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Tisková zpráva  
 
RÖDL & PARTNER OBHÁJIL SVÉ PRVENSTVÍ A STAL SE  
PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2013 V OBORU DA ŇOVÉHO PRÁVA  

Praha, 12.11.2013: Šestý ročník soutěže Právnická firma roku 2013 přinesl mezinárodní pora-
denské kanceláři  Rödl & Partner obrovský  úspěch. Kancelář Rödl & Partner tak potvrdila svo-
ji kvalitu, když  obhájila loňské prvenství v oboru daňového práva.    

Kancelář Rödl & Partner dosáhla  v letošním ročníku  prestižní soutěže Právnická firma roku na 
příčku nejvyšší. Stala se Právnickou firmou roku 2013 v oboru daňového práva. Podařilo se jí 
tak navázat na úspěchy z předchozích let a zejména pak na triumf z loňského roku, kdy dosáhla 
na post nejlepší kanceláře v dané kategorii. Současně byla vyhodnocena jako doporučovaná 
kancelář v kategoriích právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty a 
fúze a akvizice. 

 „Titulu Právnická firma roku 2013 v oboru daňového práva si samozřejmě velmi považuji. 
Možná o to více, že jsme navázali na úspěch minulého ročníku a mohli tak dokázat  jak našim 
klientům, tak i odborné veřejnosti, že k této špičce patříme a umíme se na ní i ve stále se zvyšují-
cí konkurenci udržet,“ říká vedoucí partner společnosti Petr Novotný a dodává, že je velmi potě-
šen i zařazením kanceláře jako doporučované v dalších kategoriích,  v rámci kterých poradci 
kanceláře za poslední období zrealizovali velmi významné projekty.       
 
V rámci skupiny Rödl & Partner zaujímá daňové právo významný podíl. 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. Právo obchodních společností, developerské a nemovitostní pro-
jekty a fúze a akvizice patří také k oborům, ve kterých se kancelář Rödl & Partner rovněž velmi 
významně profiluje.  
 
Kancelář Rödl & Partner je historicky spjatá hlavně s investory z německy mluvících zemí, po-
slední dobou však zaznamenala nárůst i české klientely. Mezi její klienty patří především ob-
chodní korporace podnikající v různých oborech ekonomické činnosti. Jedná se o výrobní i ob-
chodní podniky, energetické koncerny či firmy poskytující finanční služby. Cílem kanceláře je 
neustálé rozšiřování stávající klientely a v důsledku toho i získávání nových kolegů, kteří se da-
ňovému právu jako své specializaci budou věnovat. 
 
„D ěkuji našim klientům za důvěru, která nás zavazuje a velice si jí vážíme, děkuji svým kolegům 
za skvělou práci a v neposlední řadě děkuji i advokátům z ostatních kanceláří za spolupráci 
v tomto roce,“ nešetří slovy chvály Petr Novotný. Petr Novotný rovněž oceňuje práci pořadatele, 
společnosti epravo.cz.   
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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 šestý ročník se uskutečnil pod záštitou  ministryně 
spravedlnosti v demisi JUDr. Marie Benešové a České advokátní komory.    
 
 
Kontaktní osoba:  
 
JUDr. Petr Novotný, Ph.D., advokát/vedoucí partner 
Tel.: + 420 236 163 111, E-mail: petr.novotny@roedl.cz   
 
 
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 význam-
ných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, vý-
chodní a západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje 3500 poradců v 91 poboč-
kách v 40 zemích světa.  
 
V České republice působí od roku 1991, v pobočkách v Praze a Brně. Poradenský servis nabízí 
více než 200 poradců v oborech právní poradenství, daňové poradenství, audit, outsourcing a 
podnikové poradenství.  
 
Více na www.roedl.com/cz  
 
 
 
 
 
 
 
 


