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Tisková zpráva  
 

POČTVRTÉ: RÖDL & PARTNER PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2015 

V OBORU DAŇOVÉHO PRÁVA  

Praha, 12.11.2015:  Osmý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku přinesl mezinárodní 

poradenské kanceláři Rödl & Partner obrovský úspěch. Kancelář Rödl & Partner získala po-

čtvrté za sebou titul Právnická firma roku v oboru daňového práva.  

Kancelář Rödl & Partner dosáhla v letošním ročníku prestižní soutěže Právnická firma roku na 

příčku nejvyšší. Stala se Právnickou firmou roku 2015 v oboru daňového práva. Podařilo se jí 

tak navázat na úspěchy z předchozích let a počtvrté za sebou byla vyhodnocena jako nejlepší 

kancelář v dané kategorii. Současně byla oceněna jako doporučovaná kancelář v kategoriích 

právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty a restrukturalizace a insol-

vence. 

„Velice si vážím ocenění, které jsme v oboru daňového práva v letošním roce získali již počtvrté.  

Daňové právo je oblast, v níž bychom se rádi i nadále profilovali,“ říká vedoucí partner společ-

nosti Rödl & Partner Petr Novotný a dodává, že je velmi potěšen i zařazením kanceláře jako do-

poručované v dalších kategoriích,  v rámci kterých poradci kanceláře za poslední období zreali-

zovali velmi významné projekty.       

 

V rámci skupiny Rödl & Partner zaujímá daňové právo významné místo. Věnují se mu jak ad-

vokáti, tak i daňoví poradci a ekonomové. Díky tomuto propojení může kancelář nabídnout 

svým klientům řešení veškeré daňové problematiky komplexně, z právního i ekonomicko-

účetního hlediska.   

 

„Důvěra, které se nám od našich klientů dlouhodobě dostává, nás zavazuje a současně posouvá 

dále. Děkuji také svým kolegům za skvělou práci,“ nešetří slovy chvály Petr Novotný. Neopo-

mněl také ocenit práci pořadatele, společnosti epravo.cz a předsedy jejího představenstva Miro-

slava Chocholy.   

 

Soutěž Právnická firma roku byla založena v roce 2008 po vzoru zahraničních žebříčků (Cham-

bers Global, PLC, IFLR 1000, Legal 500), které mají v západním světě tradici. V České republi-

ce ji vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ a letošní osmý ročník se uskutečnil pod záštitou minis-

tra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D 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   
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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, účetní a podnikové sféry 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 téměř 4 000 

poradců v 102 pobočkách v 46 zemích světa.  

 

V České republice Rödl & Partner působí od roku 1991, v pobočkách v Praze a Brně. Poraden-

ský servis nabízí díky své síti více než tří set poradců v oborech právní poradenství, daňové po-

radenství, audit, business proces outsourcing a podnikové poradenství.  

 

Je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva v letech 2012 až 

2015.  

 

Více na www.roedl.com/cz  

 

 

 

 
 

Zleva: Jiří Zoubek, Monika Novotná, Petr Novotný 
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