corporate governance,
obchodné zmluvy, právo obchodných spoločností) a riešenia sporov (ochrana práv klientov v správnych konaniach,
sporoch a v mimosúdnych urovnaniach sporov).

Reprezentatívne transakcie
• Sberbank Slovensko: Poradenstvo aranžérovi a agen-

Sme siedmou najväčšou právnickou firmou na svete
podľa počtu právnikov. Zo všetkých medzinárodných
advokátskych kancelárií pôsobiacich v regióne strednej a východnej Európy má Dentons jednu z najväčších
globálnych sietí. Klienti Dentons teraz majú k dispozícii
skúsenosti a znalosti 2600 právnikov a ďalších odborníkov v 79 kanceláriách v 52 krajinách sveta (Afriky, Ázie
a Tichomoria, v Kanade, Strednej Ázii, Európe, na Strednom východe, v Spoločenstve nezávislých štátov, vo Veľkej Británii a USA) ktorí ponúkajú kreatívne, dynamické,
obchodné a právne riešenia.

•
•

Bratislavská kancelária Dentons
•
Naša kancelária v Bratislave s takmer dvadsaťročnými
skúsenosťami na trhu a silným tímom poskytuje vysoko
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tovi syndikovaných úverov vo výške 870 miliónov EUR
pre Slovenské elektrárne, slovenskú energetickú spoločnosť patriacu do skupiny ENEL. Jeden z úverov, bol
zaručený EXIAR (Export Insurance Agency of Russia,
Ruskou exportnou poisťovacou agentúrou) a taktiež
poskytovanie poradenstva ohľadom zaistenia.
Skupina Dr. Max: Právne poradenstvo pri financovaní skupiny na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku
regionálnym syndikátom bánk.
Klub slovenských bánk vedený Všeobecnou úverovou bankou: Právne poradenstvo pri štruktúrovaní a dokumentovaní financovania One Fashion Outlet,
prvého outletového nákupného centra v SR.
NAY: Právne poradenstvo pri akvizícii 26 predajní
spoločnosti Electro World na Slovensku a v Českej republike formou tzv. share deal od spoločnosti Dixons

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Retail vrátane aspektov súťažného práva v Slovenskej
a Českej republike.
GIMV: Poradenstvo pri cezhraničnej akvizícií (formou MBO) CCN Group prostredníctvom jeho dcérskej
spoločnosti. CCN Group je popredný výrobca vysoko
presných komponentov (napr. kolesá a hriadele kolies)
používaných v turbodúchadlách pre automobilové
motory.
Heitman International: Poradenstvo pri akvizícii
kancelárskej budovy Aupark Tower v Bratislave v hodnote 80 miliónov EUR.
Tatra Asset Management: Právne poradenstvo pri
akvizícii kancelárskej súčasti projektu Centrál v Bratislave.
Tatra banka: Právne poradenstvo pri financovaní
výstavby logistického centra developerskou skupinou
PointPark Properties (P3) na mieru pre spoločnosť DHL
Express Slovakia.
Významná stavebná spoločnosť: Zastupovanie
stavebnej spoločnosti pôsobiacej na medzinárodnom
stavebnom trhu (realizujúcej projekty stavebného
inžinierstva, priemyselné stavby, vodohospodárske
stavby) pri sporoch vyplývajúcich zo zmlúv o dielo proti Národnej diaľničnej spoločnosti pred slovenským
súdom a pred Komisiou na riešenie sporov vymenovanou podľa pravidiel FIDIC.
McDonald’s: Poradenstvo pri príprave zmlúv o dielo s dodávateľmi stavieb, projektantmi, architektmi
a odbornými poradcami, akvizíciách pozemkov pre
výstavbu reštaurácií McDonald’s.
Komerční banka: Poradenstvo pri refinancovaní
priemyselného parku Lozorno vo výške 50 miliónov
EUR.
Deutsche Pfandbriefbank: Poradenstvo pri financovaní na nadobudnutie Carrefour portfólia v Poľsku,
v Českej republike, na Slovensku a v Turecku spoločnosťou Aerium v objeme 315 miliónov EUR.
Investičný fond v oblasti logistiky: Poradenstvo
pri akvizícii logistického centra v Košiciach, súvisiaca
právna due diligence a poradenstvo pri revízii nájomných zmlúv
Marks & Spencer: Poradenstvo pri prenájme nebytových priestorov pre prevádzku predajní v Českej a Slovenskej republike.

Čo o nás povedali
Chambers Global 2014: Peter bol zaradený v kategórii
Band 2 v oblasti bankovníctva a financovania na Slovensku a patrí medzi popredných odborníkov tejto
oblasti. O Petrovi Kubinovi sa trhoví komentátori vyjadrujú ako o ‘‹jednom z najlepších finančných právnikov na Slovensku“ a taktiež chvália jeho vyjednávacie
schopnosti. Peter poskytuje poradenstvo vo všetkých
druhoch bankových a finančných transakcií a je tiež
súčasťou skupiny pre oblasť riešenia sporov. V oblasti
bankovníctva a financovania je Peter každoročne odporúčaný renomovanými publikáciami ako Chambers,
IFLR1000 a Legal500.
Chambers Europe 2014: Advokátka Soňa Hanková,
bola zaradená medzi popredné odborníčky v kategórii Band 3 v oblasti nehnuteľností na Slovensku. «Soňa
poskytuje právne poradenstvo investorom a to najmä
v oblasti financovania, akvizícií, developmentu a lízingu. Jej prax zahŕňa aj korporátne, obchodné a pracovné právo.»
EPRAVO.SK: Bratislavská kancelária Dentons bola vyhlásená za “Právnickú firmu roka 2014” pre oblasť developerských projektov a nehnuteľností na Slovensku,
v súťaži, ktorú spoločne organizuje internetová stránka
právnych noviniek EPRAVO.SK a prestížny slovenský
týždenník TREND.
CIJ Awards 2013 Slovakia: Bratislavská kancelária
Dentons bola ocenená ako Najlepšia právnická firma
v oblasti nehnuteľností na Slovensku. Toto ocenenie je
udeľované prestížnym časopisom v oblasti realít a developmentu v strednej a východnej Európe.

•

Dentons Europe CS LLP, organizačná
zložka
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Námestie SNP 15
811 06 Bratislava
www.dentons.com
bratislava@dentons.com
+421 2 2066 0111
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Advokátska kancelária
Fridrich Paľko
Spoločnosť Fridrich Paľko, s.r.o. vznikla v roku 2009 transformáciou etablovanej advokátskej praxe, ktorá bola realizovaná od roku 1997 osobnou účasťou viacerých nadaných advokátov. Transformácia do podoby spoločnosti
s ručením obmedzeným bola logickou reakciou na meniace sa požiadavky klientely a vôbec trhu právnych služieb,
ktorého charakteristickou črtou je mnohosť príležitostí.
Spoločnosť vznikla s cieľom aktívne produkovať riešenia
v širokej oblasti konfliktov individuálnych záujmov prostredníctvom právnych stratégií a nástrojov a to aj vtedy,
ak zlyhali štandardne uplatňované postupy. Poskytuje
služby v novom segmente – hromadnej ochrane základných práv a slobôd – a to najmä v prípadoch ich hromadného a opakovaného porušovania zo strany orgánov verejnej moci. Zabezpečuje aktívne paralelné vedenie veľkého
počtu uplatňovaných právnych prostriedkov nápravy.
Rovnako produkuje riešenia v prípadoch, ak limitom individuálnych záujmov sú záujmy štátu, povedzme vyjadrené v rozhodnutiach a postupoch orgánov štátnej správy.
Spoločnosť vníma právny normatívny systém komplexne v rovine národnej, ako aj v rovine medzinárodnej, čo
umožňuje rozširovať poskytované právne služby nad rámec vnútroštátneho systému ochrany pôsobením na orgánoch a inštitúciách európskeho regionálneho systému
ochrany základných práv a slobôd, primárne pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Advokátska kancelária Fridrich
Paľko s.r.o. poskytuje právne
služby v oblasti:
• medzinárodného práva
ochrana základných práv a slobôd v konaní vedenom pred
Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a pred
Výborom pre ľudské práva OSN.
• práva Európskej Únie
ochrana základných práv a slobôd podľa Charty základných práv Európskej únie.
• verejného práva
primárne v odvetví ústavného práva (napr. ochrana základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb),
štátneho práva (napr. náhrada škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím
orgánu verejnej moci), správneho práva (napr. daňová
správa, slobodný prístup k informáciám, regulácia životného prostredia, právna regulácia vysokoškolského, stredoškolského, základné vzdelávania).
• súkromného práva
primárne v odvetví sociálneho zabezpečenia (napr. nároky zdravotne poškodených osôb, chorobou z povolania,
pracovným úrazom) obchodného práva (napr. zakladenie,
regulácia a správa obchodných spoločností, obchodné
zmluvy), občianskeho práva (napr. vysporiadanie spoluvlastníctva, náhrada škody, zmluvné riešenia, dedičské
konanie), pracovného práva (napr. regulácia podmienok
zániku pracovného vzťahu).

•

Motivácia vedúca k založeniu spoločnosti Fridrich Paľko, s.r.o., ktorá pramenila z poznatkov získaných činnosťou zakladateľa v akademickom prostredí, neobmedzuje
predmet činnosti spoločnosti len na sporovú agendu, ale
poskytuje možnosti výkonu reálnych služieb v oblasti pedagogiky a výskumu.
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Fridrich Paľko
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Grösslingová 4
811 09 Bratislava
www.fridrichpalko.sk
desk@fridrichpalko.sk
+421 2 321 17 000

Advokátska kancelária
GHS Legal
Advokátska kancelária GHS Legal, s.r.o sa v rámci svojej
činnosti venuje právnej agende vo viacerých oblastiach
občianskeho ako aj obchodného práva, pričom dáva dôraz
na promptné a bezchybné poskytovanie právnych služieb
svojim klientom.
Za uplynulých 12 mesiacov sme v rámci našej činnosti
poskytovali právne služby najmä v oblastiach sporovej
agendy, pracovného práva, práva nehnuteľností ako aj
v ďalších právnych odvetviach.

Ďalšia z významných transakcii je zastupovanie spoločnosti Pepco Slovakia, s.r.o., ktorá expanduje so sieťou predajní v rámci Slovenskej republiky.
Tím našej advokátskej kancelárie tvorí JUDr. Pavol Horňák, advokát ako vedúci partner, Mgr. Viktor Titěra, advokát, JUDr. Erik Schwarcz, advokátsky koncipient, JUDr.
Jakub Uhrinčat, advokátsky koncipient, Bc. Magdaléna
Lehocká, office manager a 5 právnych asistentov z radov
študentov právnických fakúlt.

•

Ako advokátska kancelária pôsobíme na trhu od roku 2011
a sme radi, že náš prístup ku klientom a najvyššia miera
profesionality pri poskytovaní právnych služieb prispeli
k tomu, že počas svojej činnosti sme mohli zastupovať niekoľko významných spoločností pôsobiacich v Slovenskej
republike a v zahraničí.
Medzi najvýznamnejších klientov za obdobie našej činnosti považujeme najmä: Orange Slovensko, a.s., Nay,
a.s., Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o., Arcese Slovensko, s.r.o., Pepco Slovakia, s.r.o., Technomedexport, a.s.
Moskva, MCST, a.s.
V priebehu uplynulých 12 mesiacov sme sa podieľali najmä na niekoľkých významných transakciách a to zastupovanie podnikateľského subjektu, ktorý realizuje svoje
právne nároky v hodnote cca. 14 mil. EUR voči Slovenskej
republike v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy ako
generálneho dodávateľa projektu.
V oblasti sporovej agendy ďalej zastupujeme klienta
pri vysporiadaní delenia podnikateľskej skupiny, ktorá
pôsobí v oblasti nehnuteľností v hodnote cca. 20 mil.
EUR.

GHS Legal, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Lazaretská 3/A
811 08 Bratislava
www.ghslegal.sk
office@ghslegal.sk
+421 2 20728150
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Advokátska kancelária
Glatzová & Co
Advokátska kancelária Glatzová & Co. dlhodobo poskytuje svojím klientom právne služby na Slovensku prostredníctvom skúsených slovenských právnikov z bratislavskej pobočky založenej na jeseň roku 2008.

potreby právnych služieb v ďalších jazykoch, napr. nemeckom, francúzskom alebo ruskom, sa do poskytovania právnych služieb zapájajú naši odborníci z českej
kancelárie.

Cieľom slovenskej pobočky advokátskej kancelárie Glatzová & Co. je zabezpečiť svojím klientom poskytovanie
komplexných právnych služieb na najvyššej úrovni v súlade so slovenským právom. Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi bratislavskou pobočkou a pražskou centrálou je bratislavská pobočka schopná poskytnúť klientom
komfort jednej advokátskej kancelárie pre Slovenskú
a Českú republiku a tým celkovú koordináciu poskytovania nadštandardných právnych služieb v obidvoch
krajinách tak, aby bola zabezpečená maximálna spokojnosť klienta.

Medzi stálych klientov advokátskej kancelárie Glatzová &
Co. na Slovensku partia Mondi, Mazda, Comparex, Addinol, Carat, Evropsko-ruská banka, IAC Group (Slovakia),
Vattenfall, Fuji, itelligence Slovakia, atď.

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzová &
Co. ponúka svojim klientom viac ako len právne služby.
Hľadáme pre našich klientov efektívne riešenie problémov, kladieme dôraz na prevenciu, učíme klientov ako
problémom predchádzať, poskytujeme im osobný prístup
a najvyšší profesionálny štandard, v rámci poskytovania
právnych služieb sme pružní, chceme byť pre klienta partnerom, ktorý s ním spolupracuje na dlhodobej báze, nie
len jeho dodávateľom.
Bratislavská pobočka je v oblasti marketingu a najmä
know-how podporovaná pražským vedením kancelárie
s tým, že pri zložitých transakciách sa do slovenského
tímu zapoja, podľa potreby, aj právnici z pražskej centrály
ako aj ďalší odborníci a špecializovaní prekladatelia.
Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzová &
Co. poskytuje svojim klientom právne služby v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazyku. V prípade
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Počas niekoľkoročného poskytovania právnych služieb
na slovenskom trhu sa slovenská pobočka advokátskej
kancelárie Glatzová & Co. zaoberala rôznymi záležitosťami počínajúc od poskytovania právnych služieb v oblasti
obchodného, správneho, občianskeho a pracovného práva, cez právne otázky súvisiace s právom obchodných
spoločností, farmaceutickým právom, energetikou, bankovníctvom, hospodárskou súťažou a právom duševného vlastníctva/IT, až po vysoko sofistikované a zložité
reštrukturalizácie, fúzie a akvizície, financovanie projektov a podnikov a iné transakcie.

•

Glatzová & Co., s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava 1
www.glatzova.com
office.sk@glatzova.com
+421 232 335 333

Advokátska kancelária
Hamala Kluch Víglaský
Advokátska kancelária HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ
s.r.o. je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou
založenou pánom Romanom Hamalom, bývalým partnerom v medzinárodnej advokátskej kancelárií White &
Case a pánmi Martinom Kluchom a Petrom Víglaským,
bývalými seniorskými advokátmi White & Case. Náš tím
právnikov poskytuje právne a konzultačné služby domácim, ako aj zahraničným klientom najmä v oblasti korporátneho práva, fúzií a akvizícii, energetiky, nehnuteľností
a bankového financovania.

Našu prácu charakterizuje:
• aktívne pôsobenie partnera kancelárie
• zainteresovanosť na výsledku
• proaktívny prístup k riešeniu problémov
• zastihnuteľnosť a dostupnosť
• navrhujeme praktické riešenia nielen z právnej
•

Which Lawyer alebo IFLR 1000) ako špičkových slovenských právnikov, ktorí sú odporúčaní vo všetkých hlavných oblastiach práva vrátane bankového a finančného
práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií, ako aj v oblasti práva nehnuteľností.

Nezávislý pohľad na nás
“Táto právnická kancelária veľmi napreduje a usilovne
pracuje na tom, aby ponúkala čo najlepšiu hodnotu za
vynaložené peniaze. Je porovnateľná so svetovými odborníkmi v zahraničí tým, že ponúka excelentnú znalosť
práva, využíva flexibilný a efektívny prístup a vynikajúce schopnosti viesť rokovania a riešiť zložité situácie“
(Chambers Global 2012 edition)

ale aj

obchodnej stránky
diplomatické a priame jednanie Naša kancelária je súčasťou celosvetovej medzinárodnej siete prominentných právnických firiem LEGUS a zároveň sme prvou
advokátskou kanceláriou, ktorá získala Certifikát riadenia kvality ISO 9001 od prestížnej organizácie TÜV
Süd Slovakia podľa normy ISO 9001 pre oblasť právneho poradenstva.

Naši právnici sú expertmi v širokom spektre oblastí práva,
ktorí majú značné skúsenosti z predchádzajúcich pozícií vo
významných slovenských a amerických právnych firmách.
Viacerí z našich právnikov skončili postgraduálne štúdiá
na univerzitách v Západnej Európe a v Severnej Amerike.
Našich právnikov si počas ich kariéry všímajú aj organizácie zaoberajúce sa hodnotením medzinárodných advokátskych kancelárií (napr. Chambers Global alebo PLC

“Všetci traja partneri sú zo špičkovej firmy White &
Case a trh naznačuje, že toto trio si zo sebou vzalo štandardy medzinárodnej firmy, avšak za sadzby lokálnych
firiem”
(IFLR 1000 2009 edition)

“Veľmi solídny, flexibilný a skúsený tím. Právnici sú skúsení vyjednávači a schopní dodať prácu za krátky čas.”
(Chambers Europe 2013 edition)

“Oceňujeme ich schopnosť poradiť nie iba v právnych
veciach ale aj v praktických a obchodných záležitostiach.”
(Chambers Europe 2012 edition)

„Hamala Kluch Víglaský s.r.o. poskytuje kvalitu, prístup a porozumenie biznisu ako medzinárodná firma
ale za lokálne ceny.”
(Chambers Europe 2012 edition)
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“Spoľahlivý, flexibilný a dobre zorganizovaný tím; má
veľmi dobrú reputáciu a produkuje prácu vysokého
štandardu.“
(Chambers Global 2012 edition)

“Skvelý tím zahŕňajúci známych právnikov s výbornou
sieťou kontaktov.”
(Chambers Europe 2013 edition)

Bankové právo a kapitálové trhy

•

• Syndikované

•

•

•

rekapitalizačné financovanie vo
výške 185,000,000 EUR aranžované spoločnosťami
UniCredit Bank Austria AG a Dexia banka Slovensko
za účelom refinancovania existujúcej zadĺženosti významného slovenského producenta elektriny a tepla
PPC Power, a.s.
Poskytnutie dlhodobého úveru Slovenským elektrárňam, a.s. vo výške 150,000,000 EUR bola jednou
z najvýznamnejších bankových transakcií posledných
12 mesiacov a jeden z najväčších úverov poskytnutých
v posledných 12 mesiacoch v Slovenskej republike
Syndikované refinancovanie vo výške 133,000,000
EUR aranžované spoločnosťami ABN AMRO Bank N.V.,
Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s. za účelom
refinancovania existujúcej zadĺženosti skupiny českých a slovenských producentov drôtov
Syndikované realitné refinancovanie vo výške
130,000,000 EUR aranžované spoločnosťou UniCredit
Bank, a.s. za účelom refinancovania akvizície a rozšírenia významného hotela v Bratislave

•

Energetika
• Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s rozsiahlou

•

Fúzie a akvizície
• Johnson

Controls v súvislosti s predajom divízie
Electronics spoločnosti Visteon. Táto transakcia zahŕňala okrem M&A aspektov aj pracovnoprávne, regulačné a korporátne otázky.

CONTROLS na Slovensku poskytujeme právne poradenstvo a právne zastupovanie vo všetkých oblastiach
každodennej prevádzky jednotlivých spoločností – od
pôvodného založenia podniku cez všetky aspekty jeho
vývoja a prevádzky vrátane komentovania obchodných zmlúv, korporátnej agendy, pracovnoprávnych
problémov, súdnych sporov, bankového financovania,
štátnej pomoci a pod.
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. tejto druhej najväčšej
špedičnej spoločnosti na Slovensku poskytujeme
okrem bežných korporátnych služieb a právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych predpisov a všeobecného obchodného práva aj poradenstvo pri akvizíciách a spoločných podnikoch na Slovensku ako aj
v Českej republike. Takisto sme zodpovední za všetku
sporovú agendu spoločnosti Budamar Logistics.
Slovenská plavba a prístavy, a.s. v súvislosti
s otázkami týkajúcimi sa užívania verejných prístavov a siete vodnej dopravy vo vlastníctve Slovenskej
republiky

•

korporátnou agendou, agendou výstavbou jadrovej
elektrárne Mochovce, sporom ohľadom vodného diela
Gabčíkovo ako aj otázok spojených s predajom a prenosom elektrickej energie.
Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s komplexnou transakciou reorganizácie a následného predaja
siete distribúcie elektriny vrátane prípravy všetkých
transakčných dokumentov a prípravy komplexnej
analýzy rôznych otázok z oblasti nehnuteľností, energetiky a súhlasov týkajúcich sa Protimonopolného
úradu a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s komplexným právnym poradenstvom vrátane
otázok neoprávnených odberov vody a s tým súvisiaceho poškodzovania zariadení dodávateľa.

•

Korporátne poradenstvo
Hamala Kluch Víglaský, s.r.o.

• Sedem

spoločností skupiny Johnson Controls;
HKV je exkluzívnym právnym poradcom pre sedem
spoločností skupiny JOHNSON CONTROLS v Slovenskej republike. Spoločnostiam zo skupiny JOHNSON
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Advokátska kancelária
Havel, Holásek & Partners
Základné informácie o kancelárii
Za viac ako 13 rokov svojej existencie sa Havel, Holásek
& Partners stala najrýchlejšie rastúcou právnickou firmou
v regióne strednej a východnej Európy, ktorá neustále
posilňuje svoju pozíciu na trhu právnych služieb v Českej
a Slovenskej republike.

Právny tím
Havel, Holásek & Partners s kanceláriami v Prahe, Brne,
Ostrave a Bratislave je s tímom viac ako 170 právnikov, niekoľkých desiatok študentov právnických fakúlt
a spolu s viac ako 500 spolupracovníkmi, vrátane 130
zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash
Collectors, najväčšou česko-slovenskou právnickou firmou. Za 13 rokov svojej existencie sa Havel, Holásek &

Partners zároveň stala najväčšou nezávislou advokátskou kanceláriou v strednej Európe. Väčšina partnerov
a podstatná časť senior právnikov získala skúsenosti
z praxe v najlepších medzinárodných kanceláriách,
ako napr. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Clifford Chance, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright,
Dentons (Salans), DLA Piper, Weil, White & Case, Baker
& McKenzie, Squire Patton Boggs, Gleiss Lutz, Noerr,
Schöenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel, alebo
v najúspešnejších česko-slovenských právnických firmách a vo vedúcich pozíciách vo verejnej správe, vrátane významných ministerstiev, súťažného úradu a centrálnej banky. Právnici kancelárie sa okrem práce pre
klientov napr. aktívne podieľajú na príprave právnych
predpisov, najmä v oblasti obchodného práva a finančwww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 63

ných služieb a pracujú v rámci odborných organizácií
v oblasti kapitálového trhu (Asociácia pre kapitálový
trh), rozvojového kapitálu (Česká asociácia rozvojového
kapitálu CVCA) a v ďalších asociáciách a združeniach
v oblasti verejného obstarávania, investícií do nehnuteľností alebo telekomunikácií. Vybraní odborníci sú
autormi mnohých odborných publikácií, prednášajú na
konferenciách a pôsobia ako lektori v rámci profesijného vzdelávania a niektorí sa najnovšie podieľajú aj na
vypracovaní komentárov k rekodifikácii občianskeho
práva. Členovia všetkých poradenských skupín kancelárie pravidelne publikujú v odborných i populárnych
periodikách a organizujú odborné semináre.

Slovenská kancelária
Bratislavská kancelária je hlavným kontaktným miestom
nielen pre klientov zo Slovenska, ale aj pre českých a zahraničných klientov podnikajúcich v Slovenskej republike. Kancelária svojim klientom dlhodobo poskytuje komplexné právne poradenstvo vo všetkých štandardných
právnych oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou
činnosťou. V súčasnosti slovenský právny tím tvorí cca
25 právnikov, čo z kancelárie robí jednu z troch najväčších
advokátskych kancelárií v Slovenskej republike, ktorá poskytuje služby približne 150 stálym klientom.

Oblasti špecializácie
Právnici advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners si uvedomujú, že poskytovanie právnych služieb
na vysokej úrovni si vyžaduje nielen podrobnú znalosť
právnych predpisov a ich aplikácie, ale aj širšie vedomosti
o príslušnom podnikateľskom odvetví ich klientov.
Preto sme vytvorili systém riadenia advokátskej kancelárie nielen podľa právnych špecializácií, ale aj podľa
podnikateľských odvetví. Toto organizačné usporiadanie smeruje k maximálne efektívnemu poskytovaniu
právnych služieb, kedy komplexné projekty sú riadené
seniornými právnikmi s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami za podpory špecialistov na príslušné právne
odbory.
Právnici kancelárie majú rozsiahle transakčné skúsenosti najmä v nasledujúcich oblastiach: právo obchodných
spoločností / fúzie, akvizície a predaj podnikov a obchod64 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

ných spoločností / corporate governance a daňové poradenstvo; nehnuteľnosti a stavebníctvo, právo životného
prostredia; bankovníctvo, poisťovníctvo, financie a kapitálový trh; zastupovanie v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach; verejný sektor – regulácia, verejné
obstarávanie a PPP; duševné vlastníctvo / informačné
technológie / elektronické komunikácie / ochrana osobných údajov / médiá; insolvencie a reorganizácie; ochrana
hospodárskej súťaže, štátna pomoc, právo EÚ; pracovné
právo a právo sociálneho zabezpečenia; „private clients“;
reklamné právo, ochrana spotrebiteľa, nekalá súťaž.

Podnikateľské oblasti
Právnici kancelárie získali významné skúsenosti v nasledujúcich podnikateľských oblastiach a ďalej sa na
tieto oblasti zameriavajú: nehnuteľnosti a stavebníctvo,
vrátane nadväzujúcich dodávateľov; bankovníctvo a iné
finančné služby (vrátane lízingu a faktoringu); energetika, utility, ťažba surovín, životné prostredie a odpadové
hospodárstvo; automobilový priemysel; hutníctvo, strojárstvo + chemický priemysel a spracovanie ropy; pošta, telekomunikácie a informačné technológie; doprava
a logistika; verejný sektor a regulácie (okrem dopravy,
energetiky, školstva, zdravotníctva atď.); spotrebný tovar / FMCG (vrátane prevádzkovateľov reťazcov); potravinársky priemysel (vrátane tabakového priemyslu),
poľnohospodárstvo a lesníctvo; farmácia a zdravotníctvo (vrátane sociálnej starostlivosti); zbrojný priemysel; médiá a mediálne služby; „professional services“;
poisťovníctvo a penzijné fondy; hotelierstvo a cestovný
ruch; školstvo, kultúra (veda a výskum); športové právo; lotérie a hry; ostatné služby a výroba (napr. elektrotechnika a elektronika, gumárenský a plastikársky
priemysel, sklo a keramika, textilný, odevný, kožiarsky
a polygrafický priemysel, výroba papiera a celulózy, drevospracujúci priemysel, výroba stavebných hmôt, bezpečnostné služby.

Nadštandardné jazykové
vybavenie
Všetci právnici poskytujú právne služby klientom v českom, v slovenskom a v anglickom jazyku; významnou
špecializáciou je ďalej skupina právnikov so zameraním
na nemecky hovoriacu klientelu; ďalšie špecializované
skupiny právnikov plynule hovoria aj ďalšími jazykmi

a prípadne poskytujú právne služby vo francúzskom, talianskom, španielskom, portugalskom, ruskom, poľskom,
maďarskom, ukrajinskom a slovenskom jazyku.

Naši klienti
Medzi našich klientov patria najmä veľké medzinárodné
spoločnosti, najvýznamnejšie české a slovenské spoločnosti, vrátane strategických štátnych podnikov a orgánov
verejnej správy, ale aj stredné podniky, individuálni podnikatelia a investori. Je medzi nimi aj cca 70 z 500 najväčších svetových spoločností podľa publikácie Fortune 500
a viac než 40 spoločností zaradených do rebríčka najväčších českých spoločností Czech Top 100 a 7 spoločností
z Czech Top 10. Kancelária má v súčasnosti viac ako 1000
klientov.

Prehľad vybraných
najvýznamnejších transakcií,
ktoré kancelária realizovala
za posledných 12 mesiacov
• Právne poradenstvo najväčšiemu
britskému prevádzkovateľovi kín,
spoločnosti Cineworld Group
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners poskytovala právne poradenstvo najväčšiemu britskému
prevádzkovateľovi kín, spoločnosti Cineworld Group,
pri medzinárodnej akvizícii jej rivala, spoločnosti Cinema City International (kótovanej na varšavskej burze).
Spoločnosť Cineworld sa tak vďaka akvizícii spoločnosti
Cinema City International, ako najväčšieho prevádzkovateľa kín v strednej a východnej Európe a tiež v Izraeli,
stala druhým najväčším prevádzkovateľom sietí kín v Európe. Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners
v spolupráci s renomovanou medzinárodnou advokátskou
kanceláriou Slaughter and May zaisťovala v rámci tejto
globálnej transakcie poradenstvo tak v Čechách, ako aj
na Slovensku. Hodnota transakcie je 503 miliónov libier.

• Poradenstvo pri predaji majetku
najväčšieho svetového výrobcu
stavebných a banských strojov

skupiny Caterpillar Global Mining v Nemecku a v Českej
republike súvisiacej s výrobou, servisom a predajom náhradných dielov k banskému zariadeniu spoločnosti Phoenix-Zeppelin, vedúcej spoločnosti na trhu stavebných
a zemných strojov, manipulačnej techniky a energetických systémov v Českej republike.

• Poradenstvo pri jednej
z najvýznamnejších transakcií
v ťažobnom sektore v ČR
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners poskytovala právne poradenstvo kupujúcemu pri jednej z najvýznamnejších transakcií v ťažobnom sektore v ČR.
Kancelária poskytovala právne poradenstvo stredoeurópskemu obchodníkovi s neželeznými kovmi a pevnými palivami, ktorý sa stal stopercentným akcionárom
spoločnosti OKK Koksovny, popredného európskeho
producenta koksu a najväčšieho výrobcu zlievarenského
koksu v Európe.
Celková hodnota transakcie sa pohybovala v sume približne 2,4 mld. Kč.

• Poradenstvo pri jednej z najvýznamnejších transakcií v strojárenskom
sektore v ČR
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners poskytovala právne poradenstvo predávajúcemu pri jednej z najvýznamnejších transakcií v strojárskom sektore
v ČR.
Kancelária poskytovala právne poradenstvo spoločnosti ČKD Group pri akvizícii predaja 100% podielu
spoločnosti ČKD kompresory, popredného výrobcu priemyselných kompresorov pre oblasti ťažby a prepravy
ropy a zemného plynu, petrochémie, energetiky a oceliarstva.
Celková hodnota transakcie sa pohybovala v sume približne 1,1 mld. Kč.

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners poskytovala právne poradenstvo pri predaji časti podniku
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• Poradenstvo pri jednej z najvýznamnejších transakcií v telekomunikačnom a ICT sektore v ČR
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners poskytovala právne poradenstvo kupujúcemu pri jednej z najvýznamnejších transakcií v telekomunikačnom a ICT
sektore v ČR.
Kancelária poskytovala právne poradenstvo spoločnosti
T-Mobile Czech Republic, ktorá sa stala stopercentným
akcionárom spoločnosti T-Systems Czech Republic, ktorá bola doteraz jej sesterskou spoločnosťou, pričom obe
spoločnosti naďalej zostali súčasťou koncernu Deutsche
Telekom.
Cieľom tejto transakcie bola harmonizácia aktivít skupiny Deutsche Telekom na českom trhu, najmä zjednodušenie prístupu zákazníkov ku komplexným ICT službám.

všetky hodnotené právne obory získala kancelária prvé
miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami.
V roku 2010 a 2013 kancelária ďalej získala ocenenie ILO
Client Choice Awards udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa
stala klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou
v Českej republike.
Podľa medzinárodných ratingových agentúr Thomson
Reuters a Mergermarket je kancelária na prvom mieste
v Českej republike podľa celkového počtu realizovaných
transakcií v oblasti fúzií a akvizícií za posledných päť rokov (2009 – 2013).
Agentúra DealWatch vo svojej štúdii v rokoch 2009 až
2012 zaradila kanceláriu na prvé miesto podľa počtu realizovaných transakcií v Českej republike a v roku 2009
aj 2010 tiež v Slovenskej republike a v rámci celej strednej
a východnej Európy.

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners v roku
2013 poskytovala súťažnoprávne poradenstvo spoločnosti Slovak Telekom v súvislosti s nadobudnutím
kontroly nad spoločnosťou Digi Slovakia, vrátane zastupovania pred Protimonopolným úradom Slovenskej
republiky. Jednalo sa o významný prípad s dopadom na
maloobchodný trh poskytovania platenej TV a poskytovania širokopásmového prístupu k internetu koncovým
užívateľom, ktorý bol slovenským súťažným úradom
schválený v prvej fáze napriek námietkam niektorých
konkurentov.

Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či odporúčanými špecialistami medzinárodnými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border,
European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000;
tieto publikácie uvádzajú advokátsku kanceláriu Havel,
Holásek & Partners ako jednu z popredných právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného
práva, práva kapitálových trhov, reštrukturalizácie
a insolvencie, stavebného práva, práva nehnuteľností,
pracovného práva a riešenia sporov. Partneri kancelárie sú taktiež odporúčaní ako poprední odborníci v oblastiach svojej špecializácie.

Vybrané získané ocenenia

Naša vízia

Kancelária je podľa historických výsledkov všetkých šiestich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa
celkového počtu nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia.
Kancelária získala prestížne ocenenie Who’s Who Legal
Award ako najlepšia právnická firma roku 2011, 2012
a 2014 v Českej republike. V rokoch 2009 až 2012 v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za

Našou víziou je byť vedúcou česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytujúcou služby zodpovedajúce
najvyšším medzinárodným štandardom právnickej profesie. Naším cieľom je v súlade s týmto prístupom k poskytovaniu právnych služieb ďalej posilňovať nadštandardné
vzťahy s klientmi a obchodnými partnermi kancelárie,
ktoré im umožnia maximalizovať efekt našich právnych
služieb pre ich podnikateľské či iné zámery. Usilujeme

• Súťažnoprávne poradenstvo
spoločnosti Slovak Telekom
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sa o vytvorenie skutočného, obojstranne výhodného obchodného partnerstva s klientmi.

Náš prístup
Sme komerčne orientovanou právnickou firmou s aktívnym prístupom a kvalitným tímom právnikov, pre ktorú
sú nadštandardná starostlivosť o klienta a mimoriadna
časová flexibilita najvyššími prioritami. Máme individuálny a osobný prístup ku každému klientovi a k riešeniu jeho záležitostí, o ktoré sa vždy stará jeden až dvaja
partneri kancelárie, prípadne partner a senior advokát.
Usilujeme sa o poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodnotou, ktoré stopercentne spĺňajú i prekračujú
očakávania klientov, a o budovanie dlhodobých vzťahov s klientmi. Kancelária je vyhľadávaná klientmi pre
našu schopnosť poskytovať komplexné právne služby,
strategické uvažovanie, vysokú úroveň pracovného
nasadenia, schopnosť úspešného uzatvorenia transakcií a presadzovanie záujmov klienta v podnikateľskej
praxi.

Medzinárodné štandardy
Kancelária ponúka najvyšší medzinárodný štandard
kvality poskytovaných služieb, flexibilný, kreatívny
a obchodne orientovaný prístup k riešeniu právnych
problémov klientov pri dôslednom dodržiavaní tradičných zásad výkonu advokátskej praxe (predchádzanie
konfliktu záujmov, zachovanie dôvernosti informácií
klienta atď.).

Medzinárodná spolupráca
Máme najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie.
Sme súčasťou troch z desiatich najprestížnejších medzinárodných právnických sietí: World Law Group, State
Capital Group a Interlaw, ktoré združujú celkovo viac
ako 250 popredných svetových právnických firiem po
celom svete. Naši klienti tak majú prístup k medzinárodným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 30 tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta.

zodpovednosť je súčasťou našej firemnej kultúry, našich
hodnôt aj obchodnej stratégie. Konáme eticky a transparentne, minimalizujeme dopady nášho podnikania na životné prostredie a využívame naše odborné zručnosti na
podporu tých, ktorí to potrebujú. V rámci našej podpory
spolupracujeme s neziskovými organizáciami, nadáciami
a jednotlivcami tak individuálne, ako aj v spojení s Nadáciou Havel, Holásek & Partners. Podporujeme dobročinné
aktivity vo forme odbornej pomoci, ako aj vo forme finančných príspevkov a darov.

Naše úsilie zameriavame
predovšetkým na nasledujúce
oblasti:
Pomáhame deťom a mladým ľuďom, a to nielen v ťažkých
životných situáciách, ale snažíme sa pomôcť aj s ich každodennými starosťami a problémami (napr. Linka bezpečia, Človek v tiesni, Nadácia naše dieťa, Nadácia Leontinka, Nadácia detský mozog).
Pomáhame so zabezpečením finančnej, materiálnej, humanitárnej, právnej, odbornej, personálnej alebo vzdelávacej podpory a pomoci zdravotne, sociálne alebo ekonomicky znevýhodneným jedincom, predovšetkým seniorom (Nadácia Taťány Kuchařovej, Nadačný fond Českého
rozhlasu – Pomáhajte spolu s nami).
Podporujeme rozvoj všeobecnej vzdelanosti, ako aj
prehlbovanie odborných znalostí v oblasti politiky,
spoločenských vied a kultúry (napr. Akadémia Havel,
Holásek & Partners, Nadácia Prague Twenty, Česká
manažérska asociácia, Inštitút pri VŠE, Fond ďalšieho
vzdelávania).
Podporujeme filantropiu, darcovstvo v Českej republike
a komunitný rozvoj (Nadácia Via).
Pomáhame predstavovať a presadzovať súčasné umenie
v kontexte tém, ktoré menia dnešný svet. Podporujeme
dobré meno českej kultúry, vzdelávacie a kultúrne aktivity zamerané na širokú verejnosť (Galéria DOX, Letné
Shakesperovské slávnosti Ostrava).

Pro Bono
Charitatívna činnosť a pro bono aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou práce našej kancelárie a spoločenská

Podporujeme projekty v oblasti životného prostredia
a projekty v oblasti inovačného podnikania (ENVI).
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V oblasti právnych služieb pro bono určite stojí za zmienku najmä naša podpora oblasti malého a stredného
podnikania, ktorá je realizovaná prostredníctvom spolupráce s Hospodárskou komorou ČR, Zväzom priemyslu
a dopravy, s Úniou malých a stredných podnikov, ale aj
s CVCA (Českou asociáciou private equity a rizikového
kapitálu).

•

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
ADRESA:
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Praha:

Na Florenci 2116/15, Recepcia A
110 00 Praha 1 – Nové Město
+420 255 000 111

Brno:

Hilleho 1843/6
602 00 Brno
+420 545 423 420

Ostrava:

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
+420 596 110 300

Bratislava:

Apollo Business Center II., blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
+421 232 113 900

URL:
E-MAIL:

www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz

Advokátska kancelária
Hillbridges
Hillbridges je dynamický tím mladých profesionálov
s medzinárodnými skúsenosťami pôsobiaci v Bratislave
so spoločným cieľom – poskytovať svojim klientom profesionálne právne služby najvyššej kvality a asistovať im pri
ich najnáročnejších projektoch na Slovensku a v regióne
strednej a východnej Európy.
Všetci seniorní právnici z tímu Hillbridges pôsobili niekoľko rokov spoločne v poprednej medzinárodnej právnickej
spoločnosti Linklaters. Naši ostatní advokáti ako aj niektorí mladší kolegovia tiež pracovali pre Linklaters alebo
pre iné medzinárodné spoločnosti z úzkej špičky londýnskeho trhu s právnymi službami (tzv. magic circle firms),
respektíve z USA.

Právo obchodných spoločností
/ Fúzie a akvizície
Opierajúc sa o domáce a medzinárodne skúsenosti členovia nášho tímu pôsobili na popredných transakciách
v oblasti fúzií a akvizícií na slovenskom trhu. Naši právnici
pracovali na fúziách a akvizíciách na Slovensku aj v zahraničí pre klientov z rozličných sektorov, vrátane energetiky,
farmaceutiky, nehnuteľností, automobilového priemyslu,
telekomunikácií, poisťovníctva a tiež reštaurácií a hotelov.
Niektoré z popredných transakcií posledných rokov v tejto oblasti zahŕňajú:

• poradenstvo
Členovia nášho tímu poskytovali právne služby na
mnohých transakciách na Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne, ako aj v rámci globálnych transakčných projektov realizovaných z Veľkej Británie. Široké
spektrum nadobudnutých skúseností, znalosť lokálnych
pomerov a schopnosť orientovať sa v štandardných právnych postupoch na medzinárodnej úrovni nám tak umožňuje poskytovať našim klientom trhovo orientované právne poradenstvo a nachádzať praktické a právne bezpečné
riešenia pre ich projekty.
Všetci naši partneri sú kvalifikovaní ako advokáti aj ako
Solicitors of England & Wales. V našom tíme máme aj medzinárodného advokáta, ktorý sa kvalifikoval a pôsobil
v USA. Táto skutočnosť a naše skúsenosti získané počas
práce na globálnych transakciách pre spoločnosť Linklaters v Londýne a Paríži nám poskytujú jedinečné zázemie
a schopnosti pre poskytovanie poradenstva na komplexných projektoch a transakciách na medzinárodnej úrovni.

•
•

spoločnosti Zentiva, a.s. (člen Sanofi)
ohľadom predaja časti podniku zahŕňajúcej výrobný
závod v Hlohovci
poradenstvo spoločnosti Transpetrol, a.s. v súvislosti
s nadobudnutím 49% jej akcií Slovenskou republikou
od spoločnosti Yukos International
poradenstvo pri predaji podniku teplárne strategického v danej oblasti

Private equity / Manažment
investícií
Prax z transakcií v zahraničí a práca pre významných
medzinárodných private equity klientov poskytujú našim
právnikom výnimočné skúsenosti v oblasti private equity. Naši právnici zastupovali medzinárodných investorov
v mnohých zaujímavých a náročných transakciách v regióne strednej a východnej Európy, ako aj vo Veľkej Británii a podieľali sa na akvizíciách a predajoch v rozmanitých oblastiach, medzi ktoré okrem iného patria nehnuteľnosti, telekomunikácie, poisťovníctvo a finančné služby,
potravinárstvo alebo energetika.
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Naši právnici zastupovali napríklad jedného z významných stredoeurópskych private equity hráčov pri jeho
exite z popredného moldavského mobilného operátora,
svetovú private equity skupinu so sídlom v Londýne pri
vstupe do významného projektu v oblasti nehnuteľností
na Slovensku, ako aj globálneho private equity investora
v súvislosti s refinancovaním a predajom jednej z najväčších skupín na európskom trhu pôsobiacej v oblasti potravinárstva.

Energetika, infraštruktúra
a projektové financovanie
Máme skúsenosti so zastupovaním najvýznamnejších
slovenských podnikov v sektore energetiky a sieťových
odvetví, vrátane oblastí výroby a distribúcie elektriny,
distribúcie a skladovania plynu, jadrovej, veternej a solárnej energie a ťažobného priemyslu. Hillbridges poskytuje
poradenstvo niekoľkým popredným hráčom v odvetví
energetiky, vrátane spoločností Transpetrol, NAFTA
a MET Slovakia (člen skupiny MOL). Hillbridges bol vybraný Európskou komisiou pre poskytovanie právnej pomoci v oblasti energetiky pre Slovenskú republiku.

Developerské projekty
a nehnuteľnosti
Naše právne poradenstvo v tejto oblasti pokrýva plnú
škálu aktivít vrátane štruktúrovania transakcií, výstavby,
kúpy a predaja, projektovania, prenájmu, prevádzkovania,
financovania nehnuteľností komerčnej, administratívnej
a inej povahy, ako aj logistických a priemyselných centier
na Slovensku. Medzi dlhodobými klientmi sú významní
hráči na trhu nehnuteľností ako Goodman International
alebo portfólio spoločností spravované AXA REIM.
V sektore nehnuteľností Hillbridges poskytovalo poradenstvo aj ohľadom:

• investície

•

významnej medzinárodej private equity
skupiny Area Property Partners do jedného z najväčších developmentov v centre Bratislavy zahŕňajúceho
administratívne, obchodné a obytné priestory
plánovanej akvizície portfólia luxusných rezidenčných
a turistických nehnuteľností v Maroku spoločnosťou
MARS Capital Group.

Bankovníctvo a financie
Počas práce pre spoločnosť Linklaters, členovia nášho
tímu poskytovali poradenstvo vláde Slovenskej republiky,
ako aj súkromným investorom pri privatizácii niekoľkých
popredných spoločností slovenskom energetickom sektore (SPP, VSE, Transpetrol), pri unbundlingu Slovenského
plynárenského priemyslu a iných slovenských energetických spoločností, ako aj pri dostavbe jadrovej elektrárne
Mochovce. Na poli infraštruktúry členovia nášho tímu
zastupovali klientov vo veciach týkajúcich sa pripravovanej privatizácie bratislavského a košického letiska a na
slovenských pilotných PPP projektoch.
Dôkladné poznanie daných odvetví, rovnako ako skúsenosti získané našimi právnikmi z práce v Londýne s projektovým tímom poprednej svetovej právnickej firmy, nás
stavajú do ideálnej pozície pre poskytovanie špecializovaného poradenstva v danom sektore.

Náš špecializovaný tím poskytuje poradenstvo ohľadne
celej škály bankových a finančných produktov, vrátane
syndikovaných úverov, v oblasti financovania akvizícií,
korporátneho a projektového financovania, financovania
nehnuteľností, financovania nákupu aktív, ako aj v oblasti
regulácie vo finančnom sektore. Poskytujeme poradenstvo
investorom, bankám aj podnikom v otázkach platobnej neschopnosti, ako aj ohľadom konkurzov a reštrukturalizácií.
V oblasti bankovníctva a financií sme napríklad:

• poskytovali
•
•
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poradenstvo ohľadom poskytnutia
EUR 520M syndikovaného úveru Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
poskytovali poradenstvo BNP Paribas, Banca IMI
a Unicredit Bank v súvislosti s nadnárodnou emisiou
dlhopisov spoločnosti Enel S.p.A.
poskytovali poradenstvo Slovenskému rastovému
kapitálovému fondu, a.s. v súvislosti s financovaním

•

výstavby a prevádzky portfólia fotovoltaických projektov poskytnutým spoločnosťami Tatra banka, a.s.
a Unicredit Bank Slovakia, a.s.
poskytovali poradenstvo medzinárodnej private equity skupine v súvislosti s poskytnutím EUR 50M úveru
na dokončenie výstavby významného projektu v centre Bratislavy

•

Hillbridges
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Sedlárska 1
81101 Bratislava
www.hillbridges.com
hillbridges@hillbridges.com
+421 02 3219 1111
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Advokátska kancelária
HKP Legal
Advokátska kancelária HKP Legal, s.r.o. (pôvodne HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.) vznikla v roku 2007
fúziou advokátskych kancelárií JUDr. Pavla Hagyariho
a Mgr. Petra Kuboviča, pričom v roku 2010 sa tretím spoločníkom (partnerom) kancelárie stal JUDr. Rudolf Priečinský. HKP Legal svojou činnosťou kontinuálne nadväzuje na prax a tradíciu svojich spoločníkov, ktorá (v osobe
JUDr. Hagyariho) siaha až do roku 1991.

• kapitálový trh, vrátane cenných papierov,
• konkurzné a reštrukturalizačné právo,
• mediálne právo, vrátane tlačového zákona,
• nehnuteľnosti, vrátane developerských projektov,
• občianske právo a občianske (civilné) súdne konanie,
• obchodné právo, vrátane obchodných spoločností

HKP Legal patrí medzi renomované slovenské advokátske kancelárie, ktorá dlhodobo poskytuje kvalitné právne
služby širokému spektru klientov – od nadnárodných (globálnych) korporácií, cez slovenské a zahraničné obchodné spoločnosti, štátne resp. verejné inštitúcie, subjekty
tzv. tretieho sektora, až po fyzické osoby.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V súčasnosti HKP Legal predstavuje advokátsku kanceláriu strednej veľkosti, disponujúcu kombináciou bohatých
praktických skúseností, širokých teoretických vedomostí,
flexibilného prístupu zo strany mladého dynamického
tímu, ako aj dôkladnej znalosti miestneho know-how získanej mnohoročným pôsobením na slovenskom trhu právnych služieb.
HKP Legal ponúka komplexné právne služby v širokom
spektre základných i špecializovaných právnych odvetví
(resp. oblastí), ku ktorým patria najmä (v abecednom poradí) :

• autorské právo,
• daňové právo a daňové konanie,
• dedičské právo,
• duševné vlastníctvo, vrátane ochranných známok,
• európske právo (právo EÚ),
• fúzie a akvizície (M&A),
• hospodárska súťaž (protimonopolné právo),
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•

•
•
•
•

a družstiev,
ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena / dobrej
povesti,
poisťovacie právo,
poľnohospodárske právo,
pozemkové právo,
pracovné právo,
rodinné právo,
spotrebiteľské právo (ochrana spotrebiteľa),
správne právo a správne (administratívne) konanie,
stavebné právo a stavebné konanie,
športové právo,
štrukturálne fondy EÚ,
trestné právo a trestné konanie,
ústavné právo (vrátane ľudských práv) a konanie pre
Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské
práva v Štrasburgu,
verejné obstarávanie,
vymáhanie pohľadávok,
zdravotnícke právo,
zmluvné právo.

Aktuálne sa HKP Legal zúčastňuje na viacerých väčších
projektoch (niektoré zahŕňajú až niekoľko tísíc klientov)
týkajúcich sa napr. masového uplatňovania práv spotrebiteľov proti rôznym subjektom (najmä inkasným a nebankovým spoločnostiam), uplatňovania odškodnenia
v dôsledku prieťahov v súdnych konaniach alebo uplatňovania nárokov prijímateľov prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

HKP Legal prostredníctvom svojich právnikov (advokátov a koncipientov) i ďalších zamestnancov, ako aj siete
odborných spolupracovníkov (notári, exekútori, daňoví
poradcovia, znalci, prekladatelia, zahraniční advokáti),
zabezpečuje profesionálne právne služby na celom území Slovenskej republiky (prípadne aj v zahraničí), a to aj
vo viacerých cudzích jazykoch (anglickom, francúzskom,
nemeckom, ruskom a českom). V roku 2012 HKP Legal
otvorila v Liptovskom Mikuláši svoju prvú regionálnu pobočku.
Väčší počet a bohaté skúsenosti našich právnikov (a ďalších zamestnancov), spolu s ich úzkou vzájomnou kooperáciou, predstavujú dôležitú konkurenčnú výhodu HKP
Legal, poskytujúcu našim klientom dodatočné benefity
v podobe možnosti paralelnej angažovanosti vo viacerých náročných kauzách, ako aj možnosti okamžitej plnohodnotnej substitúcie v prípade nemožnosti (dočasnej
alebo trvalej) pokračovania v niektorej kauze zo strany
príslušného právnika. Nezanedbateľnou výhodou HKP
Legal je aj prijateľná cenová úroveň našich služieb, ako
aj flexibilita pri uzavieraní dohôd o podmienkach spolupráce.
Základným poslaním HKP Legal je efektívna pomoc našim klientom pri riešení ich právnych problémov (resp.
pri predchádzaní ich vzniku). Zároveň našim hlavným
cieľom je maximálna spokojnosť našich klientov, ktorú
sa snažíme dosahovať dôsledným uplatňovaním ich práv
a maximálnym zohľadňovaním ich záujmov pri každom
úkone právnych služieb, takisto aj zameraním na výsledky, hľadaním efektívnych riešení a proaktívnym prístupom a v neposlednom rade aj otvorenou komunikáciou,
transparentnými podmienkami a priateľským prístupom.

Ďalšie informácie o advokátskej kancelárii HKP Legal môžete nájsť na jej web-stránke www.hkplegal.sk.

•

HKP Legal
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Sasinkova 6
811 08 Bratislava
www.hkplegal.sk
office@hkplegal.sk
+421 2 5737 3636
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Advokátska kancelária
HMG & PARTNERS
Managing Partner:
Mgr. Ján Gajan

Kontaktná osoba vo veciach PR
a marketingu:
JUDr. Slavomír Moško

Kontaktná osoba vo veciach HR
a personalistiky:
Mgr. Tomáš Zahradník

Oblasti pôsobenia:
• Záväzkové právo a zmluvné právo
• Právo duševného vlastníctva
• Medzinárodné a Európske právo
• M&A transakcie, Due diligence procesy
• Ochrana hospodárskej súťaže
• Správa a vymáhanie pohľadávok
• Stavebné a správne právo
• Privatizácie a tendre
• Poisťovníctvo a financie
• Súdne a arbitrážne konanie
• Pracovné právo
• Pozemkové právo
• Telekomunikačné právo
• Energetika, Odpadové hospodárstvo
• Zdravotníctvo
• Právo obchodných spoločností
• Konkurzy a reštrukturalizácie
O spoločnosti:
HMG & PARTNERS je slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a ďalšími pobočkami v Prahe,
Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove.
Začiatky pôsobenia firmy siahajú do roku 2000 a do po74 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

doby samostatnej spoločnosti sa transformovala o štyri
roky neskôr. Odvtedy prešla dynamickým vývojom a svoje rady medzičasom rozšírila o 60 odborníkov z rôznych
právnych odvetví a o širokú sieť externých spolupracovníkov. V súčasnosti patrí počtom interných advokátov
a advokátskych koncipientov medzi najväčšie kancelárie
na území Slovenskej republiky, no aktivitami ďaleko jej
hranice presahuje.
Kancelária HMG & PARTNERS sa vo svojej činnosti sústreďuje najmä na korporátnu klientelu, ktorú tvoria veľké domáce aj zahraničné holdingové firmy, developeri,
popredné priemyselné a investičné spoločnosti a ďalšie
podnikateľské subjekty. Týmto spoločnostiam pomáha
realizovať obchodné zámery a hájiť ich právne záujmy
v takmer všetkých európskych krajinách. Navyše, právnický tím má skúsenosti aj so spoluprácou v štátoch ako
Čína, Rusko alebo USA.
Firma sa pohybuje tak v oblasti vnútroštátneho, ako aj
medzinárodného práva. Primárne sa zameriava na právne aspekty akvizícií a fúzií, developmentu a realitného
trhu, reštrukturalizácií, prípadov insolvencie a sporovou
agendou. Tím advokátov HMG & PARTNERS pozostáva aj
z odborníkov v iných právnych oblastiach, ako napríklad
právo duševného vlastníctva, vymáhanie pohľadávok
alebo arbitrážne a súdne konania. Nechýba im pritom ani
know-how zo špeciálnych oblastí ako sú telekomunikácie,
energetika, zdravotníctvo či odpadové hospodárstvo.
Filozofiou HMG & PARTNERS je poskytovať klientom vysoko kvalitné právne služby s dôrazom na individuálny
prístup ku každému právnemu problému.
Vzhľadom na vysokú špecializáciu niektorých oblastí
práva, značka HMG & PARTNERS zastrešuje aj ďalšie
spoločnosti ponúkajúce komplexné služby v oblasti vzni-

ku, zániku a komplexnej správy obchodných spoločností, ako aj v oblasti riadenia a poradenstva v konkurzoch
a reštrukturalizáciách, či správy portfólia pohľadávok.
V poslednom roku otvorila samostatnú divíziu zameranú
aj na finančné poradenstvo a analýzy.

Stavebné právo, právo nehnuteľností
V týchto oblastiach HMG & PARTNERS buď asistuje klientovi pri riešení úloh a problémov, alebo priamo zastupuje
klienta v prebiehajúcich konaniach. Samozrejmosťou je
aj komplexný právny servis pri developmente a správe
nehnuteľností.

Hlavné praktické oblasti:
Privatizácie a tendre
Záväzkové právo a zmluvné právo
Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti s kontraktačnou agendou a to tak v oblasti obchodného, ako aj
občianskeho práva. Naša práca nespočíva len v príprave
samotných návrhov kontraktačných dokumentov, ale je
z veľkej miery obsiahnutá aj v prípravnom štádiu procesu tvorby kontraktačných dokumentov, kde podľa potrieb
klienta navrhujeme najvhodnejší scenár realizovania
transakcie a následne pripravujeme uvedené kontraktačné nástroje.

Právo duševného vlastníctva
Komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva
zabezpečuje HMG & PARTNERS prostredníctvom vlastných kapacít, a to vrátane oblasti autorských práv a práv
súvisiacich s autorským právom, zastupovania v registračných a ďalších konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, práv k ochranným
známkam, obchodnému menu právnických osôb, obchodnému tajomstvu či patentom a know-how.

M&A transakcie, Due diligence procesy
Kancelária aktívne zabezpečuje vstup zahraničných
a slovenských investorov do obchodných spoločností, prípadne fúzie obchodných spoločností. V rámci týchto procesov poskytujeme komplexné projektové poradenstvo
klientom pri štruktúrovaní transakcie, so zohľadnením
všetkých ňou dotknutých aspektov a vzťahov, vrátane finančných, súčasťou čoho je due diligence pred akvizíciou.

Správa a vymáhanie pohľadávok
V rámci právnych služieb poskytuje tím právnikov odbornú právnu správu pohľadávok, ktoré spravujeme pre viaceré slovenské banky, poisťovne, obchodné spoločnosti
a iné osoby.

Firma aktívne participuje v rôznych procesoch privatizácií a verejných tendrov tak na strane štátu, prípadne ním
ovládaných spoločností a organizácií, ako aj na strane investorov.

Súdne a arbitrážne konanie
HMG & PARTNERS svojim klientom poskytuje právne poradenstvo v súdnych konaniach, a to pred všeobecnými
súdmi, ako aj v konaní pred Ústavným súdom SR a v arbitrážnych konaniach.
V oblasti medzinárodných arbitráží a súdnych konaní disponuje bohatými skúsenosťami pri zastupovaní klientov
vo všetkých štádiách arbitrážneho a súdneho konania, zastupovania pred Rozhodcovským súdom pri Medzinárodnej obchodnej komore v Paríži (ICC), vrátane špecifickej
oblasti sporov v oblasti zahraničných investícií, bankovníctva a práva duševného vlastníctva.

Zdravotníctvo
Spoločnosť úspešne využíva rozsiahle skúsenosti a know-how v oblasti zdravotníctva pri riešení rôznorodých
právnych vzťahov vznikajúcich v tejto špeciálnej právnej
oblasti.

Právo obchodných spoločností
V rámci tejto oblasti agendy sa spracovávajú korporačné
a registračné záležitosti obchodných spoločností, zahŕňajúce predovšetkým zakladanie, vznik, zmenu, zrušenie,
likvidáciu a zánik obchodných spoločností a družstiev,
riešenie vzťahov medzi spoločnosťami alebo družstvami
a ich orgánmi, spoločníkmi alebo akcionármi.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Firma má vytvorenú sieť kancelárií po území celej Slovenskej republiky tak, aby bolo možné klientovi zabezpečiť
služby v tejto oblasti prakticky kdekoľvek. Samozrejmoswww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 75

ťou je aj poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta v rámci cezhraničných konkurzov a reštrukturalizácií.
Za trinásť rokov pôsobenia na slovenskom trhu poskytol
tím advokátov HMG & PARTNERS právne služby viac ako
tisícke klientov, ktorých záujmy hájil v tisíckach prípadov.
Veľká väčšina tých, ktorí služby kancelárie využili, jej
ostáva verná aj naďalej.
V roku 2013 hájil tím HMG & PARTNERS záujmy svojich
klientov v sporoch s úhrnnou výškou presahujúcou 3,6
mld. eur, poskytol viac ako 36 tisíc hodín právnych služieb, podieľal sa na úverových transakciách a uplatňovaní nárokov z úverov v celkovom objeme 180 mil. eur a stál
pri svojich klientoch v rámci viac ako 180-tich obchodných transakciách.

•

HMG & PARTNERS
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

76 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
www.hmg.sk
hmg@hmg.sk
+421 257 52 77 00

Advokátska kancelária
IKRÉNYI & REHÁK
Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. poskytuje komplexné právne služby na slovenskom trhu od
roku 2008, a to vo väčšine oblastí slovenského a európskeho práva, rovnako domácim aj zahraničným klientom.
Právnici pôsobiaci v advokátskej kancelárii majú skúsenosti s transakciami v domácom prostredí, ako aj s medzinárodným prvkom.

Oblasti praxe
činnosť advokátskej kancelárie zahŕňa právne poradenstvo najmä v oblasti práva občianskeho, obchodného
a pracovného, práva developerských projektov a nehnuteľností, korporátnej agendy, transakcií (M&A) a energetiky. Právnici kancelárie sa tiež venujú zastupovaniu
v sporových agendách či už súdnou cestou, v rozhodcovskom konaní alebo mimosúdne, ako aj zastupovaniu pred orgánmi verejnej moci. V súčasnosti má najvýznamnejšie miesto v portfóliu služieb všestranná konkurzná a reštrukturalizačná agenda, ktorú zabezpečuje
aj prostredníctvom dcérskej – správcovskej spoločnosti.
Prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. vykonávame aj funkciu
konkurzných a reštrukturalizačných správcov v Bratislav-

skom, Trenčianskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom
a Prešovskom kraji.
Zastupujeme tiež korporátnych veriteľov ako i dlžníkov
vo všetkých fázach insolvenčného procesu. Medzi našich
klientov patria viaceré významné banky, ktorým v súčasnosti administrujeme pohľadávky v celkovej výške približne 50 miliónov Eur. Klientom poskytujeme komplexné
poradenstvo pri nadobúdaní majetku od subjektov v insolvencii, pri zohľadnení všetkých rizík a špecifík konkurzu alebo reštrukturalizácie, ktoré robia tieto transakcie
odlišné od bežného obchodného styku.
V roku 2013 sme zastrešili viaceré významné transakcie,
medzi inými akvizíciu známej spoločnosti pôsobiacej
v oblasti IT a niekoľkých energetických projektov. Dlhodobo zastupujeme viacero developerov v súvislosti s menšími, stredne veľkými i veľkými stavebnými projektmi
v Bratislave, ale aj po celom Slovensku. Medzi našich
klientov patria rôzne spoločnosti z oblasti telekomunikácií a informačných technológií, energetiky, viaceré banky,
výrobné spoločnosti, masmédiá, personálne agentúry, ale
aj subjekty verejného práva a tretí sektor.
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Náš tím
Náš tím pozostáva celkovo zo šiestich interných a 2 externých advokátov, 2 advokátskych koncipientov, niekoľkých právnych asistentov a ekonóma, pričom piati
členovia tímu sú súčasne konkurznými a reštrukturalizačnými správcami pôsobiacimi prostredníctvom dcérskej spoločnosti I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s..

Venuje sa prevažne právu nehnuteľností, korporátnej,
transakčnej aj sporovej agende, pracovnému právu, ale aj
publikačnej činnosti.

•

Vedenie kancelárie zabezpečujú dvaja partneri a prokurista, ktorí sú advokátmi zapísanými v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory:

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD.
Ivan Ikrényi je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, pričom časť svojho štúdia absolvoval
v zahraničí. Pôsobil v renomovanej slovenskej aj medzinárodnej advokátskej kancelárii, pričom má skúsenosti
i s univerzitnou pedagogickou a publikačnou činnosťou.
Advokátsku prax vykonáva ako zakladajúci partner advokátskej kancelárie a má bohaté skúsenosti najmä v oblasti transakcií, masmédií a sporov. Je zapísaný v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR a v posledných
rokoch sa špecializuje najmä na oblasť konkurzného
a reštrukturalizačného práva, v ktorej zastupuje viaceré
významné banky.

JUDr. Martin Rehák, PhD.
Martin Rehák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, na ktorej pôsobil tiež ako pedagóg. Pred
založením vlastnej advokátskej kancelárie pôsobil v poprednej slovenskej advokátskej kancelárii. Zastrešuje viaceré developerské projekty, spory a zastupovanie klientov
pred orgánmi verejnej moci.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.
Viktor Ewerling je absolventom Trnavskej univerzity
a Paneurópskej vysokej školy, na ktorej pôsobil ako pedagóg európskeho práva s dizertačnou prácou z oblasti
energetiky. Študoval tiež v zahraničí a pôsobil v renomovanej slovenskej aj medzinárodnej advokátskej kancelárii.
Členom tímu advokátskej kancelárie IKRÉNYI & REHÁK
je od roku 2008, pričom od roku 2013 je jej prokuristom.
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IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
www.ikrenyirehak.sk
office@ikrenyirehak.sk
+421 2 50 10 21 11

Advokátska kancelária
Kinstellar
Kinstellar je nezávislá medzinárodná advokátska kancelária so zameraním na stredný, východný a juhovýchodný región Európy a strednú Áziu, vrátane štátov bývalého
Sovietskeho zväzu.
Vznikla v roku 2008 odlúčením od globálneho lídra na
trhu právnych služieb – Linklaters, spojením jej kancelárií
v Bratislave, Bukurešti, Budapešti a Prahe. Od roku 2010
disponuje tiež kanceláriami v srbskom Belehrade (s pôsobnosťou v Srbsku, Čiernej Hore, Kosove a Republike
srbskej a taktiež v celej bývalej Juhoslávii) a tureckom Istanbule. V roku 2013 sa k týmto kanceláriám pripojila novootvorená kancelária v Almaty v Kazachstane, ktorá sa
stane centrom pre rozvoj aktivít Kinstellar v strednej Ázii.
Kancelária v súčasnosti združuje vyše 120 advokátov
a spolupracujúcich advokátov, ako aj viacero advokátov poskytujúcich profesionálnu podporu (professsional
support lawyers), ktorí pracujú v expertných oblastiach
a poskytujú poradenstvo najvyššej kvality. Ponúka pestré
spektrum medzinárodných a domácich advokátov, ktorí
majú značné zahraničné skúsenosti.
Kinstellar pracuje na mimoriadne komplexných a komplikovaných právnych prípadoch pre široké portfólio svojich
klientov, ktorým vždy poskytne komerčne zrozumiteľné
poradenstvo. Kvalitou a rozsahom svojich služieb sa radí
na špičku právnych firiem v regióne strednej a východnej
Európy. Kinstellar poskytuje poradenstvo nielen vo vyššie uvedených jurisdikciách, ale vďaka dlhoročným medzinárodným skúsenostiam našich právnikov a spolupráci s etablovanou sieťou lokálnych partnerov i v ostatných
krajinách tzv. Novej Európy, ako sú Bulharsko, Poľsko,
Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko a ďalšie štáty bývalého
Sovietskeho zväzu.

Kinstellar je síce firma s novým menom, ale s dlhodobou pôsobnosťou a skúsenosťami v daných regiónoch.
Jednotlivé kancelárie Kinstellar (predtým Linklaters) sa
umiestňujú na vrcholných pozíciách v rebríčkoch nezávislých hodnotení právnych firiem. V máji roku 2012, Kinstellar ako prvá právna firma, získala ocenenie „Central and
Eastern European Client Service Award“ udelené spoločnosťou Chambers Europe na ceremónii v Amsterdame. V decembri uplynulého roka 2013 získala kancelária
Kinstellar v Londýne na gala večeri 7.ročníka Financial
Times & Mergermarket European Awards ocenenie „Turkish M&A Firm of the Year“.
Úzko spolupracujúce tímy právnikov poskytujú poradenstvo vo všetkých oblastiach práva a s vynikajúcou povesťou v tzv. Novej Európe.

Oblasti pôsobenia
Advokátska kancelária Kinstellar sa venuje predovšetkým nasledujúcim oblastiam:

• obchodné právo, M&A, private equity
• financovanie a kapitálové trhy (vrátane regulatórnej

•
•
•

problematiky, projektového, exportného, akvizičného,
syndikovaného a ďalšieho špecializovaného financovania)
riziká a citlivé vyšetrovania (Compliance, Risk and
Sensitive Investigations)
nehnuteľnosti a výstavba (vrátane výstavby, projektov, územného plánovania, stavebných povolení, environmentálnej problematiky, EIA a i.)
energetika, energetické strojárstvo (vrátane výstavby
elektrární, problematiky jadrovej energetiky, obnoviteľných zdrojov, obchodovania s energiou a emisnými
povoleniami a i.)
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• infraštruktúra, stavebné projekty
• hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, verejná podpora, štátne stimuly

• riešenie sporov (súdne a mimosúdne, arbitráže)
• reštrukturalizácia a insolvencia
• telekomunikácie, IT, IP
• zdravotnícky sektor (vrátane zdravotníckeho práva)
• pracovné právo, ochrana osobných údajov
• trestné právo v obchodných záležitostiach
• daňové právo
Klienti
Medzi najvýznamnejších klientov Kinstellar Bratislava
patria:
Achmea, Amazon, Arcapita Bank, Ballymore Properties,
Bancroft, Barclays Bank, Borealis Infrastructure Management, BMW, The Capital Markets Company, CSOB,
Citibank, Czech Property Investments, Dell, Delphi Automotive, Ford (Summit Motors Slovakia), General Motors,
Inteva Products, KBC Group, Mid Europa Partners, Mota
Engil, Nexans, Penta Investments, PointPark Properties,
Prologis, Royal Bank of Scotland, RWE, Slovak Telekom,
Slovalco, Slovenská sporiteľna, Sumitomo, Tesco, UniCredit Bank, Vinci Concessions, Východoslovenská energetika, WashPenn/Audia Platsics, Wood & Co. a ďalšie.

Komunitné investovanie
Kinstellar má bohatú históriu investovania do komunity
v krajinách, v ktorých pôsobí, prostredníctvom rozvíjania strategických partnerstiev a podpory neziskových
organizácií pracujúcich so znevýhodnenými skupinami
obyvateľstva. Má široko rozvinutý program pomoci komunite formou manuálneho aj skills-based dobrovoľníctva
či právneho poradenstva poskytovaného pro bono, vždy
násobených cielenou finančnou podporou.
Kinstellar je zakladajúcim členom oficiálne odštartovanej
iniciatívy Advokáti Pro Bono, ktorá funguje ako broker
pro bono právneho poradenstva v spolupráci s nadáciou
PONTIS, vid: http://www.nadaciapontis.sk/advokatiprobono.

•
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Kinstellar
ADRESA:
URL:
TELEFÓN:

Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
www.kinstellar.com
+421 2 5929 1111

Advokátska kancelária
Krivak & Co
Advokátsku kanceláriu Krivak & Co založil v roku 1996 advokát Martin Krivák. Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje na trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária má široké know-how predovšetkým
v oblasti práva obchodných spoločností, finančného práva,
bankového práva, majetkového práva a sporovej agendy.
Managing partnerom kancelárie je JUDr. Martin Krivák,
ktorý poskytoval právne poradenstvo významným slovenským bankám, zúčastnil sa mnohých privatizačných
a akvizičných projektov najmä v bankovom sektore,
spracoval a viedol projekt vymoženia dlhu vzniknutého
v dôsledku finančnej krízy na ruskom finančnom trhu
v hodnote 86 miliónov USD. Viedol projekt predaja podniku Priemyselnej banky, a.s.. Pravidelne sa zúčastňuje
rôznych odborných konferencií doma a v zahraničí, vo
svojom profesionálnom rozvoji stále pokračuje a rozširuje
svoju kvalifikáciu.
Krivak&Co má dynamických, profesionálnych a flexibilných zamestnancov. Začínali v nej viacerí dnes úspešní advokáti a právnici. V základnom tíme sú štyria až
šiesti advokáti, ktorí spolupracujú s expertmi z rôznych
právnych oblastí, spolu s ktorými sú schopní poskytnúť
komplexné poradenstvo. Umožňuje to poskytovanie kvalitných profesionálnych služieb s menším tímom za akceptovateľnú cenu.

ceptovateľných dohôd.
Právne služby poskytujeme domácim aj zahraničným
klientom, predovšetkým v Bratislave a na Slovensku. Naši
právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho prostredia. Členovia nášho tímu sú členmi Slovenskej
advokátskej komory, Českej advokátskej komory a/alebo
Medzinárodnej advokátskej komory (International Bar
Association).
Krivak&Co má najviac skúseností v oblasti práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva,
poradenstva pri fúziách a akvizíciách a sporovej agendy.
Počas existencie kancelárie sme mali možnosť poskytovať právne poradenstvo prestížnym slovenským a medzinárodným spoločnostiam a pôsobiť ako právny poradca
v mnohých prípadoch. Spolupracovali sme s významnými obchodnými spoločnosťami, bankami a finančnými
inštitúciami s celosvetovou pôsobnosťou a rovnako s najvýznamnejšími slovenskými obchodnými spoločnosťami.

K našim dôležitým referenciám patria:

• Právny poradca najväčších slovenských bánk v súvis•
•

Kladiemes dôraz na formuláciu jasných výstupov tak, aby
boli zrozumiteľné aj pre neprávnikov. Snažíme sa hľadať
tie najjednoduchšie riešenia a vyvarovať sa zbytočných
komplikácií, hľadáme efektívne a rýchle riešenia prípadu,
nespôsobujeme klientovi zbytočné náklady. V právnych
prípadoch zohľadňujeme ľudský aspekt a smerujeme
k zmierlivým riešeniam. Máme veľmi dobré skúsenosti
s vedením negociácie a s uzatváraním obojstranne ak-

•
•

losti s ich privatizáciou vo všetkých etapách privatizácie;
Právny poradca slovenských bánk pri vyjednávaní
ISDA zmlúv a adaptácii podmienok ISDA zmlúv na slovenské právne prostredie;
Právny poradca významných slovenských a zahraničných bánk v mnohých syndikovaných úverových transakciách pre slovenských dlžníkov;
Právny poradca slovenských pobočiek zahraničných
bánk pri tvorbe štandardnej úverovej a zabezpečovacej dokumentácie pre korporátnych klientov;
Právny poradca významnej slovenskej banky v projekte najväčšej mimosúdnej reštrukturalizácie záväzkov
dlžníka voči skupine veriteľských bánk;
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• Právny poradca významnej slovenskej banky v pro•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

cese uplatnenia jej veriteľských práv v konkurznom
konaní v zahraničí;
Právny poradca predávajúceho subjektu v projekte
predaja akcií významnej slovenskej banky ;
Právny poradca obchodníkov s cennými papiermi pri
zakladaní slovenských pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, pri tvorbe štandardnej
zmluvnej dokumentácie, pri zabezpečení plnenia všetkých regulačných povinností;
Právny poradca zahraničného investora pri zakladaní
obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike počas celého procesu založenia, vzniku a udelenia
potrebnej licencie;
Právny poradca v oblasti práva obchodných spoločností: medzinárodnej petrochemickej spoločnosti, dcérskej spoločnosti celosvetového výrobcu automobilov,
významnej medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcou
sa výrobou nealkoholických nápojov, zahraničnej spoločnosti na distribúciu zdravotníckeho materiálu, vedúcej spoločnosti nábytkárskeho priemyslu, rakúskej
realitnej spoločnosti;
Generálny právny poradca slovenskej leteckej spoločnosti v právnych vzťahoch súvisiacich s leteckou dopravou a v oblasti práva obchodných spoločností;
Právny poradca slovenskej televíznej spoločnosti
v procese jej založenia, vzniku a udelenia licencie;
Právny poradca medzinárodného dodávateľa televízneho signálu v súvislosti s prevádzkovateľskými zmluvami na území SR a pri vymáhaní pohľadávok;
Poradenstvo pri reštrukturalizácii veľkej hutníckej spoločnosti a následného predaja jej výrobných aktív významnému zahraničnému investorovi;
Člen medzinárodného tímu právnych firiem pri
posudzovaní významnej európskej transakcie
v oblasti železničnej dopravy;
Právny poradca zahraničných investorov v procese
kúpy: významnej strojárenskej spoločnosti v SR, slovenskej leteckej spoločnosti, niekoľkých slovenských
IT firiem, väčšieho internetového prevádzkovateľa;
Právny poradca významnej slovenskej IT spoločnosti
pri výkone due diligence v súvislosti s uvedením akcií
spoločnosti na zahraničnú burzu cenných papierov;
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• Právny poradca medzinárodných poradenských a audítorských firiem;

• Právny poradca významnej IT spoločnosti pre oblasť
•

zmluvného práva, súťažného práva a práva verejného
obstarávania;
Právny zástupca slovenskej banky pre oblasť pracovného práva a pri zastupovaní v pracovnoprávnych
sporoch;

•

Krivak & Co
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Gajova 13, P. O. BOX 162
810 00 Bratislava
www.krivak.sk
office@krivak.sk
+421 2 57100 411

Advokátska kancelária
Lansky, Ganzger & Partner
Rechtsanwälte
Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner
Rechtsanwälte je jednou z najväcších advokátskych kancelárií v strednej Európe s medzinárodným zameraním
a partnerskými kanceláriami po celom svete (najmä však
v krajinách strednej a východnej Európy). Na našej viedenskej adrese LGP v súcasnosti zamestnáva viac než 150
zamestnancov. Prostredníctvom zainteresovania našich
partnerov z iných profesijných oblastí, napr. ekonomické,
danové a colné služby, komunikacná oblast ci forenzné
služby, ponúkame svojim klientom okrem tradicného
právneho poradenstva aj komplexné riešenia cielene
zamerané na riešenie konkrétnych potrieb jednotlivých
klientov.
V Bratislave naša advokátska kancelária disponuje nateraz celkovo 14 advokátmi a 4 koncipientmi a má okrem
toho k dispozícii dalších celkovo 150 odborníkov, ktorí
patria k popredným osobnostiam takmer vo všetkých
právnych odvetviach (mnohí z nich sú profesormi práva,
bývalými poprednými predstavitelmi verejných inštitúcií
v Rakúsku, na Slovensku a v inštitúciách EÚ). Všetci kolegovia v slovenskej kancelárii hovoria plynule po anglicky
a/alebo po nemecky.
V LGP Bratislava sa snažíme spájat štandardy poskytovania právnych služieb aplikovaných v západnej Európe
na jednej strane a znalost slovenského a medzinárodného právneho a spolocenského prostredia na strane
druhej. Na tejto platforme sa LGP Bratislava snaží ponúkat klientom nielen právne poradenstvo najvyššej kvality, ale aj riešenia problémov ci podporu pri realizácii investicných zámerov šité konkrétnemu klientovi priamo
na mieru.

Tažiskom našej cinnosti v Slovenskej republike a susedných štátoch strednej a východnej Európy predstavuje
najmä poskytovanie právneho poradenstva pri rozsiahlych investicných projektoch. V priemyselnej oblasti sú
tažiskovými klientmi našej kancelárie vedúce spolocnosti
na stredoeurópskom trhu z oblasti výroby a údržby železnicnej techniky, bezpecnostných služieb ci stavebníctva
a realitného developmentu. V segmente firemných akvizícií poskytujeme právne poradenstvo vedúcim spolocnostiam regiónu z oblastí private equity, dopravy, energetiky
ci bankových služieb. Okrem toho podporujeme našich
klientov pri financovaní a refinancovaní ich projektov ci
prevádzkových potrieb. Celková hodnota transakcií a projektov, v ktorých LGP Bratislava poskytovala našim klientom právne poradenstvo v roku 2013 dosiahla hodnotu
skoro 3 miliardy euro. Medzi týmito transakciami boli aj
niektoré klúcové a právne najkomplikovanejšie transakcie v regióne strednej Európy.
Touto cestou chceme našim klientom podakovat za dôveru, ktorú nám v uplynulých 12 mesiacoch prejavili.

•

Lansky, Ganzger & Partner
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Zámocké schody 2/A
811 01 Bratislava
www.lansky.sk
office@lansky.sk
+421 2 5930 8061
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LEGATE
Advokátska kancelária LEGATE vedená managing partnerom Petrom Vráblom je prítomná na slovenskom trhu
od roku 2002. Pred jej vznikom pracoval managing partner Peter Vrábel pre Squire, Sanders. Nezávislá advokátska kancelária LEGATE je odporúčaná klientmi, ktorí vykonávajú svoju činnosť v odvetviach ako plyn a ropa, kde
so silnou odbornosťou pôsobí Dušan Bartek ako senior
partner, doprava a verejný sektor, kde poskytuje podporu
Viktória Virová ako senior advokát a potravinársky priemysel, kde asistuje klientom Michal Mistrík ako senior
advokát. Stabilný rozvoj našej spoločnosti LEGATE je
podporený zastupovaním štyroch spoločností, ktoré patria medzi TOP 20 nefinančných spoločností v Slovenskej
republike.
Advokátska kancelária LEGATE bola zaradená časopisom TREND, v spolupráci so serverom epravo.sk, ktorý
uskutočňuje hodnotenia advokátskych kancelárií, medzi
TOP 10 advokátskych kancelárií za rok 2014 pre nasledovné odborné oblasti: spory, verejné obstarávanie a daňové
právo.
Udržateľný rozvoj vedomostí a odborných znalostí jednotlivých právnych poradcov advokátskej kancelárie LEGATE je zabezpečený ich pokračujúcim vzdelávaním a získavaním osobitných licencií vo sfére obchodovania s cennými papiermi, verejného obstarávania, mediácie, konkurzov a reštrukturalizácií. Stavebné právo, fúzie a akvizície,
regulačné právo, verejné obstarávanie, pracovné právo
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a sporové právo predstavujú najčastejšiu agendu.
Advokátska kancelária LEGATE je za Slovenskú republiku exkluzívnym členom aliancie GLOBALAW, ktorá
združuje 108 jurisdikcií z celého sveta a vytvára spojenie nezávislých stredne veľkých advokátskych kancelárií.
Advokátska kancelária LEGATE bola angažovaná
v dvoch privatizáciách v dopravnom sektore ako malý
privatizačný poradca. Advokátska kancelária LEGATE
zastupovala svojich klientov pred arbitrážnymi súdmi
v Londýne, Prahe a Bratislave. Managing partner Peter
Vrábel vedie tím právnych expertov zo siedmych jurisdikcií pri projektovaní a vytváraní spoločnej dcérskej
spoločnosti s postavením in-house osoby, podľa smernice o verejnom sektore a judikatúry SD EÚ.
Cezhraničné zlúčenie súkromných spoločností s hodnotou transakcie vo výške presahujúcej 200 miliónov
EUR, obrana v konaní o porušení povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ iniciovanom Európskou komisiou, blízka
spolupráca s tzv. Veľkou štvorkou v oblastiach daňového
a účtovného poradenstva, úspešné zastupovanie dominantného dodávateľa plynu a zastupovanie Slovenskej
republiky vo vyjednávaniach o medzinárodnej zmluve je
len zlomok úspechov, ktoré boli advokátskou kanceláriou
LEGATE dosiahnuté v nedávnej dobe.

Advokátska kancelária LEGATE ponúka pre klientov
riešenia šité na mieru za nákladovo výhodných podmienok, pri súčasnom zachovaní kvality práce vyplývajúcej
z uplatňovanej schémy supervízie a hlbokých znalostí
klientovho modus operandi. Právny poradcovia hovoria
anglicky, česky, nemecky, rusky a španielsky. Spoľahlivosť riešení nie je len predbežne prerokovaná s klientmi,
ale do veci sú spravidla zainteresovaní aj daňoví a účtovní experti. V prípade sporov a krízového manažmentu sa
pre klientov staviame do prednej línie, aby sme zmiernili
akúkoľvek prekážku, ktorej klient musí čeliť.
Kancelárie advokátskej kancelárie LEGATE sú situované v moderných priestoroch RIVER HOUSE, ktorý sa
nachádza priamo v srdci RIVER PARK-u na Dvořákovom nábreží 8A, 811 02 Bratislava na nábreží Dunaja.
Právni poradcovia sú dostupní na telefónnych číslach:
+421 2 6252 75 61, +421 2 6252 7563, pričom viac kontaktných údajov sa nachádza na webovej stránke
www.legate.sk.

•

Legate
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
www.legate.sk
info@legate.sk
+421 2 6252 7561
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Advokátska kancelária
Majerník & Miháliková
Advokátska kancelária Majerník & Miháliková bola založená v roku 2011. S tímom desiatich právnikov ťaží zo
spojenia skúseností tak na miestnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Právne služby poskytujeme pre slovenských
a zahraničných klientov.
Naša dlhoročná prax nám umožňuje zohľadniť rôzne aspekty obchodných transakcií; pri poskytovaní poradenstva sa snažíme rozumieť nielen právnym otázkam, ale
hlavne obchodným potrebám klientov.

prínos kreatívnych a inovatívnych jednotlivcov a chceme
ich v rámci svojich možností podporovať. Prostredie startupov poznáme tak zo strany začínajúcich podnikateľov,
ako aj zo strany investorov (private equity fondy, business
angels). Okrem poradenstva sa venujeme aj vzdelávaniu,
ktorého cieľom je, aby si startupisti prostredníctvom našich workshopov osvojili právne minimum nevyhnutné
na podnikanie.

•

Klientom poskytujeme poradenstvo
v týchto oblastiach:

• právo obchodných spoločností a zmluvné právo
• start-up / venture capital
• právo nehnuteľností a developerské projekty
• akvizície a fúzie
• bankovníctvo a projektové financovanie
• energetika
• poisťovníctvo
• PPP
• pracovné právo
• súdne spory / arbitráže
• konkurzy a reštrukturalizácie
• verejné obstarávanie
Sme zakladajúcimi členmi siete advokátskych kancelárií
PONTES a spolu s našimi partnermi z ostatných krajín
regiónu máme dlhoročné skúsenosti s prácou v medzinárodných advokátskych kanceláriách. Našim klientom
preto ponúkame kombináciu profesionality, odbornosti
a lojality, kombinovanú s detailnou znalosťou regiónu.

Majerník & Miháliková
ADRESA:

Advokátska kancelária Majerník & Miháliková si váži podnikateľského ducha a neustále sleduje najnovšie trendy
v oblasti nových technológií. Veríme v celospoločenský
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URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Panenská 23
811 03 Bratislava
www.mmlaw.sk
office@mmlaw.sk
+421 (2) 2091 0550

Malata, Pružinský,
Hegedüš & Partners,
Advokátska kancelária
Znalosti, prax a skúsenosti našej právnej kancelárie hrajú
vždy vo váš prospech. Vízia advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners je dlhé roky nemenná.
Vychádza z prapodstaty práva brániaceho pravdu v intenciách zákonov. Poskytujeme pomoc, právne rady, zatupovanie a poradenstvo vo všetkých oblastiach súkromného
a verejného práva.

Partneri
JUDr. Milan Malata

JUDr. Róbert Pružinský

JUDr. Vincent Hegedüš
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Správne právo

• poskytovanie "day to day" právnych služieb spoločnos-

Zameriavame sa na spoločenské vzťahy v oblasti verejnej
a štátnej správy. Zastupujeme fyzické aj právnické osoby.
Rovnako medzi správnymi orgánmi navzájom. S naším
tímom vieme zabezpečiť hladký priebeh každého správneho konania.

• zastupovanie spoločností v jednotlivých projektoch
• vyjednávanie najvýhodnejších podmienok pre našich

tiam z uvedených oblastí

•

klientov
poradenstvo v oblasti legislatívy

Občianske právo
• stavebné konanie
• konanie pred Protimonopolným úradom
• katastrálne konanie

Poskytujeme komplexné prevzatie právnych záležitostí
našich klientov. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú
aplikovať postupy smerujúce k želaným výsledkom.

Obchodné právo
Kryť si chrbát v obchode znamená získať nemalú konkurenčnú výhodu. V biznise treba mať občas ostré lakte,
ale predovšetkým paragrafy na svojej strane. Sme silní
v súdnom konaní, v občianskych, obchodných, trestných
záležitostiach. Zastúpime vás v rozhodcovskom konaní
na domácej i medzinárodnej pôde. Zaručíme efektívne
jednanie s úradmi štátnej aj verejnej správy, ako aj v právnickými, či fyzickými osobami.

• kompletná zmluvná dokumentácia, negociácia zmlúv
• vysporiadanie majetkových vzťahov, správa majetku
• autorské právo, licencie
• úprava práv k nehnuteľnostiam, investície do nehnuteľností

• predaj a prenájom nehnuteľností
• ochrana spotrebiteľa
Vymáhanie pohľadávok
a finančné služby

• podpora obchodných záujmov klientov
Zastupujeme pravdu a vieme, že právo na vašej strane
• zakladanie obchodných spoločností
znamená istotu, o ktorú sa môžete oprieť. Či už ide o fi• korporátne poradenstvo
nančné operácie, alebo vymáhanie pohľadávok, môžeme
• korporátne a finančné reštruktualizácie
sa prezentovať vysokou mierou vymožiteľnosti pravdy
• zmeny v obchodnom registri
due
diligence
a dlžôb.
•
M&A
•
Pracovné právo
• reštrukturalizácia spoločností
• zastupovanie developerských spoločností, ktoré realizujú svoje podnikateľské aktivity

• ochrana hospodárskej súťaže, protimonopolné právo
• konkurzné poradenstvo, zastupovanie v konkurzných
konaniach

Komplexné vyriešenie vzťahov medzi zamestnancami.
Zastupujeme spoločnosti pri vyjednávaní s odbormi, zároveň jednotlivcovi poskytujeme silnú oporu aj v prípade
nadnárodných firiem. Poskytujeme poradenstvo, audit aj
riešenie krízových situácií.

IT a TELCO právo
• komplexné
Legislatíva v oblasti informačných technológií vyžaduje
zodpovedný prístup. Poskytujeme systematické a rýchle
riešenia, vyjednávanie najlepších podmienok a zastupovanie v prípade sporov.
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•
•
•
•
•

riešenie vzťahov zamestnávateľa so zamestnancom
pracovné zmluvy
ukončenie pracovného pomeru
pracovno - právny audit
zastupovanie v súdnych sporoch
vyjednávanie s odbormi

Európske medzinárodné právo
Naši špičkoví advokáti dokážu zabezpečiť okrem aplikácie slovenského práva aj rovnako kvalitnú aplikáciu
českého práva, práva európskej únie a medzinárodného
práva. Zároveň poskytujeme pomoc pri implementovaní
európskych smerníc do slovenského prostredia.

pravdy, ktorej relativitu možno zakotviť v čase a priestore
iba pomocou práva.
Nájsť harmóniu v behu sveta a stoickou precíznosťou vrátiť človeka a jeho potreby do centra diania, je naša vízia.
Založená na humánnosti, racionalite a harmónii, troch pilieroch právneho systému, ktorý slúži človeku.

• dvojité zdanenie príjmov, zabránenie dvojitého zdane- CELISTVOSŤ
•

nia
zastupovanie klientov v medzinárodno-právnych vzťahoch

Európske projekty, investičné
stimuly, štátne dotácie
Niekoľko rokov prezentujeme úspechy pri rokovaní so slovenskými ministerstvami. Máme skúsenosti v rokovaniach
so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri
získavaní investičných stimulov. Vieme ošetriť predkladanie európskych projektov, žiadostí aj vypracovávanie ponúk a predkladanie návrhov. Naši klienti sa tešia vysokej
miere úspešností pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ.

Komplexné právne služby
Uvedené oblasti predstavujú najčastejšie využívané
právne služby našej advokátskej kancelárie. Tím našich
právnikov vie poskytnúť právnu oporu v akejkoľvek oblasti práva. Neváhajte zveriť riešenie vašich problémov na
skúsených odborníkov.

•••
Začiatok a koniec sú dva body súdneho sporu, problému,
každej etapy ľudského života.

Mierou všetkých vecí je človek.
(Protagoras)

VÍZIA
Cesta ľudského života je nepretržitý m hľadaním. Od počiatkov civilizácie skúšame vkladať čriepky náhody do
mozaiky dokonalosti života. Fraktály, úlomky, útržky

Kruh je považovaný za dokonalý tvar pre svoju schopnosť
opísať dejiny sveta jedný m ťahom. Tenká línia prechádzajúca množinami vzťahov udržiava všetko v právnom
poriadku. Začiatok a koniec sú dva body súdneho sporu,
problému, každej etapy ľudského života. Celistvosť kruhu
uzatvára všetko v jedinom, dokonalom obraze. Na veci
vždy nazeráme v celistvosti a s dôrazom na komplexnosť.
Poskytujeme celistvé riešenia, od začiatku až do zdarného konca v jednoduchej línii vychádzajúcej z podstaty
kruhového fungovania sveta.

DETAIL
Človek je tvor spoločenský, vytvárajúci zložité štruktúry.
Zároveň je individualitou meniacou dejiny. Všetky veľké
veci sa najprv zrodili v mysli jednotlivca. Detail ako zlomok celku je diamantom s potrebou vybrúsiť hrany. Právo
je nástrojom na opracovanie detailov. Všímame si to, čo
iní prehliadajú, čím staviame na piedestál individuálne
potreby a ciele každého človeka. Ten totiž ani pri tých
najväčších súdnych sporoch nie je detailom, ale tvorcom
svojich snov, vízií a cieľov.

RATIO
Poriadok, rozumnosť, vzťah vyjadrený v číslach, paragrafoch a klauzulách. Sila argumentov musí byť postavená
na racionálnom základe. Očistená od nánosov emócií.
Intelektuálne poznanie založené na dômyselnom využívaní hodnoty myslenia, ktoré položilo základy práva aj
systematického fungovania súčasnej spoločnosti. Poznať
podstatu procesov a viesť pravidlá, mať svetlo poznávať
a udávať tempo je naša dlhoročná výsada.
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HODNOTA
Dobro a zlo. Základné hodnoty vymedzujúce schému
sveta od jeho počiatku. Dva protipóly, stojace často tesne vedľa seba. Výklad hodnôt nie je len o tvrdých princípoch logiky, ale aj súdoch srdca. V právnickej praxi
postupujeme podľa najvyšších princípov, ktoré dokážu
poňať hodnoty dobra a zla v ich čistej, abstraktnej forme.
Nepošpinené emóciami a relativizmom, slúžiace človeku
v prirodzenej forme ako barometer cesty vo svete plnom
poloprávd. Opierame sa o spoločenskú zodpovednosť
a uchovávame hodnoty pre ďalšie generácie a zhodnocujeme tie naše.

dúceho úspechu. Spojenie - reťazenie atómov je podstatou
sveta a predobrazom väzieb so silou víťaziť. Doviesť proces do dokonalosti a uzatvoriť tak cyklus behu sveta do
konjunkcie úspechu je znakom dobrého partnerstva. Spojenie všetkého v jednote je umenie. Umenie nezávislé na
čase a priestore, ocenené históriou a zhodnotené vekmi.
Preto sme tvorcami v umení života s každý m jediný m
klientom.

•

RAST
Človek a jeho svet predstavujú úžasný mikrokozmos,
odlesk univerza skrý vajúci tajomstvo života. Nikdy nepochopíme podstatu sveta, nenájdeme odpoveď na to, či
bolo skôr vajce alebo sliepka, ale môžeme rásť. Rozvíjať
vlastné schopnosti a naplniť ciele a hodnoty vo vlastnom
svete určujúcom osobnú kroniku každého človeka. Právo
je nástrojom, chirurgický m skalpelom schopný m odstrániť prekážky na ceste životom. Systematický rast predstavuje osobné víťazstvá stojace na pozadí celej historickej
epochy ľudstva, sveta aj práva.

PROFESIONALITA
Spoľahnúť sa na profesionálov predstavuje výsadu, ako
nadobudnúť istotu v dobe rozkolísaných situácií. Naším
poslaním bolo vyšperkovať princípy a spôsoby práce na
najvyššiu úroveň. Nájsť Ariadninu niť v kľukatom labyrinte otázok a pochybností. Nestali sme sa nieký m len preto,
aby sme deklarovali vlastnú veľkosť. Profesionálov z nás
spravili klienti, ktorí vďaka našej pomoci vedia, že šťastie
je vecou náhody, ale pod úspechom je podpísaný majster
remesla.

PARTNERSTVO
Silné spojenectvá stáli za historický mi úspechmi celej
ľudskej civilizácie. Pomocná ruka partnera, istota opory,
dokonalosť spojenia. Byť v správnom čase na správnom
mieste, so správnym partnerom, je zárukou každého bu90 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Apollo Business Center II, Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
www. mph-advocates.com
info@mph-advocates.com
+421 2 321 130 31

Advokátska kancelária
Navrat & Oslanec
Navrat & Oslanec je popredná medzinárodná advokátska
kancelária, ktorá sa zameriava na poskytovanie najlepších a vždy najviac inovatívnych riešení pre našich klientov. Poskytujeme všetky služby v oblasti práva obchodných spoločností, daňového práva, zmluvného práva,
duševného vlastníctva a imigračného práva, s osobitným
zameraním na problematiku obchodného práva a zamestnanosti v Spojených Štátoch. Špecializujeme sa aj v oblasti rizikového kapitálu, derivátov (ISDA) a investičných
fondov. Spoločnosť má centrálu v New Yorku, NY, a s pobočkami v Bratislave a Prahe, Navrat & Oslanec zvládne
americké prípady a transakcie kdekoľvek v rámci aj mimo
USA pomocou najnovších právnych a daňových prostriedkov a možností.

Prečo sa naši klienti rozhodli pre Návrat
& Oslanec?
1. Úspech klienta je pre nás satisfakciou
2. Dynamickosť
3. Profesionálny prístup
4. Svetové pôsobenie
5. Kreativita a inovácia
6. Najnovšie technológie

Naše poslanie
Naši právni odborníci neustále sledujú tok správ v podnikovej, daňové a imigračnej oblasti práva s cieľom riešiť
otázky našich klientov s najvyššou kvalitou právnych
služieb, a to ako lokálne aj medzinárodne, s dôrazom na
každý detail.

Profesionalizmus
Úspech a spokojnosť nášho klienta sú pre nás prvoradé.
Naším cieľom je aby sa život našich klientov zjednodušil,

a to odstránením ich obavy o právnych otázkach. Snažíme sa vždy nájsť optimálne riešenie pre každého klienta individuálne. Naším poslaním je vyniknúť súčasne
v právnej praxi a v klientskom servise. Naším cieľom je
poskytovať najvyššiu úroveň právnej služby.

Technológie
Využívame najnovšie technológie pre kreatívnejšiu, lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu s našimi klientmi, a to nech
sa nachádzame kdekoľvek na svete.

Tímová práca
Spoločne sme silní. Pracujeme ako tím pre prospech našich klientov. Vďaka našej tímovej práci, Navrat & Oslanec vytvorila konkurenčnú výhodu zo súhrnných znalostí
firmy a z neustáleho zlepšovania našich advokátov vďaka
okamžitej spätnej väzbe od našich klientov.

Kreativita a inovácia
Milujeme výzvy a sme pripravení úspešne riešiť všetky
obavy a otázky, pomocou nášho kreatívneho prístupu pri
navrhovaní jedinečných riešení.

•

Navrat & Oslanec
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E-MAIL:
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Lazaretska 23
821 01 Bratislava
www.navratoslanec.com
office@navratoslanec.com
+421 (2) 2092 1210
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Advokátska kancelária
NITSCHNEIDER
& PARTNERS
Advokátska kancelária NITSCHNEIDER & PARTNERS
oslavuje v roku 2014 desiate výročie od svojho založenia.
Za uplynulé obdobie sa stala uznávanou právnou firmou
najmä v oblasti pracovného práva, duševného vlastníctva, ochranných známok a patentových práv a všeobecného obchodného práva. Je nezávislou lokálnou právnou
firmou. S počtom desiatich právnikov patrí medzi stredne veľké právne firmy v SR. Poskytuje právne služby
podľa slovenského a českého práva. Poskytuje právne
služby v slovenskom, českom, anglickom, talianskom
a španielskom jazyku. Je členom Taliansko – Slovenskej
obchodnej komory a Hispánsko – Slovenskej obchodnej
komory.

sedníctva, v ktorých kandidoval a bol zvolený i Dušan
Nitschneider. Členstvo v predsedníctve EELA je veľmi významným úspechom na medzinárodnom poli pracovného
práva a je ďalším ocenením kancelárie a jej špecializácie
v oblasti pracovného práva.

Je členom Ius Laboris – Global Human Resources Lawyers. Ius Laboris je prestížna asociácia právnych firiem
špecializujúcich sa na pracovné právo, otázky zamestnanosti, sociálnych a dôchodkových práv. Ius Laboris zabezpečuje poskytovanie právnych služieb vysokej kvality
nadnárodným firmám. Spoločnosti pôsobiace vo viacerých krajinách Európy alebo sveta zabezpečujú pre svoje
HR oddelenia právnu podporu prostredníctvom členov
Ius Laboris. Nitschneider & Partners je prvým a jediným
slovenským členom tejto prestížnej asociácie. V súčasnosti má Ius Laboris viac ako 40 členov z celého sveta.
Členstvo v Ius Laboris prináša so sebou výhody prehlbovania skúseností členov kancelárie účasťou na medzinárodných transakciách.

V uplynulom roku poskytovala kancelária komplexné
pracovno-právne poradenstvo v súvislosti s harmonizáciou pracovnoprávnych systémov, prechodom zamestnancov a inými súvisiacimi pracovno-právnymi aspektmi
konsolidovania činnosti bánk UniCredit Bank Slovensko
a UniCredit Bank Česká republika, ktoré sa zlúčili do jedného subjektu so sídlom v Českej republike, ktorý zriadil
pobočku zahraničnej banky na Slovensku. Poskytovala
tiež poradenstvo pre Ministerstvo obrany SR v súvislosti
s tendrom na výber zahraničného strategického partnera
v spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a to ohľadne
rôznych aspektov pracovného práva, ako i v otázke prevodu a prechodu zamestnancov. Kancelária tiež poskytovala komplexné pracovno-právne poradenstvo týkajúce
sa prevodu zamestnancov podľa európskeho nariadenia
TUPE belgickej logistickej spoločnosti ECS European
Containers, ktorá nadobudla na Slovensku podnik od holandskej logistickej skupiny.

Nitschneider & Partners je zároveň i členom EELA – European Employment Lawyers Association, európskej asociácie právnikov pracovného práva. Na výročnom kongrese
EELA v belgických Antverpách v júni 2013 boli na programe okrem odborných tém, i voľby nových členov pred92 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

K mnohým úspechov v oblasti pracovného práva patrí
i získanie ocenenia Právnická firma roka 2013, ktoré bolo
v uplynulom roku po prvý krát udeľované v Slovenskej
republike ekonomickým týždenníkom Trend a spoločnosťou EPRAVO GROUP. Kancelária Nitschneider & Partners
je pre oblasť pracovného práva tiež odporúčaná prestížnou organizáciou Chambers & Partners.

Druhou významnou oblasťou v ktorej sa kancelária Nit-

schneider & Partners profiluje a na ktorú sa zameriava,
je oblasť duševného vlastníctva, ochranných známok
a patentových práv. Členom jej tímu je Ing. Róbert E. Porubčan, ktorý je patentovým zástupcom s licenciou pre
zastupovanie pred patentovými úradmi v SR, ČR, EPO
Mníchov, OHIM Alicante a WIPO (Svetová organizácia
duševného vlastníctva) Ženeva. Kancelária sa tak špecializujeme na prihlášky patentov, dizajnov a úžitkových
vzorov, ktoré vyžadujú technické vzdelanie v danej oblasti. Zastupuje zahraničných klientov, ktorých ochranné
známky sú narúšané inými súťažiteľmi na slovenskom
alebo českom trhu. Zastupuje podnikateľov pri prihlasovaní ich ochranných známok v SR a ČR, ako i komunitárnych a medzinárodných známok. V uplynulom roku boli
pod vedením jej patentového zástupcu celkovo prihlasované ochranné známky pre 53 klientov, prihlasované
patenty pre 4 klientov, prihlasované úžitkové vzory pre
19 klientov, prihlasované dizajny pre 5 klientov a obnovovaná platnosť ochranných známok v 52 prípadoch.
Ohľadne patentov na úrovni EPO (European Patent Register) máme celkovo 27 prihlášok zastúpených našim
patentovým zástupcom Ing. Róbertom E. Porubčanom, čo
je najviac zo slovenských kancelárií, rovnako tak máme
najviac zastúpení v rámci patentových práv v PCT konaniach na WIPO Ženeva.
V uplynulom roku sa kancelária ďalej zaoberala najmä
ochrannou známkových práv spoločnosti AutoCont
Holding, ktorá je najväčším českým IT holdingom pôsobiacim v ČR a SR. Právne služby zahŕňali prihlasovanie
ochranných známok v SR, ČR, ako i európskej ochrannej známky CTM, a tiež zastupovanie pri podávaní námietok, ako i v sporovom konaní na UPV SR a UPV ČR
o výmaz obdobných ochranných známok. Kancelária tiež
zastupovala nemeckú spoločnosť High End Society, ktorá
je najstarším európskym organizátorom výstav a veľtrhov
špičkovej audio techniky, v rozkladovom konaní na UPV
SR o návrhu na vyhlásenie za neplatnú obdobnej ochrannej známky slovenskej spoločnosti, ako i v súdnom konaní
o zdržanie sa používania označenia HIGH END slovenskou spoločnosťou. V tomto konaní bolo úspešne vydané
predbežné opatrenie, ktoré je prelomové v tom, že zakázalo slovenskej spoločnosti používať ich platnú ochrannú
známku.

V oblasti nehnuteľností kancelária dlhodobo poskytuje
právne poradenstvo pri projektoch francúzskej developerskej skupiny Hamilton Group. V uplynulom roku sa
podieľala na procese reštrukturalizácie skupiny a poskytovala poradenstvo najmä pri predaji novopostavenej office budovy Rajská v centre Bratislavy o rozlohe 2400 m2,
pri negociácii zmluvy o dielo na výstavbu troch bytových
domov Cubicon Gardens v Mlynskej doline v Bratislave
s celkovým počtom 400 bytov, ako i pri rokovania s financujúcimi bankami Sberbank a Slovenská sporiteľňa.
V oblasti nájomných vzťahov sa kancelária venovala vyjednávaniu a uzatváraniu nájomných vzťahov pre odevné
spoločnosti KENVELO a LEE COOPER, na desiatky obchodov v nákupných centrách po celom Slovensku, ako
i v prvom slovenskom outletovom centre One Fashion
Outlet postavenom vo Voderadoch pri Bratislave.
V oblasti sporov zastupovala kancelária v uplynulom roku
českú spoločnosť Chladicí věže Praha, a.s., ktorá je staviteľom a dodávateľom technológií pre priemyselné veže v oblasti energetiky, a to v procese vyjednávania so Slovenskými elektrárňami ohľadne plnenia z dvoch zmlúv o dielo na rekonštrukciu chladiacich veží jadrovej elektrárne
v Mochovciach, v celkovom objeme 3,5 milióna EUR.

•
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Advokátska kancelária
PETERKA & PARTNERS
PETERKA & PARTNERS je nezávislá advokátska kancelária, ktorá od roku 2000 buduje integrovanú štruktúru
vlastných pobočiek v kľúčových krajinách regiónu
strednej a východnej Európy (CEE). V súčasnosti priamo pokrýva 9 krajín: Českú republiku, Slovensko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajinu, Bielorusko
a od roku 2013 aj Maďarsko a pracuje v nej tím 150 právnikov a daňových poradcov. Kontinuálnym rozvojom
sa v súčasnosti kancelária stala lídrom v poskytovaní
právnych služieb v celom CEE regióne.
PETERKA & PARTNERS je zároveň členom v medzinárodných sieťach nezávislých advokátskych kancelárií TerraLex®, International Lawyers Network a Euroadvocaten,
a svojim klientom tak dokáže prostredníctvom svojich zahraničných partnerov zabezpečiť poskytovanie právnych
služieb vo viac ako 100 krajinách sveta.

Regionálna firma / Integrácia
Postupným budovaním vlastnej regionálnej infraštruktúry PETERKA & PARTNERS získala potrebné skúsenosti
s efektívnou koordináciou právnych služieb. Priamou integráciou v regióne strednej a východnej Európy získala
PETERKA & PARTNERS jedinečnú možnosť poskytovať
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svojim klientom regionálny právny servis „na kľúč“.
Táto služba umožňuje klientom pôsobiacim vo viacerých
krajinách regiónu do značnej miery optimalizovať
náklady, podstatným spôsobom sprehľadňuje vzájomnú
komunikáciu a v neposlednom rade zvyšuje efektivitu
a reaktivitu. Súčasne umožňuje vyhnúť sa nevýhodám,
ktoré zvyknú sprevádzať spoluprácu s niekoľkými
rôznymi lokálnymi kanceláriami, ako sú napríklad
nejednotný prístup, rôzna kvalita právnych služieb a
zdĺhavá komunikácia. PETERKA & PARTNERS túto
službu poskytuje ako jedna integrovaná advokátska
kancelária, nie ako sieť viacerých kancelárií.
PETERKA & PARTNERS sa riadi jednotnými vnútornými procesmi a systémom hodnôt. Vďaka interne zdieľanému know-how je pre klientov vo všetkých pobočkách
zabezpečená rovnaká úroveň poskytnutých služieb
s dôrazom na časovú a finančnú efektivitu. Integrácia
kancelárie zároveň umožňuje prepojenie detailnej znalosti domáceho právneho prostredia a zahraničných skúseností za účelom profesionálneho riešenia čo najširšieho
spektra právnych otázok.
Kancelária poskytuje vo všetkých svojich pobočkách
komplexné poradenstvo zahŕňajúce právne služby vrá-

tane zastupovania pred súdmi a v rozhodcovskom konaní
a súvisiace daňové poradenstvo. Právne služby poskytuje kancelária v angličtine, vo francúzštine, v nemčine,
ruštine, slovenčine, češtine, ukrajinčine, bulharčine, poľštine, rumunčine, bieloruštine a maďarčine.
Kancelárie je známa okrem iného svojou dlhodobou spoluprácou s frankofónnou klientelou a v oblasti poskytovania frankofónnych právnych služieb je považovaná
za lídra na slovenskom trhu.
Medzi najvýznamnejších klientov kancelárie patria: Veolia Voda, PSA Peugeot Citroën, Swiss Re, Sanef, Skanska,
Alcatel-Lucent, BOUYGUES Travaux Publics, YIT Reding,
Astra Zeneca, Iveco, BOIRON, MYLAN, SENOBLE, Decathlon alebo Atlas Copco.

Výhody pre klientov
Klienti sa môžu spoľahnúť na to, že dostanú maximálnu kvalitu služieb, vysokú odbornosť a optimálne
právne a daňové riešenie. Poradenstvo je zároveň
poskytované vždy v kontexte konkrétneho prípadu a kancelária sa preto rovnako sústreďuje na to,
aby poskytované služby korešpondovali s obchodnou víziou klienta a predvídali tiež možné scenáre
vývoja. Klienti tiež pravidelne oceňujú efektívny prístup
a prehľadné výstupy vrátane názorných a zrozumiteľných
tabuliek a schém.
Pri spolupráci v rámci viacerých pobočiek je pridanou
hodnotou najmä jedna kontaktná osoba, ktorá koordinuje právnikov vo všetkých krajinách, čo pre klienta znamená menej času potrebného na zadávanie a vysvetľovanie tej istej problematiky vo viacerých krajinách. Klient
dostáva výstupy z rôznych jurisdikcií v jednotnej štruktúre. Samozrejmosťou je predvídateľnosť nákladov a ich
jednoduchšie rozpočtovanie.
Okrem právneho poradenstva je v prostredí jednej regionálne integrovanej kancelárie samozrejmosťou znalosť
ekonomického, podnikateľského i kultúrneho prostredia
jednotlivých krajín, čo jej umožňuje byť strategickým
partnerom pre svojich klientov a podporiť ich obchodný
úspech v jednotlivých krajinách.

PETERKA & PARTNERS Bratislava
v roku 2013
Od vstupu PETERKA & PARTNERS na slovenský trh
v roku 2001 sa kancelária neustále posúva dopredu a dlhodobo rastie. Rok 2013 bol pre pobočku mimoriadne
úspešný, kancelária rástla prípadovo, finančne i objemovo. Medzi klientov kancelárie sa počas roku 2013 zaradili
niektoré významné spoločnosti ako napríklad PCA, YIT
Reding alebo GtO. Rozvoj kancelárie svedčí o tom, že jej
klientmi sú úspešné spoločnosti, ktoré sa na ňu obracajú
nielen jednorazovo, ale tiež v rámci dlhoročnej kontinuálnej spolupráce.
Personálne došlo v bratislavskej pobočke k nárastu počtu právnikov na 20, z toho na konci roka až 15 advokátov.
Všetci členovia tímu v Bratislave disponujú skúsenosťami
umožňujúcimi poskytovať právne služby podľa medzinárodných štandardov. Sú výborne odborne a jazykovo
vybavení a väčšina z nich získala študijné či profesijné
skúsenosti v zahraničí.
Detailná znalosť domáceho právneho prostredia spolu
so zahraničnými skúsenosťami umožňujú tímu efektívne
riešiť právne problémy a spracovávať komplexné analýzy
aj v časovo mimoriadne krátkych termínoch. Pobočku
si pravidelne vyberajú medzinárodné advokátske
kancelárie, s ktorými úspešne spolupracuje pri realizácii
globálnych transakcií na lokálnej úrovni, čo sa plne prejavilo aj v rámci roku 2013. Kancelária uspela aj v mnohých výberových konaniach.
Regionálne pôsobenie PETERKA & PARTNERS
umožňuje i bratislavskej zložke ponúknuť vysokú pridanú hodnotu hlavne klientom expandujúcim do zahraničia, exportérom a domácim i nadnárodným spoločnostiam aktívnym vo viacerých krajinách regiónu. Slovenským firmám ponúka poradenstvo v rámci slovenskej
jurisdikcie, ako aj možnosť koordinácie všetkých
zahraničných operácií v jednotlivých krajinách, alebo
naprieč regiónom priamo zo Slovenska a v slovenskom
jazyku.
Kancelária sa dlhodobo snaží poskytovať klientom efektívne a kreatívne riešenia orientované komplexne
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na business, a nie len rady ohľadom toho, ako je daná
oblasť upravená v slovenskom práve. Neodmysliteľnou
súčasťou poradenstva je aj posúdenie daňových aspektov
transakcie.
Úspešný rok 2013 je výsledkom toho, v čom je
bratislavský tím PETERKA & PARTNERS silný.
Klienti ocenili aktívny prístup, predvídanie potenciálnych
rizík a nastavenie štruktúry transakcie tak, aby klient
dosiahol svoj obchodný zámer. Rovnako tiež zmysel pre
detail a zároveň schopnosť nestratiť širšie súvislosti a cieľ
projektu. Kľúčovými oblasťami bolo najmä Corporate a M&A, pracovné právo, nehnuteľnosti, banking.

• Pracovné právo
Vďaka tomu, že sa bratislavská pobočka svojou odbornosťou presadila na trhu služieb v oblasti pracovného
práva, klienti sa na ňu obracajú nielen s bežnou agendou
(pracovnoprávna dokumentácia, skončenia pracovného pomeru, zodpovednosť za škodu, systém benefitov či
ochrana osobných údajov zamestnancov), ale aj so štruktúrovanými projektmi a v prípade, že potrebujú okamžite
reagovať na zložité situácie. Firma poskytovala poradenstvo v rámci niekoľkých kolektívnych vyjednávaní
(STREIT TRNAVA), medzinárodného prenájmu zamestnancov (SWISS RE) a pracovnoprávnych auditov, kde sa
komplexne prepájajú všetky inštitúty pracovného práva.
Pobočka tiež využila svoje medzinárodne skúsenosti
a znalosti pri riešení globálnych transakcií spojených
s prechodom zamestnancov či cezhraničným prenosom
osobných údajov. Dôkazom spokojnosti klientov je okrem
stálej klientely a nárastu novej napríklad to, že Přemysl
Marek, ktorý vedie bratislavskú pobočku, bol odporúčaný
ako č. 1 pre oblasť pracovného práva ratingovou spoločnosťou Chambers and Partners.

• Real Estate
Oblasť nehnuteľností predstavuje pre PETERKA & PARTNERS Bratislava tradične za jednu z ťažiskových oblastí.
V roku 2013 zúročila svoje dlhodobé skúsenosti, ktoré sa
premietli do viacerých kľúčových transakcií. Medzi najvýznamnejšie projekty v roku 2013 patrilo právne poradenstvo spoločnosti SKANSKA v súvislosti s jej rezidenčnými projektmi v Bratislave alebo asistencia YIT Reding
pri projekte Stein.
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Kancelária zastupovala klientov v rámci rôznych transakcií tak na strane predávajúceho ako aj kupujúceho, vrátane
spracovania komplexných Due Dilligence, a to nielen ohľadom právnych titulov, napríklad v projekte výstavby nového futbalového štadióna v Trnave pre klienta CityArena.

• Banking
Bratislavská kancelária zaznamenala v poslednom období značný nárast právnych služieb v oblasti bankovníctva
a financií. Právne služby sa týkali rôznych transakcií vrátane exportného financovania, zabezpečenia financovania, reštrukturalizácie už poskytnutých úverov, regulatórnych otázok a podobne. Ťažiskové z hľadiska významu
alebo objemu boli najmä projekty spojené s financovaním
významných investícií domácich ale aj zahraničných investorov. Za prínosné pobočka považuje aj projekty, na základe ktorých slovenskí investori realizovali svoje investície v zahraničí (napr. ČSOB). Vysokú kvalitu právnych
služieb ocenili nielen klienti ale aj ratingové spoločnosti
napr. IFLR 1000, edícia 2013.

• Corporate
Oblasť práva obchodných spoločností je tradične jedno
z hlavných a objemovo najvýznamnejších zameraní bratislavskej pobočky. Vybudované stabilné renomé kancelárie dokazuje zložitosť a rozsiahlosť transakcií, s ktorými sa na kanceláriu v roku 2013 obrátili dlhodobí aj noví
klienti, či zahraničné partnerské advokátske kancelárie,
zahŕňajúce okrem štandardnej asistencie pri zahájení
podnikania na Slovensku a zmenách v spoločnostiach,
rozsiahle reštrukturalizácie skupín (Ipsos Tambor, Atlas
Copco, SENOBLE), dôkladné právne audity (GtO), asistenciu pri získavaní povolení na prísne regulované činnosti,
či nastavovanie vzťahov a vlastníckej, resp. manažérskej
štruktúry (Sanef, Descours & Cabaud). V oblasti Corporate odporúča kanceláriu napr. ratingová spoločnosť Chambers and Partners.

• M&A
Transakcie na ktorých sa kancelária podieľala, obvykle
zahŕňali väčší počet jurisdikcií, čo kládlo zvýšené nároky na koordináciu právnych služieb s partnerskými
zahraničnými kanceláriami. Bratislavský tím sa v minulom roku podieľal na jednej z najväčších svetových M&A
transakcií v oblasti výroby hygienických potrieb, ktorou

bolo prevzatie európskej divízie skupiny Georgia-Pacific
švédskou SCA. Okrem toho kancelária zastupovala viacero významných investorov z USA a EU pri akvizíciách
zahŕňajúcich slovenské spoločnosti (skupiny so sídlom
v USA). Príkladom je komplexné spracovanie transakcie
pre skupinu Aalberts Industries v súvislosti s nadobudnutím priemyselného areálu na východe Slovenska. Pre oblasť M&A je kancelária odporúčaná napríklad ratingovou
spoločnosťou IFLR 1000, edícia 2013.

•

PETERKA & PARTNERS, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava
www.peterkapartners.com
office@peterkapartners.sk
+421 2 544 18 700
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Advokátska kancelária
PricewaterhouseCoopers
Legal
Advokátska kancelária PricewaterhouseCoopers Legal,
s.r.o. (skratka obchodného mena PwC Legal, s.r.o.) vznikla
dňa 5. októbra 2011 zápisom v obchodnom registri Slovenskej republiky, ako samostatná entita v rámci skupiny poradenských spoločností PwC v Slovenskej republike. Advokátska kancelária PwC Legal pri poskytovaní služieb
naplno využíva benefity úzkej spolupráce s poradenskými spoločnosťami v rámci skupiny PwC, čím dokáže výrazne prispieť k úspore času a nákladov svojich klientov
a efektívne a komplexne riešiť požiadavky klientov.
V súčasnosti má advokátska kancelária PwC Legal
dvoch spoločníkov pôsobiacich ako usadení euroadvokáti
a troch spolupracujúcich advokátov. V jej štruktúre pôsobia celkovo piati koncipienti, ktorí sa pripravujú na výkon
advokátskeho povolania.

spokojnosti svojich klientov, pričom medzi nich v poslednej dobe čoraz viac pribúdajú aj spoločnosti vlastnené slovenskými osobami.
Špecifickou oblasťou pôsobenia advokátskej kancelárie
PwC Legal je agenda daňového práva. V úzkej súčinnosti
s daňovými poradcami zabezpečuje PwC Legal
zastupovanie viacerých významných nadnárodných
spoločností pred súdmi SR v daňových sporoch.
Náš tím špecializujúci sa na daňové spory, ktorý tvoria
odborníci so skúsenosťami v právnej, daňovej a účtovnej
oblasti, poskytuje komplexné poradenstvo:
I) Pred uskutočnením daňového auditu:

• preverenie daňových a účtovných záznamov a následPwC Legal sa vo svojej činnosti
zameriava najmä na

• právo obchodných spoločností,
• fúzie a akvizície,
• zmluvné právo,
• právo nehnuteľností,
• pracovné právo,
• hospodársku súťaž,
• daňové právo,
• bankové právo a finančné právo, a
• právo cenných papierov.
Klienti PwC Legal sa môžu spoľahnúť, že aj pri riešení
situácii s medzinárodným prvkom získajú komplexné poradenstvo, a to vďaka rozvinutej sieti advokátskych kancelárii a iných poradenských spoločností v rámci skupiny
PwC. Túto pridanú hodnotu sa advokátska kancelária
PwC Legal neustále snaží zdokonaľovať v záujme celkovej
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•
•

né identifikovanie rizikových oblastí;
predloženie návrhov na zmiernenie/eliminovanie rizikových oblastí;
asistencia pri obnovení daňových/účtovných záznamov.

II) Počas daňovej kontroly a pred súdnym konaním:

•
•
•
•

Konzultácie a právne služby počas daňovej kontroly:
analýza právnej podstaty a primeranosti nárokov daňového úradu;
účasť na stretnutiach a iných konaniach;
príprava odpovedí na požiadavky daňového úradu;
vyjednávanie, poradenstvo a asistencia pri rokovaniach s daňovým úradom.

•
•
•

Vypracovanie námietok voči vyjadreniu daňovej kontroly:
analýza argumentov obsiahnutých v správe a dokumentoch klienta ohľadom predmetu sporu;
vypracovanie predbežných námietok;
asistencia pri prezentovaní námietok daňovému úradu.

III) Počas súdneho sporu:

•
•
•
•

•
•
•
•

Vypracovanie odvolania nadriadenému daňovému orgánu:
analýza rozhodnutí daňového úradu;
vypracovanie predbežnej verzie odvolania;
monitorovanie výsledkov odvolania;
súčinnosť s daňovými orgánmi.
Zastupovanie klienta v jednotlivých etapách
súdneho konania:
vypracovanie procesných dokumentov (nároky, protinámietky, atď.) adresovaných správnym súdom všetkých stupňov;
podanie dokumentov na súd (vrátane zabezpečenia
podpornej dokumentácie);
zastupovanie klienta na súdnom konaní;
monitorovanie prípadu počas všetkých štádií súdneho
procesu a príprava všetkých procesných dokumentov.

•

PricewaterhouseCoopers Legal
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Námestie 1. mája 18
815 32 Bratislava
www.pwc.com
office.general@sk.pwc.com
+421 2 59 350 111
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Advokátska kancelária
PRK PARTNERS
• S viac ako 100 profesionálmi v Bratislave, Prahe,

• Advokátska kancelária PRK Partners sa radí medzi

Ostrave, a Budapešti sa advokátska kancelária PRK
Partners (predtým Procházka Randl Kubr) zaraďuje
medzi najväčšie advokátske kancelárie v strednej Európe.
Advokátska kancelária PRK Partners bola v Bratislave založená v roku 2006. Momentálne v nej pôsobí 18
právnikov.
Vytvorili sme mimoriadne silnú prax v oblasti fúzií
a akvizícií, všeobecného korporátneho práva,
súťažného práva, pracovného práva, daňového
práva, bankovníctva a financií, reštrukturalizácií,
práva nehnuteľností, kapitálových trhov, verejných zákaziek, súdneho a arbitrážneho konania.

firmy odporúčané publikáciami Chambers Europe,
Chambers Global, IFLR 1000, IFLR Legal Experts a Legal 500.
Advokátska kancelária PRK Partners získala nedávno
prestížne ocenenie „Law Firm of the Year Award for
the Central European Region“ (Právnická firma roku
pre región strednej Európy) za rok 2012, ktoré je udeľované významným britským časopisom The Lawyer.

•
•

•

“Klienti si pochvaľujú kombináciu “medzinárodných
znalostí s duchom miestnych zvyklostí.”
(Chambers Global o PRK Partners)

Referenčné transakcie roku 2013
KATEGÓRIA

NÁZOV TRANSAKCIE

STRUČNÉ ZHODNOTENE VÝZNAMU TRANSAKCIE

• Bankovníctvo a financie
• Daňové právo

SPP INFRASTRUCTURE
FINANCING B.V.

Slovenské právne poradenstvo pri emisiách dlhopisov do celkovej výšky EUR 750,000,000, zaručených
spoločnosťou eustream, a.s.

• Fúzie a akvizície
• Právo obchodných spoločností
• Hospodárska súťaž

Sodexo Pass
International, S.A.S.

• Hospodárska súťaž
• Sporová agenda

•
•

Fúzie a akvizície
Daňové právo
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Právne poradenstvo v oblasti práva hospodárskej
súťaže a zastupovanie pred Protimonopolným úradom SR v súvislosti s predajom slovenského podniku
a ďalších súvisiacich súťažných otázok.

COLAS, s.r.o.

Zastupovanie slovenskej dcérskej spoločnosti významnej celosvetovej stavebnej skupiny na Protimonopolnom úrade SR a na slovenských súdoch (na
Krajskom súde Bratislava a na Najvyššom súde SR)
vo veci údajného kartelu stavebných spoločností na
projekte výstavby diaľnice D1 Mengusovce Jánovce.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Právne poradenstvo jednému z hlavných slovenských
poskytovateľov káblového televízneho vysielania a jej
rumunským akcionárom v súvislosti s predajom ich
vysielacej činnosti vrátane prevodu vysielacích práv.

• Fúzie a akvizície
• Právo obchodných
spoločností
• Daňové právo

Zhuzhou Times New
Material Technology
Co., Ltd.

Právne poradenstvo spoločnosti Zhuzhou Times New
Material Technology Co., Ltd. pri akvizícii spoločnosti zo skupiny ZF Boge, zaoberajúcou sa výrobou
náhradných dielov a komponentov pre automobilový
priemysel.

Ďalší významní klienti v roku 2013
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Klepierre Management Slovensko s.r.o.
AXA S.A.
Manutan
CGI
OTP banka a.s.
ČSOB a.s.
Proficredit a.s.
ESET, spol. s.r.o.
Rettenmeier Holding AG
GDF Suez
Rolex

H & M Hennes & Mauritz Holding B.V.
Royal Mail Group Ltd.
Holcim Ltd.
Sberbank
Marks & Spencer
Servier
ING Bank N.V, pobočka zahraničnej banky
SSE Distribúcia, a.s.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Societe Generale
Kimberly-Clark
UPS SCS (Slovakia) s.r.o.

Kľúčoví členovia tímu
JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA,
partnerka,
získala titul LL.M. na University of London, titul
Mgr. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul Ing. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Miriam pracovala osem rokov vo White
& Case v Bratislave, kde sa stala v roku 2009 partnerkou.
Špecializuje sa najmä na korporátne právo, riešenie sporov
vrátane zastupovania v rozhodcovských konaniach. Je lektorkou predmetu International Dispute Resolution na právnickej fakulte Univerzity Komenského. V oblasti daní má
rozsiahle skúsenosti vo všetkých oblastiach korporačného
i medzinárodného zdaňovania Miriam je členkou Slovenskej
advokátskej komory, Asociácie certifikovaných účtovníkov
(ACCA), Slovenskej komory daňových poradcov, Komisie pre
občianske právo a Komisie pre dane pri Americko-slovenskej
obchodnej komore.

JUDr. Emil Nemec
LL.M., PhD., partner,
získal titul JUDr. a PhD.
na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského
v Bratislave. Po získaní titulu LL.M na Washington University, School of Law, pracoval vo vedúcej americkej právnickej
firme v New Yourku a v Prahe. Svoje skúsenosti obohatil
v rokoch 1999 až 2003, keď pracoval vo Washington D.C.
pre International Finance Corporation (IFC), člena skupiny World Bank Group. Ako IFC konzultant sa zaoberal
predovšetkým financovaním greenfield projektov v Afrike,
Strednom Východe, Strednej Ázii, na Balkáne a tiež v Indii
a Thajsku. Špecializuje sa hlavne na bankovníctvo, fúzie
a akvizície a nehnuteľnosti Je advokátom Slovenskej a Českej advokátskej komory a tiež advokátom v štáte New York.

www.epravo.sk I EPRAVO.SK I 101

JUDr. Peter Oravec
je partner bratislavskej
pobočky PRK Partners.
Jeho špecializáciou je
súťažné právo, korporátne právo, fúzie a akvizície a energetické právo. Narodil
sa v Trnave na Slovensku. Na Univerzite Karlovej v Prahe
získal magisterský titul z práva a na Univerzite Komenského doktorát (JUDr.) Predtým, než sa pripojil k PRK Partners
pracoval desať rokov ako advokát v bratislavskej kancelárii
vedúcej anglickej právnickej firmy. Je advokátom Slovenskej advokátskej komory.
JUDr. Martin Kríž,
partner
získal
titul
JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul
Mgr. na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a titul MBA na Warwick
Business School vo Veľkej Británii. V roku 1999 a 2000 pracoval ako zahraničný spolupracovník v poprednej advokátskej kancelárii v Londýne. S touto výnimkou, Martin pôsobí
v PRK od roku 1996 a v roku 2001 sa stal partnerom. Martin
je uznávaný odborník v oblasti, fúzií a akvizícií, bankovníctva a poisťovníctva. Je advokátom Slovenskej advokátskej
komory a Českej advokátskej komory.
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,
advokátka, vyštudovala
Právnickú fakultu na Univerzite
Komenského
v Bratislave v roku 2001.
Doktorandské štúdium a následne habilitačné konanie
v roku 2010 absolvovala vo vednom odbore pracovné právo
na Trnavskej univerzite v Trnave, kde od roku 2001 pôsobí
na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vyučuje pracovné právo. V PRK Partners je vedúcou
oddelenia pracovného práva. Je advokátskou Slovenskej
advokátskej komory.

•
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PRK PARTNERS
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
www.prkpartners.com
bratislava@prkpartners.com
+421 - 232 333 232

Advokátska kancelária
PROLEGAL
Kto sme
advokátska kancelária PROLEGAL už od roku 2005 poskytuje slovenským a zahraničným klientom právne služby pri transakciách rôzneho druhu, riešení špecifických
problémov a implementácii obchodných rozhodnutí.

PROLEGAL má vybudovaný efektívny systém tímovej
spolupráce, priebežného vzdelávania a vzájomného odovzdávania získaných praktických skúseností.

Filozofia prolegal
Navrhujeme praktické riešenia právnych problémov
a efektívne spôsoby realizácie obchodných zámerov v širokom spektre odvetví práva Slovenskej republiky a práva
EÚ, plne rešpektujúc záujmy a zámery klientov.
Komplexnosť a praktickosť navrhovaných riešení je zabezpečená interprofesijným prístupom a spoluprácou
s daňovými a finančnými poradcami, audítormi a účtovnými špecialistami.

Ambíciou PROLEGAL je poskytovať klientom komplexné
právne služby rešpektujúc profesionálne štandardy, diskrétnosť a dôveru, proaktívny prístup, praktické potreby
klienta a špecifiká projektov a princíp účelnosti a hospodárnosti poskytovaných služieb.

•

Pri transakciách presahujúcich hranice Slovenskej republiky PROLEGAL spolupracuje s vybranými renomovanými zahraničnými právnickými kanceláriami.
PROLEGAL poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Náš tím
pROLEGAL považuje kvalitu a zloženie tímu za jeden
z kľúčových predpokladov poskytovania profesionálnych
právnych služieb. Aj preto tvoria tím PROLEGAL erudovaní a skúsení advokáti a advokátski koncipienti. Znalosti
a skúsenosti jednotlivých členov tímu, získané dlhoročným pôsobením v advokácii, vrátane medzinárodných advokátskych kancelárií, sú garantom vysokého štandardu
a profesionality poskytovaných právnych služieb.

PROLEGAL, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Dunajská 15/A
811 08 Bratislava
www.prolegal.sk
office@prolegal.sk
+421 2 52 73 33 11
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Advokátska kancelária
Rödl & Partner
Rödl & Partner je významnou medzinárodnou poradenskou spoločnosťou v oblasti

• právneho poradenstva,
• daňového poradenstva,
• auditu,
• podnikového poradenstva a
• Business Process Outsourcing.
Od svojho založenia v roku 1977 v Nemecku vybudovala
spoločnosť sieť 91 pobočiek v 40 krajinách sveta a zamestnáva viac než 3200 odborníkov. Silnú trhovú pozíciu získala predovšetkým v Európe, v Ázii a v USA.
Úzka spolupráca našich právnikov, audítorov, daňových
poradcov a účtovníkov na národnej i medzinárodnej úrovni nám dáva možnosť poskytnúť našim klientom komplexné a kvalitné poradenstvo. Tento interdisciplinárny
prístup sa v praxi osvedčil ako najlepšia metóda rýchleho
a efektívneho riešenia problémov spojených s podnikateľskou praxou našich mandantov.
Na Slovensku pôsobí Rödl & Partner už 20 rokov. Kancelária v Bratislave bola založená v roku 1993 a dnes zamestnáva viac ako 60 ľudí. Vďaka našej odbornosti, dlhoročnej
skúsenosti a znalosti podnikateľského prostredia poskytujeme mandantom pri ich podnikateľských zámeroch profesionálne služby na najvyššej úrovni. Filozofiou spoločnosti
je pristupovať ku každému mandantovi individuálne.
Právne poradenstvo poskytujeme na Slovensku prostredníctvom spoločnosti Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
Naša kancelária sa špecializuje najmä na oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, správneho a daňového práva.
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Poradenstvo poskytujeme nielen právnickým a fyzickým
osobám, ale aj verejnému sektoru, a klientov sprevádzame pri výkone ich činností a zámerov, tak aby bol zabezpečený ich komplexný právny servis. Naším prvotným
cieľom je riešiť záležitosti našich mandantov na vysokej
odbornej úrovni, flexibilne a individuálnym prístupom ku
každej záležitosti zabezpečiť ich maximálnu spokojnosť.
Naša kancelária má v súčasnosti 13 právnikov, z toho 11
advokátov, ktorí poskytujú právne poradenstvo v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo
najmä v nasledujúcich oblastiach:

• obchodné právo a právo obchodných spoločností;
• občianske právo;
• pozemkové právo a nehnuteľnosti;
• energetika, obnoviteľné zdroje energie
• daňové právo
• pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia;
• zmluvné právo;
• akvizície a zlúčenia obchodných spoločností;
• súdne a rozhodcovské konania;
• právo hospodárskej súťaže;
• správne právo;
• štátna pomoc
• konkurzy a reštrukturalizácia •
Rödl & Partner
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
www.roedl.com
bratislava@roedl.sk
+421 2 57 200 411

Advokátska kancelária
ROWAN LEGAL
ROWAN LEGAL je medzinárodná advokátska kancelária,
založená v roku 1990. Naše pobočky sa nachádzajú v Bratislave, Brne, Prahe a Rige. Viac ako 40 našich právnych
špecialistov sa venuje poradenstvu vo vybraných odvetviach práva. Vďaka dlhodobému pôsobeniu na medzinárodnom trhu právnych služieb sme sa stali exkluzívnym
členom prestížnej globálnej skupiny advokátskych kancelárií MULTILAW. Od roku 2011 sme rozšírili ponuku
služieb aj o špecializované daňové poradenstvo, zaistenie
komplexného vedenia účtovníctva a mzdový outsourcing.

nej arbitráži s holandskými investormi A.J.Oostergetel
a T.Laurentius, kde na základe konečného rozsudku boli
zamietnuté všetky nároky žalobcov, pričom arbitrážny tribunál navyše priznal SR náhradu trov konania a právneho zastúpenie cca 2,4 mil. Eur. V oblasti bránenia záujmov
štátu prevzala advokátska kancelária ROWAN LEGAL
tiež zastupovanie Slovenskej republiky – Národnej rady
SR v multimiliónových súdnych sporoch s akcionármi
zdravotných poisťovní v ktorých SR čelí nárokom žalobcov, spolu prevyšujúcim 650 mil. Eur.

Medzi hlavné špecializácie advokátskej kancelárie
ROWAN LEGAL patrí (i.) riešenie sporov, so zameraním
na arbitráže a ADR, (ii.) právo ICT a (iii.) verejné obstarávanie a PPP projekty.

Advokáti ROWAN LEGAL tiež pôsobia ako rozhodcovia
zapísaní v zoznamoch rozhodcov rešpektovaných rozhodcovských súdov, napr. London Court of International Arbitration, Vienna International Arbitration Centre,
Rozhodcovský súd Hospodárskej Komory ČR a Agrárnej
Komory ČR, Hong Kong International Arbitration Centre
a pod.

Riešenie sporov
ROWAN LEGAL je v súčasnej dobe jediná advokátska
kancelária, ktorá disponuje priamo na Slovensku tímom
špecialistov so skúsenosťami so zastupovaním v medzinárodných investičných sporoch na strane štátu. Právny
team ROWAN LEGAL pôsobil na strane Slovenskej republiky vo viacerých medzinárodných investičných sporoch.
Za zmienku stojí najmä významný úspech ROWAN LEGAL pri zastupovaní Slovenskej republiky v medzinárod-

Právo informačných
a komunikačných technológií
(ICT)
ROWAN LEGAL patrí k popredným advokátskym kanceláriám v oblasti práva ICT od nástupu tejto oblasti v 90tych rokoch. Medzi významné špecializácie kancelárie
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patrí právne poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií, a to pri dodávkach a implementáciách technických riešení a tiež v oblasti poskytovania ICT služieb.
Popri uvedenej agende sa advokátska kancelária intenzívne zaoberá aktuálnymi témami, ako je napr. cloud computing, kybernetická bezpečnosť, outsourcing v oblasti ICT
a pod. Na Slovensku vedie projekty v oblasti práva ICT
JUDr. Lucia Menkeová, LLM, ktorá je členkou pracovnej
skupiny pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy Ministerstva financií SR.
Právny team ROWAN LEGAL je tiež autorom knižnej publikácie „Základy práva informačných technológií“, ktorá
vyšla vo vydavateľstve Iura Edition (člen Wolters Kluwer)
v prvej polovici roka 2013 a je na Slovensku jedinou publikáciou svojho druhu.

Verejné obstarávanie a PPP
projekty
ROWAN LEGAL je kanceláriou, ktorá sa dlhodobo významne angažuje v oblasti verejného obstarávania.
Členovia teamu disponujú znalosťami získanými v projektoch realizovaných v podmienkach strednej Európy.
Za zmienku stojí najmä komplexné právne poradenstvo
klientov pri príprave zložitých ponúk a žiadostí o účasť vo
verejnom obstarávaní na komplexné mnoho-miliónové
projekty, najmä pre zahraničných klientov. Vo viacerých
prípadoch ROWAN LEGAL úspešne zastupoval klientov
aj v následných revíznych postupoch na Úrade pre verejné obstarávanie a súdoch SR.
V súvisiacej oblasti PPP projektov má ROWAN LEGAL
dlhodobé skúsenosti s poskytovaním právnej podpory
v rámci koncesných a kvázikoncesných konaní. Na Slovensku sa ROWAN LEGAL podieľal na založení Asociácie
PPP (2007), pričom JUDr. Ľudovít Mičinský pôsobil ako
člen riadiaceho výboru Asociácie PPP (2009 – 2011).

•

ROWAN LEGAL
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Námestie slobody 11
811 06 Bratislava
www.rowanlegal.com
bratislava@rowanlegal.com
+421 232 662 696

Advokátska kancelária
Ružička Csekes
Naša advokátska kancelária, ktorá disponuje kapacitou viac ako 40 advokátov a advokátskych koncipientov, ponúka svojim klientom celé spektrum
odborného právneho a daňového poradenstva.

Advokátska kancelária Ružička
Csekes s.r.o.
Ružička Csekes s.r.o. in association with members of
CMS vznikla v júni 2009 ako právny nástupca dvoch od
vzniku Slovenskej republiky samostatne existujúcich advokátskych kancelárií, Ružička & partners, s.r.o. a CVD,
s.r.o. Pôsobí tak na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov.
Spojenie obidvoch kancelárií nám umožnilo vytvoriť novú
dimenziu poskytovania právneho poradenstva a prehĺbiť
na jednej strane komplexnosť a univerzálnosť a na druhej
strane hlbokú odbornú špecializáciu našich služieb.

Naša asociácia s CMS Alianciou
Od roku 2004 sme asociovaní s členmi medzinárodnej
aliancie advokátskych kancelárií CMS, ktorá je celkovo
s vyše 2 800 právnikmi pôsobiacimi v približne 50 európskych a svetových metropolách a 28 jurisdikciách jednou
z najväčších organizácií združujúcich vedúcich poskytovateľov právnych a daňových služieb na európskom trhu
s obzvlášť silným postavením v regióne strednej a východnej Európy. Naša pozícia na lokálnom trhu a silné
domáce personálne zázemie v kombinácii s unikátnym
modelom spolupráce s nadnárodnou alianciou poskytovateľov právnych a daňových služieb nám umožňuje v plnom rozsahu zdieľať a využívať medzinárodné know-how,
aplikovať zahraničné skúsenosti a históriou testované,
alebo naopak na trh flexibilne reagujúce inovatívne riešenia, implementovať unifikované, vysokým klientskym
nárokom zodpovedajúce štandardy v manažmente odbor-

nej práce a zabezpečovať efektívnu organizáciu a riadenie
vzťahov s domácimi a zahraničnými klientmi. Takýmto
prístupom sa snažíme neustále zvyšovať kvalitu našich
služieb a nielen reaktívne, ale aj proaktívne, adresovať požiadavky klientov a vývoj na trhu právnych služieb.
Našu advokátsku kanceláriu a našich skúsených advokátov pravidelne hodnotia medzinárodné právnické ratingové agentúry.
„Ružička Csekes je poprednou advokátskou kanceláriou
na Slovensku, poskytuje nám vynikajúce, rýchle a spoľahlivé služby.“
Klienti o Ružička Csekes podľa Chambers Europe 2013
Energia, ktorú vkladáme do rozvoja a neustáleho zlepšovania našich služieb, bola v roku 2013 ocenená absolútnym víťazstvom v súťaži Právnická firma roka 2013 v kategóriách Domáca advokátska kancelária, Developerské
projekty/nehnuteľnosti a Verejné obstarávania. V ďalších
6 kategóriách tejto súťaže sme boli zároveň klasifikovaní
ako „Veľmi odporúčaná kancelária“.

Čím sa snažíme odlíšiť
• Udržiavame a rozvíjame vysoké renomé našich uznávaných odborníkov v kľúčových oblastiach práva.

• Kladieme veľký dôraz na disciplinárnu a industriálnu
•
•

špecializáciu a poznanie biznisu a jeho vecných, nielen právnych špecifík.
Dôkladne zohľadňujeme európsko-právnu dimenziu.
Hoci sú veľké jednorazové transakcie jednou z kľúčových oblastí našej praxe, nesústredíme sa len na ne.
Práve naopak, kontinuálne poskytujeme priebežné,
denno-denné právne poradenstvo pre množstvo mewww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 107

•

•

•
•

•
•
•

dzinárodných lídrov v celom spektre hospodárskych
sektorov, ako aj pre vedúce domáce spoločnosti.
Naše personálne zázemie spočívajúce v tíme viac ako
40 advokátov a advokátskych koncipientov a robustnej prevádzkovej podpore neprávnického personálu
nám umožňuje paralelne zvládať množstvo odborne,
vecne a časovo náročných projektov s okamžitým nasadením bez toho, aby tým bolo dotknuté priebežné,
denno-denné poradenstvo našim stálym klientom.
Do našich odborných tímov môžeme kedykoľvek zapojiť právnikov z medzinárodnej siete CMS, čo nám
umožňuje poskytovať kvalifikované poradenstvo
v cezhraničných mandátoch realizovaných pre zahraničných klientov na Slovensku, ale bežne aj pre domácich klientov na medzinárodných projektoch.
Snažíme sa poskytovať pragmatické a komerčne orientované právne poradenstvo.
Našim cieľom je nájsť pre klienta optimálne právne riešenie s najvyššou efektivitou nákladov. Naše mandáty
vždy realizujú advokáti alebo advokátski koncipienti
s potrebnými skúsenosťami a senioritou tak, aby sme
zabezpečili optimálnu kvalitu ale aj efektivitu práce
a nákladov.
Využívame moderné informačné a riadiace systémy
a procesy, ktoré zvyšujú efektivitu a organizáciu našej
práce. Ponúkame inovatívne riešenia.
Podporujeme vysokú úroveň profesionálnych, etických a komerčných štandardov.
Poskytujeme služby v angličtine, nemčine, maďarčine
a v ruštine.

Kľúčové oblasti praxe
• Právo obchodných spoločností, fúzie, akvizície a iné
•
•
•
•
•
•

korporátne transakcie
Právo v oblasti developerských projektov nehnuteľností, stavieb a životného prostredia
Súdne spory a arbitráže
Energetika
Právo v oblasti verejných služieb, verejnej infraštruktúry, verejného obstarávania a PPP projektov
Bankovníctvo, finančné služby a projektové financovanie
Právo hospodárskej súťaže a regulácia v sieťových odvetviach
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• Elektronické komunikácie
• Právo duševného vlastníctva, všeobecné civilné právo
a pracovné právo

• Európske právo
• Daňové právo
Naši klienti
Našu klientskú základňu tvoria predovšetkým medzinárodné spoločnosti, vrátane mnohých svetových lídrov
a gigantov v kľúčových oblastiach hospodárstva, ale aj
vedúce domáce spoločnosti a subjekty verejnej správy.
Okrem poradenstva pri významných jednorazových
transakciách sa sústredíme aj na kontinuálnu, priebežnú
podporu množstva kľúčových svetových a európskych
hráčov. Medzi našich klientov patria napríklad:

• U.S. Steel
• Siemens
• Honeywell
• E.ON
• MOL
• Slovnaft
• SPP
• EnerCap Capital Partners
• Metlife
• AIG
• Česká spořitelna
• Deutsche Bank REEF
• OTP Banka
• BAWAG
• KBC Bank NV
• UniCredit Group
• The Coca Cola Company
• Société des Produits Nestlé
• Reckitt Beckinser
• GlaxoSmithKline Slovakia
• Johnson & Johnson
• Philip Morris
• Sony
• Nike
• Baumax
• Hochtief
• Alpine

• Zipp
• Poradenstvo Jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska, spoločnému podniku štátnej spoločnosti
• Porsche Group
JAVYS a českej energetickej spoločnosti ČEZ, pri vý• Škoda Auto
stavbe nových jadrových blokov atómovej elektrárne
• Continental Matador
Austrian
Airlines
v Jaslovských Bohuniciach s hodnotou 4 – 6 miliárd
•
Slovak
Telekom
eur.
•
• Jadrová a energetická spoločnosť Slovenska
• Poradenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti pri realizácii projektu elektronického mýta pre takmer všetky
• Národná diaľničná spoločnosť
slovenské diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej trie• Železničná spoločnosť Slovensko
dy. Projekt, ktorý bol prvým úspešne zrealizovaným
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo•
•

ja Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky

Niektoré z našich projektov
V rámci nášho dlhoročného pôsobenia na slovenskom
trhu sme pracovali na obrovskom množstve významných
projektov pre súkromný a verejný sektor, zahraničných
investorov či domácich ekonomických lídrov. Naše skúsenosti zahŕňajú účasť na tých najväčších transakciách
realizovaných počas samostatnosti Slovenskej republiky
od privatizácie a reštrukturalizácie podnikov ako Východoslovenské železiarne Košice, Slovenský plynárenský
priemysel a Slovenské elektrárne až po mamutie infraštrukturálne projekty elektronického mýta, výstavby
diaľnic formou PPP modelu a novej atómovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach.

•

•

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sme realizovali
v období ostatných piatich rokov patria.

• Poradenstvo Slovenskej republike pri realizácii troch
diaľničných PPP projektov v celkovej kombinovanej
čistej súčasnej hodnote prevyšujúcej 10 miliárd eur.
V rámci PPP programu realizovaného v rokoch 2008
– 2010 bol úspešne zrealizovaný projekt rýchlostnej
cesty R1, ktorý zahŕňal návrh, financovanie, výstavbu
a prevádzku viac ako 50 km dlhého úseku rýchlostnej
cesty. Bol to prvý cestný PPP projekt v Slovenskej republike, ktorý získal financovanie a bol implementovaný. Tento projekt, pri ktorom sme koordinovali prácu
medzinárodného tímu právnych, finančných a technických poradcov, získal v roku vysoké medzinárodné
ocenenie „2009 Infrastructure Deal of the Year”.

•

•

PPP projektom na národnej úrovni v Slovenskej republike, je založený na satelitnom systéme a má hodnotu
viac ako 800 miliónov eur.
Poradenstvo spoločnosti Slovak Telekom a jej dcérskej
spoločnosti T-Mobile Slovensko v súvislosti s ich zlúčením. Pred zlúčením boli T-Mobile Slovensko a Slovak
Telekom druhým a tretím najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku, pričom každá z týchto
spoločností dosahovala príjmy vo výške zhruba 500
miliónov eur. Následkom zlúčenia vznikla najväčšia
telekomunikačná spoločnosť v krajine.
Poradenstvo pre OSRAM, dcérsku spoločnosť spoločnosti Siemens, v súvislosti so všetkými aspektmi
cezhraničného zlúčenia slovenskej akciovej spoločnosti (ktorá mala byť následníckou spoločnosťou)
a jej dcérskych spoločností v Maďarsku a Rakúsku.
Koordinujúc celý medzinárodný tím, naša kancelária v spolupráci s kanceláriami CMS v Budapešti
a vo Viedni poskytovala poradenstvo v súvislosti so
všetkými potrebnými registráciami v troch štátoch
a všetkými aspektmi novej podnikovej štruktúry
vytvorenej v Slovenskej republike pre následnícku
spoločnosť.
Poradenstvo súkromnej investičnej spoločnosti Advent International v súvislosti s akvizíciou spoločnosti
Provimi, tretieho najväčšieho výrobcu suchých krmív
a krmív v konzervách pre domáce zvieratá v Európe.
Išlo o cezhraničnú akvizíciu, do ktorej boli zapojení
právnici CMS zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Holandska, Poľska, Rumunska, Ruska
a z Veľkej Británie.
Poradenstvo svetovému priemyselnému gigantovi,
spoločnosti Honeywell, pri vybudovaní nového závodu na výrobu turbodúchadiel pri Prešove. Išlo o jeden
z najväčších projektov na zelenej lúke vybudovaných
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•

•

zahraničným investorom v Slovenskej republike počas
posledných rokov.
Poradenstvo pre Letisko Milana Rastislava Štefánika
v Bratislave pri projekte výstavby nového terminálu
pre cestujúcich v hodnote okolo 100 mil. eur. Vybudovanie tohto terminálu zvýšilo kapacitu letiska na 5 mil.
cestujúcich ročne.
Poradenstvo Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky pri projekte rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie v hodnote približne 40 mil. eur.

•

Ružička Csekes
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
www.rc-cms.sk
office-ba@rc-cms.sk
+421 2 3233 3444

Advokátska kancelária
SEDLAČKO & PARTNERS
Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS patrí
medzi stredne veľké advokátske kancelárie, s mladým
kolektívom právnikov. Odborne je profilovaná predovšetkým na poskytovanie právnych služieb v oblasti
obchodného práva, a to najmä vo finančnom sektore (bankovníctvo, leasingové spoločnosti) a v rámci
štandardnej podnikateľskej sféry. Osobitné skúsenosti a odborné znalosti sú pre kolektív advokátskej
kancelárie SEDLAČKO & PARTNERS typické najmä
vo vzťahu k špecifikám zmluvných a mimozmluvných
obchodných záväzkových vzťahov a pre bankové právo, zmenkové právo, právo obchodných spoločností,
konkurzy a reštrukturalizácie, dražby a iný výkon záložných práv, súdne a rozhodcovské konania, ochranu
osobnosti a nekalú súťaž, M&A. V roku 2012 boli dvaja predstavitelia advokátskej kancelárie SEDLAČKO &
PARTNERS ocenení Slovenskou advokátskou komorou
prvým a druhým miestom za odbornú publikačnú činnosť v Bulletine slovenskej advokácie. Britský magazín
Acquisition International udelil advokátskej kancelárii
SEDLAČKO & PARTNERS za rok 2013 ocenenie „Banking Law Firm of the Year – Slovakia“.

•

SEDLAČKO & PARTNERS
ADRESA:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Štefánikova 8
811 05 Bratislava
sedlacko@sedlacko.sk
+421 2 54630226
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Advokátska kancelária
SEMANČÍN POLÁČEK
Náš príbeh
Čo môže robiť advokátsku kanceláriu výnimočnou? Pre
nás sú to ľudia a túžba robiť veci inak. Vďaka tejto
túžbe sme vyštudovali na prestížnych zahraničných univerzitách a získali roky skúseností v popredných advokátskych kanceláriách doma i v zahraničí. Vďaka tejto túžbe
sme sa rozhodli zostať na Slovensku a vybudovať špičkovú advokátsku kanceláriu založenú na tradičných
hodnotách, vysokej špecializácií a maximálnej
kvalite poskytnutých služieb.

Naše hodnoty
Osobne Pre nás je klient výnimočný. Ku každému pristupujeme individuálne a venujeme osobitnú pozornosť
pochopeniu potrieb klienta. Pri poskytovaní právnych
služieb ponúkame klientom osobný prístup a vysokú
mieru flexibility, špecializácie a inovácie.
Dlhodobo Klient isto hľadá niekoho na koho sa môžete spoľahnúť. Kedykoľvek a kdekoľvek. My tiež. Záleží
nám na dlhodobých osobných vzťahoch a vzájomnej
dôvere. Kladieme dôraz na tradičné hodnoty advokátskej profesie. Našu prácu chápeme ako poslanie a chceme
ju vykonávať čestne, poctivo a diskrétne.
Jednoducho Vieme, že klient môže tráviť aj užitočnejšie a krajšie ako lúštením právnych kľučiek
a komplikovaných dokumentov. Veľmi radi to spravíme za klienta. Kladieme dôraz na prípravu zrozumiteľných
dokumentov, prehľadnú evidenciu našej práce a otvorenú
komunikáciu.
Bezpečne Diskrétnosť a maximálna bezpečnosť
dokumentov a informácii klienta sú pre nás veľmi
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dôležité. Spolupracujeme so špičkovými IT odborníkmi, aby sme informácie ochránili. Pre dokumenty a informácie o našich klientoch máme vytvorené špeciálne
úložisko na zašifrovanom sieťovom diskovom poli. Medzi
úložiskom dát a klientskymi stanicami našich právnikov
je vytvorený bezpečný zašifrovaný komunikačný kanál. Stanice našich právnikov majú zašifrovaný diskový
priestor. E-maily sú uchovávané na našom súkromnom
mailovom serveri, s ktorým komunikujú naši právnici
prostredníctvom šifrovaných protokolov. Na posielanie
citlivých dokumentov sme vyvinuli osobitnú aplikáciu,
ktorá umožňuje bezpečné zdieľanie súborov. Súbory sú
klientom sprístupnené cez šifrovaný hypertextový
odkaz a ich stiahnutie je možné iba po zadaní hesla,
ktoré je automaticky vygenerované a doručené klientovi cez SMS správu.
Rovnako dôležitá je pre nás zodpovednosť za ľudí, s ktorými pracujeme. Osobitnú pozornosť a starostlivosť preto
venujeme výberu našich kolegov a spolupracovníkov.

Naša špecializácia
Sme modernou a inovatívnou slovenskou advokátskou kanceláriou. Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach.
Osobitne sa špecializujeme na oblasť bankovníctva
a financií, nehnuteľností a stavebníctva a súdnych sporov a arbitráží. Ďalšími oblasťami, na ktoré
sa špecializujeme sú obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície, konkurzy a reštrukturalizácie, pracovné právo, právo životného prostredia, konfesné právo a vzťahy štátu
a cirkví.

Vďaka vysokej miere špecializácie Vám môžeme ponúknuť maximálnu efektívnosť a flexibilnú cenovú politiku.

Medzinárodný rozmer
Uvedomujeme si význam medzinárodných skúseností
a kvalitného medzinárodného vzdelania.
Naši právnici získali vzdelanie na prestížnych zahraničných univerzitách ako University of Cambridge, KU
Leuven, Université Paris-Est, Université de Strasbourg,
Vrije Universiteit a Universität Tübingen a bohaté pracovné skúsenosti v popredných medzinárodných a domácich advokátskych kanceláriách.
Všetci advokáti sú členmi Slovenskej advokátskej
komory; dvaja sú solicitormi pre Anglicko a Wales.
Hovoríme a pracujeme v slovenskom, anglickom,
francúzskom a nemeckom jazyku.

•

SEMANČÍN POLÁČEK, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Polus Tower I, Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
www.semancinpolacek.sk
office@semancinpolacek.sk
+421 910 909 919

www.epravo.sk I EPRAVO.SK I 113

Advokátska kancelária
Schönherr
Schönherr je jednou z najvýznamnejších advokátskych
kancelárií v strednej a východnej Európe. So svojou rozsiahlou sieťou 14 kancelárií a s tímom viac než 300 právnikov ponúka svojim klientom unikátne pokrytie 17 krajín
tohto regiónu. Právnici Schönherr sú uznávanými odborníkmi v rôznych oblastiach práva, na ktoré sa špecializujú
a klienti kancelárie tak môžu profitovať z bohatej rozmanitosti talentov, jazykov a kultúr. Kancelária Schönherr má
dlhoročnú tradíciu poskytovania právneho poradenstva,
pričom jadrom jej filozofie sú kvalita, flexibilita, inovatívnosť a praktické riešenie problémov pri komplexných
mandátoch. Pracovné skupiny v rámci tímu Schönherr sú
tvorené právnymi špecialistami z rôznych odvetví z celej
siete Schönherr a takéto zdieľanie zdrojov, miestnych vedomostí a medzinárodných skúseností umožňuje ponúknuť klientom tie najlepšie možné služby.
Schönherr má dlhoročnú históriu spolupráce pri poskytovaní právnej podpory svojim klientom v Slovenskej republike. V roku 2009 Schönherr zriadil vlastnú kanceláriu
v Bratislave s cieľom rozvíjať a rozširovať rozsah svojej
činnosti aj v Slovenskej republike. Bratislavský tím kancelárie Schönherr pozostáva z právnikov s predchádzajúcimi skúsenosťami z medzinárodných advokátskych
kancelárií a poskytuje poradenstvo medzinárodným aj
domácim podnikateľom pri ich investíciách, M&A aktivitách, reštrukturalizáciách, a taktiež v oblasti bankovníctva a financií, energetiky, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, v súťažno-právnych záležitostiach, pri
verejnom obstarávaní a pri prevodoch a výstavbe nehnuteľností.
Vynikajúcu povesť kancelárie Schönherr vo všetkých
oblastiach jej praxe potvrdzujú jej početné prestížne
ocenenia, resp. odporúčania napr. od Chambers Europe,
Chambers Global, IFLR1000 a Legal 500; najnovšie sa
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kancelária Schönherr stala držiteľom ocenenia "Emerging
Europe Legal Adviser of the year 2013" (Private Equity
Awards, London, 2013).

•

Schönherr
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Nám. 1. mája 18
811 06 Bratislava
www.schoenherr.eu
office.slovakia@schoenherr.eu
+421 2 57 10 07 01

SOUKENÍK – ŠTRPKA
advokátska kancelária
O NÁS
Sme najväčšia slovenská advokátska
kancelária
Vznikli sme v roku 2003 a v priebehu desaťročia sme sa
stali čo do počtu právnikov najväčšou slovenskou advokátskou kanceláriou s celoslovenskou pôsobnosťou.
Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva,
najmä však v oblasti obchodného, občianskeho, správneho a pracovného práva. Medzi naše silné oblasti patrí:

• Sporová agenda, arbitráže a vymáhanie pohľadávok
• Právo obchodných spoločností a outsourcing práv•
•
•
•
•

nych služieb
Právne audity (due diligence)
Hospodárska súťaž
Právo v oblasti energetiky
Legislatíva
Poisťovníctvo a náhrada škody

Komunikujeme v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom a v nemeckom jazyku.

Partneri kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA,
JUDr. David Soukeník, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM a JUDr. Peter Štrpka, PhD.

PROFESIONALITA
Radíme na najvyššej úrovni
Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí
a poznáme jeho špecifiká. V závislosti od konkrétneho zámeru klienta dokážeme posúdiť jednotlivé prípady s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti. Prípady, ktoré majú
medzinárodný dopad, riešime so spolupracujúcimi renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami
v príslušnej krajine.
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NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP

a podpredsedom Legislatívno-právnej komisie Bratislavského futbalového zväzu.

Každý prípad riešime komplexne

DOSTUPNOSŤ
Poznáme a chránime záujmy našich klientov. Robíme
všetko pre ich maximálnu spokojnosť a budujeme si
s nimi dlhodobé vzťahy. Pri riešení konkrétneho prípadu
dokážeme na základe záujmu klienta posúdiť jeho celkový
podnikateľský zámer. Okrem právneho hľadiska zohľadňujeme pri poskytnutí právnych služieb aj daňové a účtovné dopady na konkrétne zámery klienta.

TÍMOVÝ DUCH

Sme blízko pri klientovi
Okrem kancelárie v Bratislave máme štyri pobočky po
celom Slovensku, čo pri poskytovaní právneho poradenstva prináša našim klientom úsporu nákladov. V dôsledku
situovania pobočiek sme k našim klientom bližšie a disponujeme aj znalosťou regionálnych špecifík, ktoré sme
schopní využiť v prospech našich klientov.

Máme silný tím zložený z výrazných
osobností
Sme najväčšia slovenská advokátska kancelária s 10-ročnou praxou. Naša sila však nespočíva len v počte ľudí, ale
najmä v kvalite ich práce. Náš tím tvorí vyše 70 členov:
22 advokátov, 23 advokátskych koncipientov a viac ako 25
právnych asistentov a ostatných zamestnancov.
Každý člen tímu sa okrem všeobecného právneho prehľadu špecializuje aj na konkrétnu oblasť práva alebo
konkrétne právne inštitúty. Za účelom vykonania prác
veľkého rozsahu alebo riešenia zložitých právnych prípadov sme schopní z potrebných špecialistov zostaviť
právny tím, ktorý efektívne využije špecifické znalosti
jednotlivcov v prospech klienta. Vzhľadom na široký
právny tím dokážeme riešiť aj časovo náročné prípady
v relatívne krátkom čase. Tím právnikov je podporovaný viacerými odborníkmi a špecialistami z rôznych oblastí, ako aj právnymi asistentmi a administratívnymi
pracovníkmi.
Partneri advokátskej kancelárie majú súčasne aj zastúpenie v orgánoch významných inštitúcií v Slovenskej republike. David Soukeník je členom Disciplinárnej komisie
Slovenskej komory architektov. Peter Štrpka je členom
Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory
a členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.
Miroslav Hlivák je predsedom Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, členom Legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu
116 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

MLČANLIVOSŤ
Zachovávame 100% diskrétnosť
Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.
Okrem toho sme prvá advokátska kancelária na Slovensku, ktorá získala od Národného bezpečnostného úradu
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa stupňa utajenia „Dôverné“. Partneri kancelárie sú tiež držiteľmi osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
„Dôverné“.

ISTOTA
Nič nenechávame na náhodu
Nami navrhované riešenia garantujeme našou znalosťou
práva a dlhoročnými skúsenosťami. Uzavretým poiste-

ním za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti
až do výšky 10.000.000 eur plne zodpovedáme za škodu
vzniknutú prípadným porušením povinností spojených
s poskytovaním právnych služieb.

• odporúčaná

EXEMPLA IURIS

Prieskumy, ktoré boli vykonané v súvislosti s prvými
dvoma ročníkmi súťaže „Právnická firma roka“, zároveň
potvrdili, že čo do počtu právnikov (45) sme najväčšou
advokátskou kanceláriou spomedzi všetkých kancelárií
pôsobiacich v Slovenskej republike.

Podporujeme zaujímavé projekty
Sme exkluzívnym partnerom edície Exempla iuris, ktorú
vydáva vydavateľstvo Kalligram. Zámerom edície Exempla iuris je zaplniť medzeru v pomerne málo prezentovanej oblasti právnického vzdelania, akou je filozofia práva,
otázky právnej teórie, vzťahu štátu a práva, spoločenskej
a politickej úlohy práva, resp. otázky morálky a ich reflexia
v právnom myslení. V širokom spektre prezentovaných
autorov možno nájsť veličiny klasickej antickej filozofie,
ale aj zakladateľské osobnosti, ktorých diela sú osnovou
moderného chápania štátu, demokracie či ústavnosti, ako
i súčasných reprezentantov filozofie práva, etickej problematiky súdneho rozhodovania, či problémov medzinárodného práva. Editormi edície Exempla iuris sú renomovaní
slovenskí profesori Alexander Bröstl a Pavel Holländer.

•

advokátska kancelária pre oblasť fúzie
a akvizície,
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť daňové
právo.

•

OCENENIA
Ďakujeme za uznanie našej práce
V rámci prvého ročníka súťaže „Právnická firma roka“,
ktorú v spolupráci s českým vydavateľstvom EPRAVO
Group usporiadal týždenník TREND, sme boli ocenení za
rok 2013 ako:

• veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť
•

sporovej agendy,
odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť práva
obchodných spoločností.

V rámci druhého ročníka súťaže „Právnická firma roka“
za rok 2014 ako:

• veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť
sporovej agendy,

• odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť developerské projekty a nehnuteľnosti,

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
www.akss.sk
akss@akss.sk
+421 2 322 02 111
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Advokátska kancelária
Squire Sanders
V Squire Sanders spájame pri riešení právnych výziev našich klientov dlhodobé vedomosti a skúsenosti v poskytovaní právnych služieb s rozsiahlymi
znalosťami priemyselných odvetví, v ktorých naši
klienti pôsobia. Dbáme pri tom na kvalitu poskytovaných služieb, úspechy našich klientov, ako aj na
naše vzájomné dlhoročné vzťahy založené na týchto úspechoch.

Celosvetová pôsobnosť a znalosť
miestnych pomerov
Našu klientsku základňu tvoria subjekty vykonávajúce
všetky druhy podnikateľskej činnosti tak v súkromnom
ako aj vo verejnom sektore. Právne poradenstvo poskytujeme širokej škále klientov v rôznych krajinách sveta, od
obchodných spoločností uvádzaných v rebríčku Fortune
100 a FTSE 100 po novovznikajúce spoločnosti, od fyzických osôb po miestne a ústredné orgány štátnej správy.
V súkromnom sektore poskytujeme klientom komplexné
právne poradenstvo pri realizácii ich obchodných stratégií aj pri riešení sporov. Vo verejnom sektore poskytujeme
právne poradenstvo vládam pri privatizácii celých odvetví hospodárstva a pri zavádzaní regulačných systémov na
zabezpečenie konkurencieschopnosti novovznikajúcich
podnikateľských subjektov. V rámci nášho poradenstva
sa venujeme aj regionálnym potrebám našich domovských krajín a miest.
Pri akejkoľvek požiadavke sme schopní poskytnúť cezhraničné poradenstvo vo všetkých právnych odvetviach
a priemyselných odvetviach (aj vyslovene špecifických),
čím výrazne napomáhame k úspechu našich klientov na
súčasnom konkurenčnom trhu.
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Kladieme dôraz na kvalitu, efektívnosť a napĺňanie
cieľov našich klientov. Tieto atribúty sú základom
pre sústavné zvyšovanie úrovne nami poskytovaných služieb a hodnôt, ktoré našim klientom poskytujeme.

Zameriavame sa na klienta
Úspech a spokojnosť našich klientov sú pre nás prioritou.
Klienti od nás očakávajú znalosti priemyselného odvetvia, v ktorom pôsobia, ako aj vysoko odborné právne vedomosti a skúsenosti. Vďaka výnimočnému skĺbeniu odborných právnych vedomostí a skúseností so znalosťami
v konkrétnom priemyselnom odvetví vieme lepšie analyzovať požiadavky našich klientov a zaujať k nim najvhodnejší prístup. Našim klientom ponúkame na mieru šité riešenia, jasný a odborný pohľad na vec, ako aj usmernenie
o ďalších krokoch.

Ponúkame vysokú kvalitu
Kladieme dôraz na kvalitu, efektívnosť a napĺňanie cieľov
našich klientov. Tieto atribúty sú základom pre sústavné
zvyšovanie úrovne nami poskytovaných služieb a hodnôt, ktoré našim klientom poskytujeme. Squire Sanders
podporuje a riadi procesy a nástroje na zlepšenie modelov kalkulácie cien našich služieb, optimalizáciu školení
a zdrojov, znalostného manažmentu a iných oblastí, a to
všetko s jedným hlavným cieľom – poskytovať služby
v súlade s potrebami našich klientov, na mieste a v čase,
kedy nás potrebujú a v kvalite, ktorú si zaslúžia.

Poskytujeme právne poradenstvo • Medzinárodný obchod a colné predpisy
bez hraníc
• Obhajoba a vyšetrovanie hospodárskej

kriminality

(tzv. white collar crime)
Squire Sanders nie je iba sieťou advokátskych kancelárií či špecializovaných pracovných tímov v rôznych častiach sveta, ale funguje ako jedna spoločnosť s jednotnou
víziou. S približne 1 300 právnikmi v 39 pobočkách a 19
krajinách sveta sú naše služby dostupné všade, kde nás
naši klienti potrebujú. Okrem toho, v rámci celosvetovej
siete advokátskych kancelárií Squire Sanders úzko spolupracujeme s nezávislými advokátskymi kanceláriami
pôsobiacimi v rôznych častiach Južnej Ameriky a na Blízkom východe.
Rozsiahle skúsenosti z právnych odvetví a znalosti rôznych priemyselných sektorov zdieľame v rámci Squire
Sanders prostredníctvom vysokokvalitnej technickej základne rovnako ako aj vďaka neustálej rotácii právnikov
v rámci jednotlivých kancelárií našej spoločnosti po celom svete. Okrem toho využívame nástroje riadenia znalostného a projektového manažmentu za účelom neustáleho zlepšovania a zvyšovania kvality nami poskytovaných
právnych služieb.

Špecializácie
Špecializujeme sa hlavne na nasledovné oblasti:
• Hospodárska súťaž
• Pracovné právo
• Korporátne transakcie, financovanie a správa a riadenie obchodných spoločností
• Súdne spory
• Životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia
• Sociálne zabezpečenie
• Compliance na globálnej úrovni
• PPP projekty
• Vzťahy s orgánmi verejnej moci a obhajoba verejných
záujmov
• Nehnuteľnosti
• Duševné vlastníctvo a technológie
• Konkurz a reštrukturalizácia
• Šport a zábavný priemysel
• Medzinárodná arbitráž
• Dane

Máme odborné znalosti viacerých kľúčových priemyselných odvetví vrátane nasledovných:
• Letecký a kozmický priemysel, obrana
• Vzdelávanie
• Farmaceutický priemysel, biotechnológie,
biomedicínske technológie (tzv. life science)
• Automobilový priemysel
• Energetika
• Námorný priemysel
• Letecká doprava
• Finančný sektor
• Média a reklama
• Chemický priemysel
• Verejný sektor
• Hutníctvo, banský priemysel a prírodné zdroje
• Komunikačné technológie
• Zdravotníctvo
• Obnoviteľné zdroje energie
• Stavebníctvo
• Hotelové služby a služby pre voľný čas
• Šport a zábavný priemysel
• Spotrebné tovary a maloobchod
• Informačné technológie
• Diverzifikovaný priemysel
• Poisťovníctvo
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Severná Amerika

Južná Amerika

Európa a Blízky
východ

Ázia a Pacifik

Cincinnati
Cleveland
Columbus
Houston
Los Angeles
Miami
New York
Severná Virgínia
Palo Alto
Phoenix
San Francisco
Tampa
Washington DC
West Palm Beach

Bogota+
Buenos Aires+
Caracas+
La Paz+
Lima+
Panama+
Santiago+
Santo Domingo

Bejrút +
Berlín
Birmingham
Bratislava
Brusel
Bukurešť+
Budapešť
Frankfurt
Kyjev
Leeds
Londýn
Madrid
Manchester
Moskva
Paríž
Praha
Rijád+
Varšava

Peking
Hong Kong
Perth
Seoul
Šanghaj
Singapur
Sydney
Tokio

Squire Sanders má jednu z najsilnejších integrovaných
globálnych platforiem. S našou dlhotrvajúcou filozofiou
jednej spoločnosti Squire Sanders poskytuje sofistikované komplexné právne poradenstvo. Squire Sanders založila svoju bratislavskú pobočku v roku 1991, čím sa stala
prvou americkou advokátskou kanceláriou pôsobiacou
v tomto regióne. Od tej doby zastáva poprednú pozíciu
v oblasti rozvoja trhovej ekonomiky Slovenskej republiky.

BRATISLAVA

Vo svojej úlohe právneho poradcu tak etablovaným ako
aj začínajúcim domácim i zahraničným spoločnostiam
v korporátnych záležitostiach týkajúcich sa napr. rozvoja
súkromného sektora, investícií a financovania či pracov120 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

ného práva zastáva naša advokátska kancelária jednu
z najvýznamnejších pozícií spomedzi všetkých advokátskych kancelárií v Bratislave. Squire Sanders založila svoju bratislavskú pobočku v roku 1991, čím sa stala prvou
americkou advokátskou kanceláriou pôsobiacou v tomto
regióne. Od tej doby zastáva poprednú pozíciu v oblasti
rozvoja trhovej ekonomiky Slovenskej republiky.
Squire Sanders sa v januári 2011 spojila s anglickou advokátskou kanceláriou Hammonds, v októbri 2011 s advokátskou kanceláriou Minter Ellison, so sídlom v meste Perth,
Západná Austrália a v apríli 2012 otvorila novú pobočku
v Singapure. Vďaka týmto spojeniam máme výrazne viac
možností napĺňať narastajúce právne potreby našich klientov pôsobiacich na trhoch po celom svete.

Pilierom našej právnej praxe je náš záväzok prevyšovať
očakávania klientov navrhovaním efektívnych a vysokokvalitných riešení. Klientom ponúkame pridanú hodnotu vďaka fungovaniu v rámci našej celosvetovej siete s dlhodobou filozofiou „jednej spoločnosti“ kejže využívame
všetky zdroje, skúsenosti a prax celosvetovo pôsobiacej
spoločnosti, ktorá je zaradená medzi 20 najlepších celosvetových advokátskych kancelárií, s pobočkami v Európe,
Amerike, Ázii a Pacifiku.

Naše pôsobenie v regióne
Charakter a rozsah našich skúseností v Slovenskej republike je dôkazom nášho záväzku voči regiónu a potvrdzuje
postavenie Squire Sanders ako jednej z popredných medzinárodných advokátskych kancelárií v strednej Európe.
Ponúkame konkrétne odborné skúsenosti a znalosť právnej infraštruktúry strednej a východnej Európy a stále vo
väčšom pocte štátov Spoločenstva nezávislých štátov.
Právnici bratislavskej pobočky poskytujú právne poradenstvo širokej škále zahraničných i domácich klientov
v rôznych záležitostiach obchodných spoločností, vrátane
nasledovného:

• Zakladanie a registrácia spoločností
• Public a private equity
• Správa, riadenie a financovanie spoločností
• Financovanie a reštrukturalizácia dlhu
• Zlúčenia a akvizície, privatizácie, spoločné
• Regulácia cenných papierov a súvisiace podniky
a projektové financovanie súdne spory

• Konkurz a reštrukturalizácia
• Zakladanie fondov a riešenie súvisiacich otázok štruktúrovania a investícií
Naši právnici majú taktiež rozsiahle skúsenosti v nasledovných oblastiach práva:

• Pracovné právo
• Dopravné právo
• Telekomunikačné právo
Naša bratislavská pobočka úzko spolupracuje a využíva
skúsenosti právnikov celosvetovej siete Squire Sanders,
vrátane pobočiek pôsobiacich v európskych mestách Berlín, Birmingham, Brusel, Budapešť, Frankfurt, Kyjev, Leeds, Londýn, Madrid, Manchester, Moskva, Paríž, Praha
a Varšava, ako aj skúsenosti právnikov z nezávislej spolupracujúcej pobočky v Bukurešti.

Nedávne ocenenia
a vyznamenania
Významné európske publikácie uvádzajú bratislavskú pobočku Squire Sanders ako popredného právneho poradcu
pre oblasť bankovníctva a finančných služieb, kapitálových trhov, práva obchodných spoločností, obchodného
práva, práva duševného vlastníctva, práva nehnuteľností
a práva životného prostredia.

Chambers Global
Vysoko ocenená v oblasti práva obchodných spoločností,
zlúčení a akvizícií, bankovníctva a finančného poradenstva v Slovenskej republike

PLC Which lawyer?
Uvedená ako popredná advokátska kancelária v oblasti
práva obchodných spoločností, zlúčení a akvizícií a odporučená pre poradenstvo v oblasti nehnuteľností, riešenia sporov, bankovníctva a financovania na slovenskom
trhu

The Legal 500 Europe, Middle East &
Africa
Ocenená pre skúsenosti v oblasti bankovníctva a financovania, ako aj voblasti práva obchodných spoločností
a obchodného práva za roky 2007 až 2012

• Právo nehnuteľností, energetiky a regulácie
International Financial Law Review
• Právo hospodárskej súťaže a štátnej pomoci
Bankovníctvo,
finančné
služby
a
poisťovníctvo
(IFLR1000)
•
Vyhodnotená ako líder pre právne poradenstvo v oblasti
• Súdne spory a alternatívne riešenie sporov
• Právo duševného vlastníctva a informačných techno- bankovníctva, financovania a zlúčení a akvizícií
lógií
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Central & Eastern European
Construction & Investment Journal
Vymenovaná za Právnickú spoločnosť roka v roku 2009
a 2010
Významné európske publikácie uvádzajú bratislavskú pobočku Squire Sanders ako popredného právneho poradcu
pre oblasť bankovníctva a finančných služieb, kapitálových trhov, práva obchodných spoločností, obchodného
práva, práva duševného vlastníctva, práva nehnuteľností
a práva životného prostredia.

Celosvetová pôsobnosť a znalosť
miestnych pomerov
Právnici bratislavskej pobočky využívajú pri svojej práci
kombináciu medzinárodných transakčných skúseností
a znalosti miestnych pomerov. Naši bratislavskí právnici
plynule ovládajú viacero jazykov. Jeden právnik je oprávnený poskytovať právne poradenstvo tak v Slovenskej
republike ako i v Severnej Amerike, jeden je členom Advokátskej komory štátu New York a jeden získal titul LLM
na McGill Univesity. Vďaka dôkladnému porozumeniu
tuzemským i medzinárodným praktikám vieme našim
klientom ponúknuť komplexné odborné znalosti s využitím západných metód, právnych koncepcií a techník s cieľom napomôcť rozvoju efektívnych trhových ekonomík
v strednej a východnej Európe.
Niektorí z našich bratislavských právnikov sú aktívnymi
poprednými predstaviteľmi rôznych združení, organizácií
a komôr. Náš riadiaci partner je členom predstavenstva
Americkej obchodnej komory a jedna z našich partneriek
je členkou predstavenstva Britskej obchodnej komory
v Slovenskej republike. Členovia nášho tímu sú autormi
množstva odborných článkov ako aj častými prednášajúcimi na rôznych odborných fórach a konferenciách. Ako
jeden z najlepších poskytovateľov vysoko profesionálnych právnych služieb tvoria naši právnici spoločne jeden
z najznámejších tímov poradcov tak v Slovenskej republike ako aj v širšom regióne.

•

Squire Sanders
ADRESA:
URL:
TELEFÓN:
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Zochova 5
811 03 Bratislava
www.squiresanders.com
+421 2 5930 3411

Advokátska kancelária
Staněk Vetrák a partneři
STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o. je samostatnou
a nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá vznikla
a plynule naviazala na poskytovanie právnych služieb advokátskymi kanceláriami Staněk & Partneri, s.r.o. a Vetrák & Partners, s.r.o. pôsobiacimi na slovenskom trhu od
roku 2005. Spojenie a vytvorenie advokátskej spoločnosti
v súčasnej podobe je odpoveďou na vysoké nároky klientov, ktoré sa snažíme uspokojiť kvalifikovaným právnym
servisom a flexibilným prístupom nášho tímu právnikov
a ostatných kolegov. Sme si vedomí náročnosti a vážnosti problémov našich klientov a preto k nim pristupujeme
s tým najväčším nasadením. Našou ambíciou nie je vytvárať zdanie, ale byť fundovanými a profesionálnymi právnymi poradcami vnímajúcimi každý právny problém ako
osobitnú výzvu.
V súčasnosti má naša advokátska kancelária dvoch konateľov v postavení partnerov kancelárie, ktorí súčasne
vykonávajú činnosť advokátov, troch dlhodobo spolupracujúcich advokátov, piatich koncipientov a administratívny personál. Počet našich zamestnancov umožňuje
každému z nich špecializovať sa na jednotlivé právne
oblasti, čo umožňuje podrobné právne spracovanie každého projektu. Naši advokáti poskytujú právnu pomoc
v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.
Naša kancelária pôsobí vo všetkých právnych oblastiach
právneho poriadku Slovenskej republiky, avšak naše nosné zameranie sa sústredí na agendu obchodného práva
a s tým súvisiace poskytovanie právneho servisu v oblastiach korporátneho práva, práva nekalej súťaže, zmenkového práva a právnych vzťahov v oblasti verejného obstarávania.
V oblasti korporátnych vzťahov ide o široké zameranie
počnúc zakladaním obchodných spoločností, riešením

vzájomných vzťahov spoločníkov a akcionárov až po
komplexné právne poradenstvo pri ohodnocovaní spoločností, akvizíciách a investičných nákupoch, procesoch
právneho zlúčenia a iného, podľa potrieb konkrétneho
projektu vyžadovaného právneho poradenstva.
Naše zameranie je úzko ovplyvnené zameraním a zázemím našich klientov vďaka čomu sa venujeme tiež agende
duševného vlastníctva a telekomunikačného práva. V oblasti správneho práva poskytujme právny servis a zastúpenie najmä v konaniach súvisiacich s predmetom podnikateľskej činnosti a záujmu našich klientov.
Naša kancelária mala počas svojej existencie možnosť
vďaka dôvere, ktorá nám bola zverená našimi klientmi,
podieľať sa na riešení viacerých transakcií ako aj viac či
menej problematických situácií, vďaka ktorým sme mohli
nadobudnúť cenné skúsenosti, ktoré si vážime. Dôvodom
je skutočnosť, že nejde o skúsenosti získané vďaka našej
„výnimočnosti“, ale o skúsenosti nadobudnuté praktickým výkonom právneho poradenstva mnohokrát spoločne s celým tímom klienta. Takáto spolupráca nás učí
byť vnímavými na videnie problémov z pohľadu klienta,
čo považujeme za potrebné pre stanovenie toho, čo možno považovať za úspech a prínos do spoločného riešenia
veci. Sme presvedčení, že pokiaľ sa nám podarí vidieť cieľ
očami klienta, vieme o čo sa máme snažiť. Z referencií
uvádzame ostatného obdobia činnosti advokátskej kancelárie uvádzame:

• na prelome rokov 2005/2006 sme pôsobili ako právny
poradca pri akvizícii alternatívneho telekomunikačného operátora formou manager buy-out v celkovom
objeme viac ako 4 milióny EUR. Súčasťou právneho zastúpenia bolo aj zastúpenie pri uzatváraní úverových
vzťahov v objeme cez 3 milióny EUR. Právne zastúpenie sme poskytovali v celom procese akvizície.
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• v rokoch 2006/2007 sme pôsobili ako právny poradca

•

•

•

•

•

•
•
•

v procese akvizície poprednej slovenskej IT spoločnosti
v celkovom objeme viac ako 3 milióny EUR. Zastúpenie sme realizovali v celom procese akvizície.
v rokoch 2006/2007 sme pôsobili ako právny poradca
pri akvizícii českej IT spoločnosti v celkovom objeme
viac ako 3 milióny EUR. Zastúpenie sme poskytovali
v celom procese akvizície.
v rokoch 2006/2007 sme pôsobili ako právny poradca
pri akvizícii českej IT spoločnosti v celkovom objeme
viac ako 3 milióny EUR. Zastúpenie sme poskytovali
v celom procese akvizície.
v roku 2007 to bolo tiež právne poradenstvo v akvizícii
spoločnosti v postavení certifikačnej autority poskytujúcej certifikačné služby ako aj právne poradenstvo
v procese akvizície IT spoločnosti.
v rokoch 2008/2009 sme poskytovali právne poradenstvo pri postupných akvizíciách šiestich spoločností pôsobiacich v oblasti elektronických komunikačných služieb v celkovom objeme viac 8 miliónov EUR. Súčasťou
zastúpenia bolo poradenstvo pri uzatváraní úverových
vzťahov v objeme cez 15 miliónov EUR. Právne zastúpenie sme poskytovali v celom procese akvizície.
v roku 2011 sme pôsobili ako akvizičný právny poradca v celom procese nákupu dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií v celkovom
objeme 1,3 milióna EUR. Právne zastúpenie sme poskytovali v celom procese akvizície.
v roku 2012 sme sa poskytovaním právneho poradenstva podieľali na akvizícii maďarskej IT spoločnosti
v celkovom objeme 1,9 milióna EUR.
v roku 2012 sme pôsobili v procese SWAP-u akcií slovenskej spoločnosti kótovanej na zahraničnej burze
cenných papierov.
v roku 2013 sme sa podieľali ako právna kancelária
na zastupovaní klientov vo verejných obstarávaniach,
ktoré v tomto roku tvorili nosnú oblasť právnej kancelárie a z hľadiska objemu hodnoty pre našich klientov
dosahovali takmer 500.000.000 EUR.

Z hľadiska hodnotenia súhlasíme s poskytnutím
časti B pre hodnotiteľov súťaže. Časť „B“ však nie je
možné použiť pre účely zverejnenia alebo ako akýkoľvek textový podklad.
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Sme veľmi radi, že k dnešnému máme možnosť poskytovať aktívne právne poradenstvo pre viac ako 80 subjektov.
Práve vďaka nim a ich dôvere máme a stále nadobúdame
nové skúsenosti, ktoré môžeme zužitkovať v prospech
všetkých našich existujúcich a budúcich klientov.

•

Staněk Vetrák a partneři
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Vlčkova 18
811 06 Bratislava
www.svap.sk
office@svap.sk
+421 2 20850580

Advokátska kancelária
Šiška & Partners
Advokátska kancelária Šiška & Partners s. r. o. pôsobí na
slovenskom trhu pod vedením JUDr. Karola Šišku aktívne
už od roku 1997. Šiška & Partners poskytuje poradenstvo
národným a medzinárodným klientom na Slovensku, ktorí si vyžadujú prvotriedne služby s medzinárodným ako aj
lokálnym know-how.

Naše rozsiahle znalosti – v spojení s dlhoročnými skúsenosťami v CEE a globálnou sieťou Lex Mundi a Employment Law Alliance – garantujú, že našim klientom sme
schopní poskytnúť poradenstvo vysokej kvality, argumentačnej precíznosti, zahŕňajúce celé spektrum právnych odvetví a presahujúce hranice štátov.

•

Od roku 2006 sme súčasťou medzinárodnej siete CHSH
Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, ktorá je jednou z popredných advokátskych kancelárií v Rakúsku s integrovanou praxou v CEE. Náš tím má viac ako 160 právnikov
a ponúka klientom znalosti a skúsenosti vo všetkých
oblastiach obchodného práva na Slovensku v Rakúsku
a v CEE.
Našim hlavným cieľom je efektívne podporovať podnikateľské zámery našich klientov. Usilujeme sa poskytovať inovatívne riešenia prispôsobené individuálnym
požiadavkám konkrétneho klienta. Štandardné alebo
nepraktické riešenia nás neuspokojujú. Prístup založený
na vzájomnej spolupráci je základom všetkého čo robíme.
Akokoľvek zložitá alebo urgentná je transakcia, našim cieľom je pomôcť nášmu klientovi uspieť.
Základnými predpokladmi na dosiahnutie týchto cieľov
sú dôkladné znalosti našich odborníkov, tvrdá práca a pochopenie podnikateľského prostredia, v ktorom náš klient
pôsobí. V našej organizačnej štruktúre sú úzko prepojené
základné tímy a špecialisti na jednotlivé oblasti. To nám
umožňuje poskytovať klientom poradenstvo na najvyššej
úrovni a prvotriedne služby.
Šiška & Partners je jediným členom najväčšej celosvetovej siete advokátskych kancelárii zaoberajúcich sa pracovným právom – Employment Law Alliance (ELA) zo
Slovenska.

Šiška & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Palisády 33
811 06 Bratislava
www.chsh.at
office@sp-chsh.sk
+421/2/2064 8580
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ŠKUBLA & PARTNERI
Kto sme

Klientela

Advokátsku kanceláriu Škubla & Partneri tvorí tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v širokom spektre
právnych odvetví. Domácim i zahraničným klientom sme
pripravení poskytnúť vysoký štandard právnych služieb
s dôrazom na komplexnosť navrhovaných riešení a individuálne potreby klienta.

K našej klientele patrili alebo patria významné spoločnosti z oblasti private equity, bankovníctva a financií, energetiky, herného biznisu, real estate a správy nehnuteľností,
rozhlasového a televízneho vysielania a zdravotníctva.
Právne poradenstvo sme poskytovali aj viacerým inštitúciám verejného práva a organizáciam tretieho sektora.
Zrealizovali sme tiež viacero projektov bezplatnej právnej
pomoci v rámci nášho pro bono programu pre súkromné
osoby aj neziskové entity.

Kanceláriu založil v roku 2002 jej terajší riadiaci partner
Mgr. Martin Škubla. Dnes v nej pôsobí viac ako dvadsať
právnikov, podporovaných tímom právnych asistentov
a administratívnym personálom. Ďalšími partnermi kancelárie sú: JUDr. Dušan Ďurík, Mgr. Daniela Ďurišová,
JUDr. Vladimír Polička a Mgr. Martin Fábry, LL.M.

Náš prístup
Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na komplexnú a detailnú znalosť jednotlivých právnych problematík s praktickým riešením klientskych záležitostí.
Umožňuje nám to aj kombinácia dôkladného poznania
lokálneho právneho a podnikateľského prostredia, skúsenosti s projektovo zameranými prípadmi a špecializácia
viacerých našich členov na výrazne špecifické oblasti
právnickej praxe (napr. bankové financovanie, sporová agenda so zameraním najmä na akcionárske spory
a ochranu osobnosti, legislatíva, zdravotnícke právo).
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Čo ponúkame
Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytuje právne služby prakticky vo všetkých oblastiach slovenského
právneho poriadku. Právnu prax sme okrem domáceho
práva vykonávali aj vo viacerých prípadoch riadiacich sa
právom Európskej únie, právom českým, či iných zahraničných jurisdikcií a medzinárodným právom. Prevažne,
hoci nie výlučne sa orientujeme na korporátnu klientelu
zo Slovenska a Českej republiky; medzi našich stálych
klientov patria však aj spoločnosti so sídlom v Holandsku,
na Cypre, či Jersey.
V súvislosti s riešením zložitejších právno-ekonomických
problémov a pri cezhraničných kauzách sme pripravení ponúknuť poradenstvo v rámci širších poradenských

zoskupení, za účasti audítorov, ekonomických poradcov
alebo zahraničných právnických firiem. Naše služby poskytujeme v anglickom i nemeckom jazyku.

• participácia na príprave návrhov na vyslovenie nesú•

V Škubla & Partneri sa zameriavame na poskytovanie
právnych služieb predovšetkým v týchto ťažiskových oblastiach:

• Bankovníctvo a financie
• Duševné vlastníctvo
• Hospodárska súťaž
• Corporate, M&A
• Médiá
• Nehnuteľnosti
• Pracovné právo
• Procesné právo
• Zdravotníctvo
• Regulácia
• Daňové právo

•
•

ladu právnych predpisov v oblasti daní a zdravotného
poistenia;
poskytovanie právneho poradenstva priemyselnému
producentovi hliníka v súvislosti s potenciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie;
poradenstvo v súvislosti s konaniami pred Európskou
komisiou (štátna pomoc, infringement voči SR);
poradenstvo slovenským spoločnostiam v súvislosti
so spormi týkajúcimi sa zavedenia dane z emisných
kvót (v mil. EUR).

•

Významné skúsenosti
• Sporová agenda bývalej hutníckej spoločnosti zo záruk

•

•
•
•
•
•

za záväzky z dodania tovaru a surovín v objeme desiatok miliónov eur a poradenstvo pri reštrukturalizácii
tejto spoločnosti;
poradenstvo a zastupovanie klienta v sporoch proti
štátu o náhradu škody spôsobenej legislatívnym bezprávím (zastupovanie v medzinárodnom arbitrážnom
spore ako slovenský člen medzinárodného právnického tímu klienta a zastupovanie v súdnom konaní na
národnej úrovni);
právne poradenstvo v súvislosti s akvizíciou banky;
právne poradenstvo v súvislosti s akvizíciou nemocníc;
riešenie akcionárskych vzťahov akcionárov z rôznych
jurisdikcií v holdingových spoločnostiach so sídlom na
Cypre a Jersey;
zastupovanie slovenskej finančnej inštitúcie v súdnom a arbitrážnom spore z finančných derivátov (viac
ako sto miliónov eur);
právne poradenstvo dlžníkovi pri syndikovanom financovaní výstavby projektu nákupného centra a právna
podpora pri ďalších významných developerských / realitných projektoch na Slovensku (Bratislava, Košice);

Škubla & Partneri s. r. o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
www.skubla.sk
office@skubla.sk
+421 (2) 577 88 800, 867
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TaylorWessing e/n/w/c
advokáti
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je výsledkom
expanzie rakúskej kancelárie založenej vo Viedni v roku
1986. Komplexné právne poradenstvo poskytujeme na
Slovensku od roku 2004 a v súčasnosti patríme medzi
najväčšie „nemecky hovoriace“ kancelárie na Slovensku.
Naša kancelária na Slovensku má v súčasnosti 19 právnikov (spolu 25 spolupracovníkov), ktorí pracujú v rôznych
cudzích jazykoch: od slovenského cez český, anglický,
nemecký, francúzsky až po maďarský či taliansky jazyk.
Nedávno sa novou posilou nášho tímu stala uznávaná
odborníčka na právo obchodných spoločností a hospodársku súťaž a bývalá ministerka spravodlivosti, Lucia
Žitňanská.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je aktívna aj ako generálny sponzor ELSA (Európske združenie študentov práva). Angažujeme sa v rôznych projektoch so sociálnym rozmerom (napr. Cena TaylorWessing za najlepší start-up so
sociálnym rozmerom udelená v rámci Reštart Slovensko).
Od mája 2012 sme súčasťou medzinárodnej renomovanej
skupiny advokátskych kancelárií TaylorWessing so zastúpením v 23 pobočkách v 14 krajinách v Európe, na Strednom Východe a v Ázii. Na základe našich dlhoročných
skúseností pôsobíme v rámci skupiny TaylorWessing ako
kompetenčné centrum pre strednú a východnú Európu.
Prostredníctvom ešte silnejšieho medzinárodného zamerania ponúkame našim klientom okrem skúseností a znalostí
z prostredia strednej a východnej Európy aj prístup k novým trhom, zahraničnému know-how a starostlivosť na
celom svete, ktorú zastrešuje približne 900 právnikov, ktorí
sa špecializujú v rôznych odvetviach a oblastiach práva.
Pravidelne pracujeme s kolegami v medzinárodných tímoch pod vedením partnera pre danú oblasť za účelom
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odovzdávania si informácií. Naši právnici disponujú vynikajúcimi vedomosťami z oblasti práva, ktoré sú podložené
bohatými skúsenosťami nielen z cezhraničnej medzinárodnej spolupráce ale aj z poznania lokálnych podmienok.
Napriek tomu že podporujeme talent, kreativitu a zručnosti jednotlivca, chápeme, že úspech našej práce často
závisí od tímovej spolupráce.
Komplexné poradenstvo znamená pre nás aj to, že vieme
našim klientom ponúknuť sieť overených partnerov – na
medzinárodnej báze spolupracujeme s partnermi v oblasti daňového, účtovného, finančného, personálneho
a podnikového poradenstva, ako i s bankami, realitnými
maklérmi a znalcami.
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby slovenským a zahraničným klientom najmä v oblasti slovenského a medzinárodného obchodného práva, s osobitným
dôrazom na fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností, pracovné právo, súťažné právo, konkurzné právo,
bankové právo a financovanie, právo duševného vlastníctva, právo životného prostredia, správne právo a vnútroštátne i medzinárodné rozhodcovské konanie.
Okrem týchto tradičných právnych odvetví sme aktívni
aj v oblasti rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych odvetví budúcnosti a poskytujeme právne poradenstvo aj
v oblasti moderných technológií, internetového práva
a ochranných známok, vedy pre zdravý život a zdravotnej starostlivosti, finančných inštitúcií a služieb, nehnuteľností a infraštruktúry, ako aj energetiky a životného
prostredia.
Pre výsostné postavenie v oblasti práva duševného vlastníctva dominujeme na trhoch krajín s tzv. znalostnou ekonomikou.

Aj napriek našej veľkosti, zostávame kanceláriou, ktorá
je priateľská, otvorená a prístupná pre všetkých klientov.
Budujeme si dominantné postavenie v odvetviach bohatých na duševné vlastníctvo a podporujeme inovatívne
prístupy v nových odvetviach ako sú tzv. „čisté technológie“ a obnoviteľné zdroje.
Pomáhame klientom dosahovať úspechy prostredníctvom inovatívneho, flexibilného a kreatívneho prístupu
k ich podnikaniu. Napriek tomu, že každý vzťah stojí na
individuálnych potrebách klienta, ich spoločným znakom
je, že vždy investujeme čas do porozumenia podnikania
konkrétneho klienta. Uvedomujme si, že mať prehľad
v práve je jedna vec, no rozumieť požiadavkám našich
klientov a chápať, čo je pre nich dôležité, je vec druhá.
Vieme včas rozpoznať, zadefinovať a minimalizovať mieru rizika spojenú s úspechom a chápeme nevyhnutnosť
prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám klientov a trhu.
Aj preto sú naši advokáti známi svojím „podnikateľským“
pohľadom na problémy.

Pomáhame investorom od ich prvých krokov na nových
trhoch CEE. Naša znalosť miestnych „pravidiel hry“ je kľúčom k nášmu úspechu.
Medzi našich klientov patrí: BKS Bank, Oberbank,
Brantner, Impuls Leasing, C&A Mode, MANGO, dm
drogeriemarkt, KOLOS, PORFIX, Redevco, UBM Realitaetenentwicklung, NATUR-PACK, DANFOSS POWER
SOLUTIONS, Excimer, Luxottica, BRONX Process Technologies, Air Livery, Molin, Wayra

•

Naše stanoviská sú vždy výstižné, praktické, dobre načasované a zodpovedajú náročným očakávaniam našich
klientov. Našimi schopnosťami sa snažíme, aby sme vždy
zachovali korektné a dobré vzťahy s obchodnými partnermi našich klientov.
Máme záujem o dlhodobú spoluprácu s našimi klientmi
a uvedomujeme si, že táto je možná len v prípade, ak budeme plne rozumieť ich podnikaniu, spôsobu akým pracujú a cieľom, ktoré majú záujem dosiahnuť. Pravidelné
stretnutia a osobný kontakt s našimi klientmi je nevyhnutnosťou pre vyhodnotenie doterajšej spolupráce ako
aj základom realizácie ďalších projektov.
Politické zmeny v Strednej a Východnej Európe dodali
nový impulz európskej ekonomike a sú jedným z kľúčových faktorov pre úžasný hospodársky rast tohto regiónu.
Rozšírenie Európskej Únie urýchlili tento vývoj.
Vďaka našej dlhoročnej prítomnosti na týchto trhoch
a získaným skúsenostiam môžeme poskytnúť klientom
komplexné služby šité na mieru a prispôsobené miestnym podmienkam.

TaylorWessing e/n/w/c advokáti
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Panenská 6
81103 Bratislava
www.taylorwessing.com
a.leontiev@taylorwessing.com
+421 2 5263 2804
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Advokátska kancelária
V4 Legal
V4 Legal, s.r.o. je významnou advokátskou kanceláriou
zameriavajúcou sa na prepojenie podnikateľských aktivít
našich klientov zo Slovenskej a Českej republiky a Poľska.
Právne služby poskytujeme prevažne v oblasti komerčného práva. Využívame pri tom odbornosť a skúsenosti
našich právnikov, vychádzajúce najmä z tímovej práce na
zložitých projektoch, ich podnikovej praxe a systematického prehlbovania vzdelania. Zaoberáme sa aj lektorskou
činnosťou v rôznych právnych oblastiach. Vďaka pôsobeniu advokátskych kancelárii V4 Legal v troch krajinách
sme schopní zastupovať klientov nielen na národnej
úrovni, ale riešiť aj ich požiadavky vyžadujúce si podrobnú znalosť miestneho právneho systému v okolitých krajinách stredoeurópskeho regiónu.
Vo V4 Legal preto veríme, že „výber správneho právnika
je tým rozdielom“.
Naše služby zahŕňajú právne poradenstvo v nasledovných odvetviach:

Korporátne právo
Korporátne právo je integrálnou súčasťou obchodného
práva, ktorá je zameraná na právo obchodných spoločností a družstiev zakladaných a existujúcich na území
Slovenskej, Českej a Poľskej republiky ako aj korporácie
a združenia založené podľa európskych právnych predpisov a osobitné právne formy podnikania.
V rámci tejto právnej oblasti sa naše služby zameriavajú
na zakladanie a vznik spoločností, ich organizačných
zložiek a úpravu ich vnútorných pomerov. Zabezpečujeme vypracovania kompletnej internej agendy ako sú
zápisnice z valných zhromaždení, z rokovania predsta130 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

venstva a dozornej rady, akcionárske dohody, zmluvy
o výkone funkcie štatutárnych orgánov, zvyšovanie
a znižovanie základného imania, prevody a nadobúdanie obchodných podielov, akcií a iných vlastníckych
práv v spoločnostiach. Pri ukončení činnosti poskytujeme služby spojené s likvidáciou alebo inou formou zániku korporácií.

Fúzie a akvizície
Rast korporácií prináša rôzne druhy zmien nielen v interných vzťahoch spoločností ale spravidla aj navonok,
voči iným spoločnostiam. Významnou zmenou v živote
spoločnosti je zlúčenie alebo splynutie s inou spoločnosťou alebo rozdelenie spoločnosti na viaceré entity. V tejto
súvislosti ponúkame komplexné právne poradenstvo pri
príprave vnútroštátnych ako aj cezhraničných fúzií a akvizícií, právne audity (due diligence), ponuky prevzatia,
štúdie a analýzy povinností vyžadovaných v rámci vnútroštátnej alebo medzinárodnej právnej regulácie a vypracovanie komplexných dokladov potrebných na vykonanie
príslušných zmien. Elementárnou súčasťou týchto služieb
je i zhodnotenie daňových dopadov a vytvorenie optimálnych foriem podnikania domácich i zahraničných spoločností.

Obchodné právo
Popri korporátnej časti obchodného práva sa naše právne služby zameriavajú aj na riešenie otázok týkajúcich
sa obchodno-záväzkových vzťahov podnikateľov. V tejto súvislosti ponúkame vypracovanie rôznych typov
zmlúv, či už štandardizovaných alebo atypických (inominátnych) foriem, poradenstvo pri príprave dokumentov
používaných v rámci obchodného styku ako aj pri riešení sporových otázok spojených so vznikom pohľadávok

a záväzkov z obchodného styku (vymáhanie pohľadávok, obrana voči vzniku záväzkov).

Konkurzy a reštrukturalizácie
V rámci konkurzného konania sú naši právnici pripravení
poskytnúť klientom svoje dlhoročné skúsenosti s uplatňovaním pohľadávok veriteľov voči úpadcom v konkurznom
konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní ako aj zastupovať úpadcu pri vstupe do konkurzného konania alebo
reštrukturalizácií. Zároveň máme bohaté skúsenosti s incidenčnými konaniami a poskytujeme poradenstvo pri
vyhotovovaní reštrukturalizačných posudkov.

Právo nehnuteľností
Právne služby zamerané na právo nehnuteľností obsahujú
nielen komplexné právne poradenstvo pri akvizícií (predaji a kúpe) nehnuteľností vrátanie preverenia právneho
stavu nehnuteľností (due diligence) ale aj zastupovanie
klienta v územnom a stavebnom konaní. V tejto súvislosti
máme bohaté skúsenosti pri výstavbe a nadobúdaní komerčných objektov (výrobných hál, obchodných priestorov, reklamných zariadení a plôch a pod.) ako aj v rámci
jednaní o úprave vlastníckych a nájomných vzťahov v bytových domoch ako aj nebytových priestoroch a pri ich
správe.

Finančné a daňové právo
Spravovanie podnikových investícií a aktív prináša so
sebou potrebu dôkladnej znalosti finančného a daňového sektora. Náš tím poradcov pravidelne participuje pri
rokovaniach s daňovými a účtovnými poradcami a audítormi pri hľadaní daňovo-efektívnych štruktúr podnikania a riešení otázok vnútroštátneho a medzinárodného
zdanenia príjmov. V tejto súvislosti sa zameriavame i riešenie problematiky zamedzenia dvojitému zdaneniu príjmov, posúdenia aspektov podnikania v zahraniční (stále
prevádzkarne, cezhraničné premeny, zakladanie zahraničných spoločností). V kooperácii s našimi daňovými
poradcami zároveň pripravujeme daňové previerky (due
diligence) a dokumentáciu k transferovému oceňovaniu
(transfer-pricing) medzi spriaznenými spoločnosťami.
Zároveň klientom poskytujeme aj právne služby týkajú-

ce sa daňovej a poplatkovej registrácie (vrátane registrácie pre DPH) a komunikácie a reprezentácie pred daňovými a colnými úradmi a v daňovom konaní (právna
pomoc v prípade daňovej kontroly).

Právo duševného vlastníctva
Práva duševného vlastníctva zahŕňajú široký rámec právnej ochrany. Zameriavame sa na prihlasovanie a ochranu
práv z ochranných známok, patentov, a priemyselných
vzorov, ochranu práv autorov, licenčné zmluvy, franchising a sponzoring. Taktiež riešime otázky ochrany dát,
doménové mená, softwarové právo a e-commerce. Taktiež zastupujeme klientov v konaniach pred príslušnými
vnútroštátnymi a medzinárodnými úradmi priemyselného vlastníctva.

Správne právo a právo
hospodárskej súťaže
Naše služby v oblasti správneho práva sú orientované na
získavanie rôznych typov povolení v rámci administratívneho konania a zastupovanie klientov pred jednotlivými správnymi orgánmi (najmä mestskými a obecnými
úradmi, stavebným úradom, orgánmi policajného zboru,
a pod.).
V rámci práva hospodárskej súťaže poskytujeme klientom poradenstvo pri ochrane pred nekalosúťažným konaním, poradenstvo v oblasti regulácie hospodárskej
súťaže pri vstupe na trh, taktiež v konaniach pred národnými protimonopolnými úradmi (napríklad v prípade
oznámenia koncentrácie, dominantného postavenia na
trhu a pod.). Taktiež sa zaoberáme riešením otázok európskeho súťažného práva a účasti vo verejnom obstarávaní.

Dopravné právo
V rámci dopravného práva sa zameriavame na právne
poradenstvo v súvislosti s národnou a medzinárodnou
cestnou a železničnou nákladnou dopravou a riešenie náhrady škôd vzniknutých v súvislosti s prepravou.
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Súdne konanie a arbitráž
Otázky sporovej agendy sú riešené v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a ochranou práv a záujmov klientov
súdnou cestou. V rámci tejto oblasti sa sústreďujeme
na zastupovanie klientov v predsúdnom a zmierovacom
konaní, v civilných a trestno-právnych súdnych sporoch
a národných ako aj medzinárodných arbitrážnych konaniach.
Naše právne služby poskytujeme i v oblasti Medzinárodného práva a právo Európskej únie, Bankového práva,
Energetického a Farmaceutického práva.

•

V4 Legal, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Tomáškova 64, Lakeside Park
831 04 Bratislava
www.v4legal.sk
bratislava@v4legal.sk
+421 650 400 150

Advokátska kancelária
Valko Marián & partners
Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o. poskytuje služby svojim klientom od roku 1991 ako nástupca
advokátskej kancelárie JUDr. Mariána Valka. V roku 2003
sa Valko Marián & partners, s.r.o. stala súčasťou siete
spolupracujúcich európskych advokátskych kancelárií
IUSFUL EUROPEAN LEGAL NETWORK, čo umožňuje jej
klientom využívať znalosť miestneho právneho prostredia
a úzku spoluprácu členov siete predovšetkým pri transakciách s medzinárodným prvkom.
Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o.
pôsobí vo všetkých oblastiach právneho poriadku s výnimkou trestného práva, pričom významnú časť jej agendy predstavuje zastupovanie klientov v sporových konaniach. Bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov na
všetkých stupňoch súdov Slovenskej republiky vrátane
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj slovenských
a medzinárodných arbitrážnych súdoch a špecializácia
členov tímu Valko Marián & partners, s.r.o. na jednotlivé
oblasti práva umožňuje poskytovanie služieb požadovaných a očakávaných klientmi zvyknutými na mimoriadne
nasadenie a vysoký štandard vzájomnej spolupráce.
Špecializácia kancelárie na sporovú agendu mala v posledných rokoch za následok rozvoj klientely predovšetkým v oblasti stavebníctva a veľkých projektov, kde Valko
Marián & partners, s.r.o. pred súdmi, ako aj v mimosúdnych rokovaniach zastupovala žalobcov, resp. žalovaných
pri uplatňovaní práv zo zmlúv o dielo, zmlúv o združení
a obchodných vzťahov súvisiacich predovšetkým so
zabezpečením financovania projektov. Skúsenosti, unikátne know – how zdieľané stabilným tímom právnikov
a profesionálny prístup pri zastupovaní klientov v sporových konaniach sa odrazili aj v skutočnosti, že v roku
2013 sa výrazne rozšírilo portfólio mandátov advokátskej
kancelárie Valko Marián & partners, s.r.o. pri zastupovaní
významných finančných inštitúcií pôsobiacich na sloven-

skom trhu v sporových konaniach súvisiacich s ich hlavným predmetom činnosti, pričom advokátska kancelária
dosiahla pre svojich klientov vynikajúce výsledky.
Medzi najvýznamnejšie spory, v ktorých Valko Marián
& partners, s.r.o. poskytovala v roku 2013 služby svojim
klientom, patrí pokračujúce zastupovanie veľkej stavebnej spoločnosti vo viacerých súvisiacich sporových konaniach, ktorých predmetom je ochrana práv klienta zo
zmluvy o združení, pričom hodnota sporu dosahuje cca.
1.700.000,00 EUR. V roku 2013 bolo toto konanie ukončené
prvostupňovým súdom úplným vyhovením návrhu klienta zastúpeného advokátskou kanceláriou Valko Marián &
partners, s.r.o., pričom v súčasnosti prebieha odvolacie konanie. Sporové konania, v ktorých advokátska kancelária
Valko Marián & partners, s.r.o. dostala od svojich klientov
v roku 2013 mandát na zastupovanie, sú zaujímavé z pohľadu právnej náročnosti jednotlivých káuz, významné
z hľadiska objemu finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom jednotlivých sporov, pričom príslušné na rozhodovanie týchto sporov sú všetky stupne všeobecných súdov
Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky,
domáce rozhodcovské súdy ako aj rešpektované zahraničné arbitrážne súdy, ako napr. Medzinárodný rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej a priemyselnej komory v Paríži.
V oblasti bankovníctva a financií Valko Marián & partners, s.r.o. zastupuje finančné inštitúcie pôsobiace na
slovenskom trhu vo viacerých súdnych sporoch, z ktorých
hodnota každého presahuje sumu 2.000.000,00 EUR.
Advokátska kancelária Valko Marián & partners, s.r.o.
zároveň v oblasti bankovníctva a financií vypracúva analýzy a právne stanoviská pre banky pôsobiace na slovenskom trhu.
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Pracovno-právny tím Valko Marián & partners, s.r.o. zabezpečuje pre klientov služby spočívajúce vo vypracovávaní právnych stanovísk, analýz a pracovnoprávnych
dokumentov na dennej báze, rovnako ako vykonáva due
diligence.
V súvislosti s korporátnou agendou poskytuje Valko
Marián & partners, s.r.o. služby pre slovenské ako aj zahraničné subjekty investujúce v Slovenskej republike.
Právne poradenstvo pokrýva oblasť korporátnych zmien
spoločností, transformácií právnych foriem a zlučovania
spoločností, ako aj dennú agendu spojenú s obchodnou
činnosťou spoločností.

•

Valko Marián & partners, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Porubského 2
811 06 Bratislava
www.mvalko.sk
office@mvalko.sk
+421 2 5464 1244

Advokátska kancelária
VASIĽ, ŠIMONOVIČ
& partners
Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners,
s.r.o. je mladou a dynamicky sa rozvíjajúcou advokátskou kanceláriou, o čom svedčia najmä čísla uplynulých
rokov. Za posledné dva roky naša kancelária rástla viac
ako päťnásobne nielen pokiaľ ide finančný obrat, ale aj
vo vzťahu k počtu jej najvýznamnejších klientov. Paralelne rástla kancelária aj po personálnej stránke, pričom
v súčasnosti tím kancelárie tvorí celkovo 10 právnikov
kvalifikovaných v rôznych právnych oblastiach, so skúsenosťami získanými v rámci výkonu advokátskej praxe pre
popredné advokátske kancelárie v Slovenskej republike.
Vzhľadom na rôznorodosť právneho zamerania sa jednotlivých členov tímu, poskytuje naša advokátska kancelária právne služby v širokom spektre odvetví práva, najmä
v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností, občianskeho práva a práva nehnuteľností. Z ďalších právnych odvetví poskytujeme právne poradenstvo
v oblasti daňového práva, práva duševného vlastníctva,
medicínskeho práva ako aj v poslednej dobe čoraz viac
sa rozširujúcej oblasti medzinárodného podnikania pri realizácií viacerých nadnárodných projektov, poradenstvo
a priamu aktívnu účasť pri fúziách a akvizíciách a vo sfére
konkurzov a reštrukturalizácií. Právne služby okrem slovenského jazyka poskytujeme naším klientom tiež v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Štruktúru klientov kancelárie tvoria významné slovenské spoločnosti, väčšinou so zahraničnou majetkovou
účasťou, pôsobiace najmä v rámci východného Slovenska
a taktiež aj zahraničné spoločnosti. Medzi najvýznamnejších klientov kancelárie patria :

• popredný svetový výrobca elektronických komponen-

•

•

•

tov pre automobilový priemysel patriaci do koncernu
významnej medzinárodnej automobilky s viac ako niekoľko tisícami zamestnancov,
slovenská obchodná a hutnícka spoločnosť s popredným postavením v rámci spracovania a tavby medi
v strednej Európe patriaca do holdingu švajčiarskej
spoločnosti, jednej z najväčších svetových spoločností
zaoberajúcej sa obchodovaním s kovmi, ako aj jej materskú rakúsku spoločnosť pôsobiacu v oblasti spracovania neželezných kovov s históriou viac ako 550 rokov,
veľkoobchodná a maloobchodná obchodná spoločnosť podnikajúca najmä v oblasti potravinového tovaru s finančným obratom za uplynulý rok 2013 vo výške
viac ako 180 mil. eur a zamestnávajúca viac ako 1000
zamestnancov,
obchodná spoločnosť organizujúca a zastrešujúca maloobchodnú sieť potravín s viac ako 750 prevádzkami
po celom Slovensku a
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• ďalšie najmä obchodné spoločnosti podnikajúce v oblasti realizácie developerských projektov či poľnohospodárskej prvovýroby patriace do štruktúr najmä nemeckých holdingových spoločností.
Za posledné roky sa naša kancelária podieľala svojou
aktívnou účasťou na viacerých medzinárodných akvizíciách v objeme niekoľko miliónov eur vrátane kompletného due dilligence. Advokátska kancelária aktívne
zastupuje v rámci Slovenskej republiky celkovo 6 spoločností patriacich do rebríčka TOP 200 na území Slovenskej republiky.
Základnou filozofiou Advokátskej kancelárie VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. je poskytovanie vysoko kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálny prístup
k problémom klienta, rýchle spracovanie zadaných problémov a kreatívnosť riešení.

•

JUDr. Martin Vasiľ
Managing partner, advokát
Telefón : +421 908 996 667
Email : vasil@vasillegal.eu

JUDr. Tomáš Šimonovič
Managing partner, advokát

Telefón : +421 911 511 192
Email: simonovic@vasillegal.eu

VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:
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Kuzmányho 29
04001 Košice
www.vasillegal.eu
office@vasillegal.eu
+421 55 6941092

VIVID LEGAL
O nás
Advokátska kancelária VIVID LEGAL bola založená
v roku 2007. Vznikla transformáciou právneho oddelenia
private equity spoločnosti Arca Capital na advokátsku
kanceláriu.
Sme mladá a dynamická advokátska kancelária. Právnici
našej advokátskej kancelárie však majú mnohoročné skúsenosti s poradenstvom pri desiatkach zložitých projektov
a transakcií zasahujúcich do najrôznejších oblastí práva
realizovaných v priestore strednej a východnej Európy.
Pôsobíme síce zatiaľ len na území Slovenskej republiky, ale
máme bohaté skúsenosti s realizáciou transakcií s cezhraničným presahom, na ktorých sme spolupracovali s partnerskými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

Partneri kancelárie
Dušan Mihaleje

Miroslava Budinská

Linda Balháreková

Právnici kancelárie hovoria slovensky, česky, maďarsky,
nemecky a anglicky a v týchto jazykoch sú schopní poskytovať právne služby.
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Prístup ku klientom
Pri poskytovaní právnych služieb sa riadime nasledujúcimi zásadami a prioritami:
• odbornosť
Dôkladne vyberáme právnikov našej advokátskej
kancelárie a dbáme na udržiavanie ich vysokej odbornej úrovne.
• vášeň pre prácu
Sme proaktívni a naša snaha nepoľaví, kým nenájdeme riešenie problému / nedosiahneme cieľ.
zodpovednosť
•
Cítime sa byť viazaní kvalitou výsledkov našej práce.
• efektivita
Snažíme sa nájsť pre klienta najlepšie riešenie pri čo
najnižších nákladoch.
• lojalita
Naši klienti si môžu byť na 100 % istí, že vždy budeme
konať len v súlade s ich záujmami.

• poradenstvo pri kúpe pozemkov s pôvodným objek-

•
•
•
•
•
•
•

Oblasti špecializácie

•

• právo obchodných spoločností
• právo hospodárskej súťaže
• developerské projekty a nehnuteľnosti
• fúzie a akvizície
• konkurzy a reštrukturalizácie
• bankovníctvo a financie
• duševné vlastníctvo
• pracovné právo
• daňové právo
• riešenie sporov a arbitráže
• energetika
• zdravotníctvo a farmácia
• medzinárodné právo / právo EÚ

•
•

tom, výstavbe nového objektu obchodného centra
a prevádzkovaní obchodného centra vrátane prípravy
nájomných zmlúv, ktorými sa prenajímajú priestory
v obchodnom centre,
poradenstvo pri kúpe pozemkov so sanatóriom a jeho
prestavbe na rekreačný areál s apartmánovými domami a športoviskami,
poradenstvo pri výstavbe a prevádzkovaní 3 bioplynových staníc,
poradenstvo pri akvizícii spoločností prevádzkujúcich
4 bioplynové stanice,
poradenstvo pri akvizícii spoločnosti – výrobcovi tepla,
poradenstvo pri akvizícii spoločností prevádzkujúcich
10 fotovoltaických elektrární,
poradenstvo pri predaji spoločností prevádzkujúcich 5
fotovoltaických elektrární,
poradenstvo pri akvizícii a následnom predaji spoločností prevádzkujúcich 4 fotovoltaické elektrárne,
poradenstvo poskytnuté banke pri predaji pohľadávok
voči dlžníkom,
poradenstvo poskytnuté banke pri reštrukturalizácii
úverového portfólia,
poradenstvo pri predaji finančných derivátov v hodnote niekoľkých miliónov eur.

•

Výber významných transakcií
• poradenstvo pri reštrukturalizácii spoločnosti – výrob•

cu minerálnych vôd,
poradenstvo pri kúpe pozemku s pôvodným bytovým domom, ukončení nájomných vzťahov s nájomcami bytov
v pôvodnom bytovom dome, asanácii pôvodného bytového domu, výstavbe nového bytového domu a predaji
bytov a nebytových priestorov v novom bytovom dome,
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VIVID LEGAL, s.r.o.
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Bratislava Business Center V.,
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
www.vividlegal.sk
office@vividlegal.sk
+421 2 2066 4459

Advokátska kancelária
Vojčík & Partners
Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku
1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal
tým na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych
a patentových kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Vojčík.
Našim klientom poskytujeme kompletný právny servis na
vysokej profesionálnej úrovni.
Obzvlášť hrdí sme na naše znalosti, skúsenosti, ale najmä
výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. Hovorí
sa o nás, že v tejto oblasti patríme na Slovensku k absolútnej špičke. Naša kancelária poskytuje viacerým popredným slovenským spoločnostiam a individuálnym klientom právny servis, vrátane zastupovania klientov v sporových a iných konaniach, ktoré sa týkajú autorských práv,
ochranných známok, patentov, domén, know-how a iných
predmetov právnej ochrany. Naši klienti pôsobia, okrem
iného, vo sférach tvorby diel výtvarných umení, diel hudobných, vývoja softvéru a spravovania dát, v architektúre, v oblasti vysielania a výroby záznamov, prevádzky
internetových portálov a mnohých ďalších, v ktorých je
potreba právnej ochrany výsledkov tvorivej činnosti človeka prioritná.
Sme aktívni aj v poskytovaní služieb v iných oblastiach práva, najmä práva obchodných spoločností, pracovného práva, akvizícií a podobne, pričom
početná je u nás i rôznorodá sporová agenda. Mnohým klientom poskytujeme dlhodobo komplexné
právne služby a poradenstvo.
Naša kancelária je aktívna aj v oblasti vzdelávania
a popularizácie práva. Viacerí naši členovia publikujú
vedecké a odborné práce, vrátane monografií. Medzi
najvýznamnejšie patrí už tradične komentár JUDr. Petra
Vojčíka, CSc. k Občianskemu zákonníku. Pod jeho vede-

ním nedávno vyšla aj monografia kolektívu autorov pod
názvom Právo duševného vlastníctva.
Pre našich klientov realizujeme tiež školenia a odborné
semináre, naši členovia prednášajú dlhodobo na pôde
Úradu práva duševného vlastníctva SR, Justičnej akadémie, Slovenskej advokátskej komory a sú členmi redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov.
S dôverou sa na nás obracajú aj popredné slovenské média s otázkami týkajúcimi sa práva.
Počas roka 2013 sme boli taktiež hrdými partnermi projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, v rámci
ktorého sme sa zaoberali aj riešením rôznorodých právnych otázok.
Podporujeme viaceré subjekty pôsobiace v kultúre,
vzdelávaní a zaoberajúce sa charitatívnou činnosťou,
medzi ktoré patria napríklad Dobrý anjel, Štátna filharmónia Košice a novozaložené Národné centrum práva
duševného vlastníctva, ktoré buduje platformu pre centrum domáceho diania v tejto oblasti práva s cieľom
aktívne vystupovať v legislatívnom procese, podieľať
sa na monitoringu a tvorbe legislatívy a podávaním odborných stanovísk participovať na riešení konkrétnych
problémov ochrany a dodržiavania práv duševného
vlastníctva na Slovensku.

•

Vojčík & Partners, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Rázusova 28
040 01 Košice
www.vojcik.sk
kosice@vojcik.eu
+421 55 623 01 11
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Advokátska kancelária
Weinhold Legal
Spoločnosť Weinhold Legal bola založená v roku 1996
a v súčasnosti má tím vyše štyridsiatich českých,
slovenských a zahraničných právnikov, ktorí spájajú
svoje medzinárodné know-how a dôkladnú znalosť domáceho prostredia. Weinhold Legal má svoje kancelárie
v Bratislave a v Prahe a spolupracuje s medzinárodnými
advokátskymi kanceláriami zastúpenými vo všetkých
hospodársky významných jurisdikciách. Weinhold Legal
sa radí k najväčším medzinárodným právnickým
kanceláriám pôsobiacim na tunajšom trhu.

Špecialisti Weinhold Legal poskytujú právne poradenstvo
v nižšie uvedených oblastiach:

• Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
• Fúzie a akvizície
• Právo obchodných spoločností
• Reštrukturalizácie a insolventnosť
• Duševné vlastníctvo
• IT, médiá a telekomunikácie
• Konanie pred súdmi, správnymi orgánmi a rozhodcov•
•
•
•
•

ské konanie
Hospodárska súťaž
Nehnuteľnosti
Verejné obstarávanie
Pracovné právo
Regulatórne záležitosti
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Členovia tímu Weinhold Legal sa aktívne podieľajú na
tvorbe legislatívy, a to najmä v oblasti obchodného
práva a finančných služieb, zúčastňujú sa na práci najvýznamnejších organizácií na kapitálovom trhu. Odborníci z našej kancelárie sú autormi početných publikácií,
prednášajú na právnických fakultách a pravidelne participujú na odborných konferenciách a seminároch.
Významnou prednosťou advokátskej kancelárie je naša
úzka spolupráca s najvýznamnejšími odborníkmi v oblasti
daňového a účtovného poradenstva a v oblasti firemných
financií (corporate finance). Z tohto titulu sme schopní poskytnúť odpovede na zložité obchodné otázky a podieľať sa
na riadení a realizácii komplexných transakcií, ktoré si vyžadujú nielen právne, ale aj daňové, účtovné, či finančné poradenstvo, ale sú náročné aj z hľadiska riadenia projektov.
Weinhold Legal je jediná advokátska kancelária pôsobiaca v Českej republike, ktorá disponuje oprávnením zoznamovať sa s utajovanými skutočnosťami na základe bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu. Táto skutočnosť svedčí o našom starostlivom prístupe
k dôvernosti informácií a schopnosti realizovať významné
projekty vo verejnom sektore.
Weinhold Legal je certifikovaná z hľadiska splnenia požiadaviek ISO 9001 (Systém riadenia). Príslušné certifikáty

boli vydané jedným z najrenomovanejších medzinárodných certifikačných úradov Det Norske Veritas. Tieno certifikáty sú ďalším potvrdením vynikajúcej kvality služieb,
ktoré Weinhold Legal poskytuje. Weinhold Legal je jednou
z mála advokátskych kancelárií, ktoré majú certifikát ISO.
Uvádzame niekoľko komentárov o spoločnosti Weinhold
Legal a ocenenia uverejnených v odbornej právnickej tlači a v uznávaných právnických európskych a celosvetových sprievodcoch advokátskymi kanceláriami:

• Corporate Intl. Magazine Legal
Awards / Global Awards
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa podľa britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala
– „Právnickou firmou roka v oblasti informačných technológií v Českej republike“ v rámci výsledkov Corporate Intl. Legal Awards 2014;
– „Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a akvizícií
v Českej republike“ v rámci výsledkov Corporate Intl.
Legal Awards 2014;
– „Právnickou firmou roka všeobecne (Overall)“ v Českej republike v rámci výsledkov Corporate Intl. Legal
Awards 2014;
– „Právnickou firmou roka v oblasti fúzií a akvizícií pre
Slovenskú republiku“ v rámci výsledkov Corporate
Intl. Legal Awards 2014;
– „Právnickou firmou roka v oblasti práva obchodných
spoločností pre Slovenskú republiku“ v rámci Corporate Intl. Legal Awards 2014.

• ACQ Global Awards / Country Awards
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa podľa britského magazínu ACQ stala „Právnickou firmou roka všeobecne (Overall)“ v Českej republike v rámci výsledkov
ACQ Global Awards 2013.

• Chambers Europe Awards for
Excellence 2012 a 2014
Advokátska kancelária Weinhold Legal bola nominovaná
do užšieho výberu na ocenenie “Chambers Europe for
Excellence 2012 a 2014” pre Českú republiku.

• Mergermarket
Weinhold Legal sa už v druhom po sebe idúcom prvom
štvrťroku kalendárneho roka zaradila medzi Top 10 právnických kancelárií v prestížnom rebríčku právnych poradcov pre globálne M&A transakcie pre celý región strednej
a východnej Európy (vrátane Ruskej federácie) zostavovanom časopisom Mergermarket. V prvom štvrťroku roku
2013 sa Weinhold Legal umiestnila v celom rozsiahlom
regióne na siedmom mieste (podľa počtu uskutočnených
transakcií) a v prvom štvrťroku 2014 na ôsmom mieste
(podľa hodnoty vykonaných transakcií). Rebríček je zostavovaný na základe globálnych M&A transakcií, ktorých
hodnota presahuje 5 miliónov USD; pri transakciách, kde
prevádzaný podiel na spoločnosti je menej než 30%, je minimálny objem transakcie 100 miliónov USD.

• Právnická firma roka (epravo.cz)
V rebríčku organizovanom vydavateľstvom epravo.cz pod
odbornou záštitou Českej advokátskej komory bola advokátska kancelária Weinhold Legal
– v roku 2013 zaradená medzi „Vysoko odporúčané kancelárie“ v kategóriach: právo obchodných spoločností,
riešenie sporov a arbitráže, verejné obstarávania a pracovné právo; a medzi „Odporúčenými kanceláriami“
v kategóriach: právo hospodárskej súťaže, developérske
projekty a projekty s nehnuteľnosťami, fúzie a akvizície,
reštrukturalizácie a insolventnosti, bankovníctvo a financie, telekomunikácie a médiá, duševné vlastnictvo,
právo informačných technológií a daňové právo.

• Acquisition International Award
Advokátska kancelária Weinhold Legal získala ocenenie
Acquisition International Award v kategórii „Najiwww.epravo.sk I EPRAVO.SK I 141

novatívnejšia právnická firma roka 2013“ v Českej
republike.

• The European Legal 500
V oblasti riešenia sporov sa advokátska kancelária
Weinhold Legal umiestnila medzi prvými, ďalej je
hodnotená ako jedna z popredných advokátských
kancelárií v oblasti bankovníctva, finančníctva
a kapitálových trhov, korporátnych záležitostí a M&A, technológií, médií a telekomunikácií,
nehnuteľností a výstavby a daňových záležitostí.
„Advokátska kancelária Weinhold Legal je známa svojou ‚tímovou prácou‘ a ‚vynikajúcimi znalosťami‘ a disponuje významnými referenčnými službami poskytovanými bankám ako napr. UniCredit a Citibank, v súvislosti
s obchodnými úvermi. Kancelária poskytuje poradenstvo
taktiež aj Grandi Stazioni vo veci projektového financovania a je známa svojimi službami pre skupinu Erste Bank
v rámci emisií dlhopisov.“
„Advokátska kancelária Weinhold Legal poskytuje ‚hodnotu za peniaze‘, pri službách zastrešených na partnerskej úrovni Danielom Weinholdom a Martinom Lukášom
máte záruku ‚spolahlivosti, flexibility a schopnosti dodržania schváleného rozpočtu‘. Tím poskytuje poradenstvo
aj H.I.G. Capital a skupine Hahn v súvislosti s nadobudnutím skupiny Anvis, producenta súčastiek pre automobilový priemysel. Medzi ostatných klientov patrí Behr
a Mahle. Ondřej Havránek sa stal partnerom v roku 2012.“
„Advokátska kancelária Weinhold Legal ‚reaguje vždy
pohotovo so zodpovedajúcimi informáciami a je spolahlivým obchodným partnerom‘. V roku 2012 Daniel Weinhold úspešne viedol zastupovanie Českého štátu v medzinárodnom rozhodcovskom konaní proti nemeckému
podnikateľovi Rupertovi Josephovi Binderovi v hodnote
sporu 4 mld. Kč vo veci tvrdenia zmarenia jeho investície
vloženej do spoločnosti CARGO TRANSPORT. Tímoví vedúcí Milan Polák, Ondřej Havránek a Zbyšek Kordač sú
dobre hodnotení. Medzi ďalších klientov patrí Mercedes-Benz a UniCredit Bank.“
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„Advokátska kancelária Weinhold Legal zastupuje írske
banky, ako Allied Irish Banks plc a Investec Ireland Limited, distribútorov pre maloobchod, ako HDS Retail Czech
Republic a klientov v stavebníctve, ako napr. Metrostav
a Grandi Stazioni. Pav Younis a Ondřej Havránek sú hlavnými kontaktnými osobami.“
„Advokátska kancelária Weinhold Legal ‚pracuje výborne s dostupnými informáciami a rozumie špecifikám
predmetného podnikania‘. V roku 2012 poskytoval tím
v Českej republiky poradenstvo v súvislosti s priestupkami v duševnom vlastníctve tretích strán. Zaoberá sa tiež
transakciami pre poskytovateľov internetu a telekomunikačných služieb. Medzi ostatných klientov patrí HTC
a Česká pošta. Tím vedie Martin Lukáš.“
„Advokátska kancelária Weinhold Legal sa prejavuje ‚dokonalosťou naprieč všetkými oblasťami‘, a pôsobí
v sporných i nesporných daňových záležitostiach pre
klientov ako UniCredit Bank a Vishay. ‚Technicky briliantný‘ Daniel Weinhold poskytoval nedávno realitnej investičnej spoločnosti v spore o daň z príjmu poradenstvo, ktoré viedlo k úspešnému zvráteniu rozhodnutia krajského
súdu v prospech klienta.“

• Chambers Europe/Chambers Global
Odporúčaná v oblasti korporátného práva/fúzií
a akvizícií, bankovníctva&financií, riešenia sporov, pracovného práva, duševného vlastníctva,
reštrukturalizácie, insolventnosti a nehnuteľností.
„Oddelenie pod vedením dvoch spoločníkov je cenené
pre svoj klientsky orientovaný prístup a porozumenie
právneho i obchodného prostredia. Zaoberá sa množstvom oblastí, ako sú akvizície, financovanie projektov
a nehnuteľností. Kľúčovými klientami sú Grandi Stazioni
projektovým financovaním od UniCredit. Ďalšími klientami, ktorých je potrebné spomenúť, sú Allied Irish Banks,
Citibank a Provident Finance.“
Zdroj vraví: „Zdôraznil by som spoľahlivosť, dôraz na detaily a pragmatický prístup.“

„Pavel Jendrulek sa teší dobrej povesti ako ‚technicky brilantný a skúsený negociátor‘ a je známy svojim ‚proaktívnym a klientsky orientovaným prístupom‘. Bol súčasťou
tímu poskytujúceho poradenstvo UniCredit v rámci projektového financovania poskytovaného českej spoločnosti pôsobiacej v energetickej oblasti.”

naprieč šíirokým spektrom priemyselných odvetví, vrátane telekomunikácií a finančných služieb. Najdôležitejšie
poradenstvo zahŕňa pokračujúce služby pre Lekkerland
a Komerčnú banku v rade zamestnaneckých sporov.
Ďalšími nedávnymi klentami sú Stanley Black & Decker
a Fromageries Bel.

Advokátska kancelária Weinhold Legal sa môže pochváliť rozmanitou klientskou základňou, vyznačuje sa však
najmä svojim silným postavením v oblasti nehnuteľností
a energetiky. Napr. v nedávnej dobe poskytovala poradenstvo spoločnosti HDS Detail pri rôznych akvizíciach. Takisto poskytovala poradenstvo spoločnosti Aelia pri akvizícii bezcolných obchodov na pražskom letisku v Ruzyni
od skupiny Unimex Group. Medzi ďalších významných
klientov patrí Eurovia, Ford a Auto Kelly.

Zdroj vraví: „Spoľahliví, zameraní na lehoty a flexibilní.
Je to jedna z najpoprednejších firiem na českom trhu. Keď
niečo potrebujeme urgentne, máme odpoveď behom niekoľkých hodín.

Zdroj vraví: „Veľmi dobre informovaní a presní.“
Spoločník a vedúci právnik Daniel Weinhold je cenený pre
svoje nasadenie a prístup zameraný na riešenie.
Vďaka svojim kanceláriam v Českej republike a na Slovensku je táto kancelária známa pre svoju schopnosť
bez problémov zvládať cezhraničné záležitosti. Kolegovia
rovnako ako klienti oceňujú portfólio významých klientov
vrátane spoločností ako Mercedes-Benz a UniCredit. Medzi nedávne úspechy patrí poradenstvo poprednej českej
stavebnej spoločnosti, kedy sa dosiahla dohoda v spore
v hodnote viac ako 100 mil. Kč.
Zdroj vraví: „Zodpovednosť, spoľahlivosť a vynikajúca
komunikácia so svojími klientmi, to sú hlavné devízie spoločnosti.“
Milan Polák riadi oddelenie a je známy svojou ‚vysokou
efektívnosťou‘ a je talentovaný litigačný advokát.
Táto kancelária ma špecializovaný pracovno-právny tím
a má povesť zvládať zložité prípady. Prax sa odvíja od dobre zavedeného oddelenia reštrukturalizácií a insolventnosti rovnako ako od silného oddelenia sporov. Poskytuje poradenstvo pôsobivému zoznamu nadnárodných
blue-chip spoločností a veľkým lokálnym spoločnostiam

Milan Polák zastrešuje pracovno právne oddelenie a venuje sa sporom a arbitrážam. Takisto sa špecializuje na
právo obchodných spoločností.
Táto kancelária ma kľúčové zameranie na realitné poradenstvo so zákazkami od významných zahraničných, ako
aj domácich klientov. Je pravidelne žiadaná developérmi,
bankami a investormi. Nedávnym významným počinom
bolo poradenstvo Grandi Stazioni v rámci projektu revitalizácie vlakovej stanice v hodnote 25 mil. EUR. Tím ďalej
asistoval spoločnosti ProLogis pri množstve likvidácií
nehnuteľností a rozvoji logistického parku. Medzi ďalšími významnými klientami sú Bank of Scotland (Ireland)
a Pernod Ricard.
Zdroj vraví: „Táto spoločnosť je skúsená v nehnuteľnostiach a odviedla naozaj dobrú prácu. Má hlboké znalosti
miestneho prostredia.“ „Je velmi pozorná, rýchla a zbytočne nekomplikuje veci, takže viete, na čom ste.“
Tento rešpektovaný tím poskytuje často poradenstvo
zahraničným klientom v rámci insolvenčného konania
v Českej republike a nedávno zastupoval Orient Power
Company, Sapphire Electric Company a Albario Engineering v súvislosti s vymáhaním pohľadávok voči PA Export, českému dodávateľovi. Medzi ďalších významných
klientov patrí FOJI Capital, Bosch a Ernst & Young.
Zdroj vraví: „Rozumejú potrebám klienta.“
Hlavnou kontaktnou osobou pre reštrukturalizácie a insolventnosť je Thilo Hoffmann, nemecký kvalifikovaný
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právnik, ktorý zastupuje mnoho nemeckých a rakúskych
klientov.
Martin Lukáš je cenený klientami pre svoje hlboké znalosti v telekomunikačnej a mediálnej oblasti. Nedávno
poskytoval poradenstvo pri množstve zmlúv v súvislosti
s duševným vlastníctvom v Českej republike.
Vďaka svojim kanceláriam v Prahe a v Bratislave zvláda
tento spoľahlivý tím širokú škálu rôznych korporátnych
záležitostí. Dôležitými klientami sú Enel Ingegneria e Innovazione, Baumatic a My Energy. Aj napriek nedávnym
personálnym zmenám tím pokračuje s poradenstvom pri
významných korporátnych reštrukturalizáciach, akvizíciach a nekalej súťaži.
Toto oddelenie s troma právnikmi špecializovanými na
pracovné právo poskytuje poradenstvo vo veciach penzijného plánovania a odmeňovacích schém rovnako ako
vo veciach dočasného prideľovania zamestnancov alebo sporov. Medzi nedávne významné poradenstvo tejto
skupiny patrí poradenstvo novému klientovi Panasonic/
Sanyo pri množstve pracovnoprávnych otázok vrátane
prípravy vnútorných predpisov týkajúcich sa bonusového
systému a pracovných časov zamestnancov na Slovensku. Medzi ďalších kľúčových klientov patrí Citibank, Heineken a Lidl.
V komentároch je vedúci pobočky Tomáš Čermák opisovaný ako ‚český právnik disponujúci hlbokými znalosťami slovenského právneho poriadku – jeho charakteristickým znakom je praktickosť‘. Je odborníkom na poradenstvo v oblasti distribučných zmlúv a predinvestičných
previerok na slovenskom a českom trhu.
Tento tím má za sebou náročný rok, nedávno asistoval Irish
Bank Resolution Corporation pri refinancovaní mnohých
developérskych projektov v hodnote 40 mil. EUR. Takisto
poskytoval poradenstvo spoločnosti Klauke pri expanzii
jej výrobných zariadení na Slovensku. Kancelária v Českej
republike dáva poskytovaným službám ďalší rozmer.
Zdroj vraví: „Ich práca bola rýchla a efektívna – najali by
sme ich znova.“
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Nemecké oddelenie advokátskej kancelárie Weinhold
Legal vedie nemecký kvalifikovaný právnik Thilo Hoffmann, ktorý rozdeľuje svoj čas medzi pražskou a bratislavskou kanceláriou. Medzi klientov patria popredné
medzinárodné spoločnosti na Slovensku z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Medzi jeho blue-chip klientov patrí
Siemens, Bosch a Allianz.
Rozdelením času medzi Prahu a Bratislavu riadi Daniel
Weinhold skupinu fúzií a akvizícií v Bratislave. Rieši záležitosti veľkých a významných spoločností ako Goldman
Sachs, Mitsui a Ministerstvo obrany.

• IFLR 1000
Weinhold Legal je odporúčaná v oblasti bankovníctva a projektového financovania, kapitálových
trhov, insolvencie a reštrukturalizácie, fúzií a akvizícií.
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa umiestnila
v poradí tretia v bankovníctve a v projektovom financovaní. Vedená Danielom Weinholdom poskytuje kancelária poradenstvo finančným a úverovým inštitúciam vo
veciach financovania akvizícií, projektového financovania, financovania majetku a nehnuteľností. Má pôsobivú
klientelu, ktorá zahŕňa o.i. Česku sporiteľňnu, UniCredit
Bank a Komerčnú banku.
Advokátska kancelária Weinhold Legal a jej oddelenie
kapitálových trhov vedené Danielom Weinholdom pokračuje v prehlbovaní odborných znalostí kapitálového trhu.
Dosiahlo tretie miesto a pokračuje v prehlbovaní skúseností, čo dokazuje poradenstvo Českej sporiteľni v oblasti
emisií dlhopisov a prostredníctvom spoločnosti Simpson
Thacher & Bartlett poradenstvo klientovi v otázkach spojených s ponukou podielu v private equity a hedge fondech v Českej republike.
Advokátska kancelária Weinhold Legal sa v oblasti reštrukturalizácií a insolventnosti drží na treťom mieste. Skupina
vedená Thilom Hoffmannom pokračuje v budování svojich
odborných znalostí a poskytovala poradenstvo klientom ako
Robert Bosch, XXXLutz, Schiesser, Ernst & Young a Mafra.

Advokátska kancelária Weinhold Legal upevnila v oblasti
bankovíctva a finančníctva svoju pozíciu na treťom mieste. Jedným z hlavných klientov je Komerčná banka (Societe Generale Group) a na Slovensku poskytuje kancelária
banke poradenstvo vo všetkých právnych aspektoch jej
podnikania, ktoré zahŕňa prípravu zmluvnej dokumentácie, poradenstvo v regulatórnych záležitostiach, zavádzanie nových produktov, private placements a akvizície
a projektové financovanie. Kancelária je dobre známa
svojim poradenstvom v oblasti súdnych sporov, avšak
na Slovensku je kompetentná poskytovať poradenstvo aj
v oblasti bankovníctva, financií, kapitálových trhov a korporátnych a obchodných záležitostí.

„U advokátskej kancelárie Weinhold Legal vyslovene oceňujem jej dostupnosť, ústretovosť a pochopenie toho, čím
sa zaoberáme. Je schopná poskytnúť praktické riešenie“,
hovorí jeden z klientov.

• The International Who‘s Who of Business Lawyers
Daniel Weinhold patrí ku pár právnikom v Českej republike, ktorí sa umiestňujú ako lídri medzi odborníkmi z viac
ako 30 jurisdikcií v nasledujúcich kategóriach:
– The International Who‘s Who of Banking Lawyers 2012, 2013 a 2014;
– The International Who‘s Who of Merger &
Acquisition Lawyers 2010, 2011, 2013 a 2014;
– The International Who‘s Who of Private Funds
Lawyers 2010;
– The International Who‘s Who of Project Finance Lawyers 2012.
Daniel Weinhold a Milan Polák sú právnici v Českej republike, ktorí sa umiestnili medzi lídrami v oblasti súdneho
konania v obchodných veciach.

• European Legal Experts
Weinhold Legal je odporúčaná v oblastiach bankovníctva,
kapitálových trhov, insolventnosti, fúzií a akvizícií, zastupovania v súdnom a rozhodcovskom konaní, nehnuteľností a duševného vlastníctva, IT a telekomunikácií. Partneri
Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Milan Polák
a Martin Lukáš, a seniorskí advokáti Věra Tovey a Dušan
Kmoch sú odporúčaní v oblastiach bankovníctva a finančníctva (DW, PY, VT), korporátneho práva, fúzií a akvizícií
(DW, PY, TH, DK), pre zastupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní (MP, DW, PY), nehnuteľností (PY), duševného
vlastníctva, IT a telekomunikácií (ML). Pre Slovensko sú
partner Daniel Weinhold a advokát Tomáš Čermák odporúčaní v oblasti korporátneho a finančného práva.
,,Weinhold Legal má veľký tím pre fúzie a akvizície, ktorý poskytuje dobré služby a skúsenosti. Klienti vravia, že
právnici z tohto tímu si veľmi profesionálni a poznajú medzinárodnú legislatívu.“
,,Jedna z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku, má významnú bankovú klientelu.“

– The International Who‘s Who of Commercial Litigators 2012, 2013 a 2014.

•

Weinhold Legal, v. o. s.
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E-MAIL:
TELEFÓN:
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811 06 Bratislava
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Advokátska kancelária
White & Case
Bratislavská kancelária funguje ako integrálna súčasť celosvetovej siete právnickej kancelárie White & Case, ktorá bola založená na Wall Street v New Yorku v roku 1901.
White & Case je globálnou právnickou kanceláriou, ktorá je
známa tým, že poskytuje integrované, komplexné, vysoko
kvalitné poradenstvo s pôsobnosťou vo viacerých jurisdikciách. V súčasnosti White & Case pôsobí v 39 kanceláriách
v 26 krajinách sveta; v Spojených štátoch, Latinskej Amerike, Európe, na Strednom východe, v Afrike a Ázii.
Kancelária White & Case bola na Slovensku založená
v roku 1997, avšak aktívne poskytovala právne poradenské služby už od založenia pražskej kancelárie v roku
1991. V súčasnej dobe je bratislavská kancelária jednou
z najvýznamnejších právnických kancelárií na Slovensku,
ktorá je každoročne vyhodnocovaná nezávislými zahraničnými právnickými publikáciami ako vedúca právnická
kancelária. Momentálne pôsobí v bratislavskej kancelárii
18 právnikov a daňových špecialistov, pričom všetci právnici hovoria plynule dvoma jazykmi, po slovensky a anglicky. Niektorí z nich hovoria tiež nemecky, francúzsky,
španielsky, česky a rusky.
V spolupráci s bruselským tímom poskytujeme tiež právne poradenstvo v oblasti práva Európskej únie a radíme
klientom v záležitostiach zahŕňajúcich dopad legislatívy
Európskej únie na ich obchodné a investičné snahy na
Slovensku. Svojim klientom zaručuje, že všetky právne
a daňové aspekty ich podnikania sú na najvyššej medzinárodnej úrovni a zároveň v súlade so slovenskými právnymi predpismi, ako aj s právom EÚ.
Našim prvoradým cieľom je poskytovať klientom kompletné právne služby a súčasne pritom dbať o individuálny
prístup a inovačné riešenia, ktoré sú priamo prispôsobené
špecifickým potrebám našich klientov.
146 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

Pri príležitosti udeľovania cien Chambers Europe Awards
v apríli 2013, bol kancelárii White & Case LLP udelený titul „Najlepšia právnická kancelária roka pre oblasť
východnej a strednej Európy.“

Právne poradenstvo
Zameriavame sa predovšetkým na tieto oblasti práva:

• fúzie a akvizície
• právo obchodných spoločností a obchodné právo
• bankovníctvo a financie
• kapitálové trhy a cenné papiere
• energetiku a sieťové odvetvia
• súdne spory a arbitráž
• finančnú reštrukturalizáciu a insolvenčné konania
• hospodárska súťaž
• developerské projekty a nehnuteľnosti
• duševné vlastníctvo, telekomunikácie a právo infor•
•
•
•

mačných technológii
pracovné právo
dane
projekty na zelenej lúke
PPP projekty

Daňové poradenstvo
Vďaka našim jedinečným znalostiam v oblasti daní sme
schopní poskytovať našim klientom poradenstvo ohľadom všetkých daňových aspektov týkajúcich sa ich firemných záležitostí a dokážeme efektívne spojiť právne
a daňové poradenstvo bez toho, aby sme museli najať osobitného daňového poradcu. Náš tím odborníkov v oblasti
daní poskytuje kompletné daňové poradenstvo, počnúc
zdaňovaním spoločností až po najkomplexnejšie daňové
štruktúrovanie cezhraničných transakcií.

Veľkým prínosom pre našich klientov je skutočnosť, že
daňové, účtové a právne aspekty ich transakcií riešime
súčasne a „pod jednou strechou“.
Našim klientom poskytujeme školenia a pravidelne im zasielame informačné bulletiny týkajúce sa
zmien a noviel zákonov. Minulý rok sme sa špeciálne venovali novele zákona o ochrane osobných
údajov, ktorá priniesla viaceré významné zmeny
v oblasti spracúvania osobných údajov a s tým súvisiace činnosti našich klientov z pohľadu súladu
ich aktivít s novou právnou úpravou.

Vybrané verejne publikovateľné
transakcie
Medzi významné transakcie, na ktorých sa naša kancelária podieľala patria:

Komplexná reorganizácia skupiny SPP
Poskytovali sme komplexné poradenstvo skupine SPP
v súvislosti s pred-akvizičnou právnou previerkou a vnútornou reorganizáciou tejto skupiny. Naša práca zahŕňala
právnu previerku dominantného dodávateľa plynu v Slovenskej republike a prípravu zložitej právnej analýzy súvisiacej s ďalšími možnosťami reorganizácie skupiny SPP
na základe podmienok dohodnutých medzi akcionármi
spoločnosti SPP. Takisto sme v tejto súvislosti poskytovali
poradenstvo vo viacerých otázkach súvisiacich s právom
hospodárskej súťaže týkajúcich sa napr. oznamovania
koncentrácie vo viacerých európskych jurisdikciách (SR,
ČR, Rakúsko, Ukrajina) a konkurenčných doložiek.

Kúpa kontrolného podielu v spoločnosti
SSE zo strany Energetického
a průmyslového holdingu od európskeho
energetického gigantu, EDF.
Poskytovali sme komplexné poradenstvo Ministerstvu
hospodárstva Slovenskej republiky pri prerokovaniach
akcionárskej zmluvy so Stredoslovenskou energetikou,
a.s. (SSE), vertikálne integrovanou energetickou spoločnosťou. Zmluvy sa prerokovávavali v súvislosti s kúpou
kontrolného podielu v spoločnosti SSE zo strany Energetického a průmyslového holdingu, a.s. od európskeho
energetického gigantu, EDF. Naša práca na tomto pro-

jekte zahŕňala prerokovanie zložitých dojednaní medzi
akcionármi, ktoré poskytujú menšinovému súkromnému
investorovi manažérsku kontrolu nad spoločnosťou SSE.
Cieľom prerokovaní zmluvy je dosiahnuť výhodnejšie práva Slovenskej republiky nad skupinou SSE.

Prvý predaj dlhopisov Slovenskej
republiky na japonský trh
Zastupovali sme banky Daiwa Securities Co Ltd a SMBC
Nikko Securities Inc. ako vedúcich manažérov pri emisii
dvoch sérií dlhopisov Slovenskej republiky tzv. „Samurai bonds“ denominovaných v japonských jenoch, ktoré
priniesli výnos vo výške 30 mld. JPY (približne 305 mil.
USD). Táto emisia bola úplne prvým predajom dlhopisov
Slovenskej republiky na japonský trh za viac ako 15 rokov
s cieľom diverzifikovať štátne zdroje financovania za hranice euroregiónu. Transakcia sa úspešne zrealizovala aj
napriek nepriaznivej volatilite na ostatných trhoch. V súčasnosti je počet emitentov štátnych japonských dlhopisov zo strednej Európy deväť, pričom emisia zo strany Slovenskej republiky predstavuje druhú najväčšiu debutovú
emisiu s najnižším kupónom emisie štátnych dlhopisov
v celej histórii trhu.

Emisie štátnych dlhopisov
V roku 2013 sme zastupovali Slovenskú republiku alebo
manažérov emisie pri mnohých emisiách dlhopisov vydaných Slovenskou republikou v celkovej výške cca. 6
miliárd EUR.

Financovanie núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov v Slovenskej
republike vo výške 520 miliónov EUR
Poskytovali sme komplexné poradenstvo syndikátu bánk
v súvislosti s poskytnutím finančným prostriedkov Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (udržuje núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre potreby
ich použitia v stave ropnej núdze, resp. pre potreby ich
použitia na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je
Slovenská republika viazaná) na financovanie zásob ropy
Slovenskej republiky vo výške 520 miliónov EUR.
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Refinancovanie poskytnuté
Vodohospodárskej výstavbe, štátny
podnik vo výške cca. 235,5 miliónov EUR
Poskytovali sme komplexné poradenstvo syndikátu bánk
v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov Vodohospodárskej výstavbe, štátnemu podniku na refinancovanie vo výške cca. 235,5 miliónov EUR.

Financovanie poskytnuté Slovenským
elektrárňam vo výške viac ako 150
miliónov EUR
Poskytovali sme poradenstvo Bank of America Meryll
Lynch (BAML) v súvislosti s financovaním vo výške viac
ako 150 miliónov EUR poskytovaným Slovenským elektrárňam (člen skupiny ENEL).

Celosvetová reorganizácia švédskeho
popredného výrobcu hliníkov a zliatin
Poskytovali sme komplexné poradenstvo spoločnosti SAPA AB, švédskeho popredného výrobcu hliníkov
a zliatin, v otázkach slovenského práva súvisiaceho s jej
celosvetovou reorganizáciou spoločností v rámci skupiny, pozostávajúcej zo zlúčenia jej spoločností. Naša práca
pozostávala z poradenstva ohľadom prevodov podielov
v slovenských spoločnostiach skupiny SAPA na základe
celosvetového plánu rozdelenia spoločností podľa švédskeho práva a prípravy súvisiacej dokumentácie a podaní
v Slovenskej republike.

Komplexné právne poradenstvo
poprednej developerskej spoločnosti
Poskytujeme právne poradenstvo jednej z najvýznamnejších developerských a investičných spoločností vlastniacich viac ako 80 nákupných centier vo veľkých európskych mestách, vrátane Aupark Shopping Center v Bratislave. V roku 2013 sme okrem iného asistovali spoločnosti
Unibail-Rodamco v súvislosti s interným reštrukturalizačným procesom v nadväznosti na získanie 100%-nej vlastníckej kontroly nad spoločnosťou Aupark v roku 2012, vrátane prípravy súvisiacich dokumentov pri komunikácii
s nájomcami nákupného centra.
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Komplexné právne poradenstvo týkajuce
sa pracovno-právnej agendy pre
významnú spoločnosť z automobilového
priemyslu
Poskytujeme poradenstvo spoločnosti Visteon, vedúcemu dodávateľovi automobilových súčiastok, v súvislosti
s rôznymi pracovnoprávnymi otázkami vrátane prepúšťania zamestnancov, riešenia pracovnoprávnych sporov,
vypracovania manažérskych zmlúv a cezhraničného poskytovania služieb zamestnancami v rámci spoločností
patriacich do skupiny Visteon.

Reštrukturalizácia a predaj slovenskej
spoločnosti
V spolupráci s americkou právnickou kanceláriou Branscomb PC sme úspešne realizovali predaj kľúčových aktív
americkej a slovenskej spoločnosti skupiny Leader Gasket, spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom tesnení, a následnú korporátnu reštrukturalizáciu slovenskej
spoločnosti.

Rozhlas a televízia Slovenska
Poskytovali sme právne poradenstvo v súvislosti s prípravou súťažných podkladov a zmluvnej dokumentácie
vo veci obstarávania komplexného grafického systému,
ktorý predstavoval jedno z najdôležitejších obstarávaní
RTVS v poslednom roku.

Jeden z najväčších medzinárodných
kartelových prípadov riešených
Protimonopolným úradom SR
Zastupujeme spoločnosť Toshiba v konaní pred Najvyšším súdom SR v súvislosti s údajným kartelom 16
najväčších výrobcov plynom izolovaných rozvádzačov, ktoré sa používajú na reguláciu elektrického prúdu
v rozvodných sieťach. Protimonopolný úrad sa odvolal
na Najvyšší súd po tom, čo v januári 2013 Krajský súd
v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktorým bola nášmu klientovi udelená pokuta za údajné porušenie slovenského súťažného práva.

Komplexné poradenstvo v súvislosti
so spracúvaním osobným údajov a ich
prenosmi v kontexte nadnárodnej siete
spoločností vo viacerých oblastiach
Zastupujeme spoločnosť Mary Kay, ktorá je jednou z najväčších kozmetických spoločností zaoberajúcich sa priamym predajom pleťovej a dekoratívnej kozmetiky, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v Slovenskej
republike, vrátane poradenstva v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi z nového zákona o ochrane osobných
údajov prijatého v roku 2013.

Kontaktná osoba
Marek Staroň, Partner
Tel: +421 2 5441 5100
E-mail: mstaron@whitecase.com
Marek Staroň je riadiaci partner
bratislavskej kancelárie v Bratislave.
Podľa hodnotení nezávislých zahraničných publikácií, ako
sú Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500,
IFLR100 a PLC Which Lawyer? sa Marek Staroň považuje
za jedného z najvýznamnejších právnikov v Slovenskej republike v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií a v oblasti financovania, kapitálových trhov a cenných papierov.

•

White & Case, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava
www.whitecase.com
ksd.law@ksd.cz
+ 421 2 5441 5100
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Advokátska kancelária
WOLF THEISS
Vo Wolf Theiss spájame vedomosti, talent a zanietenie
s cieľom poskytnúť právne poradenstvo orientované na
výsledok.
Projekty prinášajúce výzvu a nároční klienti sa vo Wolf
Theiss stretnú s právnikmi s potrebnými skúsenosťami.
Ako vieme, iba ten, kto dôkladne pozná daný trh a príslušnú právnu úpravu, môže poskytnúť svojim klientom
optimálne poradenstvo a využiť možnosti, ktoré existujú,
pre svoj úspech.
O dôkladnej znalosti trhu a príslušnej platnej úpravy
svedčí aj skutočnosť, že The Lawyer označil v roku 2009
a 2012 Wolf Theiss za „Právnickú kanceláriu roka pre
východnú Európu a Balkán“ a za „Právnickú kanceláriu roka pre strednú Európu“ v roku 2010, pričom
Wolf Theiss považuje za „inovatívnu právnickú kanceláriu, ktorú stojí za to sledovať jednak v strednej
ako aj vo východnej Európe“. Chambers & Partners
nás považujú za „Právnickú kanceláriu roka vo východnej Európe“.
Toto je renomé, ktoré sme získali za 50 rokov nášho pôsobenia. Od našich začiatkov vo Viedni sme sa rozrástli
na jednu z najväčších právnických kancelárií v strednej,
východnej a juhovýchodnej Európe (CEE/SEE). V súčasnosti zamestnávame viac ako 340 právnikov, ktorí pracujú
v rozličných oblastiach práva v 13 krajinách prostredníctvom lokálnych spoločností, resp. pobočiek.

WOLF THEISS Slovenská
republika
Wolf Theiss začal pôsobiť v Slovenskej republike spočiatku vo forme spolupráce na významných medzinárodných
transakciách s miestnymi advokátmi. Ako Wolf Theiss
získaval nových klientov, otvorenie vlastnej advokát150 I EPRAVO.SK I www.epravo.sk

skej kancelárie v Bratislave v roku 2002 bolo logickým krokom k poskytovaniu stále kvalitnejších a komplexnejších služieb. V súčasnosti tvorí tím Wolf Theiss
Bratislava deväť kvalifikovaných právnikov.
Wolf Theiss je regionálna advokátska kancelária a tak aj
Wolf Theiss Bratislava ponúka skúsenosti a know-how
regionálnej advokátskej kancelárie, zároveň avšak Wolf
Theiss Bratislava ako samostatná advokátska kancelária
poskytuje právne poradenstvo so znalosťou slovenského trhu a skúsenosťami v slovenskom právnom prostredí. Projekty koordinujeme, organizujeme a vedieme do
úspešného konca. Naši klienti sa tak môžu sústrediť na
ich úlohy a už sa nemusia zamýšľať a strácať čas nad právnymi otázkami.
Naši právnici sú odborníci so skúsenosťami a znalosťami
v rôznych odvetviach, vrátane:

• Mergers & Acquisitions (Zlúčenia a akvizície)
• Právo spoločností/Korporátne právo
• Bankové a finančné právo
• Súťažné právo
• Energetika a právo životného prostredia
• Pracovné právo
• Právo duševného vlastníctva a informačných
•
•
•
•
•

technológií
Procesné právo a alternatívne riešenie sporov
Projekty
Právo nehnuteľností
Regulačné právo a verejné obstarávanie
Konkurz a reštrukturalizácia

Niekoľko našich referencií ohľadom posledných transakcií:

• Poskytovanie poradenstva EP Industries v súvislosti
s nadobudnutím a financovaním podniku AVE v ob-

•

•
•

•

lasti nakladania s odpadmi mimo Rakúska (poradenstvo v Českej republike, Slovensku, Rakúsku, Ukrajine
a Maďarsku). Naše poradenstvo spočívalo v príprave
due diligence, negociáciách kúpnej zmluvy, troch národných podaniach na príslušný antimonopolný úrad
a v prípade Českej republiky aj pri financovaní.
Poskytovanie poradenstva jednému z najväčších
svetových spracovateľov v oblasti poľnohospodárstva pri nadobudnutí skladovacích priestorov
s celkovou skladovacou kapacitou 149 000 ton, pričom
tieto zariadenia umožňujú obsluhovať i železničné vagóny.
Poskytovanie poradenstva poprednej rakúskej finančnej inštitúcii v súvislosti s financovaním nadobudnutia nehnuteľností na Slovensku.
Poskytovanie právneho poradenstva jednej z najväčších poisťovacích inštitúcií v regióne Strednej
a Východnej Európy (CEE) v súvislosti s nadobudnutím portfólia nehnuteľností a ich následného nájmu
(lease back) na území Slovenskej republiky, Maďarska
a Českej republiky a následnej vnútornej reorganizácie v rámci skupiny.
Poskytovanie poradenstva jednému z najväčších
svetových výrobcov svetových výrobcov svetelných zdrojov v súvislosti s nadobudnutím podniku
pre výrobu polotovarov a polovýrobkov pre svetelné
zdroje.

•

WOLF THEISS
ADRESA:
URL:
TELEFÓN:

Einsteinova 24, Aupark Tower
851 01 Bratislava
www.wolftheiss.com
+421 2 591 012 40
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BOĽOŠ
Advokátska kancelária
About us
BOĽOŠ Advokátska kancelária s.r.o. operates in the Slovak Republic from 2 established offices, in Bratislava and
Banská Bystrica, and currently is employing 15 lawyers
and the administrative staff.
The law firm has rich experience in the area of bankruptcy and restructuring proceedings and asset recovery. For
the past years we have provided legal advisory to significant debtors, creditors or trustees in the largest bankruptcy and restructuring proceedings in the Slovak Republic.
We also provide legal advisory to clients and investors in
recovery of their distressed assets in CEE region. Practical experience in area of insolvency law is often crucial
in the complexity of bankruptcy or restructuring proceedings and in the orientation between the interests of
eligible subjects. In this connection we provide to clients
advisory in related areas of bank financing, structured financing, corporate restructuring, debt relief and further
related M&A. To highlight our insolvency practice, the
law firm was in the second annual Slovak award competition “Slovak Law Firm of the year 2014” recognized and
awarded as a “Recommended law firm of the year” in the
category Restructuring and insolvency.
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In the field of M&A we provide legal support in case of entry of domestic and foreign investors in the business companies, which part is also legal audit and support in sale
and acquisition of the company or enterprise. Besides
preparation of transaction documentation, our services
also cover area of competition law.
Although the primary objective of our law firm is to resolve the disputes by out of court settlement, our team is
also known for rich litigation practice in front of national
courts and arbitration bodies, where we have successfully represented our clients in various high profile legal
matters in business and civil law agenda.

Practice areas
• Restructuring and Bankruptcy
• Business and Corporate
• Mergers and Acquisitions
• Banking and Finance
• Civil Law
• Litigation and Dispute Resolution
• Real Estate
• Employment Law

• Intellectual Property Law
• Asset Management
Selected significant advisory
projects
• Largest bankruptcy proceeding in the history of the
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Slovak Republic of a chemical factory, which employed around 1 700 employees
Finished restructuring proceeding of well-known
4-star hotel located in the historical centre of Bratislava with 250 rooms and more than 50 employees, followed by its sale in international tender
Finished restructuring proceeding of the largest
freight transport company focusing on transit of steel
products in Central Europe with around 400 employees
Finished restructuring proceeding of one of the largest domestic manufacturer of plastic and aluminium
windows, doors and special constructions on the Slovak market with more than 200 employees and 5 business premises
Bankruptcy proceeding of major Slovak petrochemical refinery, which in the past employed around 1 400
employees
Finished restructuring of well-established Slovak
company in the area of processing and sale of metallurgical material with around 100 employees and 5 operating plants in the Slovak Republic
Advisory to international investor in restructuring of
his significant administrative centre located in the historical centre of Bratislava
Bankruptcy proceeding of a member of international
development group regarding the area of former brewery located in the centre of Bratislava
Bankruptcy proceeding of leading Slovak company in
the field of food processing industry, frozen food and
fish products
Finished restructuring proceeding of popular ski resort with around 100 employees

•

BOĽOŠ Advokátska kancelária, s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Horná 23
Dunajská 48
974 01 Banská Bystrica
811 08 Bratislava
www.bolosbb.sk
office.ak@bolosbb.sk
+421 2 390 243 36, +421 48 414 35 34
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Dentons Europe CS LLP,
organizačná zložka
Dentons is a global firm driven to provide a competitive
edge in an increasingly complex and interconnected marketplace. It was formed in March 2013 by the combination
of international law firm Salans LLP, Canadian law firm
Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) and international law
firm SNR Denton. Dentons is built on the solid foundations
of these three highly valued law firms. Each built an outstanding reputation and valued clientele by responding to
the local, regional and national needs of a broad spectrum
of clients of all sizes – individuals; entrepreneurs; small
businesses and start-ups; local, regional and national governments and government agencies; and mid-sized and
larger private and public corporations, including international and global entities.
Dentons’ clients now benefit from more than 2,600 lawyers and professionals in more than 75 locations in
52 countries of Europe, including the UK, Russia and the
CIS; the US, Canada; Asia Pacific, with focus on Central
Asia, Europe the Middle East and also Africa. Dentons is
committed to challenge the status quo and offer creative
dynamic business and legal solutions.

mercial and corporate law (mergers and acquisitions,
corporate restructurings, corporate governance, commercial contracts, business operational matters, all aspects
of corporate law including protection of clients’ rights in
administrative proceedings, litigation and out of court
settlements), as well as in the sphere of banking and financial law, including capital markets and securities, etc.
Our services cover both transactional activity and legal
issues associated corporate governance. We advise many
foreign and domestic clients in various areas of business
life, including mergers and acquisitions, establishment
of joint venture, private equity/venture capital, banking, finance and capital markets, privatization and real
estate transactions. We are very active in dispute resolution. Ladislav Štorek is the managing partner of Dentons
Prague & Bratislava offices.

Selected transactions
• Sberbank Slovensko: Advising arranger and agent

Bratislava office
Our office with almost twenty years of experience in the
market and strong staff resources handles the largest
and most sophisticated cross–border transactions in addition to providing a high quality, cost effective service
on smaller and more routine domestic matters. We have
developed extensive practice in real estate, civil, com156 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

•

of syndicated 870 million EUR loans for Slovenské elektrárne, Slovak subsidiary of ENEL group. One of the
loans was guaranteed by EXIAR (Export Insurance
Agency of Russia, the Russian export insurance agency) and we also provide advice on the security. Our
lawyers from Bratislava and Prague offices worked on
this project.
Dr. Max: Advising on financing of the groups in Slovakia, Czech Republic and Poland by regional syndicate
of banks.

• Syndicate of banks VÚB, BKS Bank and OTP Bank

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Slovakia: Advising on the financing of the construction and operation of One Fashion Outlet in Voderady,
the first the outlet shopping centre in Slovakia.
Tatra banka: Advising on financing of the construction of the logistics centre development group PointPark Properties (P3) tailored for DHL Express Slovakia.
NAY: Advising a Slovak specialist electrical retailing
on the acquisition of Electro World chain of 26 shops in
the Slovak and Czech Republics via a share deal from
Dixons Retail.
GIMV through its subsidiary Halder: Advising on
its multijurisdictional (Spain, Slovakia) acquisition
of CCN Group, a leading manufacturer of high precision components (e.g., wheels and wheel-shafts) used
in turbochargers for automotive engines, through an
MBO.
Heitman International: Advising on the acquisition
of the office building Aupark Tower in Bratislava with
the value of 80 million EUR.
Tatra Asset Management: Advising on the acquisition of an office part of the CENTRÁL project in Bratislava via an “asset deal”, it included a legal separation
of transferred components of a project. This is one of
the largest real estate transactions in Slovakia in 2013.
Major construction company active in the international construction market (providing construction projects of civil engineering, buildings, industrial construction, and water systems construction):
Representing in legal disputes from Contract on Work
against Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (National
Motorway Company) before a Slovak court and the
Dispute Adjudication Board appointed according to
FIDIC rules.
McDonald’s: Advising on preparation of contracts for
work with construction contractors, designers, architects and professional advisers, and on acquisitions of
land for the construction of McDonald’s restaurants.
Komerční banka: Advising on 50 million EUR refinancing of Lozorno Industrial Park in Slovakia.
Deutsche Pfandbriefbank: Advising on 315 million
EUR financing of the acquisition of a Carrefour portfolio in Poland, Czech Republic, Slovakia and Turkey
by Aerium.

• A logistics investment fund: Advising on acquisition of a logistic park in Košice.
& Spencer: Advising on lease agreements
regarding their stores in the Slovak Republic (incl. in
major shopping centres in the Slovak Republic).

• Marks

What others say
Chambers Global 2014: Peter Kubina was named
among the leading lawyers in Band 2 for Banking
& Finance in the Slovakia. “Peter Kubina ‘is one of
the top finance lawyers in Slovakia,’ say market commentators, who also praise his negotiating skills. He
advises on all manner of banking and finance transactions, and is also part of the dispute resolution group.”
Peter is regularly recommended for banking and financing renowned publications such as Chambers,
IFLR1000 and Legal500 every year.
Chambers Europe 2014: Counsel Soňa Hanková was
named among the notable practitioners in Band 3
for Real Estate in the Slovakia. “Soňa Hanková often
advises investors. She assists with financings, acquisitions, development and leasing. Her practice also covers corporate, competition and employment law.”
EPRAVO.SK: Dentons Bratislava office was recognized
as the ”Law Firm of the Year 2014” for Development Projects and Real Estate in Slovakia in the competition coorganized by the EPRAVO.SK legal news web and the
prestigious Slovak business weekly magazine TREND.
CIJ Awards 2013 Slovakia: Dentons Bratislava office
won the Law Firm of the Year of CIJ Awards for the
year 2013 in the Slovakia awarded by prestigious magazine of property development and real estate industry
in Central & Eastern Europe.

•

Dentons Europe CS LLP,
organizačná zložka
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFÓN:

Námestie SNP 15
811 06 Bratislava
www.dentons.com
bratislava@dentons.com
+421 2 2066 0111
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Havel, Holásek & Partners
attorneys at law
General information about Havel,
Holásek & Partners
During the more than 13 years of its existence, Havel, Holásek & Partners has become the fastest growing law firm
in the CEE region, which continually strives to strengthen
its position in the legal services market in the Czech Republic and Slovakia.

Our legal team
Havel, Holásek & Partners, with offices in Prague, Brno,
Ostrava, and Bratislava, has a team of more than 170 lawyers, several dozen law faculty students, and more than 500
employees, including 130 employees from the affiliated collection agency Cash Collectors, and is the largest law firm
in the Czech Republic and Slovakia. During its 13 years on
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the market, Havel, Holásek & Partners has also become the
largest independent law firm in central Europe. Most of our
partners and many of our senior lawyers have gained experience in top international law firms, such as Linklaters,
Freshfields, Allen & Overy, Clifford Chance, Hogan Lovells,
Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), DLA Piper, Weil,
White & Case, Baker & McKenzie, Squire Patton Boggs,
Gleiss Lutz, Noerr, Schöenherr, Wolf Theiss, Gide Loyrette
Nouel, or leading Czech and Slovak law firms, as well as in
top public sector positions, such as government ministries,
the competition office, and the central bank. In addition to
the firm’s client work, the lawyers also contribute actively to
the preparation of legal regulations, particularly in the area
of commercial law and financial services, and work with
professional organisations in the area of capital markets (the

Capital Market Association), venture capital (Czech Private
Equity & Venture Capital Association – CVCA), and other associations and alliances in the area of public contracts, real
estate investment, or telecommunications. Some of our legal
experts are the authors of a range of professional publications, and they present at conferences and work as lecturers in the area of professional education. Some of them also
contribute to writing legal commentaries for the recodification of the civil code. The members of all the firm’s advisory
groups regularly publish in professional and popular journals and organise professional workshops.

Slovak office
The Bratislava office is the main contact point for clients
from Slovakia, as well as Czech and international clients
conducting business in Slovakia. The office provides its
clients with comprehensive legal advice in all standard
legal areas relating to the clients’ business activities. The
Slovak legal team currently consists of 25 lawyers, which
makes it one of the three largest law firms in Slovakia,
and provides services to approximately 150 clients.

Practice areas
The lawyers of Havel, Holásek & Partners are conscious
of the fact that the provision of top-quality legal services
requires not only an in-depth knowledge of law and its application, but also a wider understanding of the business
areas of their clients.
Hence, we have created a system of management for the
law firm by practice areas as well as business specialisation. As such, this organisation is geared to providing
legal services in the most effective manner where complex projects are managed by senior lawyers with a wide
range of practical experience and with the support of specialists in the relevant legal areas.
The lawyers have extensive transactional expertise in
the following practice areas: Corporate Law/Mergers,
Acquisitions, Divestitures and Restructuring/Corporate Governance and Tax Consultancy; Real Estate and
Construction; Environmental Law; Banking, Insurance,
Finance and Capital Market; Litigation, Arbitration and
Administrative Proceedings; Public Sector and Regulatory, Public Contracts and PPP; Intellectual Property/ Infor-

mation Technology/Electronic Communication/Personal
Data Protection/Media; Insolvency and Restructuring;
Competition, Public Aid, EU Law; Labour Law and Social
Security Law; Private Clients; Advertising Law, Consumer Protection, Unfair Competition.

Business areas
The firm’s lawyers have gained significant experience
in the following business areas and continue to focus on
them: real estate and construction, including related contractors; banking and other financial services (including
leasing and factoring); energy, utilities, mining of raw materials, the environment and waste management; the automobile industry; mining, engineering + the chemical industry and petroleum refining; postal services, telecommunications and information technology; transportation and
logistics; public sector and regulatory (in addition to transportation, energy, education, healthcare, etc.); consumer
goods/FMCG (including retail chain operators); the food
industry (including the tobacco industry), agriculture and
forests; pharmaceuticals and healthcare (including social
services); the arms industry; the media and media services;
professional services; insurance and pension funds; the
hotel industry and tourism; education, culture (science and
research); sports law; lotteries and gaming; other services
and production (e.g. electrical engineering and electronics,
the rubber and plastics industry, glass and ceramics, textile, clothing, the leather and printing industry, paper and
pulp manufacturing, the wood processing industry, manufacturing of construction materials, security services).

Superior language skills
All of our lawyers provide legal services to clients in
Czech, Slovak and English; a specialised group of lawyers
also focuses on German-speaking clients. In addition,
some of our lawyers are fluent and provide legal services
in French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish,
Hungarian, Ukrainian and Slovak.

Our clients
Our clients include large international companies, leading Czech and Slovak companies, strategic state-owned
enterprises and public sector authorities, as well as medium-size businesses, entrepreneurs, and investors. We
advise approximately 70 of the Fortune 500 companies,
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 159

more than 40 of the Czech Top 100 companies, and seven
of the Czech Top 10 companies. Havel, Holásek & Partners
currently provides its services to more than 1,000 clients.

An overview of representative
major transactions in which we
have been involved during the
past 12 months
• Legal advice to cineworld group, the

The total value of the transaction was around CZK 2.4 billion.

• Advising on one of the major
transaction in the mechanical
engineering sector in the Czech
Republic
Havel, Holásek & Partners advised the seller on one of the
major transactions in the mechanical engineering sector
in the Czech Republic.

UK´s biggest cinema operator
Havel, Holásek & Partners advised the UK cinema operator
Cineworld Group on the acquisition of its rival Cinema City
International (listed on the Warsaw Stock Exchange). By
acquiring Cinema City International, the biggest cinema
operator in Central and Eastern Europe and Israel, Cineworld Group has become the second biggest cinema operator in Europe. Working closely with the renowned law firm
Slaughter and May, Havel, Holásek & Partners provided legal advice both in the Czech Republic and in Slovakia. The
value of the global transaction is £503 million.

• Advising on the sale of assets of the
world´s leading manufacturer of
construction and mining machinery
Havel, Holásek & Partners advised on the sale of a part of
business of the Caterpillar Global Mining group in Germany and Czech Republic relating to the manufacture and
servicing of, and distribution of spare parts for, mining
equipment to Phoenix-Zeppelin, a leader in the market for
construction machines, handling equipment and energy
systems in the Czech Republic.

• Advising on one of the major
transaction in the extracting sector in
the Czech Republic
Havel, Holásek & Partners advised the buyer on one of the
major transactions in the extracting sector in the Czech
Republic.

The law firm advised ČKD Group on the acquisition of
a 100 percent stake in ČKD kompresory, a leading manufacturer of industrial compressors for the extraction and
transport of crude oil and natural gas, and for the petrochemical industry, energy sector and steel industry.
The total value of the transaction was around CZK 1.1 billion.

• Advising on one of the most important
transaction in the telecommunications
and ICT sector in the Czech Republic
Havel, Holásek & Partners advised the buyer on one of the
most important transactions in the telecommunications
and ICT sector in the Czech Republic.
Havel, Holásek & Partners advised T-Mobile Czech Republic, which acquired a 100% stake in T-Systems Czech
Republic, which until then had been its sister company.
However, both companies have continued to be part of
the Deutsche Telekom group.
The aim of this transaction was to harmonize the activities of the Deutsche Telekom group in the Czech market,
and primarily to ensure easier customer access to all ICT
services.

• Competition law advice to Slovak
Telekom

The law firm advised a central European trader in nonferrous metals and solid fuels on the acquisition of a 100
stake in OKK Koksovny, a leading European producer of
coke and the largest European producer of foundry coke.
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In 2013, Havel, Holásek & Partners advised Slovak Telekom on competition law in connection with gaining control over Digi Slovakia, including representation before
the Slovak Antimonopoly Office. This significant case

with an impact on the retail broadband and subscription
TV market was approved by the Slovak Antimonopoly Office at the first stage despite objections from some competitors.

tion law, labour law and dispute resolution. The firm’s
partners are also recommended by the above ranking
publications as leading legal experts in their fields of
specialisation.

Selected awards

Our vision

Havel, Holásek & Partners is the most successful Czech
law firm in the Law Firm of the Year awards according to
the results of all five years with regard to the number of
nominations and titles.

Our vision is to be a leading Czech-Slovak law firm, consistently providing services reflecting the highest international standards in the legal profession. In line with this
vision, we always aim to strengthen the excellent relationships we have with our clients and business partners
so that they may maximise the effect of our legal services
on their business plans or other objectives. We strive to
create a genuine, mutually beneficial business partnership with our clients.

In the prestigious Who’s Who Legal Award, Havel, Holásek & Partners was awarded as the best law firm of the
year for 2011 and 2012 in the Czech Republic. The firm
also repeatedly received first place among domestic law
firms from 2008 to 2012 in the awards organised by Practical Law Company in all assessed legal categories. The
office was also awarded in the ILO Client Choice Awards
2010 and 2013 sponsored by the international rating agency International Law Office (ILO), which named Havel,
Holásek & Partners the best-rated law firm in the Czech
Republic by clients.
Havel, Holásek & Partners has also been cited by international ranking agencies Thomson Reuters and Mergermarket as the number one law firm in the Czech Republic for the total number of M&A transactions carried out
for the past five years (2009 to 2013). In its rankings for
2009 through 2011, DealWatch ranked Havel, Holásek &
Partners first based on the number of M&A transactions
successfully closed in the Czech Republic, and for 2009
and 2010 also in the Slovak Republic and the entire CEE
Region.
Our lawyers are regularly cited as leading or recommended specialists by renowned international rating
publications, such as PLC Cross-border, European Legal
500, Chambers Global Guide, European Legal Experts,
Global Law Experts, and IFLR 1000, all of which have
cited Havel, Holásek & Partners as one of the best law
firms for transactions carried out in the Czech Republic
in the areas of mergers and acquisitions, corporate and
commercial law, banking and finance, capital markets,
insolvency and restructuring, real estate and construc-

Our approach
Havel, Holásek & Partners adopts a business-oriented and
pro-active approach. With a team of highly qualified lawyers, our top priorities include client care and time flexibility. We take an individual and personal approach to each
client and in finding a proper solution for their needs, which
are always handled by one or two partners or a partner
and senior lawyer. We strive to provide services with high
added value, to create excellent and lasting business relations with clients, and to provide services in a manner exceeding our clients’ expectations. Our lawyers are sought
by clients for their comprehensive legal advice, strategic
thinking, and their desire to succeed, as well as for their
ability to complete our clients’ transactions successfully
and effectively assert their business interests.

International standards
Havel, Holásek & Partners offers the highest international
standard of quality for the provision of services, flexibility, and a creative and business-oriented approach to
resolving clients’ legal issues while strictly adhering to
the traditional principles and values of the legal profession (i.e. eliminating conflicts of interest, maintaining the
highest standards of confidentiality, etc.).

International cooperation
Havel, Holásek & Partners cooperates on cross-border
transactions with leading European and international
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law firms, without having an exclusive arrangement. In
transactions involving other Central and Eastern European countries, Havel, Holásek & Partners co-operates with
top local law firms in particular in Poland, Hungary, Russia, Ukraine, Romania, and Bulgaria.

Pro Bono
Charity and pro bono activities are an integral part of our
work, and social responsibility is a part of our corporate
culture, our values, and our business strategy. We act in
an ethical and transparent manner, minimise the environmental impacts of our business, and employ our expert
skills in supporting those in need. In providing this support, we work with not-for-profit organisations, foundations and individuals, either alone or together with the
Havel, Holásek & Partners Foundation. We support charitable activities by means of professional assistance and
financial contributions and donations.

We promote philanthropy, donorship in the Czech Republic, and community development (the Via Foundation).
We help to introduce and promote contemporary art in the
context of today’s changing world. We promote the good
reputation of Czech culture, and educational and cultural
activities targeting the general public (the DOX Gallery,
Summer Shakespearean Festival Ostrava).
We also promote environmental projects and business innovation projects (ENVI).
In the context of our pro bono legal services, we also
continue to support small and medium-sized enterprises
in close cooperation with the Economic Chamber of the
Czech Republic, the Industry and Transport Federation,
the Czech SME Union, and the CVCA (Czech Private Equity & Venture Capital Association).

•

We primarily target the following
areas:
We help children and young people, not only with difficult
situations, but also with everyday concerns and problems
(e.g. “Linka bezpečí” helpline, People in Need, Our Child
Foundation, Leontinka Foundation, Child Brain Foundation).

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
ADDRESS:

We assist in securing financial, material, humanitarian,
legal, professional and educational support and assistance to people with a health, social or financial disadvantage, in particular elderly people (Taťána Kuchařová
Foundation, Czech Radio’s Foundation – Help with Us).
We promote the development of general education and
the deepening of professional knowledge in politics,
social sciences and culture (Havel, Holásek & Partners
Academy, Prague Twenty Foundation, Czech Management Association, the Economic University’s Institute,
Further Education Fund).
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Prague:

Na Florenci 2116/15, Reception A
110 00 Prague 1 – Nové Město
+420 255 000 111

Brno:

Hilleho 1843/6
602 00 Brno
+420 545 423 420

Ostrava:

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
+420 596 110 300

Bratislava:

Apollo Business Center II., block H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
+421 232 113 900

URL:
E-MAIL:

www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz

Advokátska kancelária
IKRÉNYI & REHÁK
The Law Office IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. has been providing complex legal services in most areas of law both
to the local and international clients in the Slovak market since 2008. Our lawyers are experienced in national
transactions and also those which involve international
elements. Based on the audit by the National Security Office, the Law Office is authorized to deal with any secret
information.

Our Law Office represents corporate creditors and debtors in all stages of the insolvency process. A special group
of our clients is represented by several banks and insurance companies for which we administer their claims in
the value of several million Eur, in the position of either
lawyers or administrators. We provide to our clients complex legal advice in acquisition of assets from insolvent
entities, upon accounting for all risks and specific characteristics of such transactions.

AREAS OF EXPERIENCE
The Law Office´s activity include legal consultancy, particularly in the civil law, commercial law, labour law, law
of developer projects and real estate law, corporate agenda, transactions (M&A), power industry, and competition
law. Our lawyers represent the clients in any disputes, either in lawsuits before courts, in arbitration proceedings
or in out-of-court negotiations, and before governmental
bodies.
A significant part of our service portfolio is represented
by the general and wide bankruptcy and restructuring agenda which is managed also by our subsidiary – the trustee company named I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. which acts as a bankruptcy and restructuring trustee in almost entire territory
of Slovakia.

Recently, we have dealt with several significant transactions, including but not limited to acquisition of some
known companies operating in the IT area, several energy projects or sale of certain top mass media company.
We have been representing, for a long time, several developers in connection with various building projects in
whole Slovakia. Our clients include companies operating
in telecommunications and IT, power industry, banks and
insurance companies, manufacturing companies, mass
media, personal agencies, and also the entities of public
law and the third sector. Our clients are provided also supporting services, such as office housing or administration
of receivables.
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OUR TEAM

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.

Our team is composed of six attorneys, three registered
legal trainees, several legal assistants, and a financial
manager, while six members of the team act simultaneously as bankruptcy and restructuring trustees.

Viktor Ewerling is a graduate from the Trnava University
and the Pan-European University where he acted as a
lecturer teaching the European law, with the Dissertation
from the area of power industry. He studied also abroad
and worked in a renowned Slovak and international law
office. He has been a member of the team of the Law Office IKRÉNYI & REHÁK since 2008, and was appointed
a procurist in 2013. He deals mostly with the real estate
law, the corporate, transaction, and dispute agenda, the
labour law, and performs publishing activities.

The office management is represented by two founding
partners and a procurist, all of them being lawyers registered in the Slovak Bar Association:

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD.
Ivan Ikrényi is a graduate from the Faculty of Law of the
Comenius University; he attended a part of his study
program abroad. He worked in a renowned Slovak and
international law office, and he has acted also as a University lecturer, and performed legislative and publishing
activities. He is experienced particularly in transactions,
mass media, and disputes. He is registered in the register
of trustees of the Ministry of Justice of the Slovak Republic, and in the last years, he specializes particularly in the
bankruptcy and restructuring law, where he represents
several important banks.

JUDr. Martin Rehák, PhD.
Martin Rehák is a graduate from the Faculty of Law of the
Comenius University where he acted also as a lecturer.
Prior to founding his own law office, he had worked in a
renowned Slovak law office. He deals with several developer projects, lawsuits, and represents the clients before
governmental bodies.

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
www.ikrenyirehak.sk
office@ikrenyirehak.sk
+421 2 50 10 21 11

LEGATE
LEGATE is led by Peter Vrábel and operates in the Slovak
market since 2002. Prior to its formation, managing partner has worked for Squire, Sanders. This independent law
firm is recommended by the clients being active in the
industry sectors like gas and oil with strong expertise of
Mr. Dušan Bartek as senior partner, transport and public
sector supported by Ms. Viktória Virová, senior attorney
and food processing assisted by Mr. Michal Mistrík, senior attorney. The stable development of this firm is liaised
with representation of four companies rated among TOP
20 non-financial enterprises in the Slovak Republic.
LEGATE has been awarded by TREND, local leading
news week, in association with epravo acting as local law
firm ranking agency as one of TOP 10 law firms for 2014
in the following practice areas: litigation, public procurement and tax law.
The sustainable development of LEGATE counsels´
knowledge and expertise is ensured through the continuing training and having obtained the specific licenses
in the domains of the securities trading, public procurement, mediation, bankruptcy and restructuring. Construction law, M&A, regulatory law, public procurement,
employment law and litigations represent majority of the
transactions being recently undertaken.

LEGATE is exclusive member of the GLOBALAW network for the Slovak Republic covering 108 jurisdictions
throughout the world and forming the alliance of the independent medium sized law firms.
LEGATE has been engaged as small privatization advisor
in two transport sector privatizations. LEGATE has represented its clients before the arbitration courts in London, Prague and Bratislava. Managing partner has led
team of the legal experts from seven jurisdictions when
designing and forming the joint subsidiary of the seven
air navigation service providers enjoying the status of the
in-house entity under the Public Sector Directive and jurisprudence of the CJ EU.
Cross-border merger of the private entities in transaction
value more than 200 million EUR, defence in the infringement procedures initiated by the European Commission,
close co-operation with BIG FOUR companies in the domains of the tax and accounting advisory, successful
representation of the dominant gas supplier against the
claim higher than 50 mil. EUR and representation of the
Slovak Republic at the negotiation of the international
treaty are some of the successes recently gained.
LEGATE offers tailored made solutions for the clients under the cost beneficial terms when concurrently preserves
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the quality of work due to supervision scheme and deep
knowledge of the clients´ modus operandi. The counsels
speak English, Czech, German, Russian and Spanish. The
reliability of the solution is not only pre-discussed with
the client, but tax and accounting experts are also often
involved in the matter. We act as frontiers for the clients
in the litigation and crisis management cases to mitigate
any hinder the clients face to.
Legate offices are situated in the modern facilities
of the RIVER HOUSE just in the heart of the RIVER
PARK at Dvořákovo nábrežie 8/A, alongside Danube
river. The counsels are available at phone numbers:
+421 2 6252 7561, + 421 2 6252 7563 and more contact details are referred to in the web site www.legate.sk.

•

Legate s.r.o
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava
www.legate.sk
info@legate.sk
+421 2 6252 7561

Malata, Pružinský,
Hegedüš & Partners,
law firm
You shall always benefit from knowledge, practice and experience of our law office. The vision of Malata, Pružinský,
Hegedüš & Partners law firm has been unchangeable
for many years. It is based on the original nature of law,
defending the truth within legislation. We provide assistance, legal advice, representation and consultancy in all
areas of private and public law.

Partners:
JUDr. Milan Malata

JUDr. Róbert Pružinský

JUDr. Vincent Hegedüš
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Administrative Law

• provision of “day to day” legal services to the compa-

We focus on social relationships within the public and
state administration. We represent both natural and legal persons as well as the administrative authorities. Our
team is able to ensure the smooth running of each administrative procedure.

• representation of companies in individual projects
• negotiating the best conditions for our clients
• consultancy in the field of legislation

• building proceedings
• proceedings before the Antimonopoly Office
• cadastral proceedings

We provide a comprehensive assumption of legal matters
for our clients. Many years of experience enables us to apply the procedures leading to the desired results.

Commercial Law

• complete contractual documentation, negotiation of

To cover your back in business means gaining a considerable competitive advantage. Sometimes, it is necessary to
be pushy in business, but especially, to have the law on
one`s side. We are strong in judicial proceedings, in civil,
commercial, and criminal matters. We are able to represent you in arbitration proceedings on domestic as well as
on international soil. We guarantee efficient negotiations
with the state authorities and public administration, as
well as with legal and natural persons.

• settlement of property relationships, property admin-

nies from the mentioned fields

Civil Law

contracts

• support of clients` business interests
• establishing trading companies
• corporate consultancy
• corporate and financial restructuring
• changes in the Commercial Register
• due diligence
• M&A
• restructuring of companies
• representation of development companies implement•
•

ing their business activities
protection of competition, antimonopoly law
bankruptcy consultancy, representation at bankruptcy proceedings

IT and TELCO Law
Legislation in the field of information technology requires
a responsible approach. We provide systematic and rapid
solutions, negotiating the best possible conditions and
representation in the event of disputes.
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•
•
•
•

istration
copyright, licenses
adjustment of real estate rights, real estate investments
sale and lease of real estate
consumer protection

Debt Recovery and Financial
Services
We represent the truth and we know that right on your
side means the certainty on which you can rely. Whether
it is financial operations or debt recovery, we can present
a high degree of truth and debt enforcement.

Labour Law
A comprehensive solution of relations among employees.
We represent companies in negotiations with the trade
unions, and at the same time, we provide strong support
to the individual in case of multinational companies. We
provide consultancy, audit and solution of crisis situations.

• comprehensive solution of relationships between the
•
•
•
•
•

employee and the employer
employment contracts
termination of employment
labour-law audit
representation at judicial proceedings
negotiations with the trade unions

European International Law
In addition to the application of Slovak law, our top lawyers are able to ensure high-quality to the application of
Czech law, European Union law as well as international
law. We also provide assistance in the implementation of
European directives into the Slovak environment.

• double income taxation, the prevention of double taxa•

tion
representing clients in international relations

European Projects, Investment
Incentives, Government Subsides
We have been presenting our achievements in negotiations with the Slovak ministries for several years. We are
experienced negotiators in obtaining investment incentives with the Slovak Investment and Trade Development
Agency. In terms of the law, we are able to adapt documents for the submission of European projects, as well as
preparing applications and the submission of proposals.
Our clients benefit from a high success rate in obtaining
resources from EU funds.

Comprehensive Legal Services
The above mentioned fields represent the most commonly used legal services of our law firm. Our team of lawyers
are able to provide legal support in any field of law. Do
not hesitate to entrust the solution of your problems with
experienced professionals.

•••
The beginning and the end are two points of a lawsuit, of
a problem, of each stage of human life.

Man is the measure of all things.
(Protagoras)

VISIONS
The journey of a human life is a constant search. Ever
since the start of civilisation we have been trying to fit the
shards of coincidence into the mosaic of the perfection of

life. Fractals, fragments, scraps of the truth, the relativity
of which can only be anchored in time and space through
law.
Our vision is to find harmony in the course of the world
and to return the human being and his needs into the
centre of events with stoic precision. Based on humanity,
rationality and harmony, the three pillars of the legal system that serves people.

WHOLENESS
The circle is considered to be the perfect shape for its ability to describe the history of the world with one stroke.
The thin line that crosses sets of relationships keeps everything in law. The beginning and the end are two points
of a lawsuit, of a problem, of each stage of human life. The
wholeness of the circle closes everything in one and only,
perfect image. We always look at things in whole and
with emphasis on complexity. We offer whole solutions,
from the beginning to the successful end in a simple line
based on the circular functioning of the world.

DETAIL
The human being is a social being, creating complex
structures. It is also the individuality that changes history. Great things have first been born in the mind of an individual. Detail, as a fragment of the whole, is a diamond
in need of polishing its edges. Law is the instrument for
polishing the details. We notice what others overlook, by
which we put the individual needs and goals of each person on a pedestal. Because the human being is in fact not
the detail in even the biggest lawsuits, but the creator of
his dreams, visions and goals.

RATIO
Order, sensibleness, relationship expressed in numbers,
paragraphs and clauses. The strength of arguments has
to be based on a rational basis. Clear of deposits of emotions. Intellectual knowledge based on the sophisticated
use of the value of thinking, which laid the foundations of
law, as well as of the systematic functioning of contemporary society. To know the nature of processes and to lead
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rules, to have the light of exploring and to set the pace,
that is our longstanding privilege.

VALUE
Good and evil. The elementary values determining the
scheme of the world from its beginning. Two counterparts, often standing close to each other. The interpretation of values is not only about the hard principles of logic,
but about the judgements of the heart as well. In our legal
practice we follow the highest principles that can embrace the values of good and evil in their pure, abstract
form. Unsullied by emotions and relativism, serving man
in its natural form as a barometer on a journey in a world
full of half-truths. We rely on social responsibility and we
maintain values for the next generations and strengthen
our own.

PARTNERSHIP
Strong partnerships have stood behind historic achievements of human civilisation. The helping hand of a partner, the certainty of support, the perfection of association.
To be in the right place at the right time, with the right
partner, is the guarantee of each future success. The bond
– chains of atoms are the basis of the world and the prototype of bonds with victorious strength. To bring a process
to perfection and therefore to conclude the cycle of the
world into a conjunction of success is the sign of a good
partnership.
To bind everything in unity is art. An art form independent from time and space, appreciated by history and
growing in value throughout the ages. That is why we are
the creators in the art of life with every single client.

•

GROWTH
A person and his world represent an amazing microcosm,
a reflection of the universe, hiding the secret of life. We
will never understand the nature of the world, we will
never find the answer to the question whether egg or the
chicken came first, but we can grow. To develop one´s
own abilities and to fulfil goals and values in one´s own
world, determining the personal chronicle of each person.
Law is an instrument, a surgical scalpel able to remove
the obstacles on the way through life. The systematic
growth represents the personal victories standing in the
background of the whole historical epoch of mankind, the
world, as well as of law.

PROFESSIONALISM
To rely on professionals represents a privilege how to gain
certainty in a world of turbulent situations. Our mission
was to embroider the principles and methods of work to
the highest level. To find Ariadne‘s thread in a tortuous
labyrinth of questions and doubts. We haven‘t become
someone just to declare our own greatness. Our clients,
who made us into professionals, know thanks to our help
that luck is a matter of chance, but success is the work of
a master of the craft.
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Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Apollo Business Center II, Prievozská 4/B
821 09 Bratislava
www. mph-advocates.com
info@mph-advocates.com
+421 2 321 130 31

Advokátska kancelária
ROWAN LEGAL
ROWAN LEGAL is an international law firm founded in
1990. Our offices are located in Bratislava, Brno, Prague
and Riga. More than 40 of our legal specialists provide
advisory services to both public and private entities. The
firm is a MULTILAW exclusive member and regularly
receives national and international awards and high ratings. Since 2011 we have extended services by specialized tax advisory, accounting and payroll outsourcing.
Among key specializations of ROWAN LEGAL law firm
belong (i.) dispute resolution with focus on arbitration and
ADR, (ii.) ICT law and (iii.) public procurement and PPP
projects.

Dispute resolution
Currently, ROWAN LEGAL is the only law firm in the
Slovak Republic, which disposes of a team specialists
with experiences representing the state in international
investment arbitration. ROWAN LEGAL has acted on
behalf of the Slovak republic in several international
investment disputes. Worth mentioning is especially
a significant success of ROWAN LEGAL in international investment arbitration with the Dutch investors
A.J.Oostergetel and T. Laurentius, where on the basis
of the final award all claimants’ claims were dismissed
and the Slovak republic was awarded of the costs of pro-

ceedings in the amount of EUR 2,4 mil. ROWAN LEGAL
also represents the Slovak republic – the National council of the Slovak republic in multi-million court disputes
with health insurance companies’ shareholders where
the Slovak republic faces claims exceeding altogether
EUR 650 mil.
Attorneys from ROWAN LEGAL also act often as arbitrators registered in the lists of arbitrators of respected arbitration courts, for example London Court of International
Arbitration, Vienna International Arbitration, Arbitration
court attached to the Economic chamber of the Czech republic and Agricultural Chamber of the Czech republic,
Hong Kong International Arbitration Centre, etc.

Law of Information and
Communication Technologies
(ICT)
In ICT law, ROWAN LEGAL has specialised from the
very beginning of its existence on various legal aspects
of the ICT sector – i.e. the implementation of information
systems, software law, e-commerce and electronic communications. In addition to the mentioned agenda the
law firm intensive addresses current topics such as cloud
computing, cybernetic safety, ICT outsourcing. JUDr. Lu
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ROWAN LEGAL is an international law firm founded in
1990. Our offices are located in Bratislava, Brno, Prague
and Riga. More than 40 of our legal specialists provide advisory services to both public and private entities. The firm
is a MULTILAW exclusive member and regularly receives
national and international awards and high ratings. Since
2011 we have extended services by specialized tax advisory, accounting and payroll outsourcing. Among key specializations of ROWAN LEGAL law firm belong (i.) dispute
resolution with focus on arbitration and ADR, (ii.) ICT law
and (iii.) public procurement and PPP projects.

Dispute resolution
Currently, ROWAN LEGAL is the only law firm in the
Slovak Republic, which disposes of a team specialists
with experiences representing the state in international
investment arbitration. ROWAN LEGAL has acted on behalf of the Slovak republic in several international investment disputes. Worth mentioning is especially a significant success of ROWAN LEGAL in international investment arbitration with the Dutch investors A.J.Oostergetel
and T. Laurentius, where on the basis of the final award
all claimants’ claims were dismissed and the Slovak republic was awarded of the costs of proceedings in the
amount of EUR 2,4 mil. ROWAN LEGAL also represents
the Slovak republic – the National council of the Slovak
republic in multi-million court disputes with health insurance companies’ shareholders where the Slovak republic
faces claims exceeding altogether EUR 650 mil.
Attorneys from ROWAN LEGAL also act often as arbitrators registered in the lists of arbitrators of respected arbitration courts, for example London Court of International
Arbitration, Vienna International Arbitration, Arbitration
court attached to the Economic chamber of the Czech republic and Agricultural Chamber of the Czech republic,
Hong Kong International Arbitration Centre, etc.

Law of Information and
Communication Technologies
(ICT)
In ICT law, ROWAN LEGAL has specialised from the
very beginning of its existence on various legal aspects
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of the ICT sector – i.e. the implementation of information
systems, software law, e-commerce and electronic communications. In addition to the mentioned agenda the
law firm intensive addresses current topics such as cloud
computing, cybernetic safety, ICT outsourcing. JUDr. Lucia Menkeová, LLM, who leads ICT law advisory in Slovakia, is member of a Ministry of Finance’s working group
for standardization of information systems in public administration.
Lawyers of ROWAN LEGAL team are also authors of publication „Fundamentals of software law” which was published by Iura Edition (member of Wolters Kluwer) in first
half of 2013. The book is the only publication of its kind in
the Slovak Republic.

Public procurement and PPP
projects
ROWAN LEGAL has been on a long-term basis significantly involved in the public procurement area. Members
of the team dispose with knowledge gathered in projects
realized in middle Europe conditions. Especially worth
mentioning is complex legal consultancy for clients in
preparation of complicated tenders and in participation in
public procurements for complex multi-million projects,
especially for foreign clients. In several cases ROWAN LEGAL also successfully represented clients in subsequent
review procedures at the Slovak Office for Public Procurement, as well as before the Slovak court. ROWAN LEGAL
has also long-term experiences with providing legal support within concession and quasi-concession projects in
the related PPP projects area. ROWAN LEGAL is a cofounder of Slovak Public Private Partnership Association
(2007), where JUDr. Ľudovít Mičinský acted as a steering
committee member (2009-2011).

•

ROWAN LEGAL
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Námestie slobody 11
811 06 Bratislava
www.rowanlegal.com
bratislava@rowanlegal.com
+421 232 662 696

SOUKENÍK – ŠTRPKA
law firm
ABOUT US
The biggest slovak law firm
Founded in 2003, we have become the biggest law firm
in Slovakia by number of lawyers within a decade, with a
nationwide scope.
We provide legal services in all areas of law, in particular in commercial, civil, regulatory and labour law. Our
strengths include:

• Litigation, arbitration and recovery of claims
• Corporate law and outsourcing of legal services
• Due diligence
• Competition
• Energy law
• Legislation
• Insurance and damages
We communicate in Slovak, Czech, Hungarian, English
and German.

Partners at the firm of SOUKENÍK - ŠTRPKA
JUDr. David Soukeník; JUDr. Miroslav Hlivák, PhD, LLM and JUDr. Peter Štrpka, PhD.

PROFESSIONALISM
We provide high - level advice
We have excellent background knowledge of the legal
environment in Slovakia and know its specifics. Depending on the client’s particular intentions, we can judge
individual cases in a transnational legal context. We are
involved in cases that have an international impact, cooperating with renowned international law firms in the
relevant country.
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ABOVE STANDARD APPROACH
Comprehensive handling of every case
We get acquainted and protect the interests of our clients,
doing everything to achieve their maximum satisfaction
and build long-term relationships with them. When handling a specific case, based on the client’s interest we can
assess its business plan. When we deliver legal solutions,
we also take into account the taxation and accounting
implications of the client’s specific plan in addition to the
legal aspect.

TEAM SPIRIT

committees covering Slovak legislation and ethics and
is the Vice Chairman of the Legislative Committee of the
Bratislava Football Association.

ACCESSABILITY
Locations close to our clients
Besides our Bratislava office, we have four branch offices
across Slovakia to save our clients costs when providing
them with legal advice. The branches are situated for us
in order to be closer to our clients, while allowing us to
get familiar with regional differences that can be used to
their benefit.

We have a strong team comprising
strong characters
We are the largest law firm in Slovakia, with ten years of
practice. However, our strength lies not just in the number of people we have, but also in the quality of their
work. Our team has over 70 members: 22 solicitors, 23
trainee solicitors and more than 25 paralegals and other
staff.
Besides a general legal overview, every member of the
team specialises in a particular field of law or concrete
legal institutions. In order to work on a large scale or
resolve complicated cases, we assemble the necessary
specialists into a legal team that effectively utilises
the particular skills of each member to the benefit of
the client. Such a broad-based legal team can address
time-consuming cases in a relatively short time. A team
of lawyers is backed by various experts and specialists
from different fields as well as legal assistants and administrative staff.
The law office’s partners currently also have positions
within the bodies of important institutions in the Slovak
Republic. David Soukeník serves on the Disciplinary Committee of the Slovak Chamber of Architects. Peter Štrpka
is a member of the Disciplinary Committee of the Slovak
Bar Association and of the Slovak Government’s Legislative Council. Miroslav Hlivák chairs the Slovak Football
Association’s Dispute Resolution Chamber, serves on its
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CONFIDENTIALITY
We maintain 100% confidentiality
Members of our legal team are legally required to maintain the confidentiality of all facts they learn in practising
law. In addition, we were the first law firm in Slovakia to
be certified by the National Security Authority for industrial security at the “Confidential” level. The firm’s partners are also certified by the National Security Authority
to be briefed on classified information at the “Confidential” level.

CERTAINTY
Nothing left to chance
The solutions we propose are backed by our knowledge of
law and many years of experience. A 10,000,000 liability

insurance policy fully covers the law firm for damage resulting from any possible breach of obligations associated
with the delivery of legal services.

Surveys conducted in the first two years of the Law Firm
of the Year Awards likewise confirmed that, with 45
lawyers working at our firm, we are the largest law firm
among all firms operating in the Slovak Republic.

•

EXEMPLAIURIS
Supporting projects of interest
We are the exclusive partner of Exempla Iuris, a book edition published by Kalligram, a local publisher. The objective behind Exempla Iuris is to fill a gap in the relatively
little presented field of legal education, comprising the
philosophy of law, questions in legal theory, the relationship between the state and law, the social and political
role played by the law and about moral issues and how
they are reflected in legal thinking. The broad range
presented by the authors includes dimensions of ancient
classical philosophy, founding figures whose works form
the outline of a modern understanding of the state, democracy and constitutionalism and also contemporary
representatives in the philosophy of law, ethical issues
in judicial decision-making and problems faced in international law. The editors of Exempla Iuris are renowned
Slovak professors Alexander Bröstl and Pavel Holländer.

AWARDS
Recognition of our work
In the first edition of the Law Firm of the Year Awards,
organised by TREND, a weekly magazine in cooperation
with Czech publisher EPRAVO Group, we received in 2013
the following honours:

• Highly recommended law firm in litigation
• Recommended law firm in commercial law
In the second year of Law Firm of the Year, SOUKENÍK ŠTRPKA was recognised in 2014 as:

• Highly recommended law firm in litigation
• Recommended law firm in development projects and
real estate

• Recommended law firm in mergers and acquisitions
• Recommended law firm in tax law

SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
www.akss.sk
akss@akss.sk
+421 2 322 02 111
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ŠKUBLA & PARTNERI
Who We Are

Clients

The law firm of Škubla & Partneri is comprised of a team
of specialists with many years of experience in a broad
range of legal disciplines. We offer both our domestic and
foreign clients superior legal services, with an emphasis
on comprehensive solutions and the individual needs of
our clients.

Our client base consists of key companies engaged in
private equity, banking and finance, energy, gaming, real
estate and real estate management, radio and television
broadcasting and health care. We have also advised several public institutions and third sector organizations. We
have conducted numerous free legal aid projects under
our pro bono program for private persons as well as for
non-profit entities.

The law firm was founded in 2002 by its current managing partner Mgr. Martin Škubla. Today, it employs more
than twenty lawyers supported by a team of paralegals
and administrative staff. The other partners are: JUDr.
Dušan Ďurík, Mgr. Daniela Ďurišová, JUDr. Vladimír
Polička and Mgr. Martin Fábry, LL.M.

Our Approach
We place an emphasis on comprehensive, in-depth knowledge of the various areas of law and practical solutions for
our clients’ matters. We are able to achieve this through
a combination of a thorough understanding of the local
legal and business environment, experience with projectoriented cases and the fact that several members of our
team specialize in very specific areas of legal practice,
such as banking and finance, litigation (particularly
shareholders’ disputes and protection of personality
rights), legislation, and health care law.
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What We Offer
The law firm of Škubla & Partneri offers legal services in
practically all areas of Slovak law. Apart from domestic
law, our legal practice has also taken on numerous cases
governed by European Union law, Czech law, and other
foreign jurisdictions and international law. We concentrate predominantly, but not exclusively, on corporate
clientele from Slovakia and the Czech Republic; however,
some of our established clients are companies domiciled
in the Netherlands, Cyprus and Jersey.
For resolving more complicated legal-economic issues,
or for cross-border cases, we can offer services within
a broader group of consulting firms including auditors,
economic advisors or foreign law firms. We also offer our
services in both English and German.

At Škubla & Partneri, our focus is on providing legal services primarily in the following areas:

•
• Banking and Finance
• Intellectual Property
• Competition
• Corporate, M&A
• Media
• Real Estate
• Employment Law
• Procedural Law
• Health Care
• Regulatory Affairs
• Tax Law

ropean Commission (state aid, infringement against
the SR)
advised Slovak corporations in connection with disputes concerning the introduction of tax on emissions
quotas (in the millions of euros)

•

Key Experience
• litigated guarantees and obligations for goods for a
•

•
•
•
•
•

•
•
•

former metallurgy company, worth tens of millions of
euros, and counseled on their restructuring
advised and represented a client in disputes against
the government over compensation for damages
caused by legislative harm (representation in an international arbitration case as the Slovak member of the
client’s international legal team and representation in
judicial proceedings on the national level)
advised in connection with the acquisition of a bank
advised in connection with the acquisition of hospitals
advised on the relationships of shareholders from various jurisdictions in holding companies domiciled in
Cyprus and Jersey
represented a Slovak financial institution in judicial
and arbitration proceedings over financial derivatives
(more than one hundred million euros)
advised a debtor on syndicated financing for the
construction of a shopping mall, and legal support in
other key development/real estate projects in Slovakia
(Bratislava, Košice)
participated in drafting observations on the incompatibility of legislation on taxes and health insurance
advised an industrial producer of aluminum in connection with a potential lawsuit concerning consumption of electricity
advised in connection with proceedings before the Eu-

Škubla & Partneri s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
www.skubla.sk
office@skubla.sk
+421 (2) 577 88 800, 810
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Advokátska kancelária
VASIĽ, ŠIMONOVIČ
& partners
Law firm Vasiľ, Šimonovič & partners, s.r.o. is a modern
and dynamically developing law firm, which proves
mainly figures for last years of existence. For the last two
years our office reached more than fivefold increase of annual turnover and fivefold increase of amount of the most
important clients as well. Aforementioned necessarily
led to increase of members of our law firm. Currently our
team consists of 10 lawyers, qualified in various legal areas, with previous experience gained in leading law firms
in the Slovak Republic. Considering diversity of the legal
focus of team members, our law firm provides legal services in a wide range of law branches, particularly in the
field of commercial law and corporate law, civil law and
real estate law. Other areas included in our legal practice
are legal services in tax law, intellectual property law,
medical law and during last few years advising in implementation of several transnational projects, as a part of
increasingly expanding international business activities.
Our law firm was advising and actively participating in
several mergers and acquisitions and besides that we are
providing services in the field of bankruptcy and restructuring of companies. Legal services are fully provided to
our clients in English, German and French besides Slovak
language.
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Main clients of law firm are major Slovak companies,
mostly with foreign capital participation, operating primarily in the Eastern Slovakia and also foreign companies. Among the most important clients of the firm we
might include:

• leading global manufacturer of electronic components

•

•

•

for the automotive industry belonging to the group of
major international automakers with more than several thousand employees,
Slovak commercial and metallurgical company with a
leading position in the processing and smelting of copper in Central Europe belonging to the Swiss holding
company, which is one of the largest global company
engaged in the trading of metals. Besides that providing legal services to its parent Austrian company operating in the field of non-ferrous metals with a history
of over 550 years,
wholesale and retail trading company doing business
especially in the field of food goods which has turnover for the previous financial year 2013 of more than
180 million Euros and employing more than 1000 employees,
company organizing food retail network with more
than 750 establishments across the Slovakia and

• more other companies engaged in the implementation
of development projects and agricultural activities,
mainly belonging to the German holding companies.
Throughout recent years, our firm actively participated
in several international acquisitions with trade volume of
several million Euros, including a complete due diligence
of purchased companies. Within Slovak republic, our law
firm is representing a total of number of 6 clients belonging to the chart of TOP 200 companies in Slovakia.
The essential philosophy of Vasiľ, Šimonovič & partners,
s.r.o. Law firm is to provide highly qualified legal services,
professional approach to client’s problems, quick processing of given tasks and creative solutions.

•

JUDr. Martin Vasiľ
Managing partner, attorney
Phone : +421 908 996 667
Email : vasil@vasillegal.eu

JUDr. Tomáš Šimonovič
Managing partner, attorney

Phone : +421 911 511 192
Email: simonovic@vasillegal.eu

VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Kuzmányho 29
04001 Košice
www.vasillegal.eu
office@vasillegal.eu
+421 55 6941092
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VIVID LEGAL
About us
VIVID LEGAL Law Firm was established in the year 2007
by the transformation of the legal department of the private equity company Arca Capital into the law firm.
We are young and dynamic law firm. However, lawyers
of VIVID LEGAL Law Firm have broad experience on advising in dozens of complex projects and transactions affecting various areas of law exercised in the Central and
Eastern Europe.
Although we have been operating in the Slovak Republic,
we have rich experience in the exercise of transactions
with cross-border overlap on which we have cooperated
with foreign partner law firms.
Lawyers of VIVID LEGAL Law Firm speak Slovak, Czech,
Hungarian, German and English and they are able to provide legal services in these languages.
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Partners
Dušan Mihaleje

Miroslava Budinská

Linda Balháreková

Approach to clients
Provision of legal services in VIVID LEGAL Law Firm is
governed by following principles and priorities:

•
• Expertise
•

•
•
•

We carefully select our lawyers and strive to maintain their high professional level.
Passion for work
We are proactive and our effort persists until we find
solution to the problem / until we achieve our objective.
Responsibility
We feel to be bound by the quality of our work.
Efficiency
We try to find the best solution for our clients at the
lowest cost.
Loyalty
Our clients can be 100 % confident that we will always act only in accordance with their best interests.

Fields of practice

•
•
•
•
•
•
•

• Corporate Law
• Antitrust / Competition
• Real Estate and Construction
• Corporate / Mergers and Acquisitions
• Bankruptcy and Restructuring
• Banking and Finance
• Intellectual Property
• Employment and Benefits
• Tax Law
• Arbitration and Dispute resolution
• Energetics
• Healthcare and Pharmaceuticals
• International Law / EU Law
Selection of significant
transactions
• advising on the restructuring of the company – pro-

•
•
•

ment building, the sanitation of the apartment building and construction of the new apartment building,
the sale of the apartments and office spaces in the
new apartment building,
advising on the acquisition of the property with the
original object, the construction of the new object of
shopping center, the operation of the shopping center including the execution of lease contracts under
which office spaces in the shopping center are rented,
advising on the acquisition of the property with the
sanatorium and its reconstruction into recreation area
with apartment buildings and sports facilities,
advising on construction and operation of 3 biogas
plants,
advising on the acquisition of companies operating 4
biogas plants,
advising on the acquisition of company – heat producer,
advising on the acquisition of companies operating 10
photovoltaic power plants,
advising on the sale of companies operating 5 photovoltaic power plants,
advising on the acquisition and the further sale of
companies operating 4 photovoltaic power plants,
advising granted to bank regarding the sale of the receivables towards its debtors,
advising granted to bank regarding the restructuring
of its loan portfolio,
advising on the sale of financial derivatives valued at
several million euros.

•

VIVID LEGAL, s.r.o.
ADDRESS:

ducer of mineral waters,

• advising on the acquisition of the property with the
apartment building, the termination of lease contracts
with original tenants of the apartments in the apart-

URL:
E-MAIL:
PHONE:

Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
www.vividlegal.sk
office@vividlegal.sk
+421 2 2066 4459
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Advokátní kancelář
Weinhold Legal
Weinhold Legal was established in 1996 and we currently
boast a team of more than forty Czech, Slovak and
foreign lawyers, bringing together the international
know-how and a detailed knowledge of the local legal
environment. We have offices in Prague and Bratislava
and cooperate with international law firms represented
in all economically significant jurisdictions. Weinhold Legal is ranked amongst the largest international law
firms in the market.
Weinhold Legal provides legal services in the following
areas:

• Banking, Finance and Insurance
• Mergers & Acquisitions
• Corporate and Commercial Law
• Restructuring and Insolvency
• Intellectual Property
• IT, Media and Telecom
• Litigation and Arbitration
• Competition Law
• Real Estate
• Public and Private Procurement
• Labour Law
• Regulatory and Government Affairs
Weinhold Legal team members actively contribute to
new legislation, particularly in commercial and financial services law and provide valuable input concerning
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the work of organisations operating in the capital markets sector. Our lawyers are authors of numerous publications and regularly lecture and make presentations at
professional conferences and workshops.
An outstanding quality of our practice is our close cooperation with leading tax, accounting and corporate
finance specialists. As a result, we are in a superior position to provide comprehensive solutions to business questions and to manage, implement and close transactions
in which legal, tax, accounting and financial advice are
closely interrelated.
Weinhold Legal is the only law firm active in the Czech
market which holds a security clearance from the National Security Authority, which allows access to classified information. This is evidence of our marked careful
approach to confidentiality issues and our capacity to realise large projects in the public sector.
Weinhold Legal has been certified as compliant with the
ISO 9001 (Management system). The certificate has been
issued to Weinhold Legal by one of the most renowned
international certification authorities, Det Norske Veritas
and is another confirmation of the outstanding quality of
services which Weinhold Legal provides. Weinhold Legal
is one of only few law firms in the Czech Republic to have
been awarded the ISO certificate.

Below are some comments made on Weinhold Legal and
our awards in the specialised legal press and respected
legal guides to law firms in Europe and worldwide:

the stake transfer is below 30%, the minimum deal value
for inclusion increases to US$ 100m.

• The Law Firm of the Year (epravo.cz)
• Corporate Intl. Magazine Legal
Awards / Global Awards
Weinhold Legal has been selected by Corporate Intl. Magazine Legal Awards
- as the Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year, in
the Czech Republic in 2014;
- as the IT Law Firm of the Year, in the Czech Republic
in 2014;
- as the Overall Law Firm of the Year in the Czech Republic in 2014;
- as the Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year, in
the Slovak Republic in 2014;
- as the Corporate Law Firm of the Year, in the Slovak
Republic in 2014.

• ACQ Global Awards / Country Awards
Weinhold Legal was selected by the UK magazine ACQ as
the Overall Law Firm of the Year in the Czech Republic
as part of ACQ Global Awards 2013.

• Chambers Europe Awards for
Excellence
Weinhold Legal has been shortlisted for Chambers Europe Awards for Excellence 2014 and 2012 for the
Czech Republic.

• Mergermarket
In the second consecutive first quarter of a year, Weinhold
Legal has been ranked in the Top 10 in the Mergermarket
legal advisors league tables for global M&A transactions
for the whole Central Eastern European region (which
includes also numerous CEE jurisdictions and Russia). In
Q1 2013, Weinhold Legal was ranked 7th by volume (i.e.
number of deals) and in Q1 2014 the firm has been ranked
8th by deal value.In summary, the tables are based on
global M&A transactions of over US$ 5m; for deals where

In ranking organised by the publisher epravo.cz under the
auspices of the Czech Bar Association, Weinhold Legal
was selected as
– Highly recommended law firm in the categories of
Corporate law, Litigation and Arbitration, Public Procurement and Labour law; and as a Recommended
law firm in the categories of Competition law, Real Estate/Development, Mergers & Acquisitions, Restructuring and Insolvency, Banking & Finance, Media
and Telecoms, IP/IT and Tax law in 2013;

• Acquisition International Awards
Weinhold Legal has won the Acquisition International
Awards: Domestic Disputes Law Firm of the Year - Czech
Republic 2014 and Most Innovative Law Firm of the Year
- the Czech Republic 2013.

• The European Legal 500
Within Dispute resolution, Weinhold Legal is a first
tier firm, ranked further in Banking, Finance and
Capital Markets, Corporate and M&A, Technology,
Media & Telecoms, Real Estate & Construction and
Tax.
“Weinhold Legal is known for its ‘teamwork’ and ‘excellent knowledge’, and has a strong record acting for banks
such as UniCredit Bank and Citibank on commercial lending. The firm is also advising Grandi Stazioni on project
financing and is noted for its work for Erste Bank Group
on bond issues.”
“Weinhold Legal provides a ‘value-for-money’, partnerdriven service, with Daniel Weinhold and Martin Lukáš
being ‘reliable, flexible and able to stay within agreed
budgets’. The team is advising H.I.G. Capital and Hahn
Group on the acquisition of Anvis Group, a producer of
automotive components. Other clients include Behr and
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Mahle. Ondřej Havránek was promoted to the partnership in 2012.”
“Weinhold Legal ‘always reacts promptly with relevant
information, and is a reliable business partner’. In 2012,
Daniel Weinhold led the successful representation of the
Czech Republic in international proceedings against
German entrepreneur Rupert Joseph Binder, in a CZK4bn case concerning the alleged frustration of his investment in Cargo Transport. Practice head Milan Polák,
Ondřej Havránek and Zbyšek Kordač are well regarded.
Other clients include Mercedes-Benz and UniCredit
Bank.”
“Weinhold Legal represents Irish banks such as Allied
Irish Banks plc and Investec Ireland Limited, retail distributors such as HDS Retail Czech Republic, and construction clients such as Metrostav and Grandi Stazioni.
Pav Younis and Ondřej Havránek are the key contacts.”
“Weinhold Legal ‘works perfectly with the available information and understands the specialities of a particular
business’. In 2012, the team advised on IP infringement
matters. It also handles transactions for internet and telecoms service providers. Other clients include HTC and
Česká pošta. Martin Lukáš lead the team.”
“Weinhold Legal displays ‘excellence across all areas’,
and acts on contentious and non-contentious tax matters
for clients such as UniCredit Bank and Vishay. The ‘technically brilliant’ Daniel Weinhold recently advised a real
estate investment company on income tax matters, an instruction which led to the team successfully overturning
a regional court decision in the client’s favour.”

• Chambers Europe / Chambers Global
Ranked for the areas of Corporate/M&A, Banking
& Finance, Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Restructuring & Insolvency and
Real Estate.
“This two-partner department is valued for its client-oriented approach and understanding of the legal and business environment. It handles a wide array of matters such
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as acquisition, project, and real estate financings. Key
mandates include acting for Grandi Stazioni on project financing provided by UniCredit. Other noteworthy clients
are Allied Irish Banks, Citibank, and Provident Finance.”
Sources say: “I’d highlight its reliability, attention to detail, and pragmatic approach.”
Pavel Jendrulek enjoys a strong reputation as “a technically brilliant and experienced negotiator”, and is noted
for his “proactive and client-friendly attitude”. He was part
of the team advising UniCredit on a project financing provided to a Czech company active in the energy sector.”
Weinhold Legal boasts a diverse client base, but is particularly noted for its strength in the real estate and energy
sectors. In a recent example, it acted for HDS Retail on
various acquisitions. It also advised Aelia on the acquisition of 15 duty free shops at the Prague airport in Ruzyně
from Unimex Group. Other key clients include Eurovia,
Ford, and Auto Kelly.
Sources say: “Highly knowledgeable and precise.”
Managing partner and department head, Daniel Weinhold is valued for his dedication and solution-oriented approach.
With offices in the Czech Republic and Slovakia, this
firm is noted for its ability to handle cross-border matters with ease. Peers and clients alike praise the team’s
prominent client portfolio, including organisations such
as Mercedes-Benz and UniCredit. Among recent highlights, the group assisted a leading Czech construction
company with reaching a settlement over claims worth
over CZK100 million.
Sources say: “Responsibility, reliability, and excellent communication with its clients are the firm’s main
strengths.”
Milan Polák leads the department and is noted as a “highly efficient” and talented litigator.
This firm houses a dedicated labour team, and has a

reputation for its ability to handle complex matters. The
practice draws on a well-established restructuring and
insolvency department, as well as a strong litigation arm.
It advises an impressive list of blue-chip multinationals
and large local companies across a wide range of industry sectors, including telecommunications and financial
services. Highlights include ongoing assistance to Lekkerland and Komerční banka on a series of employment
disputes. Other recent clients are Stanley Black & Decker and Fromageries Bel.
Sources say: “Reliable, deadline-focused and flexible.
This is one of the top firms in the Czech market. When
we need something urgently we hear back within a couple of hours.”
Milan Polák oversees the labour law department and is
involved in litigation and arbitration matters. He also specialises in corporate law.
This firm has a core focus on real estate work, with mandates coming in from major foreign and domestic clients
alike. It is regularly instructed by developers, banks
and investors. A recent highlight was advising Grandi
Stazioni on a EUR25 million railway station revitalisation
project. The team also assisted ProLogis with a number
of real estate disposals and developments of logistical
parks. Other notable clients include Bank of Scotland (Ireland) and Pernod Ricard.
Sources say: “This firm is experienced in real estate and
has done some really good work. It has a deep knowledge
of the local market.” “It is very attentive, quick and doesn’t
overcomplicate things, so you know where you stand.”
This respected team often advises foreign clients on
Czech insolvency proceedings, and recently represented
Orient Power Company, Sapphire Electric Company and
Albario Engineering in relation to recovery of their claims
against PA Export, a Czech subcontractor. Other noteworthy clients include FOJI Capital, Bosch and Ernst &
Young.

Sources say: “It understands clients’ needs.”
The main contact for the restructuring and insolvency
group is Thilo Hoffmann, a German-qualified lawyer who
acts for a number of German and Austrian clients.
Martin Lukáš is praised by clients for his deep knowledge
of the telecoms and media sector. He recently advised on
a series of IP licence agreements in the Czech Republic.
With offices in Prague and Bratislava, this solid team handles a broad range of corporate matters. Key clients include Enel Ingegneria e Innovazione, Baumatic and My
Energy. Despite the recent departure of personnel, the
group continues to work on significant corporate restructurings, acquisitions and unfair competition issues.
This three-lawyer employment team advises clients on
pension planning and remuneration schemes as well as
employment secondments and disputes. A recent highlight for the group was advising new client Panasonic/
Sanyo on a range of labour law issues, including drafting
internal directives concerning bonus schemes and working time for employees in Slovakia. Further key clients for
the group include Citibank, Heineken and Lidl.
Commentators describe department head Tomáš
Čermák as ‘a Czech lawyer possessing profound knowledge of the legal order in the Slovak Republic – his distinctive feature is practicality’. He is adept at advising on
distribution agreements and due diligence in the Slovak
and Czech markets.
This team has had a busy year, recently assisting the Irish
Bank Resolution Corporation with the EUR40 million refinancing of a number of development projects. It also advised Klauke on the expansion of its production facilities
in Slovakia. The firm’s office in the Czech Republic adds
an extra dimension to its offering.
Sources say: “The firm’s work was fast and effective
– we would hire them again.”
Weinhold’s German desk is led by German-qualified lawyer Thilo Hoffman, who splits his time between Prague
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and Bratislava. Clients include leading international
corporates in Slovakia from Germany, Austria and Switzerland. Among its blue-chip client names are Siemens,
Bosch and Allianz.
Dividing his time between Prague and Bratislava, Daniel
Weinhold heads the firm’s M&A group in Bratislava. He
handles matters for big-hitting clients such as Goldman
Sachs, Mitsui and the Ministry of Defence.

• IFLR 1000 / Expert Guides
Weinhold Legal is recommended in Banking and
Project Finance, Capital Markets, Mergers & Acquisitions, Restructuring and Insolvency.
Weinhold Legal is a tier three banking and project finance
firm. Led by Daniel Weinhold, the firm advises financial
institutions and borrowers on acquisition finance, project finance, asset finance and real estate finance. It has
impressive clientele that includes banks such as Česká
spořitelna, UniCredit Bank, Citibank and Komerční banka.
Weinhold Legal’s capital markets practice, led by Daniel
Weinhold, continues to grow in capital markets expertise.
It is ranked in tier three and continues to build experience
evidenced by its work for Česká spořitelna in the area of
bond issues and through Simpson Thacher & Bartlett, its
advice to clients in respect to the offering of interests in
private equity and hedge funds in the Czech Republic.

but in the Slovak Republic, it also has competency in
banking, finance, capital markets and corporate and commercial work.

“I specifically appreciate Weinhold’s accessibility, responsiveness and understanding of what we do. It is able to
provide practical solutions,” one client says.

• European Legal Experts
Weinhold Legal is recommended in Banking and Finance,
Capital Markets, Insolvency and Corporate M&A, Dispute
Resolution, Real Estate, IP, IT and Telecoms. Partners
Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Milan Polák and Martin Lukáš and senior attorney Věra Tovey and
Dušan Kmoch ranked in the areas of Banking & Finance
(DW, PY, VT), Corporate and M&A (DW, PY, TH, DK) and
Dispute Resolution (MP, DW, PY), Real Estate (PY), IP, IT
and Telecoms (ML) In Slovakia, partner Daniel Weinhold
and senior attorney Tomáš Čermák ranked in the area of
Corporate and Finance.
“Weinhold Legal has a sizeable M&A team that provides
good service and experience. Clients comment that the
department’s lawyers are very professional, and know international legislation.”
“One of the largest law firms in the Slovak Republic, it has
some excellent banking clients.”

• The International Who’s Who of Business Lawyers

Weinhold Legal holds on to its restructuring and insolvency position in tier three. The practice, led by Thilo Hoffmann, continues to develop its expertise and has acted
for clients such as Robert Bosch, XXXLutz, Schiesser,
Ernst & Young and Mafra.

Daniel Weinhold belongs to a handful of lawyers from the
Czech Republic ranked among experts across over thirty
jurisdictions as leaders in the following categories:

Weinhold Legal consolidates its position in tier three
of the banking and finance table. One of main clients
is Komerční banka (Societe Generale Group) and in Slovakia, the firm supports the bank in all legal aspects of
its business, which includes the drafting of contractual
documentation, regulatory issues, establishment of new
products, private placements and acquisition and project
financing. The firm is well known for its litigation work

- The International Who’s Who of Banking
Lawyers 2012, 2013 and 2014;
- The International Who’s Who of Merger &
Acquisition Lawyers 2010, 2011, 2013 and 2014;
- The International Who’s Who of Private Funds
Lawyers 2010;
- The International Who’s Who of Project
Finance Lawyers 2012.
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Daniel Weinhold and Milan Polák are the lawyers from
the Czech Republic ranked among the leaders in the field
of commercial litigation.
- The International Who’s Who of Commercial
Litigators 2012, 2013 and 2014.

•

Weinhold Legal, v. o. s.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Hodžovo nám. 1A, Astoria Palace
811 06 Bratislava
www.weinholdlegal.com
wlsk@weinholdlegal.com
+421 2 33 221 100
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