
MANDÁTNA SPRÁVA 

POHĽADÁVOK 

INSOLVENČNÉ KONANIA A LIKVIDÁCIE

Vyhlásenie o dôvernosti

Tento dokument obsahuje dôverné a chránené obchodné informácie spoločnosti Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o.. 
Tieto materiály môžu byť vytlačené alebo kopírované pre použitie pri hodnotení poskytovaných služieb, ale nesmú byť poskytnuté 

tretím osobám. Predchádzajúce výsledky nie sú zárukou dosiahnutia rovnakých alebo podobných výsledkov.
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Obsahom tohto dokumentu je prezentovať právne služby advokátskej 
kancelárie pri správe pohľadávok v špecifických podmienkach 
konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania vrátane 
uvedenia relevantných postupov a pravidiel, na ktorých sa služby 
advokátskej kancelárie zakladajú.

Veríme, že riešenia spoločnosti  Witt & Kleim Advokátska 
kancelária s.r.o. budú odpoveďou na aktuálne a akútne požiadavky 
Vašej spoločnosti. 
 

Profil kancelárie

Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o. 
JUDr. Milan Ragas 

advokát

Zoznam našich klientov zahŕňa subjekty podnikajúce na lokálnej, národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. 
Všetci klient, s ktorými spolupracujeme, dosahujú nadštandardné výsledky aj vďaka právnym službám 

poskytovaným spoločnosťou Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o..
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Prevzatie pohľadávok

Lustrácia registrov

Uplatňovanie práv

Vymoženie 
pohľadávok

Procesný manažment
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Uplatňovanie práv 

Advokátska kancelária v mene klienta prihlasuje pohľadávky do 
konkurzu, reštrukturalizácie a/alebo likvidácie, zastupuje klienta vo 
veriteľských orgánoch (schôdze veriteľov, veriteľský výbor)  vrátane 
rozhodovania o uložení záväzných pokynov ako aj v súdnych 
konaniach vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom.

4

Vymoženie pohľadávok

Počas celého procesu zastupovania klienta advokátskou kanceláriou  
je klientovi k dispozícii heslovaný prístup do všetkých konaní, 
ktorý je prístupný 24 hodín denne vrátane technickej telefonickej 
podpory. Vďaka uvedenému je klient informovaný o stave 
konkrétneho konania a vymožených pohľadávkach.

Pravidelná lustrácia registrov

Zamestnanec advokátskej kancelárie a nezávislý automatizovaný 
systém zabezpečujú dennú kontrolu obchodného vestníka a ďalších 
registrov za účelom sledovania hospodárenia dlžníkov a najmä za 
účelom sledovania začatia niektorého z insolvenčných konaní resp. 
likvidácie a zisťovania rozhodujúcich informácií o týchto konaniach 
dôležitých pre riadne uplatňovanie práv klienta. 

1 2

Prevzatie databázy pohľadávok

V závislosti od klienta a množstva pohľadávok je zo strany klienta 
jednorazovo resp. v pravidelných intervaloch odovzdávaná databáza 
obsahujúca pohľadávky v akomkoľvek štandardne používanom 
dátovom formáte (xls, xlsx, csv, txt, xml), resp. prostredníctvom 
zriadenia prístupu do online systému klienta minimálne v 
rozsahu základnej identifikácie dlžníkov (meno, priezvisko, dátum 
narodenia, obchodné meno, IČO, adresa trvalého pobytu, resp. 
sídlo).
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• zisťovanie vstupu spoločnosti dlžníka do likvidácie,

• kontrola osoby likvidátora v kontexte možných negatívnych 
dôsledkov,

• právne perfektné prihlásenie pohľadávok klienta u likvidátora,

• kontrola riadneho priebehu livkdácie,

• kontrola účelne vykonávaných úkonov likvidátorov,

• uplatňovanie práv klienta na súde v prípade neuznania 
prihlásených pohľadávok,

• kontrola vykonania úhrad,

• reporting klientovi ohľadne stavu konania.

Pre likvidáciu zákon vyžaduje úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov. Nie vždy je však naplnený tento 
zákonný predpoklad. Preto pre klientov pri lividácii dlžníkov vykonávame:

Likvidácia
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• zisťovanie začatia reštrukturalizačného konania a povolenia 
reštrukturalizácie, 

• právne perfektné prihlásenie pohľadávok klienta do 
reštrukturalizácie,

• kontrola riedneho priebehu reštrukturalizácie,

• zabezpečovanie zoznamov pohľadávok ostatných verieľov, 

• vykonávanie úkonov smerujúcich k popretiu sporných 
pohľadávok iných veriteľov,

• uplatňovanie práv klienta na súde v prípade popretia 
prihlásených pohľadávok, 

• účasť na schôdzach veriteľov, 

• účasť na zasadnutiach veriteľského výboru,

• spolupodieľanie sa na kreovaní plánu,

• podávanie podnetov orgánom verejnej moci v prípade 
podozrenia vykonania trestných činov podvodu, marenia 
reštrukturalizačného konania a ďalších trestných činov

Podstúpiť proces formálnej reštrukturalizácie možno, ak existuje predpoklad zachovania aspoň podstatnej 
časti spoločnosti a je možné predpokladať vyššie uspokojenie veriteľov ako v prípade konkurzu. V záujme 

ochrany práv klienta v jeho mene vykonávame nasledovné úkony: 

Reštrukturalizačné konanie
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• zisťovanie začatia knkurzného konania a vyhlásenia konkurzu, 

• právne perfektné prihlásenie pohľadávok klienta do konkurzu,

• kontrola riedneho priebehu konkurzu,

• kontrola osoby správcu v kontexte možných negatívnych 
dôsledkov a vykonanie úkonov smerujúcich k zmene osoby 
správcu,

• zabezpečovanie zoznamov ostatných prihlásených pohľadávok, 

• vykonávanie úkonov smerujúcich k popretiu sporných 
pohľadávok iných veriteľov,

• uplatňovanie práv klienta na súde v prípade popretia 
prihlásených pohľadávok, 

• účasť na schôdzach veriteľov a zasadnutiach veriteľského výboru,

• ukladanie záväzných pokynov správcovi,

• dohľad nad speňažovaním majetku a nad pohľadávkami proti 
podstate

• schvaľovanie rozvrhu výťažku 

• podávanie návrhov na rozhodnutie o nezákonnosti uznesení 
veriteľských orgánov

Účelom konkurzu je za čo najkratší čas a pri čo najnižších nákladoch získať čo najvyšší výťažok z majetku 
úpadcu. Svojich práv sa je však nevyhnutné domôcť a z toho dôvodu pre klientov zabezpečujeme: 

Konkurzné konanie
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NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
POZOSTÁVA Z KOMBINÁCIE 
VIACERÝCH NÁSTROJOV ZA 
ÚČELOM MAXIMALIZÁCIE 

USPOKOJENIA POHĽADÁVOK
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Odmena

+421 917 521 301
@    office@wak.sk

   Predmet plnenia Odmena

 Odmena Podľa individuálnej dohody

 Odmena v incidenčných a excindačných konaniach 0 € / tarifná odmena podľa vyhlášky vymožená od protistrany

 Refakturácia nákladov advokátskej kancelárie 0 € / zahrnuté v paušálnej odmene

Naša odmena je založená na úspechu, je určená ako paušálna 
odmena a prípadná priznaná náhrada trov konania.

Veríme, že predstavená ponuka spolupráce bude pre Vašu 
spoločnosť atraktívna a spoločne zabezpečíme riadne uplatňovanie 
práv spoločnosti Klient v konkurznom, reštrukturalizačnom a 
likvidačnom konaní a maximalizáciu uspokojenia pohľadávok pri 

minimálnych, fixných nákladoch. 

Odmena zahŕňa: náklady spojené s personálnym zabezpečením 
činnosti, náklady na prevádzku serverov, náklady spojené s 
monitoringom a reportingom, s uplatňovaním práv v jednotlivých 
insolvenčných konaniach a likvidácii.

Odmena za prípadné mimosúdne vymáhanie pohľadávok, resp. 
súdne a rozhodcovské vymáhanie pohľadávok bude predmetom 
samostantej dohody. 

Odmena nezahŕňa: Odmena je uvedená bez DPH. Takisto 
nezahŕňa súdne poplatky. 

Platobné podmienky: Odmena je splatná v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia faktúry. 
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Prečo si vybrať  Witt & Kleim Advokátska kancelária s.r.o. pre spoluprácu pri správe pohľadávok  spoločnosti 
Klient?

Šité na mieru
• online systém s heslovaným prístupom k všetkým konaniam 

• fullservis bez potreby osobitých úkonov zo strany klienta

• vzdelávanie zamestnancov kancelárie je garanciou kvality 
poskytovaných služieb 

Rýchlosť
• všetky nevyhnutné úkony sú vykonávané v zákonných resp. 
sudcovských lehotách

• pre zvýšenie efektivity a rýchlosti činnosti sú vykonávané 
prevenčné úkony 

100% podpora
• technická telefonická podpora pre klientov

• počas pracovných hodín možnosť osobného kontaktu so 
zodpovedným collectorom 

Odmena
• odmena je paušálna, čo vytvára tlak na efektivitu činnosti 
kancelárie 

• prioritne a merateľne musí získať klient benefity

Komplexnosť
• poskytované riešenia sa zameriavajú na všetky celé konkurzné, 
reštrukturalizačné konanie a likvidáciu

• navrhované a vykonávané úkony ucelene a vzájomne pôsobia na 
zvýšenie návratnosti prostriedkov kleinta

Prednosti spolupráce
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