
Náš tým
HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem téměř 
200 právníků, více než 100 advokátů a 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců spo-
lupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve 
střední Evropě.

Většina partnerů a podstatná část seniorních právníků získala zkušenosti z praxe u nej-
lepších mezinárodních kanceláří, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Clifford 
Chance, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), DLA Piper, Weil, White 
& Case, Baker & McKenzie, Squire Patton Boggs, Gleiss Lutz, Noerr, Schoenherr, Wolf 
Theiss, Gide Loyrette Nouel, anebo u nejúspěšnějších česko-slovenských právnických 
firem a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, včetně významných ministerstev, sou-
těžního úřadu a centrální banky.

Naši klienti 
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 70 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 sou-
časné době více než 1 250 klientů.

Naše vize
Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby 
odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese. Naším cílem je 
v  souladu s  tímto přístupem k  poskytování právních služeb dále posilovat nadstan-
dardní vztahy s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maxima-
lizovat efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či jiné záměry. Usilujeme 
o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného obchodního partnerství s klienty.

Náš přístup 
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s  aktivním přístupem a  kvalitním týmem 
právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita 
nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení 
jeho záležitostí. Usilujeme o  poskytování služeb s  vysokou přidanou hodnotou, sto-
procentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých 
vztahů s klienty. Kancelář je klienty vyhledávána pro schopnost poskytovat komplexní 
právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního nasazení, schopnost 
úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi. 
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Mezinárodní dosah
Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advo-
kátní kanceláře. Poskytujeme právní poradenství ve 12 světových jazycích ve více než 
80 zemích světa. Až 70 % našich případů obsahuje mezinárodní prvek. Úzce spolu-
pracujeme s  předními mezinárodními právnickými firmami v  Evropě, Asii, Severní 
Americe, Africe i Austrálii. Naši klienti mají díky tomu přístup k mezinárodním i lokál-
ním znalostem a  odbornosti prostřednictvím více než 30 tisíc právníků v  přibližně 
160 zemích světa.

Slovenská kancelář 
Bratislavská kancelář je hlavním kontaktním místem nejen pro klienty ze Slovenska, 
ale i pro české a zahraniční klienty podnikající ve Slovenské republice. Kancelář svým 
klientům dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství ve všech standardních 
právních oblastech souvisejících s  jejich podnikatelskou činností. V  současné době 
slovenský právní tým tvoří více než 30 právníků, což z něj činí jednu ze tří největších 
advokátních kanceláří ve Slovenské republice, a poskytuje služby přibližně 200 stálým 
klientům. 

Mezinárodní standardy 
Poskytujeme nejvyšší mezinárodní standard kvality poskytovaných služeb, flexibilní, 
kreativní a  obchodně orientovaný přístup k  řešení právních záležitostí klientů při 
důsledném dodržování tradičních zásad výkonu advokátní praxe (předcházení kon-
fliktu zájmů, zachování důvěrnosti informací klienta atd.). 

Nadstandardní jazykové vybavení
Právní služby poskytujeme v  českém, slovenském, anglickém, německém, francouz-
ském, italském, španělském, portugalském, nizozemském, ruském, polském a ukrajin-
ském jazyce.

OBLASTI SPECIALIZACE

 Právo obchodních společností

 Fúze, akvizice / private equity

 Nemovitosti a stavebnictví

  Bankovnictví, finance  
a kapitálový trh

 Soudní, správní a rozhodčí řízení

 Veřejný sektor a regulace

 Duševní vlastnictví

 Právo informačních technologií

 Insolvence a restrukturalizace

  Právo a ekonomie  
hospodářské soutěže

 Veřejná podpora a právo EU

 Pracovní právo

  Mezinárodní rozhodčí řízení  
a ochrana investic

 Daňové a celní právo

 Privátní klientela

 Rodinné firmy

 Smluvní právo

 Spotřebitelské právo

 Compliance a investigace

 Ochrana osobních údajů

 Export a zahraniční investice

 Trestní právo

PODNIKATELSKÉ OBORY

 Energetika a životní prostředí

 Automobilový průmysl

  Telekomunikace  
a informační technologie

  Hutnictví, strojírenství  
a chemický průmysl

 Veřejný sektor 

 Doprava a logistika

 Spotřební zboží

  Potravinářský průmysl a zemědělství

 Farmacie a zdravotnictví

 Pojišťovnictví a penzijní fondy

 Média a mediální služby

 Professional services

 Zbrojní průmysl

 Hotelnictví a cestovní ruch

 Školství a kultura

 Sportovní právo

 Loterie a hry

 Ostatní služby a výroba
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Nejúspěšnější kancelář v ČR 
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1. místo v celkovém počtu 
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v České republice 
(2009–2017)


