
  

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 13. 12. 2019  

 

HAVEL & PARTNERS posiluje své zastoupení v Ostravě 

 

Nejkomplexnější a nejúspěšnější advokátní kancelář na českém trhu HAVEL & PARTNERS 

rozšiřuje své dosavadní zastoupení v regionu střední a severní Moravy a Slezska, kde ukončila 

institucionální spolupráci s advokátní kanceláří FORLEX. Naváže tak na léta 2006 až 2015, kdy 

měla v Ostravě kancelář s vlastními prostorami a personálním zázemím. Hlavním důvodem je 

narůstající počet klientů v tomto regionu.            

„Ostravskou kancelář jsme zakládali již v roce 2006. V roce 2015 však došlo ke změně v jejím 

fungování, kdy se část tamních právníků osamostatnila a následně založila vlastní advokátní kancelář 

FORLEX. Protože však za poslední dva roky poptávka po právních a daňových službách směřující na 

naší kancelář výrazně stoupla, rozhodli jsme se ukončit obchodní spolupráci s FORLEX na lokální 

bázi a postupně v Ostravě opět vybudovat samostatné zastoupení naší kanceláře,“ upřesňuje důvody 

pro posílení ostravského zastoupení řídící partner Jaroslav Havel.  

„Naše regionální portfolio zde v této chvíli zahrnuje desítky klientů včetně nejvýznamnějších korporací, 

rodinných firem i největších klientů z veřejného sektoru a my jim nabídneme plně integrovaný právně-

daňový servis a nadstandardní služby přednostně se zaměřením na fúze a akvizice, korporátní, 

nemovitostní, litigační a insolvenční právo, s přesahem k pražským a mezinárodním investorům, 

finančním institucím nebo technologickým firmám,“ dodává Jaroslav Havel.   

Kancelář v Ostravě bude mít své stálé sídlo na adrese Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Moravská 

Ostrava a Přívoz. Z hlediska manažerského řízení společnosti bude spadat pod pražskou centrálu 

HAVEL & PARTNERS. Za klienty ze severní Moravy budou kromě řídícího partnera Jaroslava Havla 

zodpovědní také partneři Jan Koval, David Neveselý a Ludvík Juřička. 
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Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě 
je s týmem 220 právníků, cca 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců spolupracující 
inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě. Mezi naše klienty 
patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických 
státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi 
také cca 100 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a téměř 50 společností 
zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má v současné době více než 1 500 
klientů. Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. 
Poskytujeme právní poradenství ve 12 světových jazycích ve více než 80 zemích světa. Až 70 % našich případů 
obsahuje mezinárodní prvek. Úzce spolupracujeme s předními mezinárodními právnickými firmami v Evropě, Asii, 
Severní Americe, Africe i Austrálii. Naši klienti mají díky tomu přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a 
odbornosti prostřednictvím více než 30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích světa. HAVEL & PARTNERS je 
nejúspěšnější kanceláří s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle celkového součtu 
všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku. Kancelář se třikrát za 
posledních pět let stala absolutním vítězem této soutěže, kdy získala hlavní ocenění Právnická firma roku pro 
domácí kancelář (2015, 2017, 2018) a ve všech oborových kategoriích se umístila mezi nejvíce doporučovanými 
kancelářemi. Je rovněž trojnásobným držitelem ceny Právnická firma roku za nejlepší klientské služby (2015, 
2016, 2019). Nejlepší právnickou firmou v České republice byla kancelář HAVEL & PARTNERS opakovaně 
vyhlášena mezinárodní ratingovou agenturou Who’s Who Legal (2018, 2019) a ocenění pro nejlepší právnickou 
firmu roku v České republice dosáhla také v rámci Global Awards vyhlašovaných společností Corporate LiveWire 
(2018). V oblasti M&A byla kancelář vyhlášena nejlepší právnickou firmou v České republice na základě 
výročních cen International Advisory Experts (2018, 2019) i soutěže Právnická firma roku (2019). Na Slovensku 
získala za fúze a akvizice šestkrát za sebou prestižní globální cenu M&A Today Awards (2013–2018) a ve stejné 
kategorii prvenství v žebříčku Lawyer International Legal 100 (2017, 2018). Prestižní mezinárodní ratingové 
agentury EMIS DealWatch a Mergermarket zařazují HAVEL & PARTNERS již od roku 2009 na přední příčky 
podle počtu realizovaných transakcí v celém regionu střední a východní Evropy. Na základě výročních cen 
magazínu Acquistion International se kancelář stala pro rok 2019 právnickou firmou roku v oblasti M&A ve střední 
Evropě. 

Kontakty: 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, www.havelpartners.cz 

Petr Lišický, e-mail: petr.lisicky@havelpartners.cz, tel.: +420 255 000 805, +420 739 049 079  
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