
  

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 20. 2. 2020  

 

HAVEL & PARTNERS obdržela již pošesté v řadě ocenění pro 
nejžádanějšího zaměstnavatele mezi advokátními kancelářemi 

 

Největší nezávislá právnická firma ve střední Evropě HAVEL & PARTNERS znovu obhájila titul 

nejžádanějšího zaměstnavatele mezi advokátními kancelářemi v rámci studie TOP 

Zaměstnavatelé. Tu každoročně pořádá Asociace studentů a absolventů a kandidáti do 

jednotlivých kategorií jsou nominováni právě studenty vysokých škol, budoucími potenciálními 

zaměstnanci. Letos svůj názor v anketě odevzdalo celkem 11 491 studentů, kteří hodnotili firmy 

v kategoriích pracovní prostředí, nabízené odborné vzdělávání, společenská odpovědnost či 

šance na budoucí vysoké příjmy. Kancelář HAVEL & PARTNERS navíc počtvrté zařadili na 

první místo ve speciální kategorii „Právník“, jež byla dříve doménou mezinárodních firem. 

 „Jsme mimořádně potěšeni, že i nadále zůstáváme pro studenty právnických fakult první volbou mezi 

advokátními kancelářemi. Od začátku jejich působení u nás se jim snažíme nabízet široké možnosti 

profesního rozvoje, přístupu k firemnímu know-how a kariérního postupu. Za účast v anketě všem 

studentům děkuji a těším se na navázání či rozvíjení spolupráce s nimi,“ uvádí k čerstvě získanému 

ocenění řídící partner Jaroslav Havel. 

Ačkoli je triumf TOP Zaměstnavatelé 2020 neprávnickým oceněním, výmluvně ilustruje vedoucí 

postavení advokátní kanceláře na právním trhu a sílu její značky. HAVEL & PARTNERS je největší, 

nejúspěšnější a nejkomplexnější tuzemskou právnickou firmou, což dokládají také výsledky prestižní 

soutěže Právnická firma roku, v níž dlouhodobě dominuje. Firma má v současné chvíli 220 právníků a 

daňových poradců, vedle komplexního právního poradenství se zaměřila na rozšíření portfolia 

daňových služeb a v šesti kancelářích v České republice a na Slovensku zaměstnává zhruba devět 

desítek studentů. 

Josef Hlavička, partner kanceláře odpovědný za oblast lidských zdrojů, k letošním výsledkům dodává: 

„Jsem přesvědčen, že naši významnou konkurenční výhodou je fakt, že umožňujeme studentům 
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pravidelný kontakt a úzkou spolupráci se zkušenými seniorními právníky i špičkovými odborníky na 

jednotlivé právní specializace a podnikatelské obory. Velmi záhy se tak mohou dostat k právní práci 

pro nejvýznamnější a nejnáročnější klientelu. Dalšími důvody, proč naši kancelář studenti dlouhodobě 

preferují, jsou pak určitě stabilita značky, pevné postavení na trhu, kontinuální ekonomický růst a 

v neposlední řadě také šance na plynulý a rychlý kariérní růst.“ 

 

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 Acquisition 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.: +420 737 247 196 
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