
  

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha 28. 2. 2020  

 

Tým HAVEL & PARTNERS specializující se na právo duševního 
vlastnictví obhájil umístění v prestižním mezinárodním žebříčku 
World Trademark Review 1000 

 

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a její tři právníci byli podruhé za sebou zařazeni do 

uznávaného mezinárodního žebříčku World Trademark Review 1000, který každoročně sleduje 

nejvýznamnější kanceláře i individuální odborníky v oblasti duševního vlastnictví a ochranných 

známek ve více než 80 zemích světa. Partnery Roberta Nešpůrka a Ivana Rámeše a senior 

advokátku Terezu Hrabákovou publikace zároveň znovu uvádí také v žebříčku nejlepších 

specialistů na IP poradenství. 

Vedoucí poradenské skupiny a jeden z trojice oceněných právníků Ivan Rámeš k ocenění uvádí: 

„Jsme mimořádně potěšeni, že i v roce 2020 zůstává naše kancelář a její právníci v té nejprestižnější 

skupině odborníků na IP právo. Považujeme to za vizitku naší kvalitní a dlouhodobé práce v oblasti 

práva duševního vlastnictví a ochranných známek. Tento úspěch jde ruku v ruce s kontinuálním 

rozšiřováním našeho týmu, který by nebyl možný bez spokojených klientů a nárůstu zajímavých 

případů, které pro ně řešíme nejen v rámci České republiky, ale také mezinárodně. Těší nás, že se 

objem práce v oblasti ochranných známek neustále zvyšuje, a to nejen díky klientům, ale také 

v důsledku dlouhodobě budované spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi.“ 

Právo duševního vlastnictví reprezentuje v HAVEL & PARTNERS sedmnáct zkušených právníků – 

jedná se o největší poradenskou skupinou s daným změřením na českém a slovenském trhu. Jejími 

klienty jsou tuzemské společnosti expandující do zahraničí, významné globální korporace, podnikatelé 

bojující proti padělkům, ale i perspektivní technologické start-upy řešící problematiku právní ochrany 

inovativních nápadů. Kancelář svým klientům poskytuje služby komplexní ochrany práv duševního 

vlastnictví, autorskoprávní poradenství, správu portfolia průmyslových práv či poradenství v oblastech 

nekalé soutěže, doménových sporů a e-commerce. 
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Nic z toho by nebylo možné realizovat bez úzké spolupráce s dalšími odborníky kanceláře na 

související oblasti specializace, jako jsou soutěžní, korporátní, spotřebitelské a marketingové právo a 

služby daňového poradenství. Tento komplexní a multioborový přístup umožňuje přinášet klientům 

HAVEL & PARTNERS vše, co je k efektivní ochraně duševního vlastnictví potřeba; od jednodušších 

úkonů jako registrace průmyslových práv, přes vymáhání práv až po strategické IP poradenství, 

včetně zastupování ve správních a soudních řízeních. 

 

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.  
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