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Dňa 15. júna 2015 sa varšavská advokátska kancelária SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS stala členom CEE 

Attorneys, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, takže Poľsko sa zároveň stalo jednou z krajín, 

v ktorej táto sieť pôsobí.    

“Tešíme sa na nadviazanie spolupráce s SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS a vítame poľských kolegov v 

CEE Attorneys,” hovorí Zdeněk Tomíček, partner Tomíček Legal, advokátskej kancelárie, zakladajúci 

člen CEE Attorneys. 

Andrzej Szmigiel, partner advokátskej kancelárie SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS, zdieľa svoje 

nadšenie: “Veríme, že vytvárame niečo špeciálne. Spojenie CEE Attorneys, jednej z najrýchlejšie 

rastúcich sietí advokátskych kancelárií v strednej a východnej Európe, je to začiatok novej éry pre nás 

všetkých. Pevne veríme, že najvyššie štandardy právnych služieb poskytovaných nami prevýšia 

očakávania našich klientov.” 

“Počnúc momentom, ako sme sa rozhodli podporiť myšlienku vytvorenia stredoeurópskej siete 

advokátskych kancelárií, bolo zrejmé, že Poľsko bude zohrávať významnú úlohu. Nielen preto, že je 

najväčšou a najľudnatejšou krajinou v regióne, ale tiež preto, že Poľsko sa v poslednej dobe stalo 

ekonomickým tigrom z Vyšehradskej skupiny (V4). Diskutovali sme o spolupráci na dlhé obdobie, až sme 

nakoniec dospeli k záveru, že SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS garantuje kvalitu právnych služieb 

očakávaných od všetkých členov CEE Attorneys. Je veľmi dôležité, aby advokátske kancelárie združené 

v CEE Attorneys poskytovali najvyššiu kvalitu právnych služieb, kvalitu, ktorú vyžadujú a očakávajú naši 

klienti pôsobiaci v celej strednej Európe. Spolu s Fox Martens so sídlom v Bratislave, máme silný tím 

právnikov poskytujúci služby v krajinách, kde ich potrebujú naši klienti,” hovorí Zdeněk Tomíček. 

“Spoločne s našimi partnermi z Českej republiky a Slovenska, tvoriacich CEE Attorneys sieť, sme sa stali 

hlavným hráčom vo vytváraní tlaku v rámci obchodovania na existujúce siete advokátskych kancelárií 

na trhu strednej a východnej Európy. Avšak veríme, že CEE Attorneys sa značne líši v porovnaní s inými 

sieťami advokátskych kancelárií nakoľko máme za to, že najvyššie štandardy v oblasti poskytovania 

právnych služieb nemusia byť automaticky spojené s najvyššími cenami. Našou spoločnou filozofiou je 

poskytovať najvyššiu kvalitu právnych služieb na základe dlhoročných skúseností za prijateľné ceny,” 

hovorí Andrzej Szmigiel. 
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S takmer 30 právnikmi, CEE Attroneys v súčasnosti pokrýva územie Českej republiky, Poľska a Slovenka; 

v súčasnosti už taktiež prebiehajú intenzívne rokovania ohľadne spolupráce s inými krajinami. 

Tomíček Legal 

Tím dynamicky sa rozvíjajúcej advokátskej kancelárie sa skladá z právnikov, ktorí majú bohaté 

skúsenosti zo spolupráce s poprednými svetovými advokátskymi a poradenskými spoločnosťami. 

Medzi klientov Tomíček Legal patria významné nadnárodné a miestne spoločnosti ako aj jednotlivci 

úspešní vo svojich odboroch. Tomíček Legal poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom, 

nemeckom, ruskom, španielskom a francúzskom jazyku. 

SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS 

Naším hlavným cieľom je poskytovať právne služby šité na mieru našim klientom, ich potrebám a 

očakávaniam. Náš tím sa skladá z právnikov s rozsiahlymi skúsenosťami v práci s významnými 

medzinárodnými spoločnosťami a fondmi. Vždy pracujeme v tíme, pretože sme presvedčení, že 

spoločne môžeme nájsť najlepšie a najbezpečnejšie riešenie problémov našich klientov. Poskytujeme 

právne služby v poľštine a angličtine. 

Fox Martens 

Právnici mladej a dynamickej advokátskej kancelárie Fox Martens majú rozsiahle skúsenosti vo 

všetkých oblastiach obchodného práva, a rovnako tak aj s ďalšími špecifickými oblasťami slovenského 

práva. Advokátska kancelária poskytuje právne služby širokému spektru klientov zo Slovenska a 

zahraničia prostredníctvom svojich kancelárií v Bratislave a Banskej Bystrici. Fox Martens poskytuje 

právne služby v slovenčine a angličtine. 


