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HAVEL & PARTNERS s novým rokem opět povyšuje; na seniornější 
pozice postupuje 19 spolupracovníků kanceláře 

 

Nejkomplexnější a nejúspěšnější advokátní kancelář na českém trhu HAVEL & PARTNERS  

v lednu povýšila celkem 19 svých spolupracovníků na třech profesních úrovních – counsel, 

vedoucí advokát a senior advokát. Kancelář má v současnosti 28 partnerů a 14 counselů, 

přičemž naprostá většina z nich se do těchto dvou nejvyšších pozic dostala na základě 

interního povýšení, což potvrzuje mimořádnou personální stabilitu a možnost rychlého 

profesního růstu v rámci firmy. 

Na pozici counsel se od 1. ledna 2020 posunuli hned čtyři právníci: Lenka Gachová, Kateřina 

Staňková, Ivo Šimeček a Josef Žaloudek. 

Vedoucími advokáty se nově stalo sedm spolupracovníků kanceláře: Jan Fikar, Šimon Hradilek, Silvie 

Király, Dalibor Kovář, Jaroslav Šuchman, Albert Tatra a Miroslav Vozáb. 

Nejpočetnější skupinu, která zaznamenala kariérní posun, pak tvoří osm nových senior advokátů, 

kterými jsou Jana Bartošková, René Cienciala, Csaba Csorba, Štěpán Černý, Tereza Hrabáková, 

Radek Riedl, Martin Šimek a Monika Vneková. 

„Uplynulý rok  byl pro nás opět ekonomicky velmi úspěšný, a to se samozřejmě musí odrazit i dovnitř 

firmy, protože nejcennější devízou každé úspěšné společnosti jsou její zaměstnanci. V právním 

odvětví potřebujete silný a stabilní tým spolupracovníků, jenž dlouhodobě buduje značku  

a důvěryhodnost, k terou k lienti od našich služeb  očekávají. Jsem rád, že všichni nově povýšení 

právníci jsou dlouhodobými oporami jednotlivých právních týmů a že úspěšně pokračujeme ve 

strategii vychovávat v kanceláři další generaci špičkových seniorních kolegů,“ hodnotí změny ve 

firmě Jaroslav Havel, spoluzakladatel a řídící partner kanceláře.  
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Podle ankety TOP Zaměstnavatelé je HAVEL & PARTNERS již pátým rokem nejžádanějším 

zaměstnavatelem v České republice mezi advokátními kancelářemi.  

 

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, w ww.havelpartners.cz 

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