Predstavenie
služieb advokátskej
kancelárie

“Principiálna dôvera a úroveň kvality poskytovaných
právnych služieb sú dôvodom spokojnosti a úspešného
podnikania našich klientov.”
JUDr. Milan RAGAS, riadiaci partner
Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o.
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Pred st aven ie
Klienti advokátskej kancelárie dosahujú nadštandardné výsledky aj
vďaka právnym službám poskytovaným našou spoločnosťou.

Spoločnosť Witt & Kleim Advokátska
kancelária na území Slovenskej republiky pôsobí
od roku 2015. Poskytuje služby klientom pôsobiacim
na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Radi by sme Vám prezentovali právne služby
advokátskej kancelárie, jej základnú štruktúru,
princípy poskytovania právnych služieb a postup pri
riešení jednotlivých problémov klientov.

Od začiatku jej pôsobenia sa zameriava na oblasť
obchodného práva a to špecificky na poskytovanie
služieb start-upom, ďalej korporátnej agende
pozostávajúcej zo správy pohľadávok a prípravy
zmluvnej dokumentácie, due diligence, fúzií,
akvizícií a pri reštrukturalizácii spoločností, či už v
pozícii veriteľa alebo dlžníka.

Veríme, že Vám prostredníctvom prezentácie
poskytneme odpoveď na väčšinu otázok a spoločnosť
Witt & Kleim Advokátska kancelária bude
riešením požiadaviek aj Vašej spoločnosti.
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Špecia l i z ácia
k a ncelá r ie
Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých
právnych odvetviach. Osobitne sa však špecializuje na oblasti
relevantné pre obchodné spoločnosti a podnikateľov.

S P R ÁVA P O H Ľ A DÁV O K
Advokátska kancelária poskytuje sofistikované právne služby pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok
s cieľom minimalizácie potreby súdnych konaní. V prípadoch, kde to povaha veci neumožňuje, sú
pohľadávky vymáhané prostredníctvom súdnych a rozhodcovských konaní, exekučnou cestou, tiež v rámci
konkurzu a likvidácie dlžníkov.
Advokátska kancelária, resp. jej partneri vymáhali v minulosti pohľadávky v nominálnej hodnote viac ako
50.000.000 Eur a vďaka tomu kancelária dnes disponuje personálnym a materiálno-technickým aparátom
aj na administratívne náročné vymáhanie vysokého množstva pohľadávok.
Práve z uvedeného dôvodu je správa pohľadávok jednou z kľúčových služieb poskytovaných klientom.
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REŠTRUKTUR ALIZÁCIE

SPOLOČNOSTÍ

V situáciách predpokladaných zákonom v súčinnosti s klientom vykonávame úkony počas formálnej
reštrukturalizácie a podieľame sa na príprave reštrukturalizačného plánu tak, aby tento spĺňal zákonné
náležitosti, ale najmä, aby rešpektoval podnikateľskú realitu klienta.
Vďaka desiatkam reštrukturalizácií, na ktorých kancelária, resp. jej personál participoval, sú dnes
poskytované služby v tejto oblasti skutočne nadštandardným produktom, ktorý pokrýva všetky situácie,
ktoré pri procese formálneho ozdravenia podnikov nastávajú.

FÚZIE A AKVIZÍCIE
Zlučovanie spoločností, resp. akvizovanie je agendou, v rámci ktorej advokátska kancelária zabezpečuje
predovšetkým vyhotovenie zmlúv, zápisníc a získanie povolení potrebných k úspešnej akvizícii.
Prevzatie spoločností predstavuje osobitný druh akvizície, kedy cieľový subjekt môže, ale aj nemusí
s prevzatím súhlasiť. Advokátska kancelária preto vykonáva kvalifikované úkony s cieľom rýchleho
a platného prevzatia akvizovanej spoločnosti. Rovnako zabezpečujeme klientom ochranu pred
nepriateľským prevzatím.

NEHNUTEĽNOSTI A DEVELOPMENT
Klientom advokátskej kancelárie majúcim záujem o predaj alebo kúpu nehnuteľností vrátane bytov či
nebytových priestorov advokátska kancelária zabezpečuje právne poradenstvo spočívajúce v právnej
previerke (due dilegence) nehnuteľnosti, príprave a negociácii transakčnej dokumentácie (kúpna zmluva,
zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru, záložná zmluva, zmluva
o zriadení vecného bremena), zastupovaní v katastrálnom konaní, ako aj v komunikácii s realitnou
kanceláriou alebo finančnou inštitúciou pri úverovom financovaní kúpy nehnuteľnosti.

S P R AC O VA N I E Z M L Ú V
Vzhľadom na uvedenú dôležitosť preto Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje v rámci zmluvného
práva právne služby spočívajúce v tvorbe a úprave textu zmlúv, ako aj zastupovaní klientov pri vyjednávaní
obsahu zmlúv s druhou stranou, a to vrátane zmlúv odkazujúcich na obchodné podmienky alebo
kolektívne zmluvy, zmlúv s medzinárodným prvkom a zmlúv osobitne neupravených či zmlúv z finančného
sektora.

S TA RT-U P
Začínajúcim podnikateľom poskytujeme právne služby súvisiace so založením obchodných spoločností,
registráciou spoločností na príslušných orgánoch, získaním oprávnení na podnikanie, prípravou interných
smerníc a dokumentácie potrebnej na riadne podnikanie v prostredí Slovenskej republiky.
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Z á k lad né pr i ncípy
Filozofia a zásady, ktorými sa riadi
vnútrofiremné správanie, ako aj vzťahy ku
klientom advokátskej kancelárie.

1

2

DÔVERA

K VA L I T A

Zachovávame absolútnu dôvernosť klientom

Právne služby poskytujeme v trhovo

poskytnutých informácií.

nadštandardnej kvalite.

3

4

KOMPLEXNOSŤ

RÝCHLOSŤ

Úkony sú vykonávané ucelene a pôsobia na

Zverené prípady riešime v záujme ich čo

zvýšenie návratnosti financií klienta.

najrýchlejšieho a definitívneho ukončenia.
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E-ÉRA

PROSTREDIE

Služby klientom poskytujeme prostredníctvom

Pri realizácii činností postupujeme vždy so

non-stop prístupných serverov.

zreteľom na vplyv na životné prostredie.

Št a nd a rd i z ova ný post up

Bez ohľadu na to, či sa jedná o nového alebo stáleho klienta,
pri riešení jeho právneho problému je postup advokátskej
kancelárie nasledovný.

ANALÝZA
V záujme minimalizácie nákladov klienta mu je bezplatne poskytnutá predbežná analýza s
uvedením predpokladaného úspechu vo veci, resp. nákladov spojených s realizáciou úkonov.

Z M L U VA
V prípade súhlasu klienta s riešením jeho právneho problému našou advokátskou kanceláriou je
uzatvorená zmluva o poskytovaní právnych služieb.

RIEŠENIE
Na základe analýzy sú klientovi navrhnuté riešenia jeho právneho problému.

REALIZÁCIA
Po odsúhlasení navrhovaného riešenia advokátska kancelária spracuje potrebné dokumenty v
súčinnosti s klientom tak, aby služby boli poskytnuté čo najefektívnejšie.
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C ena slu žieb
Právne služby sú poskytované za odmenu, ktorá je vždy
vopred dohodnutá a presne vymedzená v zmluve o
poskytovaní právnych služieb.

1
1

3

Reprezentuje normatívne upravenú sumu, ktorá je vymedzená
vo vyhláške o odmenách a náhradách advokátov a najčastejšie je
aplikovaná na prípady riešené v rámci sporového konania.
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PAUŠÁ L NA

Predstavuje odmenu v konkrétnej výške za určité časové obdobie
(mesiac) alebo za dokončenie veci, ktorá je klientom zverená
advokátskej kancelárii na vyriešenie.

2
2

H O D I N OVÁ

Hodinová odmena predstavuje odmenu kancelárie viazanú na čas
poskytovania právnych služieb, resp. čas, ktorý advokátska kancelária
strávi pri riešení veci klienta.

TARIFNÁ
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P O D I E L OVÁ

Podielová odmena je formou odmeny, ktorou je advokátska kancelária
odmeňovaná predovšetkým v prípadoch vymáhania pohľadávok a je
spravidla vyjadrená percentom z vymoženej sumy.

4

09

Referencie
Sme radi, keď naši klienti získajú včas presne tie riešenia,
ktoré potrebujú.

“Kancelária Witt & Kleim pre nás rieši predovšetkým prípady medzinárodných dohôd. Je dobré mať
v tomto smere právnikov, ktorí majú prehľad nie len v práve, ale aj v podstate veci, ktorou je v našom
prípade strojárenská produkcia a s tým spojený trh.”
Ing. Martin Vaško, člen predstavenstva COMPEL RAIL, a.s.

“Doktora Ragasa považujem za jedného schopného právnika so zmyslom pre fair-play prístup ku
klientom a maximálne profesionálneho vo vzťahu k protistrane.”
Katarína Lopušná, konateľ spoločnosti LLZ Servis s.r.o.
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“Dravý prístup doktora Ragasa nemusí každému vyhovovať, no pokiaľ je na našej strane, tak mi
vyhovuje absolútne.”
Ing. Marek Vidlička, podpredseda predstavenstva VÚSAPL, a.s.

“Úplná spokojnosť s kvalitou a rýchlosťou poskytovaných právnych služieb. Miera ochoty riešiť
prakticky naše veci s akou sme sa zatiaľ inde nestretli.”
Ladislav Zlatner, konateľ spoločnosti ZLATNER spol. s r.o.

“Okrem profesionálneho prístupu si vážim osobný rozmer vzťahu s ľuďmi z advokátskej kancelárie
Witt & Kleim, vďaka ktorému dnes rád odporúčam služby aj našim obchodným partnerom.”
Mgr. et Mgr. Juraj Turóci, konateľ spoločnosti TT Racio s.r.o.
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“Popri znalosti práva sú zrejmé aj obchodné a vyjednávacie schopnosti, ktoré sú pri riešení právnych
problémov kanceláriou Witt & Kleim viac než citeľné.”
Adam Hoška , konateľ spoločnosti WALL STREET ACADEMY s.r.o.

“Vynikajúca spolupráca, komunikácia, právne služby, pochopenie, zameranie sa na cieľ a nájdenie
cesty k nemu.”
Ing. Marian Kandravý , konateľ spoločnosti SVIDGAS, s.r.o.

“My tie podania na súd niekedy čítame a len uznanlivo kývame hlavou nad ich obsahom.
Spokojnosť ...”
Ing. Ján Kuľhavý , konateľ spoločnosti MIKROVRT spol. s r.o.

MAR 2015

2015

MÁJ 2015
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VZNIK KANCELÁRIE

400.000 EUR
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Witt & Kleim Advokátska kancelária

MAR

je istina pohľadávok zverených Witt & Kleim

vznikla dňa 17.03.2015 na základe jej zápisu do

Advokátska kancelária na vymáhanie v

Obchodného registra Slovenskej republiky.

priebehu prvých dvoch mesiacov jej existencie.
15
MÁJ

JÚL 2015

1.500.000 EUR

14
JÚL

predstavuje hodnotu transakcie, ku ktorej Witt
& Kleim Advokátska kancelária vyhotovila

SEP 2015

zmluvu o dielo.
01
SEP

NEXT FUTURE
JUDr. Milan Ragas , riadiaci partner Witt & Kleim
Advokátska kancelária sa stal oficiálnym
členom poradného orgánu prominentného
magazínu NEXT FUTURE.

NOV 2015

27
DEC 2015

NOV

80 %
je meradlo efektivity činnosti kancelárie, nakoľko

20.000.000 EUR

viac ako 80 % právnych vecí klientov bolo
právoplatne ukončených v priebehu desiatich
mesiacov odo dňa ich zadania na riešenie.

predstavuje sumu tržieb vygenerovaných klientmi
počas roku 2015, kedy im boli poskytované právne
služby zo strany Witt & Kleim Advokátska
kancelária.

31
DEC

2016

“Veríme, že táto prezentácia Vám poskytla odpovede na
základné otázky a budeme radi, keď aj Vy oslovíte našu
kanceláriu pri riešení Vašich problémov.”
Tím Witt & Kleim Advokátska kancelária

ADRESA

KONTAKTY

ONLINE

REGISTROVÉ INFORMÁCIE

Horná 65/A
Banská Bystrica
974 01
Slovenská republika

E-mail
office@wak.sk

Website
www.wak.com

Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o. je riadne zapísanou
obchodnou spoločnosťou, evidovanou Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 27855/S.

Telefón
+421 917 521 301

Social Media
https://www.facebook.com/wittandkleimadvokat
https://twitter.com/witt_kleim
https://www.linkedin.com/company/witt&kleim

Advokáti advokátskej kancelárie sú aktívnymi členmi Slovenskej
advokátskej komory.

