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Aké poradenstvo
poskytuje bnt

bnt poskytuje komplexné 
poradenstvo vo všetkých 

• kúpa podnikov, fúzie a joint 
venture

• greenfield investments
• právo týkajúce sa nehnuteľností a 

stavebné právo
• finančné právo a právo týkajúce 

sa kapitálových trhov
oblastiach hospodárskeho práva

Našim klientom poskytujeme 
služby najmä v nasledujúcich 
oblastiach: 

• právo obchodných spoločností
• právo hospodárskej súťaže a 

ochrana duševného vlastníctva
• pracovné právo a vysielanie 

zamestnancov
• obchodné právo a príprava zmlúv
• správne právo
• daňové právo a daňová 

optimalizácia
• konkurzné právo
• zastupovanie pred súdmi



1. Právne poradenstvo 

– komplexná starostlivosť o klienta s ohľadom na jeho hospodárske 
záujmy

– odborná právna asistencia pri uzatváraní obchodných transakcií na – odborná právna asistencia pri uzatváraní obchodných transakcií na 
národnej i nadnárodnej úrovni zodpovedajúca konkrétnym 
potrebám klienta

– riešenie právnej agendy zahraničného klienta : 70 % nemecká a 
rakúska klientela 



2. Právne poradenstvo pred finan čnou krízou

– zakladanie obchodných spoločností

– kúpa a predaj obchodných podielov

– kúpa a predaj nehnuteľností

– právna asistencia pri nábore novej pracovnej sily

– právne ošetrenie vysielania zamestnancov do zahraničia



3. Právne poradenstvo po čas finan čnej krízy

– zvýšený záujem o právne prostriedky zabezpečenia existujúcich, 
resp. budúcich záväzkov

– založenie majetku dcérskej spoločnosti na zabezpečenie záväzkov – založenie majetku dcérskej spoločnosti na zabezpečenie záväzkov 
materskej spoločnosti

– informovanie sa o dostupných možnostiach ochrany investícií 

– právne formy ukončenia pracovnoprávnych vzťahov vrátane 
možnosti hromadného prepúšťania



3. Právne poradenstvo po čas finan čnej krízy

– vhodné prostriedky predchádzania finančnému úpadku spoločnosti

– záujem o definovanie postupu v konkurznom konaní, resp. 
reštrukturalizáciireštrukturalizácii

– vymáhanie pohľadávok

– záujem konateľov obchodných spoločností o definovanie miery ich 
zodpovednosti vrátene prípadnej trestnej zodpovednosti 

– vhodné možnosti ochrany obchodného majetku spoločnosti



4. Smerovanie právneho poradenstva

– ďalšie vzdelávanie a špecializácia právneho poradcu vo všetkých 
relevantných právnych oblastiach súvisiacich s výkonom 
podnikateľskej činnosti klienta

– orientácia právneho poradcu na tzv. právne odvetvia budúcnosti, 
konkrétne na právo životného prostredia, ekologické právo, 
energetické právo

– neustála aktualizácia a prehlbovanie právnych vedomostí v oblasti 
európskeho práva a práva európskych spoločenstiev
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