
  

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha, 1. 6. 2020  

 

HAVEL & PARTNERS v rámci své digitální strategie posiluje tým o specialisty 

na online marketing a datovou analytiku 

 

Největší česko-slovenská právnická firma HAVEL & PARTNERS rozšířila svůj marketingově-

obchodní tým o dva nové seniorní kolegy, kteří se budou podílet na rozvoji digitální strategie 

kanceláře.  Na pozici senior online specialista nastoupila Sandra Matušková, která dříve 

pracovala v přední digitální agentuře Adexpres.  Novým senior BD & data analytikem je pak 

Miroslav Hyrman, který dosud působil na podobné pozici v advokátní kanceláři Allan S. Lolly & 

Associates APC v USA a mentoroval několik startupů, mimo jiné i pro společnost Microsoft. 

  

„Neustále sledujeme nové trendy a inspirujeme se od nejlepších mezinárodních advokátních 

kanceláří, globálních poradenských firem či privátních bank, a to i v oblasti digitalizace, která se v 

souvislosti s krizí ještě urychluje,“ říká zakladatel a řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. „Už před 

krizí jsme se ale se Sandrou a Miroslavem dohodli na spolupráci při realizaci a dalším rozvoji digitální 

strategie naší skupiny. Marketing a další související aktivity vnímám jako důležitou a nedílnou součást 

úspěchu každé společnosti. Od začátku jsem se svými společníky budoval tuto kancelář jako silnou a 

dynamickou firmu, kdy jsme se nebáli investovat do marketingu mnohem více úsilí i prostředků, než 

bylo do té doby v ČR a na Slovensku obvyklé. Náš mimořádný růst pak potvrdil, že jsme investovali 

dobře. Obrovskou výhodou je nyní naše velikost, která nám umožňuje dělat marketing na špičkové 

mezinárodní úrovni s vlastním interním týmem. To nyní platí i při realizaci naší digitální strategie, jejíž 

první výsledky už vidíme v rámci transformace ekonomiky od března 2020,“ doplňuje Jaroslav Havel.  

 

 Sandra Matušková vystudovala Mediální komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského. V 

rámci své více než desetileté praxe v oblasti online marketingu působila například ve společnosti 

H1.cz nebo jako Programmatic konzultant v agentuře Adexpres. V marketingovém týmu bude Sandra 
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zodpovídat za kompletní oblast online marketingu, včetně rozvoje sociálních sítí a blogu, optimalizace 

webových stránek a dalších aktivit posilujících brand HAVEL & PARTNERS.  

 

Miroslav Hyrman vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na CERVO Institut. Před nástupem do 

kanceláře HAVEL & PARTNERS pracoval v advokátní kanceláři Allan S. Lolly & Associates APC v 

USA a mentoroval několik startupů, mimo jiné i pro společnost Microsoft. V marketingovém týmu bude 

mít na starosti především datovou analytiku, včetně analýzy trhu, dále obchodní reporting a v 

neposlední řadě také odpovědnost za další rozvoj CRM systému. 

 

 

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě 
je s týmem 220 právníků a daňových poradců, 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 
celkem 2 000 klientů. Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní 
kanceláře. Poskytujeme právní a daňové poradenství ve 12 světových jazycích ve více než 90 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 

Sandra Baziková, e-mail: sandra.bazikova@havelpartners.cz, tel.: +420 777 022 732 
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