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Deloitte Legal s.r.o. (ďalej len „Deloitte Legal“) je 
advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo lokálnym 
aj zahraničným klientom vrátane veľkých obchodných 
spoločností, malých a stredných podnikov a fyzických 
osôb. Spoločnosť Deloitte Legal vznikla na základe dopytu 
klientov z existujúceho tímu právnikov, ktorí spolupracujú 
so spoločnosťou Deloitte a jej klientmi už niekoľko rokov. 
Tím tvoria skúsení právnici so špecializáciou na rôzne 
oblasti práva. 

Deloitte Legal ako súčasť skupiny Deloitte úzko 
spolupracuje s odborníkmi v oblasti daní, účtovníctva, 
auditu, finančného a podnikového poradenstva, čo jej 
umožňuje poskytovať klientom komplexné služby a využiť 
synergie spolupráce s týmito kolegami.

Deloitte Legal ďalej úzko spolupracuje s ďalšími poprednými 
advokátskymi kanceláriami v rámci celosvetovej siete 
advokátskych kancelárií Deloitte Legal, ktoré spolupracujú 
s Deloitte v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky 
(EMEA) a ostatnými právnickými kanceláriami Deloitte 
v celej Európe s cieľom poskytnúť našim klientom 
komplexné riešenia.

Tím

Máme k dispozícii tím právnikov, ktorého veľkou 
prednosťou je úzka spolupráca s daňovými a účtovnými 
poradcami spoločnosti Deloitte, odborné a jazykové 
znalosti (okrem rodnej slovenčiny je to aj angličtina 
a nemčina). Deloitte Legal je tiež súčasťou skupiny 
špecializujúcej sa na nemeckých klientov - German 
Desk. Personálne a technologické zázemie nám zároveň 
umožňuje poskytovať právne služby v najvyššej kvalite. 
Advokáti kancelárie majú rozsiahle skúsenosti s riešením 
komplexných domácich a medzinárodných právnych 
problémov. Okrem štúdia práva naši právnici absolvovali 
štúdium ekonómie alebo manažmentu.

Základné informácie

Deloitte Legal je súčasťou siete advokátskych kancelárií 
pridružených k spoločnosti Deloitte po celom svete 
a plne profituje z možnosti zdieľať medzinárodné 
skúsenosti a znalosti. Kancelária má rozsiahle skúsenosti 
v oblasti spolupráce a koordinácie projektov v rámci 
siete, predovšetkým v regióne strednej a východnej 
Európy.
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Naše služby

Obchodné právo a M&A

Akvizície
Náš akvizičný tím tvoria experti, ktorí majú dlhodobé 
skúsenosti s významnými a zložitými akvizíciami. Klientom 
poskytujeme podporu a poradenstvo už od počiatočného 
štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu 
akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až 
po rokovania a vypracovanie zmluvnej dokumentácie 
a postakvizičné kroky. Spolupráca s expertmi z rôznych 
oddelení Deloitte nám umožňuje poskytovať široké 
spektrum integrovaných služieb pokrývajúcich všetky 
aspekty transakcie, a to nie len v Slovenskej republike.

Corporate governance a zodpovednosť manažmentu
V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodržiavanie 
pravidiel správy a riadenia spoločností upravujúcich nielen 
fungovanie a kompetencie orgánov spoločností, ale aj 
vzťah k veriteľom, akcionárom, audítorom a celý rad iných 
záležitostí. Dokážeme nastaviť efektívny systém pravidiel 
správy a riadenia spoločností a informačných povinností v 
súlade s najnovšími európskymi trendmi. Našim klientom 
pomáhame zvyšovať transparentnosť a dôveru zo strany 
klientov, akcionárov, verejnosti a štátu prostredníctvom 
dodržiavania najvyšších štandardov a plnenia všetkých 
povinností voči príslušným úradom.

V otázkach zodpovednosti manažmentu kladieme dôraz 
na súlad s platnou legislatívou a na minimalizáciu všetkých 
potenciálnych rizík pre jednotlivcov a v konečnom dôsledku 
aj pre spoločnosť. Túto tému tiež prezentujeme na 
konferenciách a verejnosti.

Fúzie a reštrukturalizácia
Náš korporátny tím pracoval pre klientov v mnohých 
reštrukturalizáciách a fúziách spoločností vrátane 
nadnárodných spoločností. Garantujeme minimálne 
finančné a časové náklady, štandardizované požiadavky 
na predloženie dokumentov a efektívny proces analýzy vo 
fáze právneho auditu a prípravy zmluvnej dokumentácie. 
Toto všetko znižuje čas, ktorý manažment klienta strávi na 
súvisiacich krokoch.

Právo obchodných spoločností
Či už sa chystáte začať podnikať v Slovenskej republike, 
alebo tu už úspešne podnikáte, vaše rozhodnutia budú 
podliehať právnym predpisom, ktoré upravujú právo 
obchodných spoločností. Ak chcete mať istotu, že tieto 
právne predpisy plne dodržiavate, ale aj maximálne využívate 
na splnenie svojich obchodných zámerov, obráťte sa na 
našich skúsených právnikov, ktorí vám odporučia riešenie 
najlepšie zodpovedajúce vašim potrebám a odborne poradia 
vo všetkých oblastiach práva obchodných spoločností.

 

Záväzkové právo 
Kvalitná zmluvná dokumentácia predstavuje základ 
úspešného podnikania v každom odbore. Ak sa chcete 
pri rozvoji svojich podnikateľských aktivít vyhnúť nemilým 
prekvapeniam, nekalým postupom vašich obchodných 
partnerov, prípadne sankciám zo strany štátnych úradov, 
venujte pozornosť svojim záväzkom. Zároveň je vo 
vašom záujme zabezpečiť si v rámci platných pravidiel 
čo najvýhodnejšiu zmluvnú pozíciu. Ponúkame prípravu 
alebo úpravu kompletnej zmluvnej dokumentácie 
využívanej vo vašej spoločnosti a vašich všeobecných 
zmluvných podmienok. V súvislosti s prehlbujúcou sa 
právnou ochranou spotrebiteľov a súvisiacimi rizikami pre 
spoločnosti odporúčame dôkladne preveriť dokumenty a 
postupy, ktoré v tejto oblasti používate.

Finančné právo a insolvencia

Finančné právo
Naše služby v rámci finančného práva zahŕňajú všetko od 
právnych previerok a právnych analýz, cez komunikáciu 
a zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, 
až po regulatórne otázky. Klientmi spoločnosti Deloitte v 
tejto oblasti sú slovenské a zahraničné banky, poisťovne, 
obchodníci s cennými papiermi alebo investičné 
spoločnosti.

Insolvenčné právo a reorganizácia
Poskytujeme právne poradenstvo v predinsolvenčných 
fázach, analýzu právnej situácie vo vzťahu k naplneniu 
podmienok úpadku a právne poradenstvo v súvislosti s 
predchádzaním alebo riešením úpadku vrátane asistencie 
s prípravou a priebehom reorganizácie. Ponúkame právnu 
analýzu rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti štatutárnych 
orgánov a manažérov a komplexné poradenstvo. Klientom 
pomáhame nájsť efektívne a rýchle riešenia ich dočasných 
problémov vrátane právnej konštrukcie pre optimálne 
daňové riešenia. 
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Verejné a farmaceutické právo

• Právo životného prostredia
 
• Verejné obstarávanie

• Farmaceutické právo
Máme rozsiahle skúsenosti s komplexným právnym 
poradenstvom pre celú radu zahraničných i 
tuzemských klientov vo farmaceutickom priemysle. 
Naše služby zahŕňajú všetko od analýzy postavenia 
spoločnosti na trhu, posúdenie organizačnej štruktúry, 
prípravu organizačnej obchodnej reštrukturalizácie, 
poradenstvo v oblasti cenovej regulácie vrátane 
nadväzujúcich zmluvných vzťahov a asistenciu v 
správnom konaní až po poradenstvo týkajúce sa 
regulácie reklamy, klinických hodnotení a získanie 
potrebných distribučných výrobných oprávnení.

Hospodárska súťaž a právo duševného 
vlastníctva

• Právo duševného vlastníctva

• Právo hospodárskej súťaže, nekalá súťaž

Spory a nehnuteľnosti

Právo nehnuteľností
Zahraničným a tuzemským klientom poskytujeme 
komplexné právne poradenstvo aj v oblasti práva 
nehnuteľností. Služby zahŕňajú všetko od právnej previerky, 
jednania s úradmi, nadobudnutie nehnuteľností, cez 
prípravu kompletnej transakčnej dokumentácie, až po 
výstavbu a následný predaj alebo prenájom. 

Správne konanie a spory
Naša prax v oblasti správneho konania zahŕňa jednanie 
s verejnoprávnymi orgánmi a zabezpečenie súladu so 
zákonnými požiadavkami pre bezproblémové podnikanie 
klientov. Naše skúsenosti sa týkajú všetkých aspektov od 
jednania so živnostenskými úradmi alebo colnými úradmi, 
až po získanie povolenia Slovenskej národnej banky. 
Často poskytujeme právne poradenstvo klientom v oblasti 
európskeho práva a reklamy.

Pracovné právo a ochrana osobných 
údajov

Pracovné právo
Náš tím ponúka široké portfólio služieb. Služby zahŕňajú 
najmä právne previerky, asistenciu pri nábore alebo 
vysielaní zamestnancov, prípravu a úpravu všetkých typov 
pracovných zmlúv a vnútorných predpisov spoločnosti, 
poradenstvo v oblasti odmeňovania zamestnancov a 
poskytovania benefitov. K ponúkaným službám ďalej 
patrí asistencia pri reštrukturalizácií a organizačných 
zmenách v spoločnosti a riešenie súvisiacich dopadov na jej 
zamestnancov, poradenstvo pri presune zamestnancov na 
iného zamestnávateľa a pri ukončení pracovného pomeru 
(vrátane hromadného prepúšťania), rokovanie s odbormi 
(vrátane kolektívneho vyjednávania) a zastupovanie 
v súdnych sporoch. Experti tímu pre pracovné právo 
pravidelne vystupujú na odborných konferenciách a 
publikujú v médiách.

Ochrana osobných údajov
Máme skúsenosti aj v oblasti poradenstva ohľadom 
ochrany osobných údajov. Naše právne služby zahŕňajú 
najmä overenie súladu spracovania osobných údajov 
s príslušnými právnymi predpismi, prípravu potrebnej 
dokumentácie bezpečnostných opatrení a právne 
poradenstvo ohľadom práv a povinností zúčastnených 
osôb pri spracovaní osobných údajov. Poradíme vám 
napríklad pri uzatváraní zmlúv so sprostredkovateľom, 
zavedení kamerového systému, medzinárodnom prenose 
osobných údajov, registrácii informačných systémov na 
Úrade, poverení zodpovednej osoby či poučení oprávnenej 
osoby aj pri komunikácii spoločnosti s Úradom na ochranu 
osobných údajov. Upozorníme vás aj na možné sankcie, aj 
trestnoprávneho charakteru.
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Deloitte Legal s.r.o. (hereinafter “Deloitte Legal”) is a 
legal office providing advisory to local and foreign clients, 
including large corporations, small and medium-sized 
enterprises and natural persons. Deloitte Legal was formed 
based on demand from clients from the existing team of 
lawyers who have cooperated with Deloitte and its clients 
for several years. The team is made up of experienced 
lawyers who specialise in different areas of law.

As a part of Deloitte, Deloitte Legal cooperates closely with 
tax, accounting, audit, financial advisory and consulting 
professionals and is able to provide full-scope services to 
its clients.

Deloitte Legal also cooperates closely with other leading 
legal offices that cooperate with the Deloitte network 
in Europe, the Middle East and Africa (EMEA) and with 
other Deloitte legal offices across Europe to provide 
comprehensive solutions to our clients.

Our Team 

We have a team of lawyers whose great advantage is 
the close cooperation with Deloitte‘s tax and accounting 
advisors. Their expertise and language skills (in addition 
to Slovak, the lawyers speak English and German), along 
with their personnel and technological backgrounds, 
allow the lawyers to provide top-quality legal services. 
Our lawyers have extensive experience in solving complex 
domestic and international legal issues. In addition 
to the study of law, our lawyers also hold a degree in 
economics or management.

Background 

Deloitte Legal is part of the network of legal offices 
globally affiliated with Deloitte and fully benefit from 
the opportunity to share international experience and 
knowledge. The legal office has significant experience 
in cooperating on, and coordinating, projects within 
the Deloitte network, namely in the region of Central and 
Eastern Europe. 
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Our services

Commercial Law and M&A 

Acquisitions 
Our acquisition team comprises of experts with long-term 
experience in major and highly-complex acquisitions. 
We support and advise our clients from the very incep-
tion of the transaction – ie from the outline of the basic 
acquisition concept – through the strategic planning and 
legal due diligence stages, the preparation and negotia-
tion of contractual documentation and post-acquisition 
steps. Through cooperation with experts from Deloitte’s 
other functions, we are able to provide a wide range of 
integrated services covering all aspects of the transactions, 
both within the Slovak Republic and internationally. 

Corporate Governance and Management Liability 
Recently the pressure to comply with corporate 
governance policies has intensified not only in respect of 
the operation and competencies of company bodies, but 
also with regard to creditors, shareholders, auditors and 
a wide range of other matters. We are able to establish 
an efficient system of rules for corporate governance 
as well as reporting duties in accordance with the latest 
European developments. We help our clients enhance 
transparency and foster the trust of clients, shareholders, 
the general public and the state through compliance with 
the highest standards and the fulfilment of all duties and 
obligations to the relevant authorities.

With regard to management liability issues, we place emphasis 
on complying with the effective legislation and minimising all 
potential risks both for individuals and for businesses. We 
present these topics at conferencies and public.

Mergers and Restructurings 
Our corporate team has implemented a number of 
corporate restructurings and mergers for clients, both 
within the Slovak Republic and across borders. We 
guarantee minimal financial costs and time investment, 
standardised requirements for supporting documentation, 
and an effective analytical process in the legal due 
duligence and contractual documentation preparation 
phase: these practices markedly reduce the time spent by 
the client’s management on the related steps. 

Corporate Law
Should you wish to commence business operations in the 
Slovak Republic, or have already begun to conduct busi-
ness here, your decisions will be subject to legal regulations 
that govern corporate law. If you need not only assurance 
of your compliance with these legal regulations but also 
advice on how to utilise them to fulfil your business plans, 
contact our experienced lawyers – they will recommend 
a solution that best reflects your needs and will provide 
specialist advice in all areas of corporate law. 

 

Law of Obligations
Robust contractual documentation is the foundation of 
a successful business practice in all sectors. If you wish to 
develop your business without incurring any unpleasant 
surprises, suffering the consequences of unfair practices 
on the part of your business partners, or facing sanctions 
from state authorities, pay close attention to your 
obligations. It is also in your interest to secure the best-
possible contractual position within the boundaries of 
the valid rules. We offer the preparation or review of all 
full contractual documentation used by your company 
and your general contractual conditions. As a result 
of the increasing legal protection for consumers and 
the related risks for companies, we recommend a thorough 
review of the documents and procedures that you use in 
this area. 

Finance Law and Insolvency

Finance Law 
Our services in finance law include all services, from legal 
reviews and analysis, to communication and representation 
in proceedings before regulatory bodies to regulatory 
questions. Deloitte clients in this area include Slovak and 
foreign banks, insurance companies, security traders and 
investment companies.

Insolvency Law, Reorganisation
We provide legal advisory in pre-insolvency phases, 
analysis of legal situations concerning compliance with 
the conditions of bankruptcy and legal advisory in relation 
to the prevention of, or dealing with, bankruptcy, including 
assistance in the preparation and course of reorganisations. 
We provide clients with legal analysis of the risks resulting 
from the responsibility of statutory bodies and managers, 
and comprehensive advisory. We help clients to find 
effective and rapid solutions to their temporary difficulties, 
including legal structures for tax-optimal solutions. 
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Public and Pharmaceutical Law

• Environmental Law 
 
• Public Procurement

• Pharmaceutical Law 
We have extensive experience in providing 
comprehensive legal advisory to a large number 
of local clients in the pharmaceutical industry. Our 
services encompass a company’s market position 
analysis, assessment of its organisational and business 
structure, the preparation of organisational and 
business restructuring, advice on price regulations, 
including related contractual relations, and assistance 
in administrative proceedings on determining prices 
and reimbursements, advisory relating to advertising 
regulation, clinical assessments and obtaining the 
required distribution or production authorisations.

Economic Competition and Intellectual 
Property Law 

• Intellectual Property Law 

• Competition Law, Unfair Competition

Labour Law and Personal Data Protection 

Labour Law
Our team offers a wide portfolio of services. These 
services predominantly include legal reviews, assistance 
in employee recruitment or secondments, preparation 
and review of all types of employment contracts and 
a company’s internal regulations, advisory in employee 
remuneration and the provision of benefits. In addition, 
the services also involve assistance in restructuring and 
organisational changes, and dealing with the related 
impacts on its employees, advisory in transfers of 
employees to another employer and the discontinuation 
of employment (including mass dismissals), dealing with 
labour unions (including collective negotiation) and 
representation in legal disputes. Our labour law experts 
frequently participate in specialist conferences and publish 
articles in the media. 

Personal Data Protection 
We have also legal advisory experience in the area of data 
protection. Our legal services include mainly verification 
of your compliance of data processing with the current 
legislation, drafting of necessary documentation of 
security measures and legal advisory related to rights and 
obligations of all persons participating on data processing. 
We can further advice you with concluding of contracts 
with data processors, introduction of camera-monitoring 
systems, cross-border data transfer, registration of your 
information systems with the Office, instructing of data 
protection officer and educating entitled persons, as well 
as with communication of the company with the Data 
Protection Office. We will advice you of possible sanctions 
and consequences under the criminal law.  

Litigation and Real Estate 

Real Estate Law 
We also provide comprehensive legal advisory to foreign 
and Slovak clients in real estate law. Our services include 
legal reviews, dealing with authorities, the acquisition 
of real estate, the preparation of complete transaction 
documentation, construction and the subsequent sale or 
lease. 

Administrative Proceedings and Disputes 
Our services in administrative proceedings involve 
negotiations with public authorities and ensuring 
compliance with statutory requirements for the smooth and 
trouble-free conduct of business on the part of our clients. 
Our experience covers all issues from simple negotiations 
with trade licensing offices or customs authorities to 
obtaining a licence from the Slovak National Bank licences, 
marketing authorisations for pharmaceutical and products. 
We frequently provide legal advice to clients on EU law and 
advertising. 
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Náš tím / Our team

Kontakty / Contacts

Miroslava Terem Greštiaková 
advokátka / Associate Partner
+421 (2) 582 49 341
+421 903 630 823
mgrestiakova@deloittece.com

Robert  Minachin
advokát / Senior Associate 
+421 (2) 582 49 365
+421 918 642 134
rminachin@deloittece.com

Larry Human
partner / Partner
lhuman@deloittece.com

Lucia Batlová
koncipientka / Associate 
+421 (2) 582 49 347
lbatlova@deloittece.com

Andrea Haláčová
koncipientka / Associate 
+421 (2) 582 49 418
ahalacova@deloittece.com

Lenka Novotná
koncipientka / Associate 
+421 (2) 582 49 350
lnovotna@deloittece.com

Andrea Hlisnikovská
koncipientka / Associate 
+421 (2) 582 49 367
ahlisnikovska@deloittece.com

Elena Jarolímková
advokátka / Senior Associate 
+421 (2) 582 49 142
+ 421 907 219 605
ejarolimkova@deloittece.com

Peter Zajac
advokát / Senior Associate 
+421 (2) 582 49 421
+421 918 627 942
pzajac@deloittece.com
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