Tisková zpráva

RÖDL & PARTNER PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2012
v kategorii daňového práva
Praha, 19.11.2012 – Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner zaznamenala významný
úspěch, který přinesl pátý ročník soutěže Právnická firma roku.
Kancelář Rödl & Partner získala ocenění nejvyšší, když se stala Právnickou firmou roku 2012
v kategorii daňového práva. Podařilo se jí tak navázat na úspěchy z předchozích let, kdy se
v této oblasti pravidelně umisťovala na předních příčkách.
„Titulu právnická firma roku 2012 a vítězství v kategorii daňové právo si velmi vážím. Chápu jej
jako ocenění více než dvacetiteté práce našich advokátů i kolegů daňových poradců
a auditorů. Vítězství je o to cennější, že je uznáním nejen klientů, ale také kolegů a osobností
akademické obce a veřejné správy,“ říká vedoucí partner společnosti Petr Novotný.
V rámci skupiny Rödl & Partner je daňové právo dominantním oborem. U Rödl & Partner se
mu věnují jak advokáti, tak i daňoví poradci a ekonomové. Díky tomuto spojení může kancelář
nabídnout svým klientům řešení veškeré daňové problematiky naprosto komplexně, z právního
i ekonomicko-účetního hlediska. Mezi klienty kanceláře Rödl & Partner patří především
obchodní korporace podnikající v různých oborech ekonomické činnosti. Jedná se o výrobní i
obchodní podniky, energetické koncerny či firmy poskytující finanční služby. Cílem kanceláře
je neustálé rozšiřování klientely a v důsledku toho i získávání nových kolegů, kteří se budou
daňovému právu věnovat.
„Vítězství je pro nás samozřejmě i velmi zavazující. Jen na nás je, abychom v praxi i nadále
dokázali, že patříme ke špičce v oboru a že se na této špičce také dokážeme udržet,“ dodává
Petr Novotný.
Soutěž Právnická firma roku vznikla v roce 2008 po vzoru zahraničních žebříčků (Chambers
Global, PLC, IFLR 1000, Legal 500), které mají v západním světě tradici. V České republice ji
vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ a letošní pátý ročník se uskutečnil pod záštitou předsedy
vlády ČR Petra Nečase, ministra spravedlnosti ČR Pavla Blažka a České advokátní komory.

O nás:
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím poradenským
společnostem na evropském trhu. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; propojuje
právní, daňové, auditorské a podnikové poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech
významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve
střední, východní a západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje 3200 poradců
v 89 pobočkách v 39 zemích světa. V České republice působí od roku 1991 v Praze a Brně.
Více na www.roedl.cz
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