
Vážení klienti a obchodní priatelia,

dovoľte nám, aby sme Vám i Vašim rodinám vyjad-
rili našu podporu a účasť v tomto náročnom období, 
keď je veľká časť sveta zasiahnutá pandémiou vírusu 
COVID-19 a množstvo vlád prijíma prísne opatrenia, ktoré 
majú zásadný zdravotný, sociálny, právny i ekonomický 
dopad na celú spoločnosť.

Našou najvyššou prioritou je zdravie našich klientov a kole-
gov, ako aj zabezpečenie kontinuálneho poskytovania čo 
najlepších právnych a súvisiacich daňových služieb pre 
Vás. V rámci chodu našich kancelárií konáme maximálne zod-
povedne, aby sme ochránili zdravie našich klientov a kolegov.

Sme si však zároveň vedomí, že Vaše podnikanie sa 
nemôže zastaviť, že naša krajina a ekonomiky potrebujú 
Vašu aktivitu. Našou úlohou je zase zabezpečiť Vám 
maximálnu právnu a daňovú podporu. K tejto mimoriadne 
zložitej a neustále sa vyvíjajúcej situácii pristupujeme dyna-
micky. Naše robustné technológie nám umožňujú plný pre-
chod na vzdialené poskytovanie služieb bez prítomnosti 
v kancelárii a viac ako 220 našich právnikov a daňových 
poradcov je pripravených byť pre našich klientov maximál-
nou oporou v týchto ťažkých chvíľach.

Špecializovaná pracovná skupina 
pre problematiku COVID-19
HAVEL & PARTNERS preto okrem iného zriadila špecia-
lizovanú pracovnú skupinu, ktorá koordinuje riešenie 
akýchkoľvek právnych, daňových, ale i ekonomických 
otázok týkajúcich sa následkov situácie spôsobenej 
COVID-19, zdieľa s kolegami najlepšie postupy a obra-
tom rieši potreby našich klientov. Okrem štandardnej 
komunikácie s partnermi a inými seniornými právnikmi kan-
celárie, s ktorými ste boli doteraz pri spolupráci v kontakte, 
sa môžete obracať aj priamo na členov tejto skupiny.

Do tejto pracovnej skupiny patria nasledujúci skúsení part-
neri spoločnosti pokrývajúci najmä v zátvorkách uvedené 
odbory: 

Slovensko

Ondřej Majer (obchodné, korporátne a pracovné 
právo, riešenie sporov, nehnuteľnosti a nájmy) 
ondrej.majer@havelpartners.sk, +421 910 822 592

Štěpán Štarha (zmluvné vzťahy a náhrada škody, 
duševné vlastníctvo a informačné technológie) 
stepan.starha@havelpartners.sk, +421 910 822 563
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Česká republika

Jan Koval (obchodné, korporátne a pracovné právo) 
jan.koval@havelpartners.cz, +420 737 210 764

Ivan Rámeš (zmluvné vzťahy, náhrada škody, 
duševné vlastníctvo a informačné technológie) 
ivan.rames@havelpartners.cz, +420 733 144 481

Jan Šturm (riešenie sporov a insolvencií) 
jan.sturm@havelpartners.cz, +420 737 969 545

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

Mimoriadna jednotná zľava pre klientov 
a obchodných partnerov zasiahnutých 
COVID-19

Vzhľadom na závažnosť situácie a predpokladané ekono-
mické aj iné straty, ktoré množstvo subjektov v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu utrpí, ponúkame všetkým klien-
tom a obchodným partnerom s platnosťou od 16. 3. 2020 
do konca apríla 2020 poskytovanie právnych služieb za 
zníženú jednotnú hodinovú sadzbu 100 EUR / 2 600 CZK 
s výnimkou služieb, kde už predtým boli dohodnuté výhod-
nejšie podmienky (najmä pre verejný sektor). Zvýhodnená 
sadzba sa týka všetkých právnických a fyzických osôb zo 
všetkých krajín, ak o zľavu pred začatím poskytovania slu-
žieb požiadajú a súčasná situácia pre nich predstavuje 
významnú ekonomickú záťaž. Tým nie sú dotknuté naše 
služby v rámci prebiehajúceho PRO BONO programu.

PRO BONO program: zdvojnásobenie 
rozsahu bezplatných právnych služieb 
a väčšia finančná podpora

S platnosťou od 16. 3. do odvolania navyšujeme objem PRO 
BONO služieb z 3 % nášho celkového ročného objemu slu-
žieb na 6 %, t. j. 18 000 hodín ročne, resp. 500 hodín mesačne. 
Zároveň navýšime na dvojnásobok taktiež našu finančnú 
pomoc – odvod z plánovaného zisku kancelárie. Pokiaľ nám 
to zmena spôsobu poskytovania služieb na dištančnú formu 

umožní, radi by sme tento rozsah ešte ďalej navýšili. V programe 
PRO BONO majú aktuálne absolútnu prioritu bezplatné právne 
služby súvisiace s nákazou vírusom COVID-19.

PRO BONO program v súvislosti s COVID-19 je pod zášti-
tou nasledujúcich partnerov:

Slovensko

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

Česká republika

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

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

HAVEL & PARTNERS ako strategický 
partner pre krízové situácie

Veríme, že ako najväčšia nezávislá právnická firma v strednej 
Európe je HAVEL & PARTNERS plne vybavená pre riešenie 
krízových situácií. Takéto situácie vieme s klientmi riešiť 
veľmi komplexne, a to aj výrazne nad rámec len čisto 
právnych a daňových otázok, ale aj legislatívne, obchodne, 
prakticky a dôsledne. V HAVEL & PARTNERS vždy platí, že 
to, čo klientom radíme, musíme tiež sami vedieť realizovať. 
Overili sme si to počas poslednej globálnej ekonomickej krízy 
v rokoch 2008-2012, kedy naša kancelária pomohla mnohým 
klientom úspešne preklenúť neľahké obdobie a sama toto 
obdobie prekonala obdobne úspešne ako naši klienti. 
Pevne veríme, že vďaka nášmu strategickému uvažovaniu, 
dynamike, individuálnemu prístupu a rozsiahlemu know-how 
budeme v tejto mimoriadnej situácii vedieť pomôcť aj Vám.

Predovšetkým však prajeme Vám a Vašim blízkym pevné 
zdravie a optimizmus.

V mene celého tímu advokátskej kancelárie 

Jaroslav Havel 
Riadiaci partner
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Právnická firma roka 
v oblasti fúzií a akvizícií 
v Slovenskej republike 

(2013–2018)

Právnická firma roka 
v oblasti fúzií a akvizícií 

na Slovensku 
(2017, 2018)

Najúspešnejšia kancelária v ČR 
a na Slovensku podľa celkového 

počtu nominácií a titulov 
(2008–2019)

Umiestnenie v prestížnom 
rebríčku najväčších právnických 

firiem na Slovensku 
(2016, 2017, 2019)

Právnická firma roka 
v oblasti cezhraničných 
transakcií na Slovensku 

(2017, 2019, 2020)
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Náš tím
220 právnikov a daňových poradcov | 400 spolupracovníkov

Naši klienti
2 000 klientov | 100 najväčších svetových spoločností z Fortune 500

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

Medzinárodný dosah
Právne poradenstvo

vo viac ako 90 krajinách sveta
v 12 svetových jazykoch

až 70 % prípadov zahŕňa medzinárodný prvok

www.havelpartners.sk

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, recepcia 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

http://www.havelpartners.sk

