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HAVEL & PARTNERS darovala 100 tisíc korun Nadačnímu fondu 

dětské onkologie Krtek 

Největší česko-slovenská advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS předala v rámci 

slavnostního vyhlášení soutěže Právník roku 2019 šek v hodnotě 100 tisíc korun Nadačnímu 

fondu dětské onkologie Krtek, který finančně podporuje již od roku 2015. Fond pomáhá při 

práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, přičemž jeho 

hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, následné péče v průběhu 

trvání celé léčby a také pomoc při vyrovnávání se s následky. 

„Děti, kterým nepomáhá standardní léčba běžně placená ze strany pojišťoven, získávají díky našim 

stálým dárcům možnost využít navíc ještě tzv. personalizovanou diagnostiku a následnou léčbu 

upravenou přímo na míru malému pacientovi. Tuto léčbu ale stát bohužel již neplatí. Náš nadační fond 

ji ovšem může pokrýt právě z peněz našich partnerů a dárců. Peníze od HAVEL & PARTNERS proto 

použijeme k těmto účelům,“ říká prof. Jaroslav Štěrba, předseda správní rady NFDO Krtek a 

přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno. 

„Charitativní šek předáváme v rámci galavečera Právník roku již tradičně. V posledních letech jsme do 

výběru podporovaného projektu zapojili prostřednictvím hlasování všechny kolegy, kteří letos 

jednoznačně vybrali Nadační fond Krtek. Jeho tým v čele s panem profesorem Štěrbou odvádí práci, 

kterou nesmírně obdivujeme a vážíme si jí,“ shrnuje Veronika Dvořáková, ředitelka marketingu a 

partnerka HAVEL & PARTNERS. 

Kancelář se kromě přímé finanční podpory dobročinných nadací a projektů zaměřuje také na 

bezplatnou právní pomoc, v loňském roce odpracovala zdarma více než 650 pro bono hodin. Touto 

formou kancelář podpořila mj. Nadaci Krása pomoci či Nadační Fond AutTalk Kateřiny Sokolové, 

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Spolek/Fond na obranu nespravedlivě stíhaných, 

Uměleckoprůmyslové muzeum, České vysoké učení technické a mnoho dalších subjektů. 
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V rámci svých CSR aktivit HAVEL & PARTNERS také podporuje zapojení zaměstnanců 

a spolupracovníků jako dobrovolníků, kteří se účastní například charitativních běhů a prodeje, 

poskytují poradenství dětem z dětských domovů, pořádají charitativní snídaně či sbírky apod. 

Kancelář také zařadila charitativní organizace a chráněné dílny mezi své pravidelné dodavatele zboží 

a služeb. 

 

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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