
Vážení klienti a obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vám i Vašim rodinám vyjádřili 
naši podporu a účast v tomto náročném období, kdy 
je velká část světa zasažena pandemií viru COVID-19 
a řada vlád přijímá přísná opatření mající zásadní zdravotní, 
sociální, právní i ekonomický dopad na celou společnost. 

Naší nejvyšší prioritou je zdraví našich klientů a kolegů, 
jakož i zajištění kontinuálního poskytování co nejlep-
ších právních a souvisejících daňových služeb pro Vás. 
V rámci chodu našich kanceláří si počínáme maximálně zod-
povědně, abychom ochránili zdraví našich klientů a kolegů.  

Jsme si však zároveň vědomi, že Vaše podnikání se 
nemůže zastavit, že naše země a ekonomiky potřebují 
Vaši aktivitu. Naším úkolem je zase zajistit Vám maximální 
právní a daňovou podporu. K této mimořádně složité 
a neustále se vyvíjející situaci přistupujeme dynamicky. 
Naše robustní technologie nám umožňují plný přechod na 
vzdálené poskytování služeb bez přítomnosti v kanceláři 
a více než 220 našich právníků a daňových poradců je 
připraveno být pro naše klienty maximální oporou v těchto 
obtížných chvílích.

Specializovaná pracovní skupina 
pro problematiku COVID-19

HAVEL & PARTNERS proto mimo jiné zřídila specializo-
vanou pracovní skupinu, která koordinuje řešení veš-
kerých právních, daňových, ale i ekonomických otázek 
týkajících se následků situace způsobené COVID-19, 
sdílí s kolegy nejlepší postupy a obratem řeší potřeby 
našich klientů. Kromě standardní komunikace s partnery 
a jinými seniorními právníky kanceláře, se kterými jste byli 
dosud při spolupráci v kontaktu, se můžete obracet i přímo 
na členy této skupiny. 

Do této pracovní skupiny patří následující zkušení partneři 
společnosti pokrývající zejména v závorkách uvedené obory: 

Česká republika

Jan Koval (obchodní, korporátní a pracovní právo) 
jan.koval@havelpartners.cz, +420 737 210 764

Ivan Rámeš (smluvní vztahy, náhrady škody, 
duševní vlastnictví a informační technologie) 
ivan.rames@havelpartners.cz, +420 733 144 481

Jan Šturm (řešení sporů a insolvencí) 
jan.sturm@havelpartners.cz, +420 737 969 545

Lukáš Syrový (nemovitosti, nájmy) 
lukas.syrovy@havelpartners.cz, +420 734 510 883
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Slovensko

Ondřej Majer (obchodní, korporátní a pracovní 
právo, řešení sporů, nemovitosti a nájmy) 
ondrej.majer@havelpartners.sk, +421 910 822 592

Štěpán Štarha (smluvní vztahy a náhrady škody, 
duševní vlastnictví a informační technologie) 
stepan.starha@havelpartners.sk, +421 910 822 563

Mimořádná jednotná sleva pro klienty 
a obchodní partnery zasažené COVID-19

Vzhledem k závažnosti situace a předpokládaným ekono-
mickým i jiným ztrátám, které řada subjektů v souvislosti 
s koronavirovou pandemií utrpí, nabízíme všem klientům 
a obchodním partnerům s platností od 16. 3. 2020 do 
konce dubna 2020 poskytování právních služeb za sní-
ženou jednotnou hodinovou sazbu 100 EUR / 2 600 CZK 
s výjimkou služeb, kde již dříve byly dohodnuty výhodnější 
podmínky (zejména pro veřejný sektor). Zvýhodněná sazba 
se týká všech právnických a fyzických osob ze všech zemí, 
pokud o slevu před zahájení poskytování služeb požádají 
a stávající situace pro ně představuje významnou ekono-
mickou zátěž. Tím nejsou dotčeny naše služby v rámci pro-
bíhajícího PRO BONO programu.

PRO BONO program: zdvojnásobení 
rozsahu bezplatných právních služeb 
a větší finanční podpora

S platností od 16. 3. do odvolání navyšujeme objem 
PRO BONO služeb ze 3 % našeho celkového ročního 
objemu služeb na 6 %, tj. 18 000 hodin ročně, resp. 
1 500 hodin měsíčně. Zároveň navýšíme na dvojnáso-
bek také naši finanční pomoc – odvod z plánovaného 
zisku kanceláře. Pokud nám to změna způsobu poskyto-
vání služeb na distanční formu umožní, rádi bychom tento 
rozsah ještě dále navýšili. V programu PRO BONO mají 
aktuálně absolutní prioritu bezplatné právní služby souvi-
sející s nákazou virem COVID-19. 

PRO BONO program v souvislosti s COVID-19 zaštiťují 
následující partneři:

Česká republika

Václav Audes 
vaclav.audes@havelpartners.cz, +420 776 348 867

Adéla Havlová 
adela.havlova@havelpartners.cz, +420 605 181 123

Slovensko

Ondřej Majer 
ondrej.majer@havelpartners.sk, +421 910 822 592

HAVEL & PARTNERS jako strategický 
partner pro krizové situace

Věříme, že jako největší nezávislá právnická firma ve 
střední Evropě je HAVEL & PARTNERS plně vybavena pro 
řešení krizových situací. Takové situace umíme s  klienty 
řešit velmi komplexně, a to i výrazně nad rámec pouhých 
právních a daňových otázek, ale i legislativně, obchodně, 
prakticky a důsledně. V HAVEL & PARTNERS vždy platí, že 
to, co klientům radíme, musíme také sami umět realizovat. 
Ověřili jsme si to během poslední globální ekonomické krize 
v letech 2008–2012, kdy naše kancelář pomohla mnoha 
klientům úspěšně překlenout nelehké období a sama 
toto období překonala obdobně úspěšně jako naši klienti. 
Pevně věříme, že díky našemu strategickému uvažování, 
dynamice, individuálnímu přístupu a rozsáhlému know-how 
budeme v této mimořádné situaci umět pomoci i Vám. 

Především však přejeme Vám a Vašim blízkým pevné 
zdraví a optimismus.

Jménem celého týmu advokátní kanceláře 

Jaroslav Havel 
Řídící partner

Nejlepší právnická firma 
roku v České republice 

(2018)

Právnická firma roku 
v České republice 

(2018, 2019)

1. místo v celkovém počtu 
realizovaných fúzí a akvizic 

v České republice 
(2009–2018)

Nejlepší právnická firma 
pro oblast fúzí a akvizic 

v České republice 
(2018, 2019)

Nejúspěšnější kancelář v ČR 
a na Slovensku dle celkového 

počtu nominací a titulů 
(2008–2019)
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Náš tým
220 právníků a daňových poradců | 400 spolupracovníků

Naši klienti
2 000 klientů | 100 největších světových společností z Fortune 500

50 společností z Czech Top 100 | 7 společností z Czech Top 10

Mezinárodní dosah
Právní poradenství

ve více než 90 zemích světa
ve 12 světových jazycích

až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

www.havelpartners.cz

BRATISLAVA
Centrum Zuckermandel

Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava

Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900

OLOMOUC
Salmův palác

Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc
Česká republika

Tel.: +420 581 000 310

OSTRAVA
Smetanovo náměstí 979/2

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Česká republika

Tel.: +420 255 000 111

PLZEŇ
Nepomucká 144

326 00 Plzeň
Česká republika

Tel.: +420 371 005 320

PRAHA
Florentinum, recepce A

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 255 000 111

BRNO
Titanium Business Complex

Nové sady 996/25
602 00 Brno

Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

https://www.havelpartners.cz/

