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PwC Legal vstúpila
na slovenský trh v roku
2011.

Tím našich právnikov má
schopnosti a skúsenosti
poskytovať právne 
poradenstvo týkajúce sa
všetkých aspektov života
firmy. Znalosť 
problematiky a dôsledná
príprava sú pre nás
kľúčové. 
www.pwclegal.s



Advokátska kancelária PwC Legal
Slovenská kancelária PwC Legal je členom 
medzinárodnej siete spoločností PwC. 

Prinášame profesionálne a komplexné podnikateľské riešenia vďaka vyše 
2 400 právnikom vo viac než 80 právnych poriadkoch po celom svete, čo nám 
zaručuje veľmi široké geografické pokrytie siete právnych služieb na svete. 

Vďaka úzkej spolupráci s poprednými odborníkmi v oblasti daní, personálneho 
poradenstva a finančného manažmentu prináša náš tím komplexnú ponuku 
právnych služieb a inovatívne riešenia šité na mieru špecifickým požiadavkám
klientov.

Medzinárodné skúsenosti,
znalosť lokálneho prostredia 

Orientácia na klienta
 „Riešenia na kľúč“ alebo 

komplexná ponuka
 Celosvetový dosah našej

medzinárodnej siete

 Prepojenie právneho a
daňového poradenstva 
na účely celkového 
posúdenia vašej
individuálnej situácie



Kompletná škála právnych služieb

Prostredníctvom kľúčových oblastí, v ktorých pôsobia advokátske kancelárie 
medzinárodnej siete PwC, poskytujeme profesionálnu odpoveď na vaše potreby 
a prinášame nové hodnoty vašim podnikateľským aktivitám po celom svete. 

Radi vám poradíme v akejkoľvek z nasledovných oblastí: 
Právo obchodných spoločností

Zakladanie spoločností na kľúč 
Korporátne záležitosti
Fúzie, akvizície, reštrukturalizácie
Právny audit
Služby podnikového právnika
Ochranné známky
Autorské práva
Nekalá súťaž 

Zmluvné právo

Obchodné zmluvy
Občianskoprávne zmluvy 
Finančné zmluvy 
Zabezpečenie záväzkov 
Komunikácia so zmluvnými partnermi

Nehnuteľnosti 

Akvizície a prevody nehnuteľností 
Financovanie a výstavba nehnuteľností  
Spolupráca s developermi, komerčné nájmy 
Nájomné vzťahy 
Katastrálne a iné konania

Pracovné právo

Pracovné zmluvy
Manažérske zmluvy
Zamestnanecké výhody
Ukončenie pracovného pomeru 
Kolektívne vyjednávanie

Finančné právo, cenné

Úverové transakcie
Zmenkové právo
Banky, poisťovne, finančné
Emisie cenných papierov
Centrálny depozitár cennýc

Správne právo, regulačn

Daňové právo 
Stavebné právo
Ochrana osobných údajov
Ochrana spotrebiteľa 
Životné prostredie
Zdravotníctvo a farmaceuti
Energetika

Riešenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov
Vymáhanie pohľadávok 
Zastupovanie v súdnych spo
Zastupovanie v rozhodcovs
konaniach
www.pwclegal.sk
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Naším cieľom je pomôcť vám 
nachádzať správne riešenia 
a vytvárať pridanú hodnotu 
pre vaše podnikanie.



Viac informácií vám kedykoľvek rada poskytne

Jana Borská
Senior právny poradca PwC Legal

Tel.: +421 2 59350 728
jana.borska@sk.pwc.com
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Náš tím

Advokáti našej kancelárie majú rozsiahle skúsenosti nadobudnuté
pri rôznych významných domácich a medzinárodných
transakciách.

Počas svojej praxe sa zaoberali rozličnými typmi právnych 
záležitostí od poskytovania poradenstva v záležitostiach týkajúcich
sa obchodných spoločností, obchodnoprávnych, 
pracovnoprávnych, občianskoprávnych a správnych záležitostí až 
po náročné obchodno-finančné transakcie, akvizície a 
reštrukturalizácie.

Všetci advokáti pôsobiaci v našej kancelárii sú členmi Slovenskej 
advokátskej komory s oprávnením poskytovať právne služby 
na území Slovenskej republiky.
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