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Společnost EPRAVO.CZ na Žofíně slav-
nostně vyhlásila výsledky devátého roč-
níku Právnické   rmy roku. Týdeník Euro 
vám nyní přináší speciální přílohu nazva-
nou Top advokátní kanceláře 2016. Kromě 
kompletních výsledků tradičního podzim-
ního žebříčku právnických   rem působí-
cích v Česku si v ní můžete přečíst řadu 
článků a rozhovorů.

Například článek o prvorepublikové 
advokacii, ve kterém se dočtete, jak ten-
krát žili advokáti, jak fungovaly jejich kan-
celáře a jak do jejich živnosti před 100 lety 
vtrhla moderní doba. Dozvíte se ale na-
příklad i to, že ve všech 38 prvorepubliko-
vých   lmech, ve kterých se objevila, nebo 
alespoň mihla postava advokáta, byli 
kompletně všichni až na jednoho (advokát 
Losman ve Svátku věřitelů, který lidem 
prodával akcie neexistujícího naftové-
ho pole) zobrazeni coby „klaďasové“ a do-
konalí gentlemani. A také fakt, že tento 

překvapivě příznivý pohled nebyl ničím ji-
ným než iluzí poněkud naivního prvore-
publikového   lmu.

Food redaktorka týdeníku Euro (a advo-
kátka) Klára Donathová pro změnu osob-
ně vyzkoušela osm pražských restaurací, 
bister, kaváren a barů, ve kterých si může-
te bez obav z trapasu dát pracovní snídani, 
oběd či večeři nebo si tam jen tak po práci 
zaskočit na skleničku. Ve všech osmi pří-
padech zjistíte, co mají v konkrétním pod-
niku opravdu dobrého, jestli si je nutné do-
předu rezervovat místo a kam si sednout, 
když chcete, aby vás pokud možno nikdo 
nerušil.

Další článek napsala Klára o tom, že 
stále ještě existují lidé, kteří nezapomně-
li stará tradiční řemesla a dělají věci tak, 
jak by se dělat měly. Pokud uvažujete 
o ručně šitém obleku, košili nebo botách, 
dostanete návod, na koho se obrátit a co 
vás čeká.

Samotné Právnické   rmě roku 2016 
se „speciál“ věnuje na více než 40 strán-
kách. Samozřejmostí jsou kompletní 
výsledky, a to včetně doporučovaných 
a velmi doporučovaných advokátních 
kanceláří pro každý jednotlivý obor prá-
va. Přečíst si ale samozřejmě můžete 
také o aktuálním dění na trhu s právními 

službami či o největších „dealech“, na 
kterých se advokátní kanceláře působící 
na českém trhu během uplynulých 
12 měsíců podílely.

Vše doplňují rozsáhlé rozhovory s ří-
dícími partnery obou vítězných advo-
kátních kanceláří – Ladislavem Štorkem 
(Dentons) a Robertem Němcem (PRK 
Partners) – a kulatý stůl se čtyřmi šéfy vý-
znamných právních   rem působících 
v Česku. 

Výsledky Právnické fi rmy roku 2016

HLAVNÍ CENA:
Mezinárodní kancelář roku – 
Dentons Europe CS LLP, organizační složka
Domácí kancelář roku – 
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
ODBORNÉ KATEGORIE:
Právo obchodních společností – 
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Právo hospodářské soutěže – 
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Developerské a nemovitostní projekty – 
Dentons Europe CS LLP, organizační složka
Fúze a akvizice – 
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Restrukturalizace a insolvence – 
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Řešení sporů a arbitráže – 
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Bankovnictví a fi nance – 
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Kapitálové trhy – 
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Telekomunikace a média – 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Duševní vlastnictví – 
Advokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o.
Právo informačních technologií – 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Veřejné zakázky – 
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Pracovní právo – Randl Partners
Sportovní právo – KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Trestní právo – 
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Daňové právo – 
Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE:
Regionální právnická fi rma roku – 
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři s.r.o
Mezinárodních trhy – 
PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Pro bono a CSR – 
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
Transakční poradenství – 
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Nejlepší klientské služby – 
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář FO
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Sláva vítězům. Řídící partner Dentons 
Ladislav Štorek (vpravo) právě přebírá ocenění 
pro Mezinárodní advokátní kancelář roku 2016.
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