
  

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha 28. 1. 2020  

 

Hospodářské výsledky HAVEL & PARTNERS byly v roce 2019 opět 

rekordní; celkový obrat skupiny, včetně inkasní agentury Cash 

Collectors a služeb daňového poradenství, poprvé přesáhl miliardu 

korun  

 

Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zaznamenala v roce 2019 

nejlepší ekonomické výsledky ve své historii. Celkový obrat HAVEL & PARTNERS se v roce 

2019 meziročně zvýšil o 10 %, přičemž nejúspěšnější bylo hned první čtvrtletí, kdy růst obratu 

dosáhl 15,6 %. Výnosy za čisté právní služby dosáhly 711,5 mil. Kč, což představovalo v rámci 

českých kanceláří HAVEL & PARTNERS meziroční nárůst o více než 9 % a v případě slovenské 

kanceláře dokonce o téměř 20 %. Adekvátně k nárůstu obratu se zvyšovala i ziskovost, a to i v 

důsledku velkých synergií a úspor z rozsahu. Celkový obrat kanceláře v ČR a na Slovensku 

činí podle předběžných výsledků v součtu 870 mil. Kč a obrat celé skupiny, včetně inkasní 

agentury Cash Collectors a služeb daňového poradenství, pak poprvé přesáhl miliardu korun.  

„Naše vynikající hospodářské výsledky a opětovný dvouciferný růst obratu odráží špičkovou kvalitu 

našeho stabilního týmu, kdy na seniorních pozicích má kancelář téměř nulovou odchodovost, 

komplexní specializaci, po léta budované know-how, ale také individuální přístup ke klientům a 

budování strategického partnerství s nimi. Díky tomu máme nejstabilnější klientskou základnu na trhu. 

Ceníme si důvěry všech našich klientů, ale také předních mezinárodních advokátních kanceláří, které 

si nás stále častěji vybírají jako partnery pro transakce a přeshraniční projekty v regionu střední a 

východní Evropy,“ komentuje hospodářské výsledky řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. 
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Výnosy HAVEL & PARTNERS rostou nepřetržitě od jejího vzniku v roce 2001. Přispívá k tomu 

především poskytování právních a souvisejících daňových služeb předním českým, slovenským i 

mezinárodním společnostem a  českým a slovenským podnikatelům, včetně cca třetiny nejbohatších 

Čechů a Slováků. Mezi nejrychleji rostoucí oblasti růstu patřily v roce 2019 fúze a akvizice, které byly 

v uplynulém roce co do počtu i hodnoty transakcí rekordní, dále řešení sporů a arbitráže, insolvence a 

restrukturalizace, regulatorika, veřejné zakázky, a významně rostla také poradenská skupina 

zabývající se soutěžním právem a soutěžní ekonomií. 

„Do budoucna se budeme i nadále věnovat především co nejkomplexnějším právním případům, 

včetně řešení složitých sporů. V letošním roce chceme více rozvíjet především poradenskou skupinu 

zaměřenou na daňové právo, kterou jsme loni výrazně posílili, a dále služby pro privátní klientelu. 

Plánujeme rovněž další rozvoj skupiny pro oblast nemovitostního práva, kde máme rozsáhlé know-

how, včetně legislativní činnosti, více se také chceme zaměřit na oblast IT a technologií,“ představuje 

plány pro rok 2020 Jaroslav Havel. 

 

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 

Veronika Dvořáková, e-mail: veronika.dvorakova@havelpartners.cz, tel.: +420 255 000 972, +420 737 247 196 
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