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Slovenská kancelária HAVEL & PARTNERS
Oblasť fúzií a akvizícií stála aj pri zrode slovenskej  
kancelárie v roku 2008. Už predtým totiž právnici v českej 
kancelárii pracovali na veľkom množstve transakcií real-
izovaných na Slovensku, a založenie slovenskej kancelárie 
tak bolo logickým krokom v ďalšom rozvoji firmy. Rovnako 
ako v Česku, aj na Slovensku však advokátska kancelária 
HAVEL & PARTNERS túto oblasť už dávno prerástla a 
poskytuje právne služby vo všetkých hlavných právnych 
oblastiach, vrátane vysoko špecializovaných oblastí typu 
súťažného či technologického práva.
HAVEL & PARTNERS dnes zastupuje viac ako 300 klien-
tov po celom Slovensku a pomáha im aj pri exporte 
a  investíciách do zahraničia. Podstatnú časť klientely 
tvoria tiež slovenské a zahraničné firmy a  jednotlivci 
podnikajúci a investujúci v SR. Kancelária zazname-
nala v minulom roku viac ako 20-percentný medziročný 
nárast tržieb a i tento rok rastie dvojciferným tem-
pom. Podarilo sa jej personálne v uplynulom roku 
posilniť tím o ďalších nových partnerov – Juraja Steinec-
kera a Štepána Štarhu – a niekoľko ďalších právnikov.  
S 30 právnikmi a ročnými tržbami cca 4,5 milióna eur 
vygenerovanými v rámci transakcií a prípadov so sloven-
ským prvkom patrí na Slovensku i naďalej medzi desať 
najväčších kancelárií s úzkymi osobnými väzbami na 
špičky slovenskej ekonomiky i medzinárodné korporácie.
 
Kancelária taktiež spolupracuje s väčšinou elitných  
slovenských podnikateľských zoskupení, a to najmä v 
Českej republike a zahraničí. Na Slovensku túto spoluprá-
cu kancelária naďalej rozširuje v nadväznosti na rastúcu 
kapacitu svojho tímu, ktorý zároveň zdieľa personálne  
a odborné know-how s centrálou v Prahe i ďalšími kance-
láriami HAVEL & PARTNERS v Česku. Vďaka tomu, že 
kancelárie na Slovensku i v Čechách sú plne integrované, 
prináša zapojenie kancelárie HAVEL & PARTNERS  
významnú pridanú hodnotu pre klientov pôsobiacich v 
oboch krajinách.
 
Najstabilnejšia klientela 
HAVEL & PARTNERS poskytuje právne služby viac 
ako 1 250 stálym klientom, z ktorých približne 300 sú  
slovenskí klienti pôsobiaci v Českej i Slovenskej repub-
like. Asi štvrtina je potom z východného Slovenska a 
prevažne z Košického kraja, kde kancelária zastupuje 
celý rad významných  klientov.Kancelária má v súčasnosti 
jednu z najstabilnejších klientskych základní na trhu, 
vrátane cca 100 z 500 najväčších svetových spoločností 
podľa publikácie Fortune 500 alebo polovice spoločností 
zaradených do rebríčka najväčších českých firiem Czech 
Top 100. Kancelária tiež poskytuje poradenstvo približne 
tretine najbohatších Čechov a Slovákov – k tomu má 
od roku 2008 špecializovaný tím, ktorý je s počtom viac 
ako 20 senior právnikov a daňových odborníkov vrátane 
spoločníkov kancelárie najväčším na česko-slovenskom 
trhu.
 
Medzinárodný dosah a spolupráca
Komunikácia v dvanástich svetových jazykoch, viac ako 
70 percent prípadov s medzinárodným prvkom, úzka 
spolupráca s poprednými medzinárodnými právnickými 
firmami po celom svete, avšak bez exkluzívneho vzťahu 

s ktoroukoľvek z nich. Aj to je vizitka kancelárie, ktorej  
klienti majú prístup k medzinárodným aj lokálnym znalos-
tiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 30-tisíc 
právnikov v približne 160 krajinách sveta. 
„Našu kanceláriu vyhľadávajú špičkové medzinárodné 
a zahraničné právnické firmy, ktoré nemajú svoje pobočky 
v ČR, na Slovensku či v krajinách strednej a východnej 
Európy. Zastupujeme napr. 8 z 10 najprestížnejších 
medzinárodne pôsobiacich amerických právnických 
firiem,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.
 
Výrazné posilnenie daňových služieb
V septembri 2019 HAVEL & PARTNERS výrazne rozšírila 
aj svoju daňovú špecializáciu. Do kancelárie prišiel 
tím spoločnosti TAX ADVISORY SERVICES na čele so 
skúseným daňovým poradcom Davidom Krchom, ktorý 
sa stal zároveň partnerom kancelárie pre daňovú oblasť. 
Privátni korporátni klienti HAVEL & PARTNERS tak majú 
okrem právneho poradenstva k dispozícii takisto špičkový 
daňový servis, či už ide o daňové štruktúrovanie transakcií, 
štruktúrovanie investícií alebo kompletné poradenstvo tý-
kajúce sa dane z príjmov právnických osôb a DPH, všetko, 
samozrejme, v tuzemskom i medzinárodnom kontexte.
 
TOP zamestnávatelia 
Úspešnú firmu nemožno podľa Havla vybudovať bez 
kvalitných ľudí. Preto firma pod jeho vedením kladie 
veľký dôraz na získavanie a ďalší rozvoj talentovaných 
začínajúcich právnikov aj senior advokátov so širokou 
praxou a skúsenosťami. O tom, že to robí dobre, 
svedčí aj to, že je už päť rokov po sebe najžiadanejším 
zamestnávateľom v odbore práva podľa českej súťaže 
TOP Zamestnávatelia. 
Firma však neinvestuje iba do kvalitných zamestnancov, 
ale aj do nových technológií, ktoré podporujú rozvoj jej 
obchodných stratégií. Kancelária sa profiluje tiež ako ino-
vatívna a ekonomicky stabilná firma so silnou značkou. 
Je štvornásobným držiteľom titulu Czech Business Su-
perbrands, ktorý monitoruje najlepšie značky na českom 
trhu. Získala tiež mnoho ďalších ocenení týkajúcich sa 
značky či ekonomickej stability.

1 Jaroslav Havel, 
Partner Havel & Partners

foto:  havel&partners
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HAVEL & PARTNERS je s dvesto právnikmi 
a päťsto zamestnancami najväčšou nezávislou 
advokátskou kanceláriou v strednej Európe. Táto 
moderná, inovatívna kancelária, ktorá od roku 
2008 pôsobí okrem Českej republiky (Praha, Brno, 
Plzeň, Olomouc, Ostrava) aj  na Slovensku, má 
na svojom konte desiatky prestížnych ocenení za 
odbornosť, kvalitu služieb, výnimočnú značku a je 
najžiadanejším zamestnávateľom medzi advokáts-
kymi kanceláriami.

Kanceláriu založila v roku 2001 pätica mladých právnikov 
s cieľom poskytovať špičkové služby tuzemským i medz-
inárodným klientom. Nasledoval nepretržitý personálny a 
ekonomický rast, a to aj v čase globálnej finančnej krízy. 
Dnes má kancelária ročné tržby presahujúce 30 miliónov 
eur. Zároveň disponuje najkomplexnejším poradenstvom 

pre všetky právne oblasti aj kľúčové podnikateľské odvet-
via, čo dlhodobo potvrdzujú aj najlepšie celkové výsledky 
v českej a slovenskej súťaži Právnická firma roka. V rokoch 
2015, 2017 a 2018 navyše HAVEL & PARTNERS získala v 
Českej republike hlavnú cenu pre domácu kanceláriu a vo 
všetkých odborných kategóriách získala top tier ratingy, 
čo nemá v podobných súťažiach obdobu.
 
Vlajkovú loď kancelárie od začiatku tvorí najmä poraden-
stvo pri nákupoch, predajoch či fúziách spoločností v 
najrôznejších odvetviach od nehnuteľností po bankové 
služby. Firma disponuje najväčším právnym tímom v st-
rednej a východnej Európe so špecializáciou na oblasť 
M&A s takmer 80 elitnými právnikmi vrátane 16 partnerov 
kancelárie. Za posledných 10 rokov pomohla úspešne 
dokončiť viac ako 600 transakcií v celkovej hodnote pre-
sahujúcej 23 miliárd eur.
 

HAVEL & PARTNERS
NA ŠPIČKE ČESKO-SLOVENSKEJ ADVOK ÁCIE
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